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Jihlava je zařazena v projektu Zdravé město a 
tak by pohybová aktivita pro Jihlavany měla být 
samozřejmostí. Jistě tak bude uvítána soutěž 
s názvem S pohybem každý den.

Přetiskujeme v plném znění slova Lenky Ma-
rečkové, koordinátorky projektu Zdravé město, 
k této soutěži.

„Pro některé z Vás heslo „S pohybem každý den“ 
zní jako samozřejmost, kdy jen co doběhnete domů, 
už sedáte na kolo nebo rychle za kamarády na fot-
bal. Ale mnozí přijdou vyčerpáni z práce a energie 
na další pohyb už nezbývá, nebo rodinné povinnosti 
nás zaměstnávají až do pozdních hodin, kdy už ne-
ní čas na nějaké sportování nebo cvičení.

Bohužel situace v České republice začíná být alar-
mující, protože lidí s nadváhou rapidně přibývá. 
Každý třetí obyvatel trpí nadváhou a již každý pá-
tý obezitou. Na zvýšenou tělesnou hmotnost má vliv 
především nerovnováha mezi příjmem a výdejem 
energie. 

Pravidelná tělesná aktivita nám přináší důležité 
tělesné, duševní, ale i sociální výhody, a to si mnozí 
z nás zpočátku neuvědomují. Zdravotní problémy 

způsobené nadváhou se dostavují až za relativně 
dlouhý čas, protože nějaké to kilo navíc zpočátku 
nebolí.

Výhody pravidelné tělesné aktivity pro naše 
zdraví jsou zřejmé a vědecky potvrzené, ale přes-
to počet obézních dospělých i dětí roste a o obe-
zitě už se hovoří jako o epidemii nepřenosného 
onemocnění.

Tento alarmující stav by rádi pomohli změnit od-
borníci ze Státního zdravotního ústavu, a proto již 
čtvrtým rokem realizují soutěž „S pohybem každý 
den“, jejímž úkolem je motivovat osoby všech věko-
vých kategorií k pohybu.

Je čas prázdnin a dovolených, a proto bychom 
mohli pro sebe udělat něco navíc, zvláště když na se-
be v průběhu roku nemáme dostatek času. Využijte 
příležitosti a připojte se do soutěže, nejenže uděláte 
něco důležitého pro své zdraví, ale můžete vyhrát i 
zajímavou cenu od sponzorů soutěže. 

Jak se přihlásit do této soutěže? Zájemci se mohou 
do 15. září 2011 připojit k soutěži elektronicky na 
www.szu.cz. Po zaregistrování si soutěžící budou 
zapisovat body za svoji pohybovou aktivitu a v pří-

padě, že splní podmínky soutěže, budou zařazeni 
do slosování o hodnotné ceny. Výherci budou vyhlá-
šeni v listopadu 2011.

Myšlenku soutěže podporují významní partneři 
projektu, k nimž patří např. trojnásobná olympij-
ská vítězka v běhu na lyžích Květa Pecková–Jeriová 
a světová rekordmanka v běhu na 800 m Lída For-
manová. I ony si totiž uvědomují vážnost situace, 
kdy se lidé pohybu věnují čím dál méně.

Podobné aktivity podporuje i město Jihlava 
prostřednictvím projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21. 

Ve spolupráci s místními organizacemi pravi-
delně pořádá kampaně, které podporují zdravý 
životní styl. Jedná se např. o Světový den bez ta-
báku, Světlo pro AIDS, Jihlavský den zdraví a Ev-
ropský týden mobility.

Nebojte se proto udělat něco pro své zdraví a fy-
zickou kondici i Vy a zařaďte pohybovou aktivitu 
do Vašeho denního režimu.

