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 McDonald´s Cup je největším fotbalovým tur-
najem pro žáky základních škol u nás. Do turnaje 
se zapojuje téměř 85 tisíc chlapců a děvčat z více 
než 3200 základních škol po celé ČR. 

 Letošní republikové fi nále již 13. ročníku se 
uskutečnilo 31. 5. - 1. 6. na krásném prvoligo-
vém stadionu FK Baumit v Jablonci nad Nisou, 
kde se sešlo 16 nejlepších škol, které postoupily 
z krajských fi nálových turnajů. 

 Z kraje Vysočina se do fi nálového klání probo-
jovali mladí fotbalisté ze ZŠ E. Rošického Jihla-
va, kteří po dobrých výkonech nakonec obsadili 
celkové sedmé místo. Vítězem se stala 33. ZŠ T. 
Brzkové Plzeň. Chlapcům patří poděkování za 
skvělou reprezentaci své školy a klubu FC VY-
SOČINA, kde všichni trénují. 

ZŠ E. Rošického reprezentovali:
4.A: Vojtěch Křišťál 
4.B: Tomáš Lát, Pavel Štěpánek, Jakub Holub, 
Karel Holub
5.A: Ondřej Čermák
5.B: Patrik Freith, Michal Mikeš, 
Vojtěch Nestrojil
5.C: Bohumil Nováček, Marek Pecina, 
Patrik Svoboda, Miroslav Wendl.

Trenéři: Karel Fencl, Jan Křišťál, Pavel 
Tvarůžek. -lm, tz-

Fotbalisté ZŠ E. Rošického sedmí 
na fi nále McDonald´s Cupu 2010

ŽÁCI ZŠ Rošického ze čtvrtých a pátých tříd se ve fi nále McDonald´s Cupu neztratili a dosáhli pěkného sed-
mého místa. Foto: archiv MMJ

 Na třech sloupech na Friztově 
ulici v Jihlavě jsou umístěna nová 
svítidla využívající moderní tech-
nologii LED diod. Ta přináší pade-
sáti až osmdesátiprocentní úsporu 
elektrické energie oproti běžným 
výbojkám. 

 Svítidla mají až desetinásobnou ži-
votnost, mohou sloužit až dvacet let, 
běžné výbojky se mění do dvou let. 
Úspory jsou tedy nejen na provozu, 
ale i na údržbě osvětlení. Tuto no-
vinku, která byla ve větším množství 
použita jen na několika málo mís-
tech v ČR, městu na zkoušku půjčil 
dodavatel svítidel, na Fritzově ulici 
jsou instalována dvě svítidla 105W a 
jedno 70W. 

 „Je to typ osvětlení s velkou budouc-

ností, masivnějšímu rozšíření ale zatím 
brání cena,“ uvedl pracovník odboru 
dopravy Ott a Klapka. Zatímco běžná 
výbojka stojí asi 150 až 200 korun, 
zdroj světla s LED diodami přijde 
nejméně na 27 tisíc. „Nákup svítidel 
tohoto typu je zatím příliš nákladný. 
Pokud se cena časem sníží, lze o náku-
pu této úsporné a bezúdržbové techno-
logií uvažovat,“ zhodnotil správce ve-
řejného osvětlení Ott a Klapka. 

 Jeho slova potvrdil i vedoucí od-
boru dopravy Ján Tinka: „Na nových 
semaforech na křižovatce Znojemské 
a Hradební ulice jsou rovněž použity 
LEDky, spotřeba energie tam klesla až 
o čtyři pětiny. Viditelnost světel semafo-
ru je přitom výrazně vyšší, a to i v den-
ním světle.“ -lm-

Jihlava zkouší nejmodernější
veřejné osvětlení

Živnostníkům, kteří si od 1. 7. 2010 zřídí provo-
zovnu, přidělí živnostenský úřad identifi kační číslo 
provozovny. 

 Jedná se o desetimístné číslo, které obdrží podni-
katel při oznámení zahájení činnosti v provozovně 
živnostenskému úřadu. Pokud oznámí více provo-
zoven, obdrží samostatné identifi kační číslo provo-
zovny ke každé své provozovně. Tímto identifi kač-
ním číslem provozovny pak bude povinen, navíc ke 
stávajícím údajům, od 1. 7. 2010 provozovnu ozna-
čit. 

 Znamená to tedy, že podnikatelé, kterým bude 
identifi kační číslo provozovny přiděleno, budou 
povinni označit provozovnu svým jménem a pří-
jmením, pokud se bude jednat o podnikatele fyzic-

kou osobu - obchodní fi rmou nebo názvem, pokud 
se bude jednat o právnickou osobu - identifi kačním 
číslem osoby a identifi kačním číslem provozovny.  

 Pokud se jedná o provozovnu určenou pro pro-
dej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, 
bude muset být kromě uvedených údajů provozov-
na označena dále prodejní nebo provozní dobou a 
jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost 
v provozovně. 

 Živnostníkům, kteří mají již provozovnu ne-
bo provozovny zřízeny před 1. 7. 2010, přidělí 
postupně živnostenský úřad identifi kační číslo 
provozovny, a to buď při nejbližší návštěvě živ-
nostenského úřadu, nebo dodatečně písemným 
sdělením.  

 Tito podnikatelé označí své provozovny stej-
ným způsobem, jak je zde popsáno, a to nejpoz-
ději do 1. 8. 2011, neboť živnostenským úřadům 
je stanovena jednoroční lhůta od účinnosti záko-
na na přidělení identifi kačních čísel provozoven 
všem podnikatelům pro všechny jejich provozov-
ny, které živnostenskému úřadu oznámili před 
1. 7. 2010. Poté mají podnikatelé ještě měsíc na 
označení identifi kačním číslem provozovny. 

 Upozorňujeme živnostníky na povinnost ozná-
mit živnostenskému úřadu předem zahájení nebo 
ukončení činnosti v provozovně. Pro své podání si 
mohou zvolit kterýkoliv živnostenský úřad. 

 Irena Niklová, 
vedoucí živnostenského úřadu

Provozovny dostanou identifi kační čísla

Ani minulý měsíc městská policie 
nezahálela. Na základě upozornění 
občana strážníci zadrželi pachatele 
krádeže stavebního nářadí. Muž vni-
kl na stavbu rodinného domu a zde 
odcizil elektrickou vrtačku a elektric-
ký míchač stavebních hmot. S krade-
ným nářadím se vydal do města, kde 
byl strážníky i s lupem zadržen. 

 U schodiště do nákupního areá-
lu Vysočina byla zadržena dvojice 
mužů, kteří zde na jeden z opěrných 
sloupů nasprejovali obrys ženy. Ke 
svému jednání se oba zadržení při-
znali. Na Sokolovské ulici městská 
policie zadržela trojici pachatelů krá-
deže měděných okapových svodů. 
Zadržení byli předáni k dalšímu ře-
šení Policii ČR. 

 U garáží pod sídlištěm Na Kop-
ci byla zadržena dvojice chlapců ve 
věku deset a jedenáct let, kteří se 
zde projížděli osobním automobi-
lem. Na ulici U Břízek byla zjištěna 
cisterna, ze které vytékala neznámá 
látka. Na místo byli přivoláni hasiči 
k zajištění vytékající látky a nález byl 
předán k dalšímu řešení orgánům 
ochrany životního prostředí a Policii 
ČR.  Strážníci v tomto období řešili 
častý výskyt opilců. V jedenácti pří-
padech musely být podnapilé osoby 
umístěny do péče protialkoholní zá-
chytné stanice. Byla nalezena jedna 
hledaná osoba. 

 Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele Městské policie 

 Jihlava

Nasprejovali obrys ženy


