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Malí stříbrní šachisté na radnici

Náměstkyně primátora pro oblast školství Irena Wagne-
rová přijala žáky ze ZŠ Otokara Březiny na radnici - tito žá-
ci na Mistrovství ČR škol v šachu 2010 vybojovali stříbr-
nou medaili. Pod vedením paní učitelky Jany Charvátové 

se dlouhodobě připravují a zdokonalují, úspěchu dosáhli 
již v loňském roce. „Po tomto úspěšném turnaji byla mla-
dým šachistům nabídnuta účast na mistrovství světa,“ uvedla 
po setkání náměstkyně primátora Irena Wagnerová. -lm-

MLADÉ ŠACHISTY – stříbrné z Mistrovství ČR škol v šachu 2010 – přijala na radnici náměstkyně primátora Irena Wag-
nerová. Foto: archiv MMJ

 Stejně jako v minulých letech měs-
to Jihlava vydává na letní měsíce Jih-
lavský kulturní a sportovní kalendář. 
Je k vyzvednutí na Turistických a 
Městských informačních centrech 
města, a také v sídlech organizátorů 
akcí, například ZOO Jihlava, kino 
Dukla, Vodní ráj, Oblastní galerie 
Vysočina atd.

 Na osmadvaceti stranách brožury 
je seznam několika stovek akcí, kte-
ré v Jihlavě proběhnou od června do 
září. Program vychází v nákladu pěti 
tisíc kusů, cena tisku byla necelých 
21 tisíc korun.   -lm-

Jihlavský kulturní 
a sportovní kalendář

 Národní fotbalový stadion je zatím 
jen snem českých fanoušků a fotba-
listů. Studenti Střední školy stavební 
z Jihlavy už ale mají jasno, jak by měl 
vypadat. Z vlnité lepenky, která je 
ekologickým obalovým materiálem, 
totiž za čtyři měsíce vyrobili stadion 
podle svých představ. Splnili tak za-
dání celostátní soutěže a pokud jih-
lavský projekt zvítězí, získají studenti 
25 tis. Kč. -lm-

Studenti postavili 
fotbalový stadion

O TRŽNICI JE ZÁJEM. Nedávno otevřená městská tržnice na Masarykově ná-
městí již vešla do povědomí Jihlavanů, kteří hojně využívají možnosti nakoupit 
čerstvou zeleninu, ovoce a květiny.  Foto: Lubomír Maštera

NA BRNĚNSKÉ ulici probíhá plánovaná rekonstrukce plynovodu ve třech eta-
pách po jednotlivých úsecích. První etapa bude ukončena do 4. června, další etapa 
začne 14. června a bude se týkat středního úseku ulice a nakonec dojde k opra-
vě plynovodu u Masarykova náměstí. Po celou tuto dobu bude tedy ulice dopravě 
uzavřena. Foto: Lubomír Maštera

NÁHLOU OPRA VU plynového potrubí si vyžádala havárie plynového řadu 
na Masarykově náměstí v květnu. Třebaže nyní je již stav takřka normalizován, 
v polovině května museli chodci přecházet výkopy přes umělé můstky.
 Foto: Lubomír Maštera


