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Nar. 19. 08. 1955
� 1. Narodila se v Jihlavě, kde také 

bydlí. Nejvyšší dosažené vzdělání a rok: 
vysokoškolské – Vysoká škola veteri-
nární v Brně (1980). Pracuje jako ve-
terinární lékařka na Krajské veterinár-
ní správě Státní veterinární správy pro 
Kraj Vysočina.

Politická angažovanost: V letech 1990 
– 2002, 2006 až dosud je zastupitelkou 
města Jihlavy. V roce 1992 byla členkou 
Federálního shromáždění.

V politice se soustředí na sociální pro-
blematiku a životní prostředí. Jejími ko-
níčky jsou historie, zahrada, četba.

Stranická historie: Před rokem 

1989 bezpartijní, v letech 1990–1993 
KSČ(M), od roku 1993 až dosud je 
členkou Strany demokratického socia-
lismu (SDS).

Zajímavost: Patří k nejdéle sloužícím 
jihlavským zastupitelům.

� 2. Ráda bych pokračovala ve své 
práci v sociální oblasti, zejména bych 
se i nadále chtěla věnovat problematice 
dostupného bydlení. Též bych chtěla 
navázat na  práci finančního výboru.

� 3. Zastupitelstvo by mělo zejmé-
na pracovat jako tým, a spolupracovat 
ve všech oblastech, aby se Jihlava stala 
přívětivým místem k životu zejména 
pro svoje obyvatele, ale i pro nové ob-
čany, kterým nabídne dobré podmínky 
k tomu, aby mohli v Jihlavě pohodlně 
žít, a ne jen do města dojíždět za prací 
a nákupy.

Důležité jsou zejména bydlení, dopra-
va (parkování) a voda. Též zviditelnění 
Jihlavy, jako historického města s nád-
hernou přírodou, je důležitým úkolem 
pro celé zastupitelstvo.

Představujeme zvolené členy...

KSČM:

� 1. Narodil jsem se v Malém Bera-
nově. Od konce druhé světové války 
žiji v Jihlavě. Vystudoval jsem Prů-
myslovou školu stavební, VUT Brno 
fakultu stavební, doplňkové pedago-
gické studium Univerzity Karlovy. 
Jsem znalcem v oboru Ekonomika, 
odhady nemovitostí. Pracoval jsem v 
různých technických funkcích. Mezi 
mé zájmy patří rodina, příroda, cha-
ta a zahrada, kultura. Od roku 1998 
jsem zastupitelem města Jihlavy. V 
minulém zastupitelstvu jsem pracoval 
ve finančním výboru a v komisi pro 

vzdělání. Po úmrtí mého vzácného 
přítele, pana Ing. Ladislava Zadražila, 
jsem byl tři roky předsedou kontrol-
ního výboru zastupitelstva. Jsem čle-
nem KSČ od roku 1965, poté KSĆM, 
kde zastávám funkci předsedy MěstV 
KSČM v Jihlavě.

� 2. Mandát zastupitele města Jih-
lavy jsem přijal s velkou pokorou. 
Budu se snažit naplňovat náš volební 
program, a průběžně  o jeho plnění, 
a situaci na radnici informovat pro-
střednictvím Novin jihlavské radnice, 
jihlavskou veřejnost.

Žádné oblasti veřejného života mi 
nejsou cizí, a budu se jim plně věnovat. 
Naším posláním by mělo být zlepšení 
života občanů Jihlavy, a to zejména těch 
potřebných. V sociální oblasti proto 
budu dále prosazovat sociální bydle-
ní, startovací byty pro mladé, pro kte-
ré  milion Kč za 1 + 1 v paneláku bez 

KSČM

KSČM

Ing. Pavel  
Šlechtický

MVDr. Božena 
Kremláčková

Zlepšení života potřebných občanů Jihlavy

Zapojení významných firem

(Pokračování ze str. 4)

Nar. 21. 08. 1957
� 1. Narodil se ve Vsetíně, žije v Jihla-

vě. Nejvyšší dosažené vzdělání ukončil v 
roce 2006 na ČVUT Praha + Sheffield 
Hallam University. Před rokem 1989 
byl vojákem z povolání, v současnosti 
je živnostníkem – restauratérem, kavár-
níkem a vinárníkem, je majitelem a pro-
vozovatelem například Radniční restau-
race, či kavárny v muzeu.

Kandidoval v roce 2014 jako bezpar-
tijní za Fórum Jihlava, ale z šestého mís-
ta nepostoupil.  Do zastupitelstva se do-
stal až v roce 2016 po odstoupení Arifa 
Salichova (rezignace ze zdravotních dů-
vodů). Po vstupu do zastupitelstva nej-
dříve odmítl podepsat koaliční smlouvu 
(Fórum Jihlava bylo součástí koalice s 
ČSSD, ODS a lidovci). Koalice se však 
záhy rozpadla a Fórum Jihlava, které 
mělo náměstka primátora (Ing. Milan 

Kolář), se ocitlo v opozici.
Jeho zájmovými oblastmi je strategic-

ký rozvoj města, investiční politika, ma-
jetek města, vodohospodářství, sport a 
kultura.

Stranická historie: Kandidát KSČ bře-
zen 1989 až listopad 1989, člen KSČM 
prosinec 1989 až červen 1990. Jako bez-
partijní kandidoval za Forum Jihlava.

� 2. Chci se věnovat rozvoji města, 
vodarenstvi, zimnímu stadionu a ma-
jetku.

