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O letošních Vánocích bude Masary-
kovo náměstí zdobit strom z Horního 
Kosova. Rozsvícení stromu a vánoční 
výzdoby města proběhne 2. prosince, 
slavnost doprovodí koncert zpěvačky 
Ewy Farne a tradiční jarmark, na kte-
rém budou dvě desítky stánků nabí-
zet teplé nápoje a občerstvení.

„Město mělo letos vyhlédnuto ještě 
dva další stromy, jeden na Březinkách, 
kde nakonec sešlo z jeho kácení kvů-
li rozhodnutí majitele, druhý na ulici 
Polní, ale tam se nakonec nebylo mož-
né dostat s technikou,“ sdělila Alena 
Zápotočná, referentka odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy jihlavské-
ho magistrátu.

Strom bude Správa městských lesů 
převážet z Horního Kosova na Ma-
sarykovo náměstí 27. listopadu. O 

jeho ozdobení se postarají pracov-
níci Služeb města Jihlavy, a nebudou 
na něm chybět světelné rampouchy, 
řetězy a stříbrno – červené ozdobné 
koule, u vánočního stromu se objeví 
i tradiční zvonička.

Na novém místě budou letos stát 
vánoční stromky, které každoročně 
zdobí děti z mateřských škol, a to 
pod lípami okolo morového sloupu.

Slavnostní rozsvícení vánoční vý-
zdoby města proběhne 2. prosince 
v 16.45 hodin, a po něm bude násle-
dovat koncert Ewy Farne. Na Masa-
rykovo náměstí se však vyplatí přijít 
už v 16 hodin, kdy začíná speciální 
program pro děti s Milanem Řez-
níčkem, po kterém návštěvníkům 
zazpívá brněnský zpěvák, skladatel a 
hudebník Miloš Fiala. -tz-

O Vánocích náměstí ozdobí 
strom z Horního Kosova

K VÁNOCŮM patří vánoční výzdoba Masarykova náměstí a slavnostní rozsvě-
cení vánočního stromu. Ilustrační foto: archiv MMJ

Rada města Jihlavy se počátkem 
listopadu sešla k prvnímu mimořád-
nému zasedání. Vedle devíti radních 
se jednání účastnili také uvolněný 
zastupitel Martin Laštovička a pově-
řený zastupitel Petr Ryška. 

Probíraná témata se týkala pře-
vážně provozních záležitostí, jako 
stanovení dalších termínů setkání 
rady, zřízení městských komisí, ur-
čení harmonogramu oddávajících 
pro nadcházející svatební obřady či 
schválení Strategického týmu statu-
tárního města Jihlavy.

Rada se na své schůzi mimo jiné 
dohodla, že v zájmu větší otevřenos-
ti úřadu bude program jednotlivých 
městských komisí veřejný a na pozvá-
ní předsedy komise se jich bude moci 
též účastnit veřejnost. „Lidé tak budou 
moci snadno zjistit, jaká témata budou 
na příslušné komisi řešena, a prostřed-
nictvím některého z členů, nebo předse-
dy komise, jí sdělit svůj názor, popřípadě 
jej na základě pozvání i sami před členy 
komise prezentovat,“ uvedla primátor-
ka Karolína Koubová. -tz-

Zpřístupnění 
komisí veřejnosti

Město Jihlava zavedlo novou mož-
nost rezervace svatebních obřadů. 
Od 1. listopadu je možné online z 
pohodlí domova zjistit volné termí-
ny, zaregistrovat si vybraný termín, 
a na základě registrace komuniko-
vat s pracovnicemi matriky o dal-
ších krocích nezbytných k přípravě 
svatby.

Systém je aktuálně nastaven na 
zobrazování termínů v roce 2019, 
v následujících letech by pak měl 
umožnit vždy od 1. listopadu re-
zervace na další rok. Důvodem je 
vyhnutí se kolizím svatebních ob-
řadů s různými kulturními a spole-
čenskými událostmi probíhajícími v 
prostorách magistrátu.

„Naším cílem bylo zjednodušit snou-
bencům již tak náročnou přípravu 
svatebního obřadu a jsme rádi, že jim 
můžeme nově poskytnout i tuto po-
hodlnou možnost rezervace termínů. 
Věříme, že pro snoubence a budoucí 
manžele to bude vítaná změna a že 
si tento způsob rezervace najde rych-
le své uživatele,“ doplňuje vedoucí 
správního odboru Jan Vystrčil.

Online rezervaci bude možné 
provést na tomto odkazu: http://
extranet.jihlava-city.cz/rezervace-
svateb/. -tz-

Svatby i přes 
online rezervaci

Kniha I domy 
umírají vstoje

Z důvodu časově náročné komple-
mentace podkladů pro další díl knihy 
I domy umírají vstoje se město Jihla-
va, jako vydavatel, po dohodě s auto-
rem Ladislavem Vilímkem rozhodlo 
pro posun jejího vydání na rok 2019. 
Do edičního plánu bylo toto vydání 
zařazeno na leden 2019. O přesném 
termínu budeme informovat prostřed-
nictvím webových stránek města.  -tz-

Náměstek primátorky pro úsek 
územního plánu města a životního 
prostředí.

