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OSLAVA 103. NAROZENIN. Uplynulo již 103 let od chvíle, kdy se narodila nej-
starší obyvatelka města paní Hedvika Šildbergerová. Do Domova pro seniory v 
Jihlavě - Lesnově přišli s gratulací i primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a náměs-
tek primátora Josef Kodet. Jubilantka od zástupců města převzala dárkový koš, 
pamětní list a květiny.

NOVÝ PŘÍSTROJ V NEMOCNICI. Oddělení nukleární medicíny jihlavské ne-
mocnice získalo do svého vybavení moderní přístroj SPECT/CT za 21 milionů 
korun, který zrychlí diagnostiku zejména nádorových onemocnění a zvýší kom-
fort pro pacienty. Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnil společně s vysočin-
ským hejtmanem primátor Jaroslav Vymazal (vpravo), který ocenil význam pří-
stroje pro pacienty, u nichž tak mohou lékaři včas a přesněji určit diagnózu.                                       
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UDĚLENÍ CEN. V gotickém sálu jihlavské radnice tento týden předalo vedení 
města Cenu města Jihlavy třem navrženým kandidátům. Osobně převzal cenu ak. 
mal. Josef Kos (viz str. 1), cenu pro zemřelou ak. mal. Evu Činčerovou převzala 
její    neteř Soňa Jurkovičová (viz foto nahoře), a cenu pro již také zesnulého Ja-
roslava Pitnera převzal jeho syn Jaroslav.

JIHLAVA MÁ MISS. V DKO se v říjnu volila královna krásy Jihlavy pro letošní 
rok. Soutěž se jmenovala Miss Jihlava Open a jak název napovídal, byla otevřená 
všem dívkám bez ohledu na bydliště. Zvítězila devatenáctiletá Eliška Urbancová 
z Telče, která vyhrála i v soutěži Miss Sympatie. Soutěž moderoval a diváky bavil 
Jan Čenský.

JIHLAVA HOSTÍ SOUTĚŽ KAPEL. Jihlava hostí od konce října kapely z Vyso-
činy ve druhém ročníku soutěže AlternativaPro Prize. Jejím prvním fi nalistou se 
stala 24. října v Ponorka Music Clubu polenská kapela D.A.D. (na snímku ze 
semifi nálového vystoupení její fr ontman Míra Pařík). Druhé semifi nále se konalo 
30. 10. po uzávěrce tohoto vydání. Finále bude v Ponorce 13. listopadu.
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