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ském festivalu 
Šamajim 
v Třebíči.   
� Antonín Zvěřina

Větší kácení se v letošním roce 
uskuteční v třebíčských parcích. 
� Antonín Zvěřina

Také Třebíč, stejně jako celá Vyso-
čina, má problémy s kůrovcem. 
„Pokud se týče městských lesoparků, 
které jsou pod mojí správou, potýká-
me se s hynutím jehličnatých stromů v 
důsledku jejich napadení podkorním 
hmyzem na všech plochách a v pro mě 
dosud nebývalém rozsahu,“ připustil 
Petr Urbánek, správce městské zele-
ně městského úřadu Třebíč.

Naznačuje, že v lesoparku Lísčí 
město muselo tuto zimu pokácet 
zhruba deset suchých smrků, větší 
těžba tam ale proběhla už minulou 
zimu, a nyní se jednalo pouze o jed-
nu izolovanou skupinku.

V parku na Hrádku muselo být 
vykáceno v důsledku napadení pod-
korním hmyzem asi 75 kusů suchých 
jehličnanů, v druhové skladbě 

smrk ztepilý, borovice černá, lesní a 
vejmutovka, a modřín opadavý.

Lesopark Krajíčkova stráň je 
zasažen v západní části, kde převažu-
je podíl borovic a smrků; na území 
celého lesoparku dochází k úhynu 
jednotlivě se vyskytujících  modří-
nů.

„V lesoparku Týnské údolí jsme likvi-
dovali dvě větší ohniska suchých boro-
vic, lokalitu kůrovcových smrků  a 
ojedinělé suché modříny,“ pokračoval 
Urbánek. 

Větší těžba
V Nehradovském lesoparku se 

uskutečnila větší těžba napadených 
stromů už minulou zimu, v této 
sezóně se kácejí další napadené stro-
my. V Lorenzových sadech aktuál-
ně probíhá těžba přibližně 200 kusů 
suchých smrků, napadených kůrov-
cem. V  Libušině údolí se počty 
kácených suchých smrků a borovic 

pohybují řádově ve stovkách kusů a 
škůdci se nacházejí v mnoha ohnis-
cích výskytu.

„Nepovažuji se za odborníka na 
danou problematiku, ale domnívám 
se, že kalamitnímu šíření škůdců napo-
mohl srážkový deficit několika posled-
ních let. Současně se obávám, že pokud 
nedojde ke zvýšení srážkových úhrnů, 
bude hynutí stromů bohužel pokračo-
vat,“ netajil Urbánek.

„Navíc nevím, zda má kalamita již 
kulminaci za sebou, nebo zda nás tepr-
ve čeká. Jednou z příčin je rovněž nízká 
diverzita porostů, které jsou často jed-
nodruhové a stejnověké, a díky tomu 
snáze podléhají napadení,“ vypočítal.

Obává se také možných pozděj-
ších dopadů, vyvolaných pokáce-
ním napadených stromů. Ponecha-
né dřeviny mohou snáze podléhat 
náporům větru, zatížení sněhem či 
námrazou.

„Jelikož se moje práce netýká lesnic-
kého hospodaření, ale pouze péče  o 
městskou zeleň, nejsme v pěstebních 
pracích vázáni  lesním hospodářským 
plánem,“ naznačil. 

Smíšené porosty
Upozornil, že při provádění těžeb 

se město snaží uchovávat veškeré 
použitelné náletové dřeviny v pod-
rostu a spolu s cílenými dosadbami 
se bude snažit dospět ke smíšeným 
porostům věkem, i druhovou sklad-
bou. 

„Takové porosty snad dokážou sou-
časným výkyvům klimatu lépe odo-
lávat. O úspěšnosti jakýchkoliv 
umělých dosadeb však bude opět roz-
hodovat průběh počasí v prvních letech 
po výsadbě. Zajištění zálivky je, vzhle-
dem k odlehlosti a špatné přístupnosti 
lokality i vzhledem k rozsahu celého 
problému, prakticky neproveditelné,“ 
dodal Urbánek.

Kůrovec řádí v městských parcích

Přilétly čarodějnice

PŘELOM dubna a května neodmyslitelně patří čarodějnicím. Tato přilétla k síd-
lu zoo koutku při Domě dětí a mládeže, se sídlem v třebíčské čtvrti Borovině, k 
potěše mnoha dětí. Foto: Antonín Zvěřina

Již poosmé se uskuteční v Třebíči na 
Sokolském stadionu hudební rockový 
festival. Už samotný název naznačuje, 
že se jedná o první z festivalových akcí 
na Třebíčsku. Koná se tradičně v den 
předávání vysvědčení, což letos připa-
dá na pátek 29. června.