� 3. Je zapotřebí především zlepšit 
přípravu na zastupitelstvo důkladnějším 
předjednánim v odborných komisích 
a zastupitelských klubech. Vzorem je 
majetková komise, katastrofou finančni 
výbor. Dále hledat taková řešení u klíčo-
vých problémů  města, která budou mít 
platnost delší než jedno volební období,  
tedy konsenzus s hlavními silami opozi-
ce.

Chci také maximálně zpřístupnit jed-
nání zastupitelstva pro občany, a to na-
příklad tím,  źe budou mít možnost po-
žádat stanovení času (například +/- 20 
minut) pro bod, který je zajímá. Dopo-
sud zde museli trávit často několik ho-
din, aby jej nepropásli.

Zviditelnění Jihlavy

Předjednávat témata
Fórum Jihlava

Ing. Miroslav 
Tomanec, MBA

� 1. Narodil se roku 1974 ve Velkém 
Meziříčí, ženatý, 2 děti. Vystudoval 
obor agroekologie na Mendelově ze-
mědělské a lesnické univerzitě. Téměř 
13 let působil na odboru životního pro-
středí Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
v současnosti pracuje jako projektant v 
oblasti energetiky a ekologie.

Od roku 2014 je zastupitelem Jihlavy, 
v září 2017 se stal radním města Jihlavy.

� 2. Od studií se profesně věnuji ži-
votnímu prostředí, a této oblasti bych 
se chtěl věnovat také jako zastupitel. 
Získané zkušenosti mohu uplatnit 

například při celkovém řešení proble-
matiky nakládání s odpady. Také se 
chci věnovat společenské komunikaci 
a zlepšení spolupráce s významnými 
firmami působícími v Jihlavě. Cítím, 
že by se tyto firmy mohly více zapo-
jit do dění města jako partneři, a tím 
posilovat svůj vztah k městu.

Věnovat se chci velkým problémům 
Jihlavy, jako je například využití býva-
lých kasáren na Pístově, nebo rekon-
strukce zimního stadionu.

� 3. Přál bych si, aby město zveřej-
ňovalo na svých webových stránkách 
zápisy z komisí, výborů a pracovních 
skupin, aby občané viděli, jak se na 
radnici pracuje. Krajský úřad, i jiná 
města v ČR zápisy z komisí zveřejňu-
jí, a nevidím důvod, proč by tomu tak 
nemohlo být i v Jihlavě.

Za nejdůležitější považuji, aby všichni 
zastupitelé hájili zájmy občanů města, a 
nikoliv zájmy jednotlivců.

pomoci movitých rodičů je jen nedo-
stižným přáním. Zrušení poplatku 100 
000,- Kč pro přidělení bytů s pečovatel-
skou službou. V oblasti životného pro-
středí zlepšení čistoty města a veřejné 
zeleně. Budu prosazovat ponechání 
a obnovení lip u Morového sloupu na 
Masarykově náměstí. Zlepšení stavu 
chodníků města, koncepční řešení par-
kování, urychlené pokračování výstav-
by obchvatu města. A konečně – rekon-
strukci Horáckého zimního stadionu.

� 3. Nemám ve zvyku následně 
kritizovat kohokoliv, včetně bývalé-
ho  vedení města. Měli jsme, všichni  
členové minulého zastupitelstva, a 
zejména ti z opozice, možnost vznést 

v diskuzi svoji kritiku vedení města a 
vyjádřit ji hlasováním. Tuto možnost 
jsem vždy využil. 

Samozřejmě je v následujícím vo-
lebním období nutné zdárně a urych-
leně dokončit všechny rozdělané 
akce. Jistě i v tomto novém zastupi-
telstvu budeme mít různé názory na 
řadu problémů města a jejich řešení. 
Měli bychom však postupovat s rozu-
mem, a pokud to bude možné, se do-
mluvit na zásadních věcech.

Osobně budu  ochotný podpořit 
každý dobrý návrh pro město – bez 
ohledu na to, kdo ho bude podávat. 
Rozhodně však budu čelit případným 
snahám o čerpání městských peněz z 
osobních zájmů.

ANO 2011

Ing. Rostislav 
Habán

Nar. 1978 v Jihlavě.
� 1. Absolvent kroatistiky a slove-

nistiky na FF UK v Praze. Pracuje jako 
poradce EURES na jihlavském Úřadu 
práce, dříve působil v oblasti obcho-
du, ve školství, na krajském úřadě, a 
jako OSVČ. Od roku 2002 je členem 
KDU-ČSL. V minulém volebním ob-
dobí působil v kontrolním výboru a 
v komisi RM Projektu Zdravé město 
a MA 21. Do zastupitelstva města byl 
zvolen poprvé.

� 2. Z hlediska profesních a ži-
votních zkušeností mám nejblíže 
k tématům kultury, zaměstnanosti, 
sociálních věcí, rodinné politiky a 
udržitelného rozvoje. Chtěl bych se 
věnovat provázanosti těchto témat 
tak, abychom mohli být právem 
hrdí na Jihlavu, jako na moderní, 
kulturní a sociálně vnímavou regio-
nální metropoli 21. století.

� 3. Alfou a omegou nejen všech 
krásných vizí rozvoje města, ale 
dnes už i řádného udržování stáva-
jící městské infrastruktury, je však 
převedení vlastnictví vodohospo-
dářského majetku zpět na město. A 
k tomuto cíli je, z mého pohledu, 
především potřeba nyní vyvinout 
maximální úsilí.

 (Pokračování na str. 12)

KDU-ČSL

Mgr. Josef Kodet

Vodohospodářský majetek
Novému zastupiteli byly položeny otázky ze str. 12