Narodil se a žije v Jihlavě, vystudoval 
stavební fakultu na Českém vysokém 
učení technickém, obor vodní hospo-
dářství a vodní stavby. Deset let působil 
jako vedoucí útvaru hlavního architek-
ta města Jihlavy, pět let byl projekto-
vým manažerem rozvoje v rámci celé 
ČR, a současně poradcem pro rozvoj 
měst a obcí. Působil také jako manažer 
rozvoje města Humpolce, externí po-
řizovatel územních plánů v rámci celé 
ČR, a jako pohybový specialista.

Od roku 2010 je členem strany TOP 
09, v roce 2017 se stal předsedou míst-
ní organizace. V komunálních volbách 
2018 byl lídrem uskupení Žijeme Jihla-
vou!

Rád sportuje, jeho zálibou je aplika-
ce principů zdravého pohybu v praxi. 
Mezi další jeho zájmy patří četba, lea-
dership a pravidla zdravé firmy.

Náměstek primátorky pro úsek 
správy majetku města a informati-
ky, krajský zastupitel.

Narodil se a žije v Jihlavě, vystudo-
val Vysokou školu chemicko-tech-
nologickou. Před vstupem do politi-
ky byl sklenářem, pohyboval se také 
v pivovarnictví, byl sládkem a výrob-
ním ředitelem Pivovaru Jihlava. 

Členem KDU-ČSL je od března 
2011, v letech 2013-2017 byl před-
sedou krajského výboru Vysočina. V 
minulém volebním období byl rovněž 
náměstkem primátora, se stejným po-
věřením pro majetek a informatiku. 
V roce 2016 se stal zastupitelem Kraje 
Vysočina, a to v zájmových oblastech 
dopravy, informatiky, bezpečnosti a so-
ciálních oblastech.

Rád hraje na kytaru a zpívá. Mezi jeho 
záliby patří sport, konkrétně fotbal, ho-
kej, cyklistika a tenis. Rád čte, nejčastěji 
historické nebo filozofické publikace. 

Žijeme Jihlavou!Fórum Jihlava ODS KDU-ČSL
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Představujeme vedení města

Primátorka

Narodila se a žije v Jihlavě.  V roce 
2010 vystudovala Janáčkovu akade-
mii múzických umění v Brně, obor 
Divadelní manažerství. Pracovala ja-
ko kulturní manažerka, před zvolením 
do funkce byla na mateřské dovole-
né. V roce 2009 připravila producent-
ský záměr divadla DIOD, které od ro-
ku 2011 vedla.

Je předsedkyní Fóra Jihlava, v za-
stupitelstvu města Jihlavy působí od 
roku 2014, do roku 2016 byla rad-
ní města. Jejími zájmovými oblast-
mi jsou kultura a rozvoj občanské 
společnosti. V komunálních volbách 
2018 byla lídrem uskupení Fórum 
Jihlava, které skončilo druhé za vítěz-
ným hnutím ANO. Sestavila koalici z 
Fóra Jihlava, ODS, Žijeme Jihlavou! a 
KDU-ČSL, dne 2. listopadu 2018 by-
la ustavujícím zastupitelstvem zvole-
na primátorkou města Jihlavy.

Ráda tráví volný čas se svojí rodi-
nou, stará se o zahradu. Vede kurzy 
akrobacie na šálách a působí v nezá-
vislém divadelním sdružení De Fac-
to Mimo.

Náměstek primátorky pro úsek 
rozvoje města, správy realit a do-
pravy.

Narodil se a žije v Jihlavě, vystudo-
val pedagogickou vysokou školu se 
zaměřením na matematiku a výpo-
četní techniky. 

Byl středoškolským učitelem na 
Vyšší odborné škole ekonomické 
v Českých Budějovicích, Střední prů-
myslové škole v Jihlavě a na Gymná-
ziu Voděradská v Praze.

V komunálních volbách 2018 byl 
lídrem ODS, kde působí od roku 
2005, v současné době je místopřed-
sedou místního i oblastního sdružení 
ODS Jihlava.

Rád se věnuje rekreačnímu sporto-
vání, konkrétně cyklistice. Mezi jeho 
záliby patří také zahrada, četba a hud-
ba.

Členy zastupitelstva představujeme 
na str. 14–17.

Zveme veřejnost na prosincové 
jednání zastupitelstva města dne 
10. prosince od 13 hodin do jedna-
cí síně magistrátu. Přenos je přená-
šen online na webu města.


