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Současná kůrovcová kalamita vyvo-
lala spoustu hlasů z řad dobrovolníků 
na sázení stromů ve vykácených lesích 
kolem Jihlavy. Dobrovolníci se často 
obracejí na obchodní společnost zalo-
ženou městem Správu městských lesů 
(SML). Pro realizaci takových akcí je 
však potřeba zajistit sadební materi-
ál, nářadí i odborný technický dozor. 
SML proto připravuje program, v je-
hož rámci budou moci dobrovolníci s 
jarní výsadnou výrazně pomoci.

„Dozorčí rada společně s pracovníky 
SML v současné době připravuje pro-
gram, který by mohl být realizován při 
jarním zalesnění. V rámci programu se 
zkoordinuje využití sazenic například i 
z vlastních školek, zároveň se využije a 
zefektivní i pomoc dobrovolníků, kteří 
se k nám již nyní hlásí,“ uvedl jedna-
tel SML Václav Kodet.

V letošním roce se již na SML ob-
rátili dobrovolníci z řad spolků, sou-
kromých společností i jednotlivců. 
Částečná zalesnění byla provedena 
například u Krematoria Jihlava nebo 
v lesním úseku Zborná. Další nabíd-
ky byly přesměrovány na příští rok, 
kdy s pomocnou rukou počítá i zmí-
něný připravovaný program.

„Zalesnění je třeba provádět při vhod-
ných podmínkách, limitující je zejména 
vláha v půdě, klimatické podmínky a ob-
dobí výsadby během roku. Potřebná zna-
lost problematiky by měla omezit zbytečné 
budoucí ztráty sazenic a s tím spojené ná-
klady na jejich pořízení,“ přibližuje pro-
blematiku zalesňování Václav Kodet.

Stromy se sází  
i uprostřed města

Podzimní období vegetačního kli-
du je nejlepší příležitostí také pro 

Město spolupracuje s dobrovolníky  
při sázení stromů v Jihlavě

Sázení stromů však probíhá i uprostřed města
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výsadbu stromů ve městě. Několik 
stromků přibylo například na nově 
otevřeném parkovišti P+R v ulici 
Žižkova.

„Uvědomujeme si důležitost zelených 
ploch i stromů ve městě pro zmírnění 
klimatické krize. Stromy u tak velké 
asfaltové plochy navíc přinesou kýžený 
stín pro auta, do zelených pásů navíc 
může zasakovat voda, která by se ji-
nak bez užitku vypařila do vzduchu,“ 
uvedl náměstek pro oblast životního 
prostředí Vít Zeman.

Další stromy se ve spolupráci s au-

tory projektu doplnily také do Parku 
Gustava Mahlera. Nahradila se tak 
větrem vyvrácená vrba, život v par-
ku navíc ukázal, že toto místo je pro 
více stromů vhodné.

Tří lípy se letos vysadily také u so-
chy Klíčů na Českém mlýně. 

„Kromě toho, že zde stromy v bu-
doucnu vytvoří stín pro lavičky, které 
se zde v příštím roce umístí, jsou lípy 
také národním stromem, a tak se jejich 
výsadba spojila s oslavou 30 let od sa-
metové revoluce,“ doplnila primátorka 
města Karolína Koubová.

Vánoční stromky letos 
SML neprodává

Kůrovcová kalamita se letos dotýká 
i Vánočních svátků. 

Pracovníci SML každoročně pro-
dávali vánoční stromy u bývalého 
sídla na Lesnově, na Ústředním hřbi-
tově i Kalvárii. 

Tento rok je však na těchto místech 
budete hledat marně. Jejich výrobu 
ani prodej nejsou kvůli nebývalé ka-
lamitě schopni zajistit. -tz-

Statutární město Jihlava vyhlásilo 
dotační programy v oblasti kultury 
pro příští rok. 

Žadatelé mohou podat žádost o 
dotaci na podporu kulturní akce, 
malých kulturních projektů nebo 
kulturní činnosti od 4. prosince 2019 
do 3. ledna 2020. Formuláře žádos-
tí a jednotlivé dotační programy lze 
najít na webových stránkách města 
Jihlavy v rubrice Finance a dotace – 
Dotační programy.

„Pro žadatele bude uspořádán semi-
nář věnovaný především postupu ke 
správnému vyplnění a podání žádos-
tí a následnému vyúčtování projektů. 
V rámci semináře budou žadatelé se-
známeni s nejčastějšími nedostatky v 
žádostech a důsledky porušování pod-
mínek smlouvy o poskytnutí dotace,“ 
uvedla Daniela Krišková z odboru 

Pořadatelé kulturních akcí mohou 
žádat město o dotaci pro příští rok

Město uspořádá 20. listopadu seminář věnovaný postupu při vyplnění žádostí

školství, kultury a tělovýchovy jih-
lavského magistrátu.

Seminář se uskuteční 20. listopa-
du od 16 hodin v zasedací místnosti 

zastupitelstva města v prvním patře 
jihlavské radnice při vstupu z Masa-
rykova náměstí 1/97.

Po vyhodnocení žádostí v přísluš-

né komisi jsou žádosti předloženy k 
projednání Radě nebo Zastupitel-
stvu města Jihlavy, a to v závislosti 
na výši požadované dotace - do výše 
50.000 Kč projednává rada města, 
dotace nad 50.000 Kč pak zastupitel-
stvo. Žádosti se budou projednávat 
na únorových zasedáních.

Malé kulturní projekty lze 
přihlásit až do května

U programu malých kulturních 
projektů (dotace do maximální výše 
30.000 Kč) je podávání žádostí roz-
děleno na dvě kola. První příjem žá-
dostí proběhne paralelně s ostatními 
žádostmi od 4. prosince 2019 do 3. 
ledna 2020, uskuteční se však také 
druhý příjem žádostí, a to od 1. do 
24. května 2020. Uzávěrka platí vždy 
poslední den, a to do 14 hodin. -tz- 

MĚSTO Jihlava vyhlásilo dotační programy v oblasti kultury pro příští rok.
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