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Primátorův pohár získala Dukla Vyhlášení sportovního grantu
Pátý ročník turnaje 4. tříd O putovní pohár primátora města Jihlavy získali hráči
domácího týmu. Dukla Jihlava porazila v
dramatickém finále Spartu Praha 3:2 po
samostatných nájezdech a poprvé v historii získala prvenství na tomto turnaji.
Turnaj o pohár primátora města Jihlavy
probíhal o posledním březnovém víkendu
na Horáckém zimním stadionu a účastnilo se ho osm týmů.
-lm-

Konečné pořadí:
1. HC Dukla Jihlava
2. HC Sparta Praha
3. HC Slavia Praha
4. HK Dukla Trenčín
5. HC Meteor Třemošná
6. SKLH Žďár nad Sázavou
7. HK Krnov
8. SK Kadaň

Rada města Jihlavy schválila výzvu k podávání žádostí o dotace na r. 2011 v
oblasti sportu a volnočasových aktivit, a to: „Dlouhodobá činnost organizace
– členská základna do 19 let“.
Výzva je vyvěšena na úřední desce statutárního města Jihlavy a zveřejněna
na webových stránkách města (www.jihlava.cz), kde žadatelé najdou podrobnější informace. Žádosti se mohou podávat na Magistrát města Jihlavy do 18.
dubna 2011 do 17 hodin.
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Jihlava zvelebí regenerací
část města Pávov
Část města Jihlava – Pávov se promění. Proběhne zde celková regenerace dvou veřejných prostranství
včetně vybudování dětského hřiště a revitalizace zeleně. „Cílem akce
je regenerace veřejných prostranství a
zlepšení kvality života obyvatel,“ řekl
k připravené akci primátor Jaroslav
Vymazal.
V Jihlavě – Pávově bude provedena
celková regenerace dvou veřejných
prostranství. V Novém Pávově radnice nechá vybudovat nový chodník
včetně odvodnění a kontejnerového
stání, na který naváže relaxační plocha.
„Zde bude nový chodník, lavičky a
parkové úpravy,“ upřesnil primátor
Jaroslav Vymazal. V nedaleké západní části bude oblast nové zástavby
doplněna o chybějící veřejné osvětlení a kontejnerové stání.

Ve Starém Pávově bude regenerován stávající parčík a přiléhající veřejné prostranství, jehož součástí bude také vybudování dětského hřiště,
kontejnerového stání a bezbariérová
úprava přiléhající zastávky MHD.
„Úpravy v Pávově zahájíme v polovině roku, jarní měsíce roku 2012 budou
na uchycení nové zeleně,“ uzavřel primátor Jaroslav Vymazal. Regenerace
veřejných prostranství v části města
Jihlava – Pávov má podporu Regionálního operačního programu. Odhadované náklady projektu jsou 7,5
milionu korun, výběrové řízení ale
obvykle skutečnou cenu sníží.
Revitalizace Pávova není jedinou
akcí města svého druhu. Jihlava letos
zahájí revitalizaci sídliště Královský
vršek, připravuje se také revitalizace
části města Pístov, sídliště Březinky a
dalších lokalit.
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Kupon Sportovec kraje Vysočina 2010
Jednotlivec (+ jméno, disciplína, klub)

Kolektiv (+ název, disciplína)
Vážení čtenáři,

Vyhlašovatelé:

kraj Vysočina ve spolupráci s Jihlavskými listy vyhlašuje 9. ročník ankety o nejlepšího sportovce Vysočiny za rok 2010. Slavnostní vyhlášení se
uskuteční pod záštitou předsedkyně Parlamentu
ČR Miroslavy Němcové.

Jméno a adresa odesílatele:

Vyplněný kupon doručte do redakce
Jihlavských listů: Fritzova 34, Jihlava, 586 01
Nominované sportovce najdete
na www.jihlavske-listy.cz

Jak hlasovat
1) Kupónem - Na přiložený kupón vypište jméno vámi vybraného sportovce v každé z kategorií a vyplněný lístek doručte do redakce Jihlavských listů:
Fritzova 34, Jihlava, 586 01
2) Internetem - www.jihlavske-listy.cz
POZOR! Každý čtenář může hlasovat pouze jednou!
(Hlasování na internetu je omezeno na 20 hlasů
z jedné IP adresy).
Ze všech doručených anketních lístků budou vylosováni výherci, kteří se budou moci zúčastnit slavnostního Galavečera, který se uskuteční dne 20. dubna
2011 v Kulturním středisku Zámek Polná.

Hlasování bude ukončeno 10. dubna 2011.

Partneři:

HLASUJTE do 10. dubna!!!
www.jihlavske-listy.cz
Generální partner:

