
Je třeba mít také stále na mysli, že krajský rozpočet slouží pro rozvoj 
území jako celku, které má 5 okresů a více než 700 obcí. Neslouží jako 
kasička pro města a obce, z nichž zastupitelé pocházejí. Osobně si vel-
mi přeji, abychom společně prosazovali funkční projekty nadměstského 
významu. 

Aby se rozvíjela naše nemocnice, sociální služby, doprava, školství, 
ZOO, divadlo a další. Abychom měli nadhled a viděli věci v souvislos-
tech. Aby Jihlava byla přirozeným a zdravým centrem Vysočiny.

Pro město vidím velkou příležitost 
Zastoupení jihlavských kandidátů v 

krajském zastupitelstvu je dostateč-
né a pevně věřím, že fungování kra-
je nebude přímo závislé na původu 
jednotlivých zastupitelů. Pro město 
vidím velkou příležitost ve vzájemné 
spolupráci a v propojení komunální a 
krajské politiky, a to nejen kvůli perso-
nálnímu obsazení (někteří komunál-

ní zastupitelé se stali i krajskými), ale i díky nově vytvořené koalici složené 
z demokratických stran. Mě osobně těší, že se do zastupitelstva dostali moji 
velmi schopní Pirátští kolegové, kteří se budou podílet na rozvoji Kraje Vyso-
čina, a se kterými budu moci spolupracovat na politické bázi krajské město – 
kraj. Jsem přesvědčen, že nové složení krajského zastupitelstva povede k pro-
gresivnímu rozvoji města i kraje.

 Ostatní oslovené kluby nedodaly odpověď do uzávěrky
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Jak jste spokojeni se zastoupením Jihlavy v krajském zastupitelstvu po 
uplynulých volbách?

Sedm zastupitelů z Jihlavy 
Především bych chtěl poděkovat 

všem občanům Jihlavy, kteří přišli 
volit a poblahopřát nově zvoleným 
zastupitelům Kraje Vysočina. Zastou-
pení města Jihlavy v krajském zastu-
pitelstvu je myslím nejvyšší od jeho 
vzniku před dvaceti lety.

Nově bylo zvoleno sedm zastupitelů 
z Jihlavy. Všech sedm je současně čle-

ny jihlavského zastupitelstva. S velkou pravděpodobností bude po šestnác-
ti letech hejtmanem Kraje Vysočina jihlavský občan. Všem zvoleným přeji 
úspěšnou práci v krajském zastupitelstvu ve prospěch občanů Kraje Vyso-
čina i města Jihlavy.

Je třeba myslet na rozvoj území jako celku
Pominu-li způsob, jak se peče kraj-

ská koalice, tak jsem přirozeně rád, 
že hejtmanem nejspíše bude Jihla-
vák. Z reprezentativních důvodů je 
to velmi dobré. Z praktického pohle-
du ale může post hejtmana paradox-
ně znesnadňovat přidělování dotací 
a poskytování výjimek pro krajské 
město, a to z důvodu podjatosti. 

Zastoupení Jihlavy v krajském zastupitelstvu
Otázka pro politické kluby na listopad

Pavel Šlechtický, 
KSČM

Vojtěch Prchal 
(Žijeme Jihlavou!)

Jiří Pokorný 
(ANO)

Svatý Martin letos nevyjede

Foto: archiv JL

Svatomartinský průvod Jihla-
vou prochází již 22 let. Letos 
to mělo být po třiadvacáté, 
kdy Martin na bílém koni 
v brnění vyjede mezi lid a 
spolu s početnou družinou 
obdaruje přihlížející svato-
martinskými rohlíčky a zlatý-
mi dukátky. 

Veronika Dawidoiwcz ז

Letos je ale všechno trochu jinak. 
Opatření se neustále mění, jsou přís-
nější, a tak ani svatý Martin do ulic 
nevyjede.

„Martin tak, jak ho známe, letos 
nebude, stejně jako neproběhne tra-
diční ohňostroj“ řekl vedoucí odbo-
ru školství, kultury a tělovýchovy 
Tomáš Koukal.

Zmínil, že pokud to situace dovolí, 
proběhne alespoň tradiční jarmark a 
na náměstí bude umístěna velkoploš-
ná obrazovka, na které se budou pro-
mítat medailonky z let předchozích. 

Vše ovšem záleží na aktuální situaci 
a nařízení vlády. V této nejisté době 
nelze bohužel počítat předem s ničím.
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