
 STRANA 2 Aktuality JN – ČERVEN 2020

Krátce

Pozvánka

Zastupitelstvo města Jihlavy 

proběhne ve středu 23. června 
buď v aule VŠ polytechnické,  
nebo jednací síni magistrátu, 
termín zahájení bude určen.

Celý průběh bude přenášen on-line 
na webu města.

Vítání občánků
V souvislosti s koronavirovou pan- �
demií jsou nadále pozastaveny ob-
řady vítání občánků. Termín pro ob-
novení obřadů je stanoven na září.

Jubilanti
Jsou obnoveny výjezdy komise  �
pro občanské záležitosti spojené 
s gratulací a předáním dárkového 
balíčku 90letým a starším obča-
nům města Jihlavy.

Dárci krve
Slavnostní oceňování bezpříspěv- �
kových dárců krve koncem května 
bylo odloženo. 

Akce zrušeny
Vzhledem k pandemii koronaviru  �
a jejího vlivu na situaci ve školství 
jsou téměř všechny termíny zruše-
ny. Pro bližší informace je nutné 
obrátit se na konkrétní střední či 
vyšší odbornou školu.

Pravidla sňatků
Účastní se jen snoubenci, dva  �
svědci, odávající, matrikář a další 
osoby tak, aby celkový počet osob 
nebyl vyšší než 100 osob.

Pravidla mší
Bohoslužby se ve stejný čas účastní  �
nejvýše 100 osob, účastníci boho-
služby dodržují minimální rozestupy 
2 metry mezi sebou, s výjimkou čle-
nů domácnosti, účastníci bohoslužby 
si před vstupem do bohoslužebného 
prostoru povinně dezinfikují ruce.

Vyzvali podnikatele
Město vyzvalo podnikatele a živ- �
nostníky, aby se svěřili s problémy 
v rámci pandemie COVID-19. Na 
základě výstupů poté bude podni-
kat další kroky pro jejich podporu.

Dobrovolnické centrum 
Po dvou měsících skončila činnost  �
jihlavského dobrovolnického centra. 
Nahradila ho Oblastní charita Jihlava.

Zalévací vozy
Zálivka v Jihlavě - třikrát denně až  �
3,5 kubíků vody. Důvodem je mi-
nimum sněhových srážek. Letos 
vyjížděly zalévací vozy města už 
od dubna. 

Sběr kol a brýlí
Jihlava znovu spustila sběr kol a  �
brýlí pro Afriku. Nepotřebná kola 
můžete dovézt do městského útul-
ku na Pístově, brýle se sbírají v Tu-
ristickém informačním centru na 
Masarykově náměstí.

Snídali v trávě
Město podporuje lokální a fairtra- �
dové pěstitele každoročně snídaní 
v trávě. Letos se mohl připojit kaž-
dý v sobotu 9. května.

Vodní ráj, který byl z důvodu pan-
demie od 13. března pro veřejnost 
zcela uzavřen, se bude opět otvírat. 

„V kryté části se nyní provádí  práce 
jako při technologické odstávce, takže 
ji už nebudeme muset dělat v září. Ote-
vření kryté části Vodního ráje je naplá-
nováno na sobotu 30. května v obvyk-
lé provozní době od 10 do 21 hodin,“ 
řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Má-
lek. Pro provoz kryté části Vodního 
ráje budou platit tato pravidla:

- Bude omezená kapacita na 120 
osob (max. kapacita je 240 lidí). - 
Některé atrakce nebudou v provo-
zu. Jedná se o parní kabinu, divokou 
řeku, chrliče a vodopády. V provozu 
naopak zůstane sauna, tobogán a na-
půl snížená kapacita vířivky.

- Návštěvníci budou mimo jiné po-
vinni před vstupem do areálu pro-
vést dezinfekci, dodržovat mimo-
řádná hygienická opatření, distanční 
vzdálenosti při odpočinku, zvýšenou 
osobní hygienu a další nařízení.

„Všechny tyto pokyny najdou návštěv-
níci pověšené na nepřehlédnutelných 
místech v kryté části areálu aquapar-
ku,“ doplnil Málek.

Venkovní část Vodního ráje bude 
připravena k provozu od soboty 6. 

Vodní ráj otevřel sportoviště,  
bazén Rošického zpřístupní saunu

června od 10 do 20 hodin s omeze-
ním kapacity, dle v té době povole-
ného počtu současně přítomných 
osob na jednom místě a se stanove-
nými pravidly MZČR. 

„Pokud by měl být stanovený stejný 
počet návštěvníků jako u kryté části, 
tak to bude pro nás velmi ekonomicky 
nevýhodné a technicky náročné. V tu 
chvíli budeme zvažovat, jestli vůbec za-
hájíme 20. letní sezónu Vodního ráje v 

Jihlavě,“ popsal situaci mluvčí.
Plavecký a výukový bazén E. Rošic-

kého v Jihlavě nebude z důvodu posu-
nutí plánované rekonstrukce vzducho-
techniky v celém objektu po nucené 
odstávce vůbec otevřen. V provozu 
bude pouze od 26. května do 28. červ-
na sauna, a to v normální provozní 
době. Ovšem opět s omezenou kapa-
citou na polovinu a se stanovenými 
pravidly MZČR. - lm -

Zastupitelstvo města Jihlavy uděli-
lo Cenu města Jihlavy Evě Bystrian-
ské a Mgr. Haně Zudové.

Eva Bystrianská byla oceněna za 
originální vizuální styl a grafiku, kte-
rá dlouhodobě utváří vizuální tvář 
města Jihlavy.

Hana Zudová obdržela cenu za ce-
loživotní vynikající práci ve školství 
a k životnímu jubileu 60 roků.

Ceny budou podle slov primá-
torky Karolíny Koubové předány v 
podzimních měsících při některých 
významných událostech města.

 -lm-

Ceny města pro grafičku a učitelku

Eva Bystrianská Hana Zudová

STAČILA JIM ŘEKA. Hezkého počasí využili Jihlavané, zdeptaní koronavirovými omezeními, k procházkám a sportu. Tyto 
dámy ovšem za pobavení lidí na procházce podél řeky zvolily odvážnější způsob zábavy – odhodily šaty a zaplavaly si 
9. května v řece. Foto: Lubomír Maštera

Potěšily diváky, koupaly se v květnu

NOVý povrch tenisových kurtů příznivce tenisu nenadchl. Důvodem je pískový 
posyp, který se musí vstřebat. Foto: Lubomír Maštera


