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PLAKETY ZA KREV. V gotické síni jihlavské radnice proběhl slavnostní aktiv 
dárců krve, spojený s předáním Zlatých plaket prof. MUDr. Jana Janského za 40 
odběrů krve, oceněno bylo 45 dárců. Za město poděkovali a blahopřáli primátor 
Jaroslav Vymazal, náměstek primátora Josef Kodet a předsedkyně Komise Rady 
města Jihlavy pro občanské záležitosti Renata Fehérová. Akci organizoval Český 
červený kříž ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy.

NÁVŠTĚVA Z TCHAJWANU. Jihlavu navštívila Christine M. Y. Hsueh, ředitelka 
Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře TECO. Do Jihlavy s ní přijel man-
žel Yuan-Chieh Jen, ředitel ekonomické divize TECO Robert Y. G. Ho a druhý 
tajemník ekonomické divize Dominic Chen. V prezidentském salónku návštěvu 
přijal primátor Jaroslav Vymazal a náměstek primátora Josef Kodet. Po prohlíd-
ce historické radnice hosté pokračovali prohlídkou kostela sv. Jakuba, následovalo 
přijetí u hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a návštěva muzea a nemocni-
ce v Pelhřimově.

STARONOVÁ ULIČKA. Po dlouhých letech se pro běžný provoz otevřela ulice 
Malá Lazebnická, nenápadná úzká ulička spojující Masarykovo náměstí a La-
zebnickou mezi budovami ZUŠ Jihlava a sousední banky.  Ulice prošla nákladem 
půl milionu korun rekonstrukcí, kovanými brankami průchozí prostor má novou 
dlažbu, odvodnění, veřejné osvětlení, bezpečnostní kamery a ze strany rekonstruo-
vané základní umělecké školy také úplně novou fasádu. 

RADNIČNÍ VÝSTAVA. Děti jihlavských MŠ a ZŠ vyzdobily vestibul magistrátu 
vánoční výzdobou. Ukázaly tím svoji zručnost a k vidění jsou opravdu různorodé 
nápady od ztvárnění Mikuláše, čerta a andělů až po vánoční stromeček. Navodily 
tím důstojnou atmosféru konce roku. 

VÁNOCE NA RADNICI. Gotická síň jihlavské historické radnice se v čase adven-
tu opět plnila návštěvníky bohatého koncertního programu. V něm se představily 
desítky účinkujících, například žáci a pedagogové jihlavské ZUŠky, místní i přes-
polní sbory i velká jména, jako například Alfr éd Strejček. Na snímku dívčí pěvec-
ký sbor Cancioneta Praga, který vystoupil v programu prvního adventního kon-
certu pod vedením sbormistra Lukáše Jindřicha.


