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Bazény v uplynulém roce 2008
Služby města Jihlavy, které provo-

zují Vodní ráj a bazén E. Rošického v 
Jihlavě si vedou  statistiky o návštěv-
nosti těchto zařízení určených k pla-
vání, odpočinku, rekreaci a regenera-
ci na Vysočině.

Zveřejňujeme návštěvnost kryté i 
venkovní části za rok 2008 a v přílo-
ze tabulku všech let provozu - Vodní 
ráj.

Návštěvnost celkový počet v přílo-
ze = veřejnost, plavecká škola atd. - 
Bazén E. Rošického.

A tabulky VR a provoz VR celkem.
                                                                -lm-

Druhý ročník setkání “mateřinek ve výslužbě” u příležitosti Dne učitelů se 
uskuteční 26. března 2009 od 15 hodin v Pivovarské restauraci (bližší infor-
mace na tel.: 776 579 990).                                                                                       -lm- 

Pozvánka na setkání

Návštěvnost Vodního ráje

Navrhněte Jihlavský strom roku
I letos Jihlava vyhlašuje anketu o 

Jihlavský strom roku. Až do konce 
března je možné posílat nominace - 
stromy rostoucí na území města Jih-
lavy a místních částí. 

“Stejně jako loni obdrží autor vítěz-
ného návrhu a dalších deset hlasujících 
odměnu. Novinkou je to, že vítězný 
strom bude odborně ošetřen,” říká k 
druhému ročníku ankety Gabrie-
la Součková, která na radnici vede 
agendu Zdravého města. Loni se stal 
Jihlavským stromem roku dub v Ho-
sově.

Letos lze do ankety nominovat  
pouze jedince rostoucí na území 
města včetně všech příměstských 
částí, tentokrát není možné nomino-
vat skupiny stromů či aleje. “Důvody 
nominace mohou být různé - krása, 
vzrůst, tvar stromu, jeho příběh, osud, 

historie, odolnost podmínkám, v nichž 
žije,” říká k pravidlům ankety Gabri-
ela Součková. 

Každá přihláška musí obsahovat 
následující údaje: druh stromu, lo-
kalizaci (přesný popis místa, popř. 
zákres do mapky), důvod nominace, 

takt navrhovatele (jméno a adresa, 
telefonní číslo nebo e-mail). Navr-
hovat adepty do ankety mohou jak 
jednotlivci, tak kolektivy či školní 
třídy. Záštitu nad anketou Jihlavský 
strom roku 2009 převzala náměst-
kyně primátora pro oblast životního 
prostředí Irena Wagnerová.

Nominace lze do 31. března 2009 
zasílat poštou v obálce označené ná-
zvem ankety na adresu: Statutární 
město Jihlava, kancelář primátora, 
Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, 
nebo elektronicky na adrese gabri-
ela.souckova@jihlava-city.cz, nebo 
je možné přihlášku přinést přímo 
na magistrát, nejlépe do kanceláře 
Zdravého města, která je v objektu 
Brány Matky Boží.  

Nominované stromy budou po-
prvé představeny v rámci oslav Dne 
Země, 22. dubna 2009 a tímto dnem 
bude zahájeno hlasování. To bude 
ukončeno 31. srpna 2009. Vítěz an-
kety bude vyhlášen 20. října 2009 u 
příležitosti Dne stromů.

Bližší informace: Ing. Gabriela Sou-
čková, koordinátor Zdravého města 
a místní Agendy 21

e-mail: gabriela.souckova@jihlava-
city.cz, tel: +420 567 167 125     -lm-