Festival je tentokrát součástí Tře-
bíčského kulturního léta. Původní 
myšlenkou bylo, že kapela BAGR na 
něm umožňovala vystoupení mla-
dých nebo méně známých kapel z 
regionu, což se následně realizovalo 
i ve všech dalších letech, a také to, že 
se zde setkávali spolužáci z končících 
devátých ročníků základních škol se 
svými středoškolskými kolegy. 

Za sedm let zde vystupovali např. 

Mannequins, Guano A Pes, Para-
doxx, Storm, AppEND X, Rock 
String, Let´s Roll, The Bush, Mani-
ac, WhyLars, Angel Headed Hips-
ters, Ritz Pitz, Acheron, Zeus a mno-
ho dalších. Původně bylo vstupné 
zdarma, začínalo se na vlečce, bez 
krytého sezení i bez občerstvení pří-
mo na ploše. 

Postupně se úroveň festivalu i jeho 
návštěvnost zvyšovaly natolik, že 
si na Sokolský stadion našlo cestu 
na dva tisíce návštěvníků. Nyní se 
vybírá symbolická padesátikoruna. 
Letošní ročník začíná v 17 hodin. 
Představí se tradičně BAGR, dále 
např. Vzhůru a níž, Iron Soul, DJ 
Hobeats a další.  -ko-

Koná se Prázdninový festival

Město musí zabezpečit objekt
Zabezpečovací práce na objektu v havarijním stavu v Dolních Vilémovicích 

musí zaplatit město Třebíč. „Náš stavební úřad vykonává v rámci státní správy 
dohled i nad stavbami mimo Třebíč,“ vysvětlil starosta Pavel Janata. 

Upozornil, že objekt je v soukromém vlastnictví. Majitel ale tyto práce 
sabotuje. „V takovém případě zákon stanovuje, že práce zajistí obec, kde sídlí 
stavební úřad,“ nastínil Janata. Poukázal, že město bude náklady vymáhat po 
majiteli, pokud nebude možné, aby náklady zaplatil stát. Doplnil, že se jedná 
o částku 50 tisíc korun.   -zt-

Nové hřiště již v tomto roce začnou 
využívat zájemci v třebíčské čtvrti 
Borovina. Začne sloužit svému úče-
lu na stávajícím hřišti za bývalou 
základní školou, později vysokou 
školou. 

V současné době je v neutěšeném 
stavu. Akce si vyžádá necelých 18 
milionů korun, a částku bude hradit 
ze svého rozpočtu město. 

„Jedná se o netradiční hřiště, pro-

tože všechna dosavadní jsou v areálech 
základních škol a patří jim,“ nastínil 
místostarosta Milan Zeibert. Připo-
mněl, že blízkou budovu bývalých 
škol hodlá město prodat, ale nikoli 
tento pozemek. 

„Vznikne tam i ojedinělé hřiště pro 
seniory,“ podotkl Zeibert. Součástí 
bude skatepark a in-line dráha. Areál 
bez vstupného bude pod dohledem 
správce.  -zt- 

Provizorní kruhová křižovatka na 
křižovatce ulic Jungmanova a Bed-
řicha Václavka, v souvislosti s opra-
vou Bráfovy ulice v Třebíči, vzbuzuje 
v některých lidech velké emoce. Mys-
lí si, že nemá potřebné parametry. 

„Křižovatku navrhl odborník a schvá-
lila ji státní policie. Nechápu, proč se 
kritika snáší na město. A nemůžeme za 
nezodpovědnost některých řidičů, kteří 
na ni vjíždějí, i když tam jezdit nema-

jí,“ poukázal starosta Pavel Janata.  
Místostarosta Vladimír Malý upo-

zornil, že město posunulo sloup 
veřejného osvětlení, aby se křižovat-
ka ještě více zprůjezdnila. 

„Řešení semafory by určitě nebylo opti-
mální. Doprava by se ještě zpomalila,“ 
zdůraznil Malý. Doplnil, že se jedná o 
provizorní řešení, které opravdu navr-
hl příslušný odborník.  -zt-

V Borovině postaví hřiště

Křižovatku navrhl odborník

Nedostatek parkovacích míst trápí 
obyvatele sídliště v třebíčské čtvr-
ti Borovině. Místostarosta Vladimír 
Malý si myslí, že každá rodina, která 
kupuje mnohdy druhé či třetí auto, 
musí počítat s tím, že nezaparkuje 
přímo pod okny svého bytu. 

„Určitě to nevyřