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Pod někým se houpe lávka, 
pod jiným křeslo. Můstek pro 
pěší přes řeku Jihlavu posloužil 
jako měřítko pevnosti koalice. 

� Pavel Bajer
     Jihlava

Lávka pro pěší a cyklisty ve Starých 
Horách stojí na vlastních pilířích 
vedle silničního mostu přes řeku Jih-
lavu. Lávka je v nevyhovujícím tech-
nickém stavu, a proto začnou stavět 
nový mostek, který ji nahradí. 

„Zahájení realizace stavby předpo-
kládáme v květnu s termínem dokon-
čení stavebních prací do 180 kalen-
dářních dnů, respektive uvedením do 
předčasného užívání,“ informovala JL 

mluvčí jihlavské radnice Aneta Hrd-
ličková. 

Město odhadlo náklady na staveb-
ní práce na 12,8 milionu korun s 
DPH. Po dobu stavby starou lávku 
přisunou blíže k silničnímu mostu 
a po dobu stavebních prací poslouží 
pro pěší a cyklisty jako provizorium. 
Poté ji zdemolují.  

„V místě, kde je stávající, vyroste nová 
lávka. Nebude mít podpěry v řečišti, ale 
údolí bude kompletně jedním oblou-
kem nebo mostovkou přemostěné,“ při-
blížil jihlavský radní a poslanec Jaro-
slav Vymazal (ODS). 

V souvislosti s bodem o stávající 
lávce došlo na posledním jihlavském 
zastupitelstvu k humorné vložce. 

Jejími hlavními aktéry byli náměstek 
jihlavské primátorky Martin Lašto-
vička (KDU-ČSL) a opoziční zastu-
pitel Radek Popelka (ANO). 

„Je to ta lávka, jak se chodí na Zaje-
čí skok vedle mostu. Sám jsem zjistil, 
že se tak nějak divně houpe, když po 
ní jdete. Takže není v dobrém stavu,“ 
argumentoval náměstek Laštovička. 

„Pode mnou se lávka nehoupe a cho-
dím tam poměrně často,“ podivil se 
Popelka.  

„Nehoupe se? Pode mnou se tedy 
houpala,“ stál si za svým náměstek. 

„Možná křeslo, možná lávka, ono 
je to asi různé,“ kontroval opoziční 
zastupitel, přičemž narážel na vrat-
kost stávající radniční koalice. 

LÁVKA ve Starých Horách stojí na vlastních podpěrách v řečišti. V květnu proběhne její demolice.  Foto: Pavel Bajer

V květnu začnou dělat novou 
lávku ve Starých Horách

Obchvat Jihlavy
Kraj Vysočina v květnu vypíše  �
novou zakázku na jihovýchodní 
obchvat Jihlavy. Zakázka bude roz-
dělena na dvě samostatné části. Kraj 
plánuje, že by se první část (spojení 
silnic na Znojmo a Třebíč) mohla 
začít stavět na podzim. Obchvat se 
již stavět měl, ale kvůli odvolání jed-
noho z účastníků byla zakázka zru-
šena. 

Oprava rybníka v Kosově
Od letošního dubna do července  �
budou probíhat práce na návesním 
rybníku v Kosově. Předpokládané 
náklady by neměly přesáhnout dva a 
půl milionu korun. Na projekt bude 
městu poskytnuta dotace ve výši 
953 tisíc korun.

Další posílení spojů MHD
Od 19. dubna posílily spoje auto- �
busové linky 5. Častější spoje si 
vyžádala veřejnost a na podněty ces-
tujících Dopravní podnik města Jih-
lavy rychle zareagoval.

Na očkování doprava zdarma
Každý cestující se sms zprávou, kte- �
rá ho na daný den zve na očkování, 
má jízdu všemi spoji po celém měs-
tě zdarma, jízdné platí město Jih-
lava. Očkovací centrum se nachází 
v Hruškových Dvorech, kam jezdí 
linky 4 a 44. 

Městská knihovna přístupná
Díky zmírnění opatření proti koro- �
naviru si mohou Jihlaváci knihy 
osobně přijít vybrat do knihovny. 
Doposud fungovalo jen výdejní 
okénko.

Kolony na ul. Romana Havelky
Kvůli výstavbě křižovatky je na té- �
to ulici doprava kyvadlově řízena 
semafory a na pomoc už byla přivo-
lána i policie, která se snažila zajistit 
plynulý provoz. Největší kolony se 
zde tvoří v odpoledních hodinách.
Křižovatku pro řidiče zprovoznit do 
konce letošního července.

Budou testovat na HIV
V rámci akce Světlo pro AIDS se  �
mohou ve středu 19. května lidé 
nechat anonymně a zdarma otes-
tovat na HIV. Není třeba se objed-
návat, stačí přijít mezi 14. a 18. 
hodinou k sanitce, která bude stát u 
vedlejšího vstupu z ulice U Dlouhé 
stěny u jihlavského City Parku. Tes-
tování pořádá jihlavský tým sdružení 
Rozkoš bez rizika se Státním zdra-
votním ústavem. Přijít mohou všich-
ni starší 18 let.

VRT povede přes Jihlavu
Správa železnic počítá, že vysoko- �
rychlostní trať (VRT) z Prahy do 
Brna povede přes Jihlavu. S dokon-
čením trati Praha - Brno se předběž-
ně počítá na rok  2035.           -vd,   tz-

Omluva
Omlouváme se za uvedení chybné 

fotografie u dubnové otázky pro poli-
tické kluby, kde místo fotografie Josefa 
Kodeta ml. byla zveřejněna fotografie 
Josefa Kodeta st.  -red-

Krátce

Na konci dubna a počátkem května 
se k nám vracejí jiřičky nebo rorýsi. 
Přilétají sem z teplých krajů, aby zde 
vyvedli svá mláďata. Hnízda míva-
jí na obytných budovách. Ne všich-
ni vlastníci domů však jejich návrat 
vítají. 

Odpůrci jiřiček jim shazují hníz-
da, nebo na místa, kde by je mohli 
ptáci stavět, věší CD disky, staniolo-
vé nebo igelitové pásky. V Jihlavě je 
několik oblastí, kde se tak děje. 

„Snad nejhorší situace je v posledních 
letech v ulicích Buková a Jarní v Hor-
ním Kosově, ve čtvrti obytných domů 
v Hruškových Dvorech, v ulici Kollá-
rova, ale i jinde po celé Jihlavě,“ říká 
Iva Šimková, členka Českého svazu 
ochránců přírody Jihlavy. 

Jak dodává, nechápe, proč to lidé 
dělají. „Chce se zakřičet: Prosím vás, 
vy, kteří toto děláte, PROČ to děláte?“ 
Užitek jiřiček, které se živí hmyzem, 
je neoddiskutovatelný. 

Důvodem, proč se tak děje, je pře-

devším trus, který pod hnízdem 
jiřičky zanechávají. Ochránkyně 
však vysvětluje, že se vše dá řešit. 
Například připevněním podložky na 
zachycení trusu přímo pod hnízdo. 

„Prosíme o trochu nadhledu, soucitu 
a shovívavosti s živáčky, kteří netuší, 
jestli hnízdí na soukromém bytě, veřej-
né budově či firmě, a jestli je tam někdo 
chce mít, nebo ne,“ vyzývá všechny 

majitele budov Šimková. 
Doplňuje, že odstraňování hnízd 

či bránění v hnízdění je protizákon-
né a ochránci přírody a ornitologové 
takovéto chování mapují a mohou 
ho nahlásit České inspekci životního 
prostředí. 

„Samozřejmě nikdo nechce přistou-
pit k takovému řešení, proto se, prosím, 
nejprve zamyslete, než hnízdo shodí-
te či budete jiřičkám v hnízdění brá-
nit. A opravdu si myslíte, že takovým 
přístupem k přírodě jdete svým dětem 
a vnoučatům nejlepším příkladem?“ 
pokládá řečnickou otázku Iva Šim-
ková.   -pk-

Na Bukové nebo Jarní jiřičky nechtějí
Pták roku 2020
� Česká společnost ornitologická 
vyhlásila jiřičku obecnou ptákem roku 
2020. Udělením titulu chtěli ornitologo-
vé upozornit na ubývání vhodného život-
ního prostředí vlivem stavebních úprav a 
zásahů do hnízdišť.  -pk-


