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 Do škol se po dvouměsíčním kli-
du vrátili žáci a studenti. Jihlavské 
základní školy bude ve školním roce 
2009/2010 navštěvovat 4.106 žáků 
(o 73 méně než loni), z toho 492 dě-
tí přišlo do školy poprvé (o 52 více 
prvňáků než loni). Nejvíce prvňáčků 
přišlo do ZŠ E. Rošického - 84 dětí, 
po 72 dětech nastoupilo do prvních 
tříd ve školách Seifertova a Otokara 
Březiny.

 Prvňáčky v ZŠ Seifertova přivítal i 
primátor Jaroslav Vymazal, náměst-
kyně primátora pro oblast školství 
Irena Wagnerová a zastupitel Josef 

Prvňáčky přivítal i primátor 
Augusta. Kromě přání do začátku 
studia jim přinesli i malé dárky. Ná-
vštěva vedení města ve škole byla i 
kontrolní - budova nedávno prošla 
úpravami ke snížení energetické ná-
ročnosti (zateplení, výměna oken) 
za cca 19 milionu korun.

 Do mateřských škol bylo na školní 
rok 2009/2010 přijato 423 dětí. Cel-
ková kapacita mateřských škol zři-
zovaných městem Jihlavou je 1.169 
míst, dalších 130 míst je kapacita 
Mateřské školy a Speciálně pedago-
gického centra v Demlově ulici. 

 -lm-

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ. Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal uvítal prvňáčky na ZŠ 
Seifertova.                                                                                               

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Na DED byl připraven bohatý kulturní pro-
gram, ve kterém vystoupily na Masarykově náměstí také mažoretky. 

 V Nové Říši byl v září ukončen šestý ročník Cyklisty Vysočiny. Vítězem se 
stal 24letý Jiří Rajdl z Havlíčkova Brodu, který ujel celkem 5555 km.

 V ženách patří vítězství pětadvacetileté Sandře Pytlíkové, rovněž z Havlíč-
kova Brodu. Dalším oceněným byl také například nejstarší účastník fi nále, 
osmašedesátiletý Zdeněk Němeček z Jihlavy.    

Cyklistou Vysočiny 2009
se stal havlíčkobrodský Rajdl

CYKLISTA VYSOČINY 2009. Ceny vítězům předal primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal.                                                          Stránku připravil: Lubomír Maštera

TRH ŘEMESLNÉ VÝROBY. Koncem září proběhl v horní části Masarykova ná-
městí v Jihlavě jedenáctý „Trh řemeslné výroby“. Návštěvníci se opět těšili pohledem 
na tradiční česká řemesla. K vidění bylo pletení košíků (škola pletení), ručně mo-
delovaná dekorativní keramika v lidovém stylu, lidově umělecká výroba ze dřeva, 
broušení skla, výroba keramických forem na pečení, výroba umělého kamene, výro-
ba dřevěných hraček, ručně malovaný porcelán, výrobky z přírodního korku, kabel-
ky z jutové příze, drobné kování z bronzu - náušnice, výroba kartáčnického zboží, 
zdobení klobouků, paličkované krajky, výroba zvonků, vyřezávání betlémů atd.                    

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE. Velvyslanec Ruské federace Alexej Fedotov navští-
vil minulý měsíc jihlavský magistrát. Přivítal ho primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal (vlevo). Návštěvě radnice předcházelo setkání s vedením kraje Vysočina. Rus-
ká delegace navštívila také provozy společnosti Kronospan, na závěr velvyslanec 
Fedotov na Ústředním hřbitově v Jihlavě položil květiny k hrobu ruských vojáků.
 Ruská delegace se během své cesty po Vysočině zajímala o možnosti podnikatel-
ské a kulturní spolupráce a také o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. 


