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� 1. Narodil jsem se před 47 lety, a 
od svého narození žiji v Jihlavě. Vy-
studoval jsem Mendelovu zeměděl-
skou a lesnickou univerzitu v Brně, 
a poté absolvoval postgraduální 
doktorandské studium zaměřené na 
životní prostředí a chemii. Během 
studia jsem získal i pedagogickou 
aprobaci k výuce učitele odborných 
předmětů na středních školách. Zís-
kané zkušenosti uplatňuji již 19 let v 
odpadovém hospodářství. Od roku 
2009 vykonávám funkci jednatele 
ve společnosti ASMJ v Jihlavě, která 
provozuje třídící linku na zpracování 
papíru a plastu.

Volný čas trávím nejraději se že-
nou, oběma dětmi a pejskem v pří-
rodě. S přáteli hraji volejbal a cho-
dím na ryby.

 
� 2. Jihlavě rád pomůžu svými od-

bornými znalostmi a dlouholetou 
praxí v životním prostředí, nakládá-
ní s komunálními odpady, recyklací, 
údržbou zeleně. 

Prioritu vidím ve vybudování jih-
lavského RE-USE centra, které bude 

dávat starým věcem nový život. Za-
vedl jsem opětovné používání knih 
v českých dráhách, pro domovy se-
niorů. Podporuji systém poplatků, 
který podpoří motivaci občanů třídit 
odpad, a díky kterému platí za odpa-
dy méně. Navrhuji vznik jihlavské-
ho arboreta, s významem nejen pro 
samotné město, ale i městské školy, 
školky i turistický ruch. Význam vi-
dím i v projektu oživení města tzv. 
„Adopce stromů“, kdy se veřejnost 
může aktivně podílet na oživení ulic 
a náměstí, včetně revitalizace sídlišť 
a městských parků. Rád bych, aby 
město Jihlava bylo pro obyvatele 
vždy čisté, zelené, s dobře fungují-
cím odpadovým hospodářstvím.

� 3. Prioritou zastupitelů musí 
být vždy vycházet vstříc potřebám 
obyvatel města Jihlavy, odpovídající 
sociální politika. Jako nejdůležitěj-
ší vidím problematiku vypořádání 
vodárenského majetku a dořešení 
Zimního stadionu, rozvoj ostatních 
sportů, kultury i školství. 

Mou vizí pro následující 4leté ob-
dobí je bezpečné, přátelské, dobře 
hospodařící a otevřené zelené město. 
Vzhledem k mé profesní specializaci 
je mi blízké téma životního prostře-
dí, díky kterému chci občany infor-
movat, zapojit je do rozhodování, 
a tím podpořit jejich sounáležitost 
s místem, kde žijí. Podpořím smys-
luplné projekty a granty životního 
prostředí.

* 14. 02. 1983
� 1. Od svého narození v roce 

1983 žije v Jihlavě. Po vystudování 
Gymnázia Jihlava úspěšně absol-
voval v roce 2008 obor Obchodní 
podnikání ve studijním programu 
Ekonomika a management na Eko-
nomické fakultě Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích. Od 
roku 2009 pracuje na Krajském úřa-
dě Kraje Vysočina, Odboru regio-
nálního rozvoje, kde má na starosti 
finanční řízení projektů spolufinan-
covaných z fondů Evropské unie a 
vykonávání veřejnosprávních kon-
trol u příjemců dotací z rozpočtu 
Kraje Vysočina. Nejvýznamnějším 
publikačním výstupem, souvisejí-
cím s pracovní náplní, je odborný 
článek na téma Absorption Capa-
city of the Czech Republic to the 
European Union Funds, který pub-
likoval na konferenci International 
Conference on European Integrati-
on 2016, a byl zařazen do databáze 
Web of Science. V roce 2018 vstou-
pil do hnutí ANO. Je ženatý, má 
sedmiletého syna.

� 2. Vzhledem k tomu, že jsem vy-
studoval Ekonomickou fakultu a již 

10 let se pohybuji v oblasti dotací a 
finančního řízení projektů, určitě se 
budu i jako zastupitel aktivně zají-
mat především o oblast ekonomiky, 
financí a dotačních titulů, ale také 
dopravy, školství a sportu. Jihlava je 
mým domovem a mou srdeční zále-
žitostí, a právě proto mi není lhostej-
né, co se v mém městě děje a na co 
se vynakládají veřejné finance, finan-
ce nás všech. Jako fanoušek Dukly 
Jihlava se budu aktivně zasazovat o 
to, aby měl tento klub stadion dů-
stojný své bohaté minulosti.

� 3. Měla by se zlepšit komuni-
kace s občany. Několikrát jsem se 
setkal s tím, že občané Jihlavy neví, 
jaká témata se aktuálně v Jihlavě 
řeší. Přitom mohou mít spoustu za-
jímavých a užitečných námětů, kte-
rými by se vedení města mohlo in-
spirovat. Z nedostatku informací a 
tím, že nejsou vtaženi do veřejného 
dění, potom plyne i jejich nezájem 
o komunální volby, i politiku obec-
ně. Komunikace s občany Jihlavy 
musí být rychlá a přímá, například 
pomocí jednoduché mobilní apli-
kace. Myslím, že je také čas na zkul-
turnění politického prostředí. Moc 
bych si přál, aby zastupitelé spolu 
komunikovali slušně a korektně, 
bez osobních výpadů. Mám rád fé-
rové, přímé a konstruktivní jednání 
a chování. Jako opoziční zastupitel 
budu maximálně nápomocen při 
řešení a schvalování smysluplných 
projektů, které budou přínosné pro 
Jihlavu a její občany. 

