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MLADÍ ŠPANĚLÉ V JIHLAVĚ. Dlouhých jedenáct dní v České republice strávilo 
22 španělských studentů. V rámci partnerství škol Comenius zde byli hosty žáků 
jihlavského gymnázia.  Ti jim připravili bohatý program, viděli tak třeba atomo-
vou elektrárnu Temelín, Moravský kras a města Brno, Telč či Maříž, prohlédli si i 
jihlavské podzemí a radnici.     

OSLAVA 104. NAROZENIN. Neuvěřitelné 104. narozeniny oslavila nejstarší 
obyvatelka Jihlavy paní Hedvika Šildbergerová. Za radnici jí blahopřáli primátor 
Jaroslav Vymazal a náměstkyně Irena Fila Wagnerová. Oslavenkyně byla zjevně 
v dobré náladě, čile komunikovala a děkovala za další gratulace od personálu a 
obyvatel Domova pro seniory v Jihlavě – Lesnově, kde pobývá od roku 1992. Pra-
covníci domova pro jubilantku připravili velkou oslavu s kapelou a občerstvením. 
Paní Šildbergerová od zástupců města dostala dárkový koš, pamětní list a květiny.

OBDOBÍ STÝCH NAROZENIN. Vedení jihlavské radnice se pravidelně vydává 
blahopřát jihlavským spoluobčanům, kteří se dožívají sta a více let. Tentokrát pri-
mátor Jaroslav Vymazal a náměstkyně primátora Irena Fila Wagnerová navštívili 
paní Jarmilu Porupkovou, která slaví 101. narozeniny. Gratulanty doprovázela 
předsedkyně Komise Rady města Jihlavy pro občanské záležitosti Renata Fehéro-
vá. Jubilantka dostala od města květiny, pamětní list, dárkový koš a stříbrný odra-
žek. Jarmila Porupková žije sama, samozřejmě jí ale pomáhá rodina a organiza-
ce sociální péče. I přes pokročilý věk čte bez brýlí, zdravotní stav někdejší poštovní 
úřednice byl dlouhodobě velmi dobrý, až po úraze nohy asi před pěti lety neopouš-
tí zázemí svého bytu. S gratulanty z radnice komunikovala, poděkovala za blaho-
přání a fr ancouzsky dodala: „Mám vás ráda“. Francouzsky se naučila na reálce v 
Telči a ještě donedávna si přeložila jednodušší fr ancouzské věty.

OSLAVA VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. Jihlava si připomněla 92. výročí vzni-
ku samostatného československého státu. Všichni členové vedení města Jihlavy se 
zúčastnili slavnosti, kterou k této příležitosti magistrát organizuje v areálu Ústřed-
ního hřbitova v Jihlavě u sousoší Zaváté šlépěje. Přítomni byli i zástupci kraje 
Vysočina, Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů, 
Pomocných technických praporů, Sokola, dalších významných organizací a ve-
řejnost. K přítomným promluvil primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal, radní 
kraje Vysočina Martin Hyský a člen ústředního výboru Českého svazu bojovníků 
za svobodu Zdeněk Laštovička. Účastníci slavnosti položili k sousoší Zaváté šlépě-
je květiny a vyslechli Hymnu České republiky v provedení pěveckého sboru Foer-
ster. Slavnost pokračovala položením květin před budovou gymnázia a kulturním 
programem v budově radnice.

DALŠÍ 101. NAROZENINY. Další stovku slavili obyvatelé a personál Domova 
pro seniory v Jihlavě – Lesnově. Stoprvních narozenin se zde dožila paní Anežka 
Joslová. Jako obvykle pro jubilanty tak vysokého věku byla i tentokrát připrave-
na oslava, na kterou s gratulací přišli i zástupci města, primátor Jaroslav Vyma-
zal, náměstek primátora Josef Kodet a pracovnice matriky jihlavského magistrá-
tu. Oslavenkyně se narodila v Hybrálci, žila ve Štokách, v domově seniorů pobývá 
bezmála 10 let. Protože jí brzy zemřela maminka, musela se starat o sourozence 
a od mládí tvrdě pracovala v zemědělství. Anežka Joslová dostala k narozeninám 
od města květiny, pamětní list, dárkový koš a stříbrný odražek.

JIHLAVSKÝ VÁNOČNÍ STROM. Ještě ráno byl nechtěným stromem, který stínil 
v bytech na Hamerníkově ulici, už dopoledne se stal jako nový vánoční strom stře-
dem zájmu na jihlavském Masarykově náměstí. Patnáctimetrový smrk pichlavý 
(nazývaný také stříbrný) bude zkrášlovat centrum města až do 7. ledna. Podle 
odborného posudku strom už nerostl a neměl před sebou příliš dlouhou dobu dal-
šího života. Zároveň je ale dostatečně vysoký a souměrný, aby mohl být vánočním 
stromem. Kácení a umístění stromu zajistila společnost Správa městských lesů a 
Služby města Jihlavy.  


