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Krátce

V souvislosti se změnou města Jih-
lavy na krajské město se před 20 lety 
od 1. listopadu přeměnil Městský 
úřad Jihlava v Magistrát města Jihla-
vy. 

Tehdejší starosta Vratislav Výbor-
ný se pak stal od 13. listopadu 2000 
primátorem. Zachováno nezůstalo 
ani pojmenování zástupců starosty 
– tehdy Michaely Vítkové, Františ-
ka Zelníčka a Josefa Kodeta, kteří se 
stali doslova ze dne na den náměstky 
primátora.

„Je to pro mě veliká čest být prvním 
primátorem v historii Jihlavy a záro-
veň jejím posledním starostou,“ vyjá-
dřil se Výborný pro Noviny jihlav-
ské radnice (NJR). Změnu starosty 
v primátora však považuje spíše za 
formální záležitost. Mnohem větší 

Volby do zastupitelstva kraje. V Jihlavě vyrazilo k volbám do krajského zastupitelstva 16 150 občanů, tedy zhruba 41 %, 
což je o procento víc než krajský průměr. Nejúspěšnější stranou se v krajském městě stalo ANO, které získalo 18,89 % hlasů, 
v těsném závěsu za nimi skončila ODS+STO s 18,04 % a na třetím místě skončili Piráti (13,39 %). Následují Starostové 
pro Vysočinu (10,82 %), ČSSD (10,15 %) a lidovci (6,67 %).  Foto: Veronika Dawidowicz

Říjnové volby do krajského 
zastupitelstva sice na Vyso-
čině vyhrálo hnutí ANO, no-
vým hejtmanem však má být 
jihlavský zastupitel Vítězslav 
Schrek (ODS). 

Veronika Dawidowicz ז

ANO, Piráti, ODS, to jsou první 
tři nejúspěšnější strany na Vysoči-
ně. Přesto, že politické hnutí ANO 
dosáhlo prvenství, ocitlo se nakonec 

v opozici spolu s KSČM, která skon-
čila na 5. místě. 

Vysočinský lídr ANO Martin Kukla 
se k situaci vyjádřil prostřednictvím tis-
kového prohlášení, ve kterém zmiňuje, 
že „vítězi voleb bylo jeho vítězství ukrade-
no poraženými,“ a dodává mimo jiné, že 
všem poraženým stranám chybí základy 
slušného a seriózního jednání. 

Strany, které podepsaly koaliční 
smlouvu – ODS + Starostové pro 
občany (STO), Piráti, ČSSD, KDU-
ČSL a Starostové pro Vysočinu 

(SPV), takové nařčení jednoznačně 
odmítají. 

Současný hejtman Jiří Běhounek (za 
ČSSD) to vyjádřil slovy: „Chtěli jsme po 
nich (po ANO), aby sehnali 23 mandá-
tů a oni toho nebyli schopni. Není to můj 
problém, ale problém ANO.“ Obdobně 
hovoří i lídr lidovců Vít Kaňkovský: 
„Koalice skládá ten, kdo má většinu.“ 

Nově sestavená pětičlenná koalice 
se tak dohodla, že novým hejtma-
nem kraje Vysočina se stane lídr jih-
lavské ODS Vítězslav Schrek. 

Novým hejtmanem Vysočiny 
bude nejspíš Schrek z ODS

Vratislav 
Výborný

Výborný se před 20 lety změnil  
ze starosty v primátora

význam přikládá změně statutu měs-
ta v krajské město. 

„Ať už z pohledu zahraničních inves-
torů, představitelů jiných států, orgá-
nů naší státní správy atd. Jsme vnímáni 
jako město ´vyšší kategorie´, kterému je 
třeba více naslouchat. To je samozřejmě 
velká šance, ale zároveň další povinnosti 
pro samosprávu,“ dodal Výborný. 

V souvislosti s přechodem se muse-
ly měnit tiskoviny i vyrábět nová 

razítka. Změnily se i některé odbory. 
Zrušen byl odbor služeb a dopravy a 
jeho práce rozdělena. 