* 19.09.1987
� 1. Libor Kuchyňa je Jihlavák, 

záchranář a sportovec tělem i duší. 
Od malička se věnuje sportu, a to 
především plavání, ve kterém díky 
své zarputilosti a píli dosáhl vyni-
kajících výsledků. Je také  záchra-
nářem, a několik let byl členem 
výjezdové skupiny Zdravotnické 
záchranné služby. V roce 2014 za-
ložil Elitavers – Sportovní akade-
mii Jihlava, kde se věnuje výchově 
a tréninku dětí, jejich všeobecnému 
rozvoji, s důrazem na sportovní ak-
tivity. Je velkým fanouškem ledního 
hokeje, cyklistiky, rugby, cestování, 
historie a urgentní medicíny.
� 2. Rád bych se věnoval tomu, 

aby Jihlava byla moderní město 

21. století, kde se využívají moderní 
technologie, kde ve fungování měs-
ta je transparentnost samozřejmos-
tí, stejně jako otevřenost k názorům 
a potřebám lidí, kteří ve městě žijí. 
Majetek města, včetně firem vlast-
něných městem, je spravován s péčí 
řádného hospodáře, kde se maxi-
málně využívají možné příležitosti, 
investuje se a zamezuje se zbyteč-
nému plýtvání.

� 3. Nejvíce mě trápí nevyuži-
tý potenciál města. V Jihlavě vidím 
obrovský potenciál díky její histo-
rii a poloze města v rámci ČR i celé 
Evropy. Díky tomu by Jihlava měla 
být hlavním přístavem našeho krás-
ného kraje, kde vedení města spolu-
pracuje na svém rozvoji s vedením 
kraje tak, aby naše děti mohly vy-
růstat v jednom z nejpříjemnějších 
prostředí v ČR. Jihlavu si přeji jako 
město, kde bude vzkvétat sport, kul-
tura, podnikání, komunitní život, 
vzdělávání, cestovní ruch a další dů-
ležitá odvětví.
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Představujeme zvolené členy...

Životní prostředí a bezpečnost
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Představujeme zvolené členy...
Voliči rozhodli a zvolili nové městské zastupitele. Poprosili jsme je o krátké představení se a odpovědi na dotazy. Novým zastupitelům jsme položili násle-

dující otázky:
1. Prosíme, krátce se představte.
2. Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci městského zastupitele?
3. Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí?
(Do uzávěrky NJR nám zaslali odpovědi tito zastupitelé, v dalším čísle přineseme představení dalších – pozn. red.)

� 1. Od studentských let je můj 
život spojený s Jihlavou. Dvacet let 
působím v Muzeu Vysočiny Jihlava, 
jsem autorkou projektu Muzeum na 
dlažbě, volného cyklu besed Dějiny 
na vlastní kůži, organizátorkou hap-
peningů, přednášek a dalších kultur-
ních akcí i občanských aktivit. Své 
dvě děti vychovávám ke zdravému 
sebevědomí a slušnosti, úctě k živo-
tu, k poznávání, respektu, soucitu a 
zodpovědnosti vůči okolnímu světu. 
Za jeden z nejnepřijatelnějších život-
ních postojů považuji lhostejnost. 

Na kandidátce koalice Žijeme Jih-
lavou! jsem byla za stranu Zelených. 
Opakovaně jsem v minulosti byla 
nezávislou kandidátkou za tuto stra-
nu, od letošního roku jsem její člen-
kou.

� 2. Mým zájmem, životní náplní, 
koníčkem i profesí je oblast kulturní, 
která se navíc stále častěji přirozeně 
setkává s novými přístupy ke vzdě-
lávání. Obě tyto sféry jsou pro mne 
důležité, a považuji je za důležité i 
pro další rozvoj města. Mým cílem 
je, mimo jiné, aktivizovat, a do de-
baty o budoucím směřování Jihlavy 
přizvat co nejširší i odbornou veřej-
nost, více s občany Jihlavy hovořit o 
vizích, a představovat možnosti, zají-
mat se o názor těch, kteří kulturou a 
s kulturou skutečně žijí a tvoří ji. Dů-
ležitým tématem je pro mne v tomto 
kontextu také veřejný prostor a jeho 
možnosti.

� 3. Ráda bych viděla otevřené a 
odvážné, vstřícné město, které na-
bízí svým obyvatelům rozmanité 
možnosti setkávání. Jihlava plánuje 
zásadní změny podoby centra města, 
které snad přinesou změny k lepší-
mu, ale má také stávající krásná mís-
ta se zatím nevyužitým potenciálem. 
Příkladem může být třeba „Václavský 
parkán“ s téměř utajenou kaplí svaté-
ho Václava, nebo park na Štefánikově 
náměstí, či „Keťásek“. Bylo by skvělé, 
kdyby taková místa ožila.

Žijeme Jihlavou!

Mgr. Silvie  
Čermáková

Jihlava jako kulturní město