A na závěr si pamatujte, že jakákoli aktivita je 
lepší než žádná!“

 (Dle podkladů magistrátu –lm-)

Soutěž S pohybem každý den

Celkem 3.930 stromů v jihlavských 
parcích, ulicích a školních zahradách 
projde ozdravnými zásahy - právě 
začal projekt Revitalizace městské 
zeleně v Jihlavě. Do prosince 2013 
budou obyvatelé Jihlavy moci vidět 
práci tzv. stromolezců, kteří z korun 
odstraňují nemocné a suché větve 
nebo jinak ošetřují stromy.

Práce začala ve Smetanových sa-
dech, poté budou ošetřeny nejpro-
blematičtější stromy v ul. Gorké-
ho, U Skály a dále budou postupně 
ošetřovány stromy v zahradách ma-
teřských a základních škol. „V roce 
2012 předpokládáme ošetření stromů 
v městských parcích a některých ulič-
ních stromořadích, v roce 2013 bude 
ošetřen zbytek stromořadí a hřbitovy. 
Harmonogram prací bude upřesňo-
ván,“ uvedla vedoucí oddělení služeb 
v životním prostředí Martina Grego-
rová. 

Po dobu realizace se budou na 
ošetřovaných místech vyskytovat 
dočasná omezení pro návštěvníky  
parků, parkování, případně dočasná 
omezení silničního provozu.  Oře-
zané větve pracovníci fi rmy kupí na 
hromady dostupné pro techniku,  
nejpozději do dvou dnů od dokon-
čení prací v lokalitě zajistí magistrát 
jejich odvoz.

Stromy, které projdou odborným 
zásahem, jsou vybrány na území ce-
lého města. Nejvíce je jich v parcích, 
dále ve stromořadích, areálech škol, 
na volných plochách a hřbitovech. 
Udržitelnost projektu je deset let. 
„To mimo jiné znamená, že strom, kte-
rý v rámci projektu ošetříme, nesmíme 
po dobu deseti let odstranit třeba kvůli 
stavbě,“ doplnila Katarína Ruschková.

Úroveň péče o zeleň v Jihlavě se v 
posledních letech výrazně zvýšila. „Je 
tu dluh z minula, kdy se zeleni nevě-
novala pozornost, kterou vyžaduje a 
zasluhuje. Jestli chceme mít zdravé a 

Zeleň v Jihlavě prochází velkou 
ozdravnou kúrou také pomocí pily

V KORUNÁCH jihlavských stromů budou znít motorové pily. Městským stromům to rozhodně prospěje a trochu hluku bu-
dou muset Jihlavané vydržet. Foto: archiv MMJ

bezpečné stromy, je nutné o ně sys-
tematicky a dlouhodobě pečovat,“ 
uvedl k motivu rozsáhlé revitalizace 
tajemník magistrátu města Jihlavy 
Lubomír Dohnal a připomněl, že z 
důvodu lepší péče o zeleň vzniklo na 
odboru životního prostředí oddělení 
služeb v životním prostředí, které se 
právě této problematice věnuje. 

V Jihlavě roste asi 30 tisíc stro-
mů, z toho dvě třetiny na pozem-

cích města. Všechny jsou zapsány v 
tzv. pasportu zeleně, ve kterém se 
průběžně sleduje stav, věk, všechny 
provedené zásahy a další informa-
ce, které úřadu pomáhají ve správě 
stromů. „Samotná existence pasportu 
byla jednou z podmínek pro získání 
dotace. Ta městu pomůže uskutečnit 
alespoň část dlouhodobých plánů v 
péči o zeleň. Chceme mít zdravé měs-
to, o zeleň je nutné se starat a rozvíjet 

ji,“ řekl k revitalizaci primátor Jaro-
slav Vymazal. 

Na fi nancování projektu byla zís-
kána dotace 90% z operačního pro-
gramu Životní prostředí. Výběrové 
řízení na dodavatele vyhrála společ-
nost Treewalkers cenou 4.492.011,- 
korun bez DPH. Technický dozor 
rovněž na základě výběrové řízení 
provádí společnost SAFE TREES.

 -lm-


