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Mrkněte na články
Takový dovětek měl na sociální síti 

Facebook příspěvek politického usku-
pení STAN Kraje Vysočina, který sdí-
lela primátorka Karolína Koubová 
(Fórum Jihlava), jež v krajských i chys-
taných parlamentních volbách kandi-
duje právě za STAN. 

Pomiňme, že sebe a své kolegy ze 
STANu nepropaguje na svém vlastním 
profilu, ale na primátorském. 

O jaké články vlastně jde? O několik 
rozhovorů v srpnovém vydání časopi-
su PRO města a obce. Jihlavská primá-
torka vévodí titulní straně časopisu a 
následně se prezentuje ve třístránko-
vém rozhovoru. V pěkném až píáro-
vém textu nelze očekávat kritické otáz-
ky. A to i vzhledem k faktu, že pražský 
novinář nemůže znát místní podrob-
nosti. 

Proto paní primátorce prošla odpo-
věď na dotaz, jaký je stav záměru Čes-
ké pošty uzavírat v Jihlavě pobočky. Co 
odpověděla? „Česká pošta na začátku 
června oznámila, že plánuje s koncem 
letošního října sloučit a uzavřít poboč-
ky na třech velkých jihlavských sídlištích. 
Podle našich průzkumů by se to dotklo 
skoro 20 tisíc obyvatel města. To zaskoči-
lo nejen zastupitele, ale i samotné obyva-
tele, kteří sepsali petici…“

Kdo žije v Jihlavě, ví o tom své. Paní 
primátorka se naopak k záměru poš-
ty postavila vcelku vstřícně. To lidé 
s peticí a následně především radní 
David Beke (ODS) svým přístupem 
a „bojem“ za lidi, dokázal formulovat 
zástupcům České pošty dotazy, které 
odhalily nesmyslnost záměru vymyšle-
ného v Praze. 

A do Prahy na jednání s vedením 
České pošty nejela primátorka, jak by 
se očekávalo vzhledem k důležitos-
ti problému, nebo některý z náměst-
ků, ale „obyčejný“ radní David Beke 
spolu s předsedou Senátu Milošem 
Vystrčilem. Ten je naštěstí z Vysočiny 
a vnímal to stejně jako půlka obyvatel 
krajského města. 

Výsledek je znám. Česká pošta upus-
tila od záměru rušit na podzim v Jih-
lavě pobočky a vše odložila, i když 
pobočku v Aventinu zřídí. Snad jen 
tolik k příspěvku na primátorském Fa-
cebooku, který končí slovy: Mrkněte 
na články. Tak jsme se mrkli.

 Petr Klukan

LAURINKA A VERUNKA letos usednou do školních lavic úplně poprvé, a tak bylo potřeba se na školní rok náležitě připra-
vit a vybavit „aktovky“. Nezbývá než věřit, že letošní prvňáčci už si školní rok užijí se vším všudy a o distanční výuce budou 
vědět jenom z doslechu. Foto: Veronika Dawidowicz

Vedení města se vyjádřilo 
k bezpečnosti v centru města. 

Petr Klukan ז

Od doby, kdy si občan Zdeněk 
Gerbrich přišel postěžovat kvůli 
(ne)bezpečnosti centra Jihlavy rad-
nímu Danielu Škarkovi (Fórum Jih-
lava), uplynul víc než měsíc. 

Od té doby se sociální sítě plnily 
i díky bývalému zastupiteli Miro-
slavu Tomancovi z Fóra Jihlavy pří-
spěvky o tom, jak se na náměstí žije. 
Nebo o tom, jaké tam jsou veče-
ry, když se lidé vychutnávající vín-
ko musí popasovat s malými dětmi 
(romskými), které pokřikují a hrají 

Oddělme problém od normálnosti
si na náměstí fotbal. Diskuse na Fa-
cebooku přinášely mnohdy i rasis-
tické příspěvky. 

V poslední srpnový týden se pri-
mátorka Karolína Koubová (Fórum 
Jihlava) i radní Škarek k problema-
tice bezpečnosti v centru náměstí 
vyjádřili na tiskové konferenci. 

„Emoce vyhraněné na sociálních 
sítích nepovažuji za zbytečné,“ uvedla 
primátorka, „ukazují nějakou atmo-
sféru, která tu dlouhodobě je.“ Otáz-
kou podle ní ale je, zda se tvrzení 
diskutujících zakládají na správných 
informacích. 

 (Pokračování na str. 3)


