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150 DÁRCŮ KRVE NA RADNICI. V listopadu proběhlo v gotické síni jihlavské 
historické radnice slavnostní předávání Janského plaket dárcům krve. Dárcům 
poděkoval a plakety předával primátor Jaroslav Vymazal a náměstek primátora 
Josef Kodet, přítomni byli také zástupci Krajského úřadu kraje Vysočina, Nemoc-
nice Jihlava a Červeného kříže.  

 Stříbrnou plaketu (20 odběrů) profesora doktora Jana Janského v gotické síni 
obdrželo 114 dárců. Zlatou plaketu (40 odběrů) profesora doktora Jana Janské-
ho si z radnice odneslo 38 dárců. 

OSLAVA 102. NAROZENIN. Jedno století a dva roky života oslavil pan Karel 
Blažek v Domově pro seniory v Jihlavě - Lesnově. S blahopřáním dorazila i ná-
městkyně primátora pro oblast sociálních věcí Irena Wagnerová (na snímku) v 
doprovodu vedoucího odboru sociálních věcí Jozefa Labudy a pracovnic matriky 
Libuše Indrové a Adély Knitt lové. Oslavenec od města obdržel květinu, pamětní 
list, dárkový koš a stříbrný odražek.  Oslavu mimořádných narozenin spojil perso-
nál s přípravou mikulášského odpoledne pro všechny klienty domova pro seniory. 

JIHLAVSKÝ VÁNOČNÍ SMRK. Čtrnáctimetrový smrk se během dvou hodin stal 
z nechtěného stínícího stromu u jednoho z domů na Kollárově ulici ústředním bo-
dem jihlavského Masarykova náměstí - stal se z něj vánoční strom.  Asi padesáti-
letý strom už nerostl, podle odborného posudku by žil už jen asi deset let. O jeho 
odstranění požádali obyvatelé domu, kterým nevhodně vysazený strom stínil. Jed-
ním řezem se tak vyřešily dva problémy najednou. Strom na místo dopravili pra-
covníci Správy městských lesů a Služeb města Jihlavy. 

ČERNÉ SKLÁDKY MĚSTO HYZDÍ! Stydět by se měl majitel tohoto plynového 
sporáku, který stál vedle kontejneru na Královském vršku 56. Jistě by dokázal za-
řídit odvoz na sběrný dvůr SMJ, kam takové haraburdí patří. Jenom chtít.
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HAVLÍČKOVA KOMPLIKUJE DOPRAVU. Ulice Havlíčkova se neslavně za-
pisuje do dopravní situace v Jihlavě v době vánočních svátků. Vadná kanalizace 
způsobila nejprve propadnutí vozovky a následné kamerové zkoušky prokázaly, 
že bude potřeba rozsáhlejší oprava. Situaci popsal tajemník magistrátu Lubomír 
Dohnal, který uvedl, že existuje nesoulad  projektů inženýrských sítí a reality. Z 
toho důvodu se musela vyhloubit zemina do hloubky dvou metrů oproti plánova-
né hloubce jednoho metru. Celková doba opravy se tak protáhne do ledna 2010.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY NA MAGISTRÁTU. Město Jihlava se ujalo pořá-
dání předvánočních koncertů v gotickém sále radnice. Sérii otevřel vánoční kon-
cert učitelů Základní umělecké školy Jihlava,  pak Virtuosi di Praga předvedli 
slavnou mši J. J. Ryby v původním znění. V dalších představeních vystoupili i tak 
exotičtí hosté,  jako japonská sopranistka Yukiko Kinjo. Vyzdobený sál byl větši-
nou obsazen do posledního místečka a akce tak významně přispěly k předvánoční 
pohodě návštěvníků.


