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PRVNÍ LETOŠNÍ JIHLAVAN. Prvním letos narozeným občánkem Jihlavy je 
Alois Sivák, na svět přišel 2. ledna po 3. hodině ráno. Do porodnice Nemocnice 
Jihlava  přišel k narození blahopřát primátor Jaroslav Vymazal a zastupitelka a 
předsedkyně Komise Rady města Jihlavy pro občanské záležitosti Renata Fehé-
rová. Maminka Jana Siváková dostala květinu a pro svého syna pamětní list a 
fi nanční dar. 

PF – VYCPANÝ JEŽEK. Mezi desítkami přání, které na konci roku na jihlav-
skou radnici přicházejí, bylo jedno výjimečné. Originálním „péefk em“ pro vedení 
města byl symbol města ježek - v tomto případě vycpaný. Jihlava je zřejmě jediné 
město, které má toto zvíře ve znaku. Symbolika ježka je na radnici na mnoha mís-
tech a v mnoha podobách, rozrůstá se i sbírka plyšových ježků, ale vycpaný ježek 
dosud na radnici nebyl. „Vánoční“ ježek zůstane v kanceláři tajemníka úřadu Lu-
bomíra Dohnala. 

PRIMÁTOR U SENIORŮ. Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal jako tradičně na-
vštívil na Štědrý den klienty Domova pro seniory v Jihlavě - Lesnově. Obyvatelům 
domova popřál příjemné prožití vánočních svátků, všechno nejlepší do nového ro-
ku, zapálil svíce na adventním věnci a s některými z klientů pobesedoval. S přá-
ním se připojila i předsedkyně Komise Rady města Jihlavy pro občanské záležitos-
ti Renata Fehérová. Pro klienty, kteří v zařízení zůstali přes svátky, byl připraven 
slavnostní oběd a kulturní program.  

STŘECHA MAGISTRÁTU SE UKLÍZELA. Také střecha magistrátu hrozila pá-
dem sněhu, a tak se musela použít těžká technika k jeho odklizení.

ČERNÁ SKLÁDKA. Počítač,  který doslouží, nemusí být odpadem! Stačí, aby  jej 
jeho majitel zdarma odevzdal  do sběrného dvora. Přístroje, které jsou odevzdány 
v kompletním stavu, se stávají  zpětně odebraným elektrozařízením a jsou po ro-
zebrání na jednotlivé komponenty a po odstranění nebezpečných látek recyklová-
ny. (Černá skládka byla založena v kontejnerovém stání v ulici Husova dne 19. 1. 
2010.)                                                              Stránku připravil: -lm-

Dětský karneval. Leden v Jihlavě tradičně patří i dětským karnevalům. Desítky dě-
tí v maskách se sešly tradičně na karnevalu DDM v Dělnickém domě, ale také 23. 
ledna na sokolských šibřinkách (na snímku) v sokolovně.            Foto: Jiří Varhaník