Jeden výrazný krok však přeměna 
městského úřadu v magistrát přines-
la. Vedení města se rozhodlo, že do-
jde k rekonkurznímu řízení na místa 
vedoucích odborů, která by měla pro-
běhnout na v lednu a únoru 2001. 

„Máme pocit, že by vedoucí neměli 
usnout na vavřínech a neustále na sobě 
pracovat. Neměli by mít jistotu, že je 
tento stav definitivní,“ řekl NJR mís-
tostarosta J. Kodet. „Osobně si mys-
lím, že většina vedoucích by, vzhledem 
k tomu, na jaké jsou výši, měla své pos-
ty bez problémů obhájit.“ Jak dodal, 
podobná rekonkurzní řízení jsou 
v mnoha institucích běžnou praxí. 
 -pk- 

Jak volili Jihlaváci?

Město opravilo tělocvičnu
Oprava tělocvičny v Křížové ulici  �
spočívala v opravách povrchů stěn, 
kompletním vymalování stěn a stro-
pů, výměně osvětlení, přebroušení 
a nalakování parketové podlahy či 
nových dřevěného obložení stěn 
a aplikace nových čar na podlahu. 
Celková oprava, která probíhala ve 
dvou etapách, stála 400 tisíc korun.

Jednotný vzhled sídlišť
Pravidla při zateplování, zastřešení  �
a renovaci starších bytových domů 
a sídlišť. To byla hlavní témata dis-
kuze zástupců města s občany. 
Město chce sjednotit vzhled sídlišť, 
avšak nechtějí nikomu nic nařizo-
vat nebo házet klacky pod nohy. 
Chtějí, aby Jihlava i jako celek byla 
hezčí a co nejvíce funkční.

Školení pracovníků  
sociálních služeb

Na krajském úřadě proběhlo  �
dvoudenní školení pro pracovní-
ky sociálních pobytových zaříze-
ní, zaměřené na správné a bezpeč-
né použití osobních ochranných 
pomůcek. Nešlo pouze o teore-
tické informace, ale především si 
účastníci v praxi vyzkoušeli správ-
né postupy při jejich používání.

Housing first má 
za sebou první rok

Projekt, jehož cílem je zajistit 12  �
domácnostem potýkajícím se 
s bytovou krizí standardní bydlení 
a dalším 50 osobám zajistit pora-
denství, slaví první rok. Díky pro-
gramu se dosud podařilo v bytech 
zabydlet 49 osob.

Úředníci pomohou  
s trasováním

Hygienici nestíhají trasovat součas- �
ný nápor nemocných, kterým vy-
jdou pozitivní testy na koronavirus. 
Krajské hygienické stanici v Jihlavě 
pomohou s trasováním pro celý Kraj 
Vysočina úředníci z jihlavské radnice. 
Většinou budou ve svých kancelářích 
nebo ti, kteří mají nařízenou karanté-
nu, budou doma na home office.

Školní jídelny vaří
Studenti mají nárok na zvýhod- �
něné státem dotované stravová-
ní ve školních jídelnách. Všechny 
školní jídelny v Jihlavě jsou tudíž v 
provozu. Je však nutno dodržovat 
hygienická pravidla a pohlídat si 
omezenou výdejní dobu jídelen.

Nemocnice omezuje 
ambulantní péči

V Nemocnici Jihlava přibývá paci- �
entů s onemocněním COVID-19 
a také s jeho těžkým průběhem. 
Vzhledem k nelepšící se situaci 
omezuje nemocnice ambulantní 
péči a personál z omezených oddě-
lení vypomáhá tam, kde je potřeba. 

Prodej opět přes „okénko“
Vzhledem k vyhlášeným opatře- �
ním a s ním spojeným uzavřením 
restauračních zařízení přešla opět 
spousta podniků na prodej z okén-
ka či rozvoz jídel a někdy i nápojů. 
Snaží se tak alespoň částečně kom-
penzovat ušlý zisk.


