
STRANA 20 Aktuality NJR – SRPEN 

V Jihlavě probíhala nová doprav-
ně-bezpečnostní akce s jednodu-
chým, ale výmluvným názvem 
Chodec, kterou pod záštitou ná-
městka primátora pro dopravu Ja-
roslava Vymazala pořádala městská 
policie ve spolupráci se ZŠ Nad 
Plovárnou a firmou BESIP. 

Program byl zaměřený na správný 
a bezpečný pohyb chodců na kom-
binovaných cyklostezkách a v mís-
tech, které jsou označeny dopravní 
značkou Stezka pro cyklisty.

Dvojice žákyň dopravního krouž-
ku ZŠ Nad Plovárnou doplnil stráž-
ník a případně i pracovník BESIP a 
společně upozorňovali a informo-
vali chodce na správný a bezpečný 
pohyb na cyklostezkách. 

„Mnoho chodců například nevědě-
lo, že za Vodním rájem nebo u Pan-
dy je stezka určená pouze pro cyklis-
ty, že zde cyklista s chodcem nepočítá 
a může se stát dopravní nehoda, při 

které bude viníkem právě chodec,“ 
popsala zkušenost z akce preven-
tistka městské policie Květa Kli-
mešová.

V místech, kde jsou cyklostezky 
kombinované, žákyně a strážníci 
upozorňovali chodce, aby použí-
vali pro ně vyhrazený pruh, nebo 
nechodili po celé šířce stezky. Po-
kud oslovený chodec šel správně, 
dostal pochvalu a od dětí reflexní-
ho smajlíka, pokud šel špatně, bylo 
vysvětleno, jak se v místech pohy-
bovat, a dostal také smajlíka, ale 
zamračeného. 

„Překvapivě jsme se setkali spíše s 
pozitivní odezvou. Samozřejmě to 
občas někdo nepřijal moc dobře, ale 
zřejmě právě přítomnost dětí situaci 
odlehčila,“ doplnila Květa Klimešo-
vá s tím, že během čtyř termínů po-
dařilo oslovit asi tři stovky chodců. 
Městská policie hodlá aktivitu zo-
pakovat i v příštím roce.  -tz-

Děti káraly i chválily chodce
Den otevřených dveří památek má 

již dlouholetou tradici. V tento den 
jsou ve městě otevřeny památkové 
objekty (kostely, soukromé objekty, 
kulturní instituce, podzemí, brána 
apod.), které jsou hojně navštěvová-
ny.

Na Masarykově náměstí je po celý 
den organizován kulturní program.

Ofi ciální začátek této akce je v 10 
hodin slavnostním zahájením zá-
stupců města a zemědělců. Od 10.30 
do 18 hodin vystupují na pódiu vy-
brané dechové hudby, převážně jde 
o jedny z nejlepších v ČR.

Součástí akce budou výstavy sta-
rých zemědělských nástrojů, drob-
ného zvířectva, včelařů, ochutnávka 
a prodej regionálních potravin, vý-
stava zemědělských strojů, nových 
vozů partnerů akce. 

Představí se vinaři, přivítáme ná-
vštěvníky chlebem a solí a bude pře-
dán i dožínkový věnec. Po celý den 
budou projížďky kočáry (zdarma) 
po historické části města. Pro děti 
bude připravena naučná stezka s po-
znáváním zemědělství a přírody, vý-

tvarné dílny a drobné atrakce.
V rámci této akce bude uspořádán 

řemeslný jarmark, neboť si právem 
myslíme, že „řemesla“ do náplně, zá-
měru a účelu této akce velmi dobře 
zapadnou. 

Především jde pořadatelům o to, 
aby jednotliví řemeslníci předváděli 
své řemeslo přímo na místě nejlépe 
v dobovém oblečení a stánku. Mož-
nost prodeje řemeslných výrobků na 
místě, pokud bude řemeslník před-
vádět své řemeslo, má předváděcí a 
prodejní místo bez poplatku.

Žádáme řemeslníky, aby se na 
tento termín přihlásili zasláním 
vyplněné přihlášky umístěné na 
webových stránkách Služeb města 
Jihlavy s.r.o.

Kontaktní osoba p. Roman 
Gleixner, mob. 777 719 661, e-
mail gleixner@smj.cz.

 Věříme, že bude řemeslný jarmark 
vhodným doplňkem a přispěje k 
atraktivnosti celé této akce.

Mgr. Tomáš Koukal
vedoucí odboru školství, kultury 

a tělovýchovy magistrátu

V rámci Operačního programu ži-
votní prostředí je jednou z podporova-
ných oblastí snižování emisí z lokální-
ho vytápění domácností. 

Jedná se o tzv. kotlíkové dotace. Tyto 
dotace bude na svém území adminis-
trovat Kraj Vysočina. Bude se jednat 
zejména o výměnu kotlů na pevná pa-
liva za modernější kotel na uhlí s dota-
cí 70 %, případně kombinovaný kotel 
(uhlí + biomasa) s dotací 75 %, bude 
možno pořídit také plynový konden-
zační kotel s dotací 75 % nebo tepelné 
čerpadlo.  

Všechny nově pořizované kotle bu-
dou muset splňovat požadavky Směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/ES (EKODESIGN) a je-
jich prováděcích předpisů. Maximální 
způsobilé výdaje projektu jsou stano-
veny na 150 tisíc korun. 

