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PRVNÍ DÍTĚ ROKU. Na tradiční novoroční návštěvu do jihlavské porodnice do-
razili zástupci jihlavské radnice primátor Jaroslav Vymazal a předsedkyně komise 
pro občanské záležitosti Renata Fehérová. S blahopřáním přišli za celkem sedmi 
maminkami a dětmi, mezi kterými byla Ema Hlízová z Jihlavy - narodila se 1. 
ledna 2012 ve čtyři hodiny ráno, a stala se tak nejen prvním letos narozeným dí-
tětem ve městě, ale i v Kraji Vysočina. Děti narozené na přelomu roku dostaly od 
radnice plyšového ježka, který je ve znaku města Jihlavy, pro maminky byly při-
praveny květiny. Za loňský rok přišlo v jihlavské porodnici na svět 997 dětí, což je 
nižší číslo než v minulých letech z důvodu probíhající rekonstrukce oddělení.

PŘÍSPĚVEK DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. Tři králové letos dorazili na radnici 
přímo na poradu vedení města. S podporou tří andělů zazpívali písničku a po-
prosili o příspěvek do tradiční Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Oblastní cha-
rita Jihlava. Všichni členové vedení města a tajemník magistrátu přispěli do sbírky 
několika bankovkami. Koledníci pokračovali v kancelářích radnice, do sbírky tak 
přispěli rovněž pracovníci magistrátu. 

VZPOMÍNKA NA OBĚTI HOLOCAUSTU. Sedmdesát let uplynulo od prvních 
dvou transportů osob židovského vyznání do Terezína. U této příležitosti je v 
obřadní síni židovského hřbitova v Jihlavě otevřena výstava kreseb studentů jih-
lavského gymnázia  a žáků ZŠ Třešť. Zahájení výstavy Barevná ohlédnutí, které 
bylo zároveň pietou za oběti holocaustu, se zúčastnili zástupci jihlavské radnice, 
náměstci primátora Josef Kodet a Petr Pospíchal. Pietní obřad se konal také ve 
vestibulu gymnázia, kde položili kytici náměstci František Zelníček a Josef Kodet.

PRIMÁTOR NA JIZERSKÉ PADESÁTCE. Jihlavský primátor Jaroslav Vymazal 
se také letos zúčastnil populárního lyžařského maratonu Jizerská padesátka (45. 
ročník). Na start závodu se letos postavilo 4.700 závodníků, Jaroslav Vymazal 
padesátikilometrovou trasou projel za 3 hodiny 57 minut a 11 vteřin, což zname-
ná celkové 780. místo, a ve své kategorii M60 obsadil 79. místo.  Jihlavský primá-
tor se letos závodu zúčastnil podesáté. 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ BÝVALÉHO PREZIDENTA. V gotické síni a přízemí 
jihlavské historické radnice je otevřená veřejnosti výstava fotografi í prvního české-
ho prezidenta Václava Havla. Výstava začala vernisáží 25. ledna za přítomnosti 
dlouholetého přítele Václava Havla režiséra Karla Bryndy, který s ním trávil léta 
na vojně.

Oldřich Škácha fotografoval Václava Havla pravidelně od konce šedesátých let. 
Leikou, zásadně na černobílý fotografi cký materiál, bez použití blesku, nearanžo-
vané fotografi e. Výběr osmi desítek z nich nyní bude mít veřejnost možnost spatřit 
v jihlavské radnici. 

Fotografi e jsou k vidění v provozní době radnice až do 29. února. Vstup je volný.

SVOZ STROMKŮ. Leden je již tradičně určen svozu vánočních stromků. Lidé je 
vyhazovali k popelnicím a Služby města Jihlavy je odvážely k dalšímu zpracování.


