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V Jiráskově ul.
rozkvetly květy
Stejně jako v loňském roce, tak i
letos Jiráskovu ulici zkrášlují pestrobarevné květy.
Záhon naproti supermarketu Lidl
upoutá zrak každého kolemjdoucího.
„Záhony pro nás sázela specializovaná firma, která se zabývá cibulovinami.
Letničky do nich pak dosévala Správa
městských lesů, která se o ně i stará,“
říká Katarina Ruschková z odboru
životního prostředí.
Vloni byly lilie (a celá směs Ohnivé léto) nasázena na Jiráskovu ulici, letos přibyl druhý liliový záhon v
ulici Jana Masaryka (u Smetanových
sadů), který je laděný bílo-růžově s
doplňkem letniček ve stejných barvách i s modrými druhy.
„Musím s radostí konstatovat, že lidé
asi ještě umí vnímat tuto křehkou krásu, protože i když se občas nějaký vandal vyskytne a lilie na okrajích záhonu poláme či utrhne, nejsou tyto škody
nijak veliké,“ vyjadřuje se Ruschková
k otázce vandalismu na záhonech a
dodává, že spíše přibývá pozitivních
reakcí lidí, kteří se z květin radují.
-vd-

Měsíční glosování
 זLidi, kteří doufali, že se v objektu Globus na Žižkově ulici obnoví prodejna potravin, budou zklamáni: Prý se nenašel „potravinový
nájemce“. Majitelé proto hodlají prostor přebudovat na několik menších
obchodů. Třeba zde vznikne sázková kancelář nebo prodejce ponožek.
Jídlo si tu nekoupíte, ale můžete se
zahřát nebo i něco vyhrát.
 זVypouštění zvěře ze zoo je
vynikající reklamou, neboť se o ní
dlouho tolik nepsalo, nemluvilo a
nevysílalo. Snad ale pracovníci zoo
zůstanou u méně nebezpečných
druhů a nehodlají vypustit do řeky
třeba krokodýla.

Ze sociálních sítí:
 זJana Procházková: Bylo to tam už
loni a je to krása. Hodně lidí si to tam
chodilo fotit.

 זV září bude ve volbách opravdu z čeho vybírat. Kromě tradičních
nebo už ne nových stran a uskupení jsou zde i tři zcela nové, u kterých
není jasné, co od nich můžeme očekávat - kromě toho, že budou tvrdit,
že jsou čistí a nezkorumpovaní.

 זDana Šedivá: Nádhera pastva na oči,
pohlazení na duši.
 זMony Koty Jordánová: Je to nádhera, jen aby nezmizely cibule na příští
rok…

 זJihlavský tenista a olympijský vítěz Leoš Friedl se stal trenérem bývalé světové jedničky Karolíny Plíškové. Tak snad se bude dařit.
Mimochodem, nemohla by Karolína
zatrénovat i na jihlavských kurtech,
aby podpořila motivaci mladých
talentů?

 זJana Sedláčková: Ano, je to nádhera, jen kdyby to jistí občané tmavé pleti
nechodili plenit.

Úsměv
Klátící se stonky
vykrojené květy
barvy na vše strany

 זStánek informačního centra na

horní straně Masarykova náměstí je pěkný nápad. S velkým stánkem na tomto místě začal už před
lety festival dokumentu a dá se říct,
že k tomu Prioru se takové hranaté
moderní „budliny“ opravdu hodí.
Co kdyby tam zůstaly napořád?

 זNa výstavu bonsají do hote-

lu Gustav Mahler přijel i japonský
velvyslanec Hideo Suzuki. Je proto škoda, že jihlavská radnice si se
zařazením bonsajistů neví rady:
Jsou to zahrádkáři, nebo patří pod
kulturu? Jak říká předseda vysočinského spolku Jan Bučil, v Japonsku
se dokonce hovoří o kultuře bonsaj.
-pk-

Lilie

Kdo prochází
Jiráskovou ulicí,
na záhonech spatří
květy zářící.

Lilie tu kvetou
a krásně voní.
Před vámi, zahradníci,
se každý rázem skloní.
Z dálky nás barvami vítají
do duše radost střádají.
Jana Petrova z Jihlavy

„TO SE DIVÍM, že to tu ještě je,“
poznamenala jedna maminka, která
procházela kolem záhonů rozkvetlých
lilií v Jiráskově ulici. Věřme, že tu krásu
nechají nenechavci být.
Foto: Petr Klukan

chvátající oči
se zarazí
a prohlédnou
zářící park vyvolá
úsměv na tváři
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