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Ekotechnické centrum Alternátor 
se sídlem v Třebíči – Borovině má 
svého maskota. Jmenuje se AL a jed-
ná se o malého zeleného robota, jenž 
už od pohledu působí dobrosrdeč-
ným dojmem, pro který si ho oblíbí 
hlavně děti.

Alternátor se ve svých expozicích 
ve velké míře zaměřuje na ener-
gii z obnovitelných zdrojů, která je 
symbolizována právě zelenou bar-
vou maskota ALa. 

Maskot však může být doplněn 

piktogramy podle toho, jakou kon-
krétní části ekotechnického centra 
bude zrovna propagovat.

Postavička se symbolem blesku, 
coby elektrické energie, tak bude 
využita například při propagaci ener-
gokol, na nichž návštěvníci vyrábějí 
elektřinu, AL s rostlinkou na hlavě 
bude určen na propagaci exponátů 
vztahující se k biomase či fotosyn-
téze, maskot s chemickou baňkou 
nebude chybět u populárních zábav-
ně-vědeckých pokusů.   -zt-

Před začátkem letních prázd-
nin nechalo město ve spolupráci 
s Nadací Partnerství a Krajem Vyso-
čina instalovat dva sčítače cyklistů a 
pěších pro statistické účely. Jeden je 
umístěný za zahrádkářskou kolonií, u 
silnice na Slavice, na stezce směrem k 
Pekelnému kopcic. Druhý sčítač je na 
cyklostezce za Polankou podél řeky 
Jihlavy, směrem k Poušovu.

Automatické sčítače pomocí sen-
zorů s dosahem čtyř metrů rozli-
šují cyklisty a pěší i jejich směr jíz-
dy nebo chůze. Město tak bude mít 
informace, kolik cyklistů a pěších se 
kterým směrem pohybuje. 

Data jsou do paměti zařízení uklá-
dána v hodinových intervalech a 
uchovávána po dobu dvou let. Ze 

sčítačů budou data stahována pro-
střednictvím dodávané aplikace 
pomocí bluetooth. Provoz sčítačů 
zajišťuje baterie s životností až deset 
let bez nutnosti připojení k elektric-
ké síti. Zařízení jsou odolná vůči 
vandalismu i nepříznivým klimatic-
kým vlivům.

Statistická data ze zařízení město 
využije mimo jiné také pro žádost o 
dotaci na stavbu podchodu pod sil-
nicí I/23 v ulici Sucheniova. Stavba 
podchodu a navazující opěrné zdi 
je plánovaná z důvodu bezpečného 
převedení pěšího i cyklistického pro-
vozu přes Sucheniovu ulici. Zařízení 
poskytl městu Kraj Vysočina, Třebíč 
hradila pouze náklady na jejich insta-
laci.  -zt-

Třebíč začala 
počítat cyklisty i pěší

Oblastní charita Třebíč ve spo-
lupráci se sdružením Portus Praha 
pořádá jedenáctým rokem sbírku 
pro lidi s mentálním a kombinova-
ným postižením s názvem Akce cih-
la. Cílem je vybudování bezbari-
érového venkovního přístupu do 
stacionáře Úsměv a zajištění svozové 
služby. 

V případě velkého úspěchu přibu-
de na zahradě stacionáře i zahrad-
ní domek na nářadí potřebném pro 
pracovní terapie. Za podporu sbír-
ky čekají dárce malé cihličky i jiné 

upomínkové předměty. Premiéro-
vě budou stánky Charity na všech 
akcích městského kulturního stře-
diska v rámci Třebíčského kulturní-
ho léta. 

„Jsme nadšení z přístupu všech li-
dí z Městského kulturního střediska. 
Ve stánku si lidé budou moci koupit 
výrobky našich klientů, podpořit sbír-
ku a dostanou šanci se i něco naučit 
a sami si vyrábět drobné upomínky a 
dárky,“ okomentoval novinku Tomáš 
Barák, vedoucí střediska Oblastní 
charity Třebíč.    -zt-

Představili nového maskota

TŘEBÍČSKÉ EKOCENTRUM má svého maskota.  Foto: archiv centra Akce cihla pomůže pojedenácté


