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Dub u Heroltic je ve finále ankety
Strom roku 2014
Dub rostoucí nedaleko Jihlavy
- Heroltic se dostal mezi dvanáct
finalistů soutěže Strom roku 2014.
Porota soutěže vybrala jihlavského zástupce mezi 85 přihlášenými
stromy z celé republiky.
Osamělý mohutný dub letní roste
uprostřed polí na křižovatce bývalých cest do Jihlavy, Polné a Havlíčkova Brodu. „Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí je 277 cm, stáří odhadujeme asi na 140 let,“ uvedla Martina Gregorová z odboru životního
prostředí jihlavského magistrátu.
Hlasování bude probíhat
od 15. června do 10. října 2014.
Podmínky hlasování
s předstihem zveřejníme.
Přihlášku do soutěže organizované
Nadací Partnerství poslali pracovníci jihlavského magistrátu. Výjimečného stromu si zástupci úřadu začali
více všímat v loňském roce, kdy probíhala renovace křížku skrytého právě pod větvemi mohutného stromu.
Přihláška doplněná krátkou povídkou a fotografií a samozřejmě strom
samotný zaujal a porota jej zařadila do finále. Který z nominovaných
stromů se stane Stromem roku 2014,
rozhodne hlasování veřejnosti. Hlasování bude probíhat od 15. června
do 10. října 2014. Podmínky hlasování s předstihem zveřejníme.
„Na základě této soutěže bychom chtěli o stromu podat informaci obyvatelům
Heroltic a Pávova s návrhem na obnovu
cest k dubu. Obnovené cesty by se mohly stát zajímavou vycházkovou trasou
pro obyvatele nejen těchto místních částí. Nedaleko roste uprostřed polí stará
hrušeň. Vycházková trasa by mohla oba
stromy propojovat. Oba stromy jsme navrhli na vyhlášení jako stromy památné,“ dodala Martina Gregorová.
Jasno už je také v tom, jak by se naložilo s případnou výhrou v soutěži.
„Z výtěžku bychom nechali dub ošetřit
a vybudovali bychom hrazení, aby bylo zamezeno případnému poškozování
zemědělskou technikou,“ popsala Martina Gregorová.
Cena Stromu roku putovala do Jihlavy v roce 2003 pro buk u kostela
sv. Jakuba Většího.
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Lidé ohrožují svoje
zdraví vstupem na
staveniště
Jihlavská radnice vyzývá veřejnost,
aby neprocházela stavbou Sportovně relaxačního centra Český mlýn.
Chodci nerespektují to, že staveniště
je ohrazené.
„Pohyb v prostoru, kde probíhá intenzivní stavební činnost na několika místech najednou, je pro nepovolané osoby
velmi nebezpečný,“ důrazně upozorňuje vedoucí odboru rozvoje města
Alena Kottová.
Zákaz průchodu se týká celého staveniště od výběhu koní naproti restauraci Starka až po tenisové kurty
na ulici Mostecká.
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DUB u Heroltic postoupil do finále soutěže Strom roku 2014. O výsledku rozhodne hlasování veřejnosti na webu.
Foto: archiv MMJ