Pokud bude vyměňován kotel v bu-
dově energetické náročnosti D a hor-
ší, musí být součástí projektu kromě 
samotné výměny ještě fi nančně méně 
náročná opatření na snížení energetic-
ké náročnosti budovy, jejichž dopad 
musí být potvrzený energetickým spe-
cialistou. Jedná se o výdaje ve výši ma-
ximálně 20 tisíc korun. 

První výzva pro občany k podávání 
žádostí o kotlíkové dotace na Kraji Vy-
sočina je plánována na první čtvrtletí 
roku 2016. -tz-

Dotace do sportu
Rada města Jihlavy schválila výzvu k 

podávání žádostí o dotace z rozpočtu 
statutárního města Jihlavy na r. 2015 
na program „Dlouhodobá činnost or-
ganizace – členská základna do 19 let“ 
v oblasti sportu a volnočasových akti-
vit pro jihlavské spolky.

Výzva je vyvěšena na úřední desce 
města Jihlavy a zveřejněna na inter-
netu (www.jihlava.cz) v sekci výzvy 
– granty, kde žadatelé najdou bližší in-
formace. Žádosti se mohou podávat 
na podatelnu magistrátu města od 27. 
7. do 14. 8. do 12 hodin. -tz-

5.214 aut nesmí 
na silnice

Koncem června skončila mož-
nost pro majitele vozidla „v převo-
du“ zaregistrovat své auto v regist-
ru silničních vozidel. Přes masivní 
kampaň v mediích i na jihlavském 
odboru dopravy po tomto datu 
zůstalo 5.124 aut, která jsou tímto 
považována za zaniklá. Od počát-
ku letošního roku využilo poslední 
příležitost přes jedenáct set řidičů, 
ostatní se svými vozidly nesmí na 
komunikace. -lm- 

Výzva řemeslníkům ke Dni 
otevřených dveří památek

Kotlíkové dotace i ve vaší obci

V zoo se narodil malý irbis

Po třech letech se v jihlavské zoo 
opět rozmnožili irbisové, zvaní 
také levharti sněžní. Malý samec se 
narodil dvanáctileté matce Jituši. 
Ta ho zatím úzkostlivě střeží v po-
rodním boxu ve vnitřní části svého 
výběhu v expozici Himálaj. Irbisí 
kluk se má ale čile k světu a rychle 
roste. 

„Zoo Jihlava je v současnosti nej-
úspěšnější v chovu těchto vzácných 

kočkovitých šelem v České a Sloven-
ské republice. Společně s letošním 
malým samcem jde již o 19. úspěšný 
odchov irbisů v naší zoo,“ sdělila s 
radostným úsměvem ředitelka jih-
lavské zoo Eliška Kubíková.

Irbis (Uncia uncia) je velká koč-
kovitá šelma, v současnosti řazená 
do nejbližšího příbuzenstva tygrů. 
Dospělí jedinci měří i s ocasem ko-
lem dvou metrů a váží kolem 60 
kg. Ze všech koček má irbis nejdel-
ší ocas, který je skoro tak dlouhý 
jako tělo s hlavou. 

Díky dlouhému ocasu, dlouhým 
nohám a velké síle dokáže irbis 
skočit nejdál ze všech savců, až do 
délky patnácti metrů. V létě vystu-
puje do nadmořské výšky až 5500 
metrů nad mořem, v zimě sestupu-
je podle potřeby trochu níž. Nej-
častější kořistí irbisů jsou hlavně 
různí kozorožci, ovce, kamzíci, 
nebo svišti. 

 V současnosti je irbis ohrožen 
vyhubením zejména ztrátou přiro-
zeného prostředí a také nelegálním 
lovem kvůli kožešině. -tz-

Kameny k židovským obětem
Jihlava je třetím městem na Vysočině, 

kde jsou umístěny kameny připomína-
jící oběti holocaustu.

V chodníku před sídlem Jihlavských 
listů jsou osazeny čtyři kameny ve 
čtvercové formaci. Připomínají čtyři 
obyvatele židovského původu, jimž 
vila patřila, a kteří skončili v koncent-
račním táboře v době nacistické oku-
pace. 

„Je to památka na dědečka, babičku, 
strýce a maminku,“ říká John Singer, 
který umístění pamětních kamenů ini-
cioval, „je to důležité i pro historii, vždyť 
za nacistické okupace zahynulo šest mi-
lionů lidí. Když nebudeme znát historii, 
bude se opakovat. Přijde jiný diktátor, jen 
s jiným jménem.“  

Pokládání kamenů do dlažby chod-
níků na paměť zmizelých židovských 
obětí se děje v rámci projektu Stolper-
steine. 

O osazení do dlažby se postaral jih-
lavský zedník Vlastimil Janoušek. Jak 
přiznal, obdobnou práci ještě nikdy 
nedělal. „S tím se jen tak člověk nesetká,“ 
dodal. 

Chodník před Jihlavskými listy patří 
městu Jihlava. Radní schválili proná-

jem části chodníku pod kameny, zatím 
na dobu deseti let. 

Vila ve Fritzově ulici původně patřila 
židovské rodině Neumannů. Postave-
na byla ve třicátých letech minulého 
století. Za druhé světové války byla 
rodina Neumannů nacisty z vily vystě-
hována. V polistopadových restitucích 
byla vila vrácena Marianně Singerové, 
která jako jediná z rodiny Neumanno-
vých přežila holocaust. John Singer je 
jejím synem.  -pk-

IRBISOVÉ výborně šplhají po stromech i po skalách a výborně skáčou i do 
výšky.  Foto: Petr Pechač


