
Město Jihlava zve na
Slavnostní novoroční 

ohňostroj,
který bude 1. ledna na Masarykově 
náměstí od 17.30 hod.

Veřejné jednání 
zastupitelstva

Vedení města zve občany Jihlavy na  

jednání městského 
zastupitelstva,

které se koná 15. prosince ve 13.00 
hodin ve velké zasedací místnosti 
magistrátu. Na jednání dojde kromě 
jiného k projednávání městského 
rozpočtu. Průběh jednání bude 
možno sledovat v živém přenosu na 
webu města.

Oslavy Vánoc 
a Nového roku

Vedení města zve občany Jihlavy na 

oslavy Vánoc a Nového roku,
které se konají ve městě, na magistrátu 
a na Masarykově náměstí. 

Program zveřejňujeme uvnitř 
vydání. 

Novoroční ohňostroj

Zastupitelstvo města Jihlavy na své první schůzi volilo 
primátora, jeho náměstky a radní. Do čela města se po-
stavil dosavadní primátor Jaroslav Vymazal (ODS). Hlas 
mu dalo 28 z celkem 37 zastupitelů. Další kandidát na 
nejvyšší pozici ve městě nebyl. 

„Osmadvacet hlasů v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu 
považuji za silný mandát. Jsem hrdý na to, že v příštích čty-
řech letech povedu krásné město Jihlavu,“ poděkoval voli-
čům a zastupitelům v krátkém proslovu znovuustavený 
primátor Jaroslav Vymazal. 

Stejným počtem hlasů se stal prvním náměstkem pri-
mátora Rudolf Chloupek (ČSSD). Dalšími náměstky 
jsou Petr Pospíchal (26 hlasů), František Zelníček (27 

hlasů), oba rovněž za ČSSD, a Josef Kodet za KDU– 
ČSL (26 hlasů).

Zastupitelé volili dalších šest do celkového počtu jede-
nácti radních. Stali se jimi Jan Dršata, Renata Fehérová, 
Erich Janderka a Martin Málek za ODS, a Martin Hyský 
a Zdeněk Jaroš za ČSSD. 

Volba probíhala v gotickém sále jihlavské historické 
radnice. Do doby zvolení primátora vedl schůzi nejstarší 
člen zastupitelstva Zdeněk Jaroš. 

Před samotnou volbou zastupitelé složili slib, který 
stvrdili podpisem. Volbě přihlíželo několik desítek lidí, 
na internetové stránce města bylo možné sledovat on-li-
ne přenos.  -lm-

Post primátora Jihlavy obhájil 
po čtyřech letech Jaroslav Vymazal

a) úsek správy majetku města
b) úsek informatiky

Svěřené úkoly náměstkům primátora Jihlavy

a) úsek školství, kultury, tělovýcho-
vy a zdravotnictví

b) úsek životního prostředí

1. PaedDr. Ing. 
Rudolf Chloupek

2. RNDr. 
Petr Pospíchal

a) úsek správy  realit a bytů ve 
vlastnictví města

b) úsek územního plánu města

3. Ing. 
Josef Kodet

a) úsek dopravy a služeb
b) úsek sociálních věcí

4. František 
Zelníček

Vedení města zve občany na Masa-
rykovo náměstí, kde se dne 5. pro-
since bude konat 

Mikulášský jarmark
v době od 8.00 do 14 hodin.

Od 6. do 23. prosince pak budou 
na Masarykově náměstí probíhat tra-
diční

Vánoční trhy.

BÝVALÝ primátor je i současným primátorem! Jaroslav Vymazal má tak možnost pokračovat ve funkci i v dalším volebním 
období. Rozhovor s ním přinášíme na str. 4. Foto: Radek Tulis

Vánoční trhy


