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NOVÝ POVRCH HŘIŠTĚ. Příznivci hokejbalu se dočkali – v prosinci bylo slavnost-
ně otevřeno hřiště SK Jihlava na hokejbal s novým umělohmotným povrchem. Pří-
tomni byli zástupci Kraje a města (primátor Rudolf Chloupek) i organizací, které 
na nový povrch přispěli fi nančně. Nový povrch je přívětivější pro výstroj i pro pohyb 
hráčů.

VÁNOČNÍ JARMARK NA ZŠ. Žáci ZŠ Jungmannova společně s pedagogy a ostat-
ními zaměstnanci školy připravili v prosinci pro pozvané hosty, rodiče žáků a ostatní 
veřejnost vánoční akci. Začínající zpěvačka Markéta Maky Zdeňková s žáky zazpí-
vala krásné vánoční koledy, hrála se divadelní hra Půjdem spolu do Betléma, vyrábě-
ly se vánoční dekorace, zdobily se perníčky, stavělo se ze stavebnic ROTO a Merkur, 
diskutovalo se o tradicích a vánočních zvycích. 

OCENĚNÍ PRÁCE. V polovině prosince proběhlo v Praze celostátní vyhlášení 
„Osobnosti neziskového sektoru 2016“ (NNO). Mezi deset fi nalistů této celostátní 
ankety byla nominována ředitelka ŽIVOTA 99 – Jihlava Zuzana Pěchotová, kte-
rá získala významné 2.- 3. místo  v rámci NNO celé ČSR.

VELKÁ JMÉNA, SKVĚLÉ ZÁŽITKY. Gotická síň jihlavské historické radnice byla 
opět dějištěm oblíbených předvánočních koncertů. Během adventu zde vystoupil 
houslový virtuóz Václav Hudeček (na snímku), pěvec Jakub Pustina, zpěvačka Eva 
Pilarová, oblíbený interpret lidových písní Jožka Šmukař, folkoví Nezmaři, skvělý 
koncert u příležitosti výročí úmrtí prezidenta Václava Havla odehrál Sprituál Kvin-
tet, nakažlivou radostí z hudby sršeli Raraši a sbor Melodie, seriál koncertů uzavřela 
herečka a šansoniérka Szidi Tobias.

VÁNOČNÍ GOSPELY. Gospelový koncert v kostele sv. Ignáce byl i letos příležitostí 
vypnout před vánočními svátky a zaposlouchat se do rytmů gospelové hudby. Letošní 
koncert přinesl skvělé pěvecké zážitky a výkony protagonistů, kterým je tento hudeb-
ní styl vlastní.

DIAMANTOVÁ SVATBA. Manželé Josef a Marta Nebehayovi oslavili diamantovou 
svatbu. Svatební obřad proběhl ve velké obřadní síni magistrátu města Jihlavy za 
účasti oddávajícího Milana Koláře, člena zastupitelstva Jihlavy.


