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DRUHÁ NEJSTARŠÍ. Úctyhodného věku 104 let se dožila paní Anděla Hosová z 
Jihlavy. Pogratulovat k narozeninám jí za město přišla primátorka Karolína Kou-
bová. Oslavenkyni, která je po nedávném úrazu upoutána na lůžko, předala kyti-
ci, dárkový koš a pamětní list. Anděla Hosová je druhou nejstarší žijící obyvatelkou 
města. Nejstarší je paní Helena Kyralová, která 104. narozeniny oslavila loni v listo-
padu. Foto: archiv MMJ

PODPORA KAMPANĚ. S účastníky 17. ročníku protidrogové sportovní kampaně 
upozorňující na drogovou negramotnost u dětí a mládeže se sešel první náměstek 
primátorky Petr Laštovička. Svoji podporu kampani vyjádřil na závěr za město 
podpisem na arch, který po průjezdu 39 městy a ujetí 1100 km předají účastníci 
po 12 dnech příští pátek v Praze Senátu Parlamentu ČR. Foto: archiv MMJ

OD ROKU 1959 SPOLU. Diamantovou svatbu ve velké obřadní síni oslavili manže-
lé Průšovi. František a Marie si své ano řekli po dvouleté známosti 27. června 1959 v 
Praze. Společný život začali v obci Štoky, odkud se v roce 1974 přestěhovali do Jihlavy. 
Slavnostním obřadem manžele provedla radní města Jihlavy Silvie Čermáková.
 Foto: archiv MMJ

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE. V jedno slunečné červnové úterý se sešla spousta cyklis-
tů, inlinerů i skejťáků ve volnočasovém areálu Český mlýn. Proč? Protože se všich-
ni v květnu zúčastnili soutěže Do práce na kole! Vyhlášení soutěže doprovodily 
exhibice na betonových vlnách zdejšího skateparku. Všem oceněným gratulujeme 
a členové týmů z jihlavského magistrátu vyzývají: Příští rok jdeme znovu do sed-
la! Foto: archiv MMJ

NAVŠTÍVIL DGM. V krajském městě Vysočiny přivítala primátorka města Karolí-
na Koubová společně s náměstky Petrem Laštovičkou a Jaromírem Kalinou izrael-
ského velvyslance Daniela Merona. Po společném obědě se delegace vydá do Domu 
Gustava Mahlera, kam byl na přání velvyslance pozván také Ladislav Vilímek, jih-
lavský badatel a archivář, autor knih I domy umírají vstoje. Foto: archiv MMJ

SPOLUPRÁCE. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina si letos připomíná desá-
tý rok samostatného útvaru. Při slavnostním ceremoniálu udělila primátorka měs-
ta Karolína Koubová policistům služební medaile s plaketami. Zároveň jí byla pře-
dána z rukou ředitele Miloše Trojánka medaile za významný přínos při budování 
partnerství a spolupráce s krajským ředitelstvím. Foto: archiv MMJ
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