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VÝSTAVA REGION PRESS FOTO 2016. Fotografi e uveřejněné v Novinách jihlav-
ské radnice v loňském roce byly také vystaveny na regionální výstavě v sídle Kraje 
Vysočina. Spolu s nimi se představilo dalších 15 regionálních tiskovin. Výstavu uspo-
řádal vysočinský Syndikát novinářů.

JIHLAVA PŘIVÍTALA NOVÝ ROK OHŇOSTROJEM. Stovky lidí přišly na Masa-
rykovo náměstí, kde proběhlo tradiční novoroční podávání svařeného vína členy 
vedení města, zdravice primátora Rudolfa Chloupka a novoroční ohňostroj. V mra-
zivém podvečeru přišel svařák vhod, u stánku města Jihlavy se rozdalo všech připra-
vených 120 litrů vína a horkého čaje. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA RADNICI. Už několik let je tradičně prvním bodem 
novoroční porady vedení města Jihlavy návštěva Tří králů. Do kasičky přispěli pri-
mátor i jeho náměstci a tajemník úřadu. Následně sbírka probíhá v dalších kancelá-
řích úřadu. Tříkrálovou sbírku zajišťuje Oblastní charita Jihlava. 

ŠEDESÁTKA DUKLY. HC Dukla si po celou sezónu připomíná 60. výročí založení. 
Slavilo se i na radnici, osobnosti legendárního klubu se sešly v gotické síni, kde jim 
primátor města Rudolf Chloupek předal stříbrné pamětní medaile a pamětní listy. 
Po setkání na radnici následoval pochod fanoušků z centra města k zimnímu stadio-
nu, kde proběhl retro zápas s Českými Budějovicemi.
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FRONTA NA VILÍMKA. S velkým úspěchem se setkalo už třetí pokračování knihy 
I domy umírají vstoje, archiváře Ladislava Vilímka. Uvedení jeho knihy naplnilo 
gotickou síň jihlavské radnice zájemci, kteří pak vytvořili dvě dlouhé fr onty: jednu 
na novou knihu, a záhy druhou - na podpis oblíbeného autora. Kniha je k dostání v 
Turistickém informačním centru.
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PIETNÍ AKT. Mezinárodní den památky obětí holocaustu si na výročí osvobození 
koncentračního tábora Osvětim (27. ledna 1945) připomněla i Jihlava. Náměstek 
primátora Vratislav Výborný (vlevo)a ředitel gymnázia Pavel Suk položili květiny 
v budově školy k desce připomínající studenty a učitele zavražděné nacisty v letech 
1939 až 1945.


