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Vedení města v nových kuli-
sách – menší rada, více zastu-
pitelů uvolněných do funkcí.

Za necelý měsíc po komunálních 
volbách znala Jihlava nové vedení. 
Primátorkou je Karolína Koubová, 
která ve volbách kandidovala za usku-
pení Fórum Jihlava. Po revoluci, kdy 
město vedla starostka Daniela Brod-
ská, je Karolína Koubová druhou 
ženou v čele města. A je první jih-
lavskou primátorkou – toto označe-
ní pro nejvyšší post se užívá od roku 
2000, kdy se Jihlava stala statutárním 
městem.

Vedení města nově stojí na platfor-
mě, která je odlišná od mnoha před-
chozích let. Štíhlejší je rada města, 
ve které místo předchozích jedenác-
ti členů zasedá pouze devět osob. 
Méně je také zástupců primátorky; 
místo obvyklých čtyř si primátorka 
vystačí se třemi náměstky. Novinkou 

je ovšem pozice uvolněného radní-
ho, dokonce i jednoho uvolněného 
zastupitele a jednoho pověřeného 
zastupitele.

Náměstky primátorky jsou Petr 
Laštovička z ODS, který má v gesci 
rozvoj města, dopravu a správu rea-
lit, náměstkem pro životní prostředí 
a územní plánování je Vít Zeman za 
Žijeme Jihlavou!, stejně jako v před-
chozích letech je pod dohledem 
náměstka Jaromíra Kaliny z KDU-
ČSL majetek města a informační 
technologie.

Uvolněným radním pro oblast 
školství, kultury a tělovýchovy a pro 
oblast sociálních věcí je Daniel Škar-
ka (Fórum Jihlava). 

Členy rady jsou dále Libor Kuchyňa 
(Fórum Jihlava), David Beke (ODS), 
Jaroslav Vymazal (ODS) a Silvie Čer-
máková (Žijeme Jihlavou!). V nové 
jihlavské městské radě mají po třech 
zástupcích Fórum Jihlava a ODS, dva 

členové rady jsou z uskupení Žijeme 
Jihlavou!, jeden člen rady je za KDU 
– ČSL. 

Novinkou je post uvolněného 
zastupitele, kterým je Martin Laš-
tovička (KDU-ČSL), jehož poslá-
ním je péče o městskou památkovou 
rezervaci. Zcela nově se objevuje také 
pojem „pověřený zastupitel“. Tím 
je Petr Ryška (ODS), který dostal 
na starost oblast sportu a sportovní 
infrastruktury.

Novou radu a členy nejužšího vede-
ní města zvolilo nově obsazené jihlav-
ské zastupitelstvo v pátek 2. listopadu 
2018 na ustavující schůzi – výjimeč-
ně v Gotické síni jihlavské historické 
radnice.  

V zastupitelstvu, které má 37 členů, 
má toto koaliční seskupení relativně 
křehkou většinu 20 hlasů. V opozici 
zůstalo hnutí ANO, komunisté, soci-
ální demokraté a SPD.
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Primátorkou je Karolína Koubová Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
milé spoluobčanky a spoluobčané,
ve dnech, kdy do vašich schránek přišly 
prosincové Noviny jihlavské radnice, je vše 
připraveno pro zahájení vánočního pro-
gramu našeho města.
Uvnitř se dočtete o podrobnostech,
a věřím, že si v pestré nabídce vyberete.
Srdečně vás zvu k účasti.
V době adventu a Vánoc si navzájem pře-
jeme zdraví a štěstí, tiskneme si ruce, usmí-
váme se na sebe, a třeba i dokážeme hodit 
za hlavu malicherné problémy a spory. 
Je to možná klišé, ale Vánoce mají smysl, 
pokud lidem  pomohou v sobě přemoci 
něco  negativního, něco prominout, podívat 
se raději dopředu než zpět,
a nadýchnout se pro „lepší zítřky“, které 
mohou nastat s Novým rokem.
Advent je časem ztišení a klidu. 
Do nejbližších dnů vám tedy popřeji hod-
ně sil na dotažení všech povinností.
Především však všem přeji dostatek času 
pro rodinu, přátele a blízké. 
A nezapomeňte na sebe. Klidné prožití 
svátků a dobrý start do blížícího se nového 
roku 2019 přeje
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