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na ochranné
sportovní

pomůcky

až

Kč
Získejte

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2022

na ochranné
sportovní

pomůcky
sportovní

pomůcky
sportovní

Klientské centrum:

Jihlava
Masarykovo náměstí 1100/35

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na

Musím reagovat na článek v Jihlavských novi-
nách s názvem Na Jiráskově ulici rozkvetly květy. 

Ano, je to skutečná krása, vidět lilie, které hýří 
všemi barvami.

Krása se však nedá říci o jezírku v parku nad 
tunelem. 

Již tehdy, když se jezírko vybudovalo, jsem upo-
zornila na problém, který vznikl.

Kolem celého jezírka byly dány větší kameny. 
Rodiče s dětmi byli vynalézaví. Vymysleli hru, 
kdo dál dohodí. Kameny byly postupně rozebrá-
ny, naházeny do jezírka a kolem něho.

Za nějaký čas se objevila skupina mužů, nebo 
snad nějaká fi rma? Voda z jezírka byla vypuštěna.

Na dně se položila guma, navezli štěrk, nasadili 
vodní rostliny a konec.

Někdo řekne konec dobrý, všechno dobré, ale 
moc by se mýlil. Déšť postupně splachuje štěrk 
do vody, guma, která se objevila, nevypadá pěk-
ně, a jak vypadá jezírko nyní? Pohled na toto dílo 
je opravdu žalostný. 

Je srpen a teplota vzduchu 33 °C. Voda se zbar-
vila do hněda až černa. Vodní rostliny hnijí v bah-
ně, na povrchu vody jakýsi olejový povlak. A sini-
ce? Těm se v tomto prostředí daří.

Žabky a rybky každou chvíli vyskakují z vody. 
Nebudu daleko od pravdy, když napíši, že touží 
po vzduchu. 

Jestli brzy nezaprší, myslím, že pro některé tvo-
rečky v jezírku je život předem zpečetěn.  

Ale toto nebezpečné prostředí nevadí psům, 
kteří tady se svými majiteli prochází a na jejich 
povel „skoč!“ skáčí do jezírka. 

Brouzdají se v jezírku děti, koupelí nepohrdnou 
ani bezdomovci.

A co napsat na závěr? Myšlenka vybudovat 
jezírko byla dobrá. Horší ji bylo uskutečnit. Můj 
názor: Vybudování a obnova jezírka se v žád-
ném případě nepovedla. A moje otázka? Kolik to 
všechno stálo? 

 Miluše Karimbasharyarová, 
 Jihlava

Napsali nám

Obnova jezírka se nepovedla


