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Branný závod
seniorů. Přihlaste se
Již devátý ročník branného závodu
jihlavských seniorů chystá na 10. září
spolek Nebojte se policie. Zájemci se na něj mohou přihlásit nejpozději do 28. srpna. Soutěžit mohou
jak jednotlivci, tak družstva. Bude
na ně čekat asi tříkilometrová trasa v lesoparku Heulos, kde budou
plnit nejrůznější úkoly. Soutěž není o
rychlosti, ale počítají se získané body.
Účast na závodě je bezplatná, ale
zájemci se musí přihlásit nejpozději do 28. srpna na e-mailovou adresu
nebojtesepolicie@seznam.cz nebo
telefonicky na 724954926.
-pk-

Sjezdy z D1
se uzavřely
Dovolené jsou v plném proudu. Pokud se i vy chystáte vyrazit za
odpočinkem, dejte si pozor na sjezdech z dálnice na Jihlavu. Exit na 112.
km na Jihlavu je uzavřen od Prahy i
od Brna, a to až do 15. října. Důvodem je oprava pravého jízdního pásu
přivaděče na Jihlavu a přilehlé větve
mimoúrovňových křižovatek obsluhující opravovaný jízdní pás.
Ve směru od Prahy mohou řidiči
mířící na Jihlavu používat sjezd na
104. kilometru u Větrného Jeníkova.
Ve směru od Brna se doporučuje sjet
z dálnice u Velkého Beranova na 119.
kilometru.
Na přivaděči jsou uzavřené i sjezdy
pávovský nebo na ulici R. Havelky.
I nadále však bude možné najet
z Jihlavy na dálnici na Brno i na Prahu.
-vd-

Do komunálních
voleb jdou i nová
uskupení

Dne 6. srpna má být zcela jasno,
kolik a která volební uskupení se
budou ucházet o přízeň Jihlavanů
v komunálních volbách. Zatím jich je
12 a mezi nimi i tři zcela nová: Jihlava srdcem, Malá strana velkých cílů a
Spolek za zdravou Jihlavu. Nyní úřady prošetřují a kontrolují jednotlivé
registrace. Komunální volby se konají 23. a 24. září.
-pab-

Kandidující politická
uskupení a jejich lídři
ANO
- Radek Popelka
ČSSD a Levice
- Martin Hyský
Jihlava srdcem - lídr zatím neznámý
KSČM
- Ladislav Vejmělek
Malá strana velkých cílů
- lídr zatím neznámý
 זMoravské zemské hnutí
- Zdeněk Kučírek
 זODS a KDU-ČSL
- Petr Ryška
 זPiráti a Fórum Jihlava
- Karolína Koubová
 זSpolek za zdravou Jihlavu
- Milan Matějka
 זSTAN a nezávislí kandidáti
- Radek Hošek
 זSPD s podporou Trikolory
- lídr zatím neznámý
- Vít Zeman
 זŽijeme Jihlavou!
Zdroj: město Jihlava
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Jihlavou se proháněly zebry
Útěk jako z kreslené pohádky Madagaskar. Těžko říct,
kam měla namířeno zebří
rodinka z jihlavské zoo. Jisté
však je, že jejich cestu s nimi
prožívala většina Jihlavanů.
Ač na sociálních sítích padaly převážně humorné komentáře, všem bylo jasné, že pro
zebry by pobyt v betonové
džungli rozhodně neměl dobrý konec.
 זVeronika Dawidowicz

