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Na Základní škole Jihlava, Jung-
mannova 6  se konal program u 
příležitosti Mezinárodního rom-
ského dne. 

Celý den probíhal program ve 
všech učebnách školy pod vede-
ním učitelů a asistentů školy. V no-
vém cvičném bytě se připravovala 
tradiční romská jídla, v odborných 
učebnách se žáci účastnili besedy 
o romské historii, jazyce. Žáci  dis-
kutovali o  tom, jak vypadá romská 
svatba, křtiny, pohřeb... 

V jednotlivých třídách se četly 
romské pohádky. Žáci druhého stup-
ně sledovali fi lm „Cikáni jdou do 
nebe“, poté společně hovořili o tradi-
cích a zvycích Romů. 

V tělocvičně se konal kulturní pro-
gram, kde se představily děti z jihlav-
ské Charity s romskými i moderními 
tanci. Celý program moderovali žáci 
z „Rady žáků“. Moderování  bylo je-
jich prvním vystoupení před žáky, 
učiteli, asistenty školy a pozvanými 
hosty. Všichni tak měli možnost blí-
že se seznámit se životem Romů.
 Ivana Málková, 
 ředitelka školy

Žáci oslavili Mezinárodní romský den

V RÁMCI oslav Mezinárodního romského dne vystoupili také žáci školy s romskými písněmi a hrou na drumbeny.
 Foto: archiv MMJ

Služby města Jihlavy (SMJ) zahájily v dubnu 
provoz městské tržnice na Masarykově náměs-
tí. Ukončení provozu bude až po Památce ze-
snulých 5. listopadu.

Prodejní místa na tržnici jsou v podobě pul-
tů, kterých je na náměstí umístěných 14 kusů. 
Trhovci mohou prodávat zemědělské produk-
ty, květiny, potraviny, řemeslné a rukodělné vý-
robky. Denní pronájem na tržnici je stanoven 
na 200 korun. 

Zájem trhovců o prodejní místa bude určitě 
jako každý rok úzce souviset s aktuálním poča-
sím. Prodávaný sortiment se většinou týká hos-
podářských přebytků. Jedná se zejména o ovo-
ce, zeleninu a sazenice. Tento prodej převažuje 

zvláště v jarním období. 
„Například v minulém roce trhovci již od rána 

prodávali sazenice salátu, paprik, okurek a dal-
ších produktů. Pevně věříme, že tento trend bude 
pokračovat i letos. Zázemí tržnice tvoří určený 
prostor, který nebude oplocen a na noc ho nelze 
zamykat. K dispozici mají trhovci bezplatně ve-
řejné WC. Na místě je také mobilní umývárna 
pro prodávající, která bude zároveň sloužit i pro 
nakupující, takže je možnost si třeba opláchnout 
zakoupené zboží,“ řekl mluvčí SMJ Martin Má-
lek.

Dalším zázemím je bouda správce tržnice. 
Ten bude řídit prodej, vybírat poplatky a kon-
trolovat oprávnění i podmínky prodeje. Dále je 

tržnice vybavena kontrolní váhou na převážení 
koupeného zboží. Trhovci budou mít nad pulty 
plachty, které pokryjí vždy dva stoly naráz. Na 
tržnici se také umístí kontejner na komunální 
odpad. Trhovci mají vyhrazené místa pro svoje 
auta na ulici Mrštíkova (parkovišti za Snahou).

„SMJ budou doplňovat provoz tržnice také kaž-
doročním pořádáním trhů a jarmarků. Termíny 
jarmarků jsou záměrně spojeny s různými kultur-
ními akcemi v Jihlavě. V minulosti se například 
jednalo o Dny evropského dědictví, Havířský prů-
vod a Vánoce v Jihlavě. V letošní roce budou SMJ 
pořádat osm jarmarků, dva trhy řemesel a  speci-
ální vánoční jarmark,“ upřesnil Málek. -lm-

Zahájení provozu městské tržnice


