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NOVÝ VEDOUCÍ EKONOMICKÉ-
HO ODBORU. Ekonomický odbor 
magistrátu města Jihlavy povede od 1. 
května 2013 Mgr. Bc. Jan Jaroš, DiS. 
Nejúspěšnější účastník výběrového ří-
zení dosud působí na pozici vedoucího 
ekonomického odboru Městského úřa-
du Třešť. Jan Jaroš studoval Policejní 
akademii v Praze a Západomoravskou 
vysokou školu v Třebíči.

SPRÁVNÍ ODBOR VEDE JAN VY-
STRČIL. Na základě výsledku výbě-
rového řízení vede od 1. března 2013 
správní odbor Jan Vystrčil.
Mgr. Jan Vystrčil vystudoval Právnic-
kou fakultu Karlovy Univerzity, od ro-
ku 2010 vedl na magistrátu města Jih-
lavy komisi k projednávání přestupků, 
po transformaci v červenci 2011 pře-
stupkové oddělení.  

CYKLISTICKÁ 24HODINOVKA. Stále populárnější cyklistický závod Jihlavská 
24 MTB o sobě dává vědět. A to ve velkém stylu. Desítky lidí nevěřícně sledovaly 
zápolení dvojice David Kosmák - Metoděj Renza, která se spolu střetla na jezdí-
cích schodech jihlavského obchodního domu v duelu motokrosová motorka versus 
horské kolo. Promoakce, spojená také se závody na trenažérech („výjezd“ kopce 
k hradu Helfštýn)  a koncertem rockové kapely, lákala na vytrvalostní závod na 
horských kolech, který se pojede 18. a 19. května na atraktivní trati Jihlavou. K 
programu závodu bude tradičně patřit i hudební festival. Více na 
www.jihlavska24mtb.cz .

ŠTĚPKOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ. Služby města Jihlavy prováděly na 
kompostárně v Henčově likvidaci 19 tun vánočních stromků. SMJ používají kom-
post  při rekultivaci skládky, údržbě zeleně nebo na hnojení veřejných prostranství. 
Také si kompost mohou zakoupit fi rmy nebo fyzické osoby.

PREMIÉR NA RADNICI. Premiér Petr Nečas navštívil jihlavskou radnici.  V pro-
gramu jeho cesty na Vysočinu bylo i setkání s vedením města Jihlavy, po krátké 
diskusi, které se zúčastnil primátor Jaroslav Vymazal, náměstci primátora Rudolf 
Chloupek a Josef Kodet a tajemník magistrátu Lubomír Dohnal, se premiér Ne-
čas podepsal do pamětní knihy. Během dne se setkal s podnikateli, se zástupci ne-
ziskových organizací a se starosty několika obcí.

ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA, TY ODEVZDANÉ NA CHARITU DVOJNÁSOB. V 
Jihlavě je už druhý kontejner na sběr textilu, najdete ho u Tesca. První kontejner 
stojí u Patrolu (na dohled Vodnímu ráji). A do třetice je možné dávat použité či 
nevyužité textilie a šaty do sběrny v Žižkově ulici. Sběr šatstva je společný projekt 
Oblastní charity Jihlava a města Jihlavy. 