Zvířata jsou vyplašená
V polovině července uprchly ze
Zoo Jihlava celkem tři zebry - hřebec, kobyla a hříbě. Ač většinu času
byla poloha zvířat známa, chytit je
nebylo vůbec snadné.
„Zvířata jsou lekavá. Nejsnazším
způsobem, jak je odchytit, je nahnat
je do uzavřeného prostoru, kde už
se dají snáze zmanipulovat a navést
do přepravníku na koně,“ řekl Jihlavským novinám ředitel zoo Jan
Vašák, který také potvrdil, že
odchyt zeber není nikdy snadný a je
potřeba použít alespoň lehká sedativa, která zvířata uklidní, a nebyla
by ve stresu.
„Pokud by se zebra cítila při odchytu ve stresu, může být rozhodně i
nebezpečná,“ dodal ředitel zoo.
Zebří rodinka stihla proběhnout
slušnou část Jihlavy jako například
Březinky, Motorpal a viděna byla i
na přivaděči.
Odchytit zebry se naštěstí podařilo po několika hodinách ošetřovatelům za asistence městské policie.
Asi žádná zoo se s podobnou situací nechce setkávat, ale co dělat,
když už k něčemu takovému dojde a jak se zachovat, když na ulici
potkáte zvíře, které tam tak úplně
nepatří?
Jan Vašák radí nevšímat si ho. „Ani
se ho nesnažte odlovit, pokud nemáte
zkušenost přesně s tím daným druhem. Nejlepší je vždy volat městskou
policii, která má na nás kontakty, na
nichž nás zastihne,“ vysvětluje Vašák
a dodává, že zvířata jsou opravdu
většinou spíše vyplašená.

ZEBRY se vydaly prozkoumat prostory jihlavského Motorpalu.

Útěky ze zoo
Ač jsou útěky zvířat z jihlavské zoo
spíše raritou, občas se to prostě stane. Zebry nejsou první ani poslední
zvíře, které ze zoo kdy prchlo.
Dokonce už jednou z jihlavské zoo
zebra prchla v roce 2018, kdy při
útěku rozkopala vybavení vrátnice,
kam proskočila oknem.
Ve stejném roce přeskočila samice
vlka iberského Beret hrazení a utekla do města. V roce 2020 zase proklouzly dvě africké opičky guerézy
běloramenné nebo i nosál bělohubý.
Před 11 lety také pláchl samec pandy červené. Ten si díky svému útěku
vysloužil přezdívku Kajínek.
Rekord v jihlavské zoo ovšem drží
malajský medvěd Wang. Tomu se z
výběhu podařilo uprchnout hned
třikrát.
Zvířata ale prchají i z jiných zařízení a v jiných městech. V červenci
2018 například prolomili dva tygři a
lev dvířka klece v zooparku na Hra-

ŘIDIČI na jihlavském přivaděči byli zřejmě velmi překvapeni, když po krajnici
cválali pruhovaní kopytníci.
Foto: Facebook
decku.
Ve Zvoli zase často své „ubikace“ opouštěly pumy. Ty
však mohly být pro své okolí
mnohem více nebezpečné než
například zebry. Tehdy místní starosta varoval místní, ať si
dávají pozor na své děti, které by se mohly stát snadnou
kořistí.
Kousek od Jihlavy, v lesích
Havlíčkobrodska, se pro změnu toulal více než měsíc serval
stepní, který utekl soukromému majiteli.
Koncem roku 2012 zranil bílý
tygr ze zoo v Liberci tři ošetřovatele, utekl z výběhu a nějakou
dobu se pohyboval po areálu.

Ze sociálních sítí
 זAneta ‚Letty‘ Pechová: No jo, každou chvíli si
někdo stěžuje, že je na silnicích málo zeber a když
se dvě přidají, zas to je špatně :D snad budou v
pohodě, utečenkyně jedny.
 זMartina Pospíchalová: A pak že se tu nic neděje.
 זDavid Burda: Dovést na Pávov, nedávno tu
někdo fňukal, že na Pávově mají málo zeber :D
 זEva Smolíková: Jumanji!
 זJana Bačová: To jim někdo pustil Madagaskar
ne :D Hlavně ať jsou v pořádku zpět doma v zoo.
 זRadek Zvolánek: Už je chytili? A víte, jak se
chytá zebra? Nejdříve ji honíte kolem gumovníku,
aby se jí vygumovaly pruhy a pak už se chytá jako
obyčejný kůň :D
 זPetra Pupi Mirčevová: Ještě že nešli směr Kostelec :D

