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 Stránku připravil -lm-

PRIMÁTOR U SENIORŮ. Seniory v obou jihlavských domovech navštívil o Štěd-
rém dni primátor Jaroslav Vymazal s rodinou. Poprvé mohl dorazit do nově ote-
vřeného Domova seniorů Stříbrné Terasy, snímek je z už tradiční štědrodenní ná-
vštěvy v Domově pro seniory na Lesnově. PRVNÍ JIHLAVSKÉ DÍTĚ ROKU 2013. Pavel Pecha je jméno prvního dítěte na-

rozeného v novém roce v Jihlavě. Narodil se 1. ledna 2013 v 5.54 hodin, po naro-
zení měřil rovných 50 cm a vážil 3,6 kg. Poblahopřáli primátor Jaroslav Vyma-
zal a předsedkyně komise pro občanské záležitosti Renata Fehérová. S drobnými 
dárky od města pak navštívili i všechny ostatní děti a maminky v porodnici. 

NOVÝ JIHLAVSKÝ ZASTUPITEL. Jihlavské zastupitelstvo má nového zastupi-
tele za TOP 09. Stal se jím architekt Jiří Vohralík. Na základě pořadí v komunál-
ních volbách nahradil bývalého primáře jihlavské záchranky Miroslava Havlíka, 
který funkci zastupitele rezignoval z osobních důvodů. Slib zastupitele byl prvním 
bodem lednového jednání Zastupitelstva města Jihlavy. Jiří Vohralík byl loni v říj-
nu zvolen předsedou regionální organizace Jihlavsko a zároveň byl jmenován do 
krajského předsednictva TOP 09.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Jedním z prvních cílů koledníků Tříkrálové sbírky z 
Oblastní charity byla radnice, do kasiček přispěli členové vedení města a potom i 
pracovníci úřadu. 

KRATOCHVÍLOVÁ S DĚTMI. Základní školu Jungmannovu navštívili v lednu dr-
žitelka stříbrné olympijské medaile z Moskvy 1980 v běhu na 400 m a držitelka 
světového rekordu v běhu na 800 m Jarmila Kratochvílová a  sportovní manažer 
OVOV Marek  Pospíšil. Akce se konala v rámci zapojení školy do projektu Od-
znak Všestrannosti Olympijských Vítězů. 

SPORTOVCI U PRIMÁTORA. Nejlepší sportovce Jihlavy na konci roku tradič-
ně přijal primátor Jaroslav Vymazal. Ten s asi dvěma desítkami mladých spor-
tovních nadějí i zkušených profesionálů pobesedoval, poděkoval za reprezentaci a 
předal květiny a drobné dárky, které si převzal i kanonýr FC Vysočina Jihlava Sta-
nislav Tecl. Za několik týdnů na to už si úspěšný fotbalista balil kufr y do Plzně. 


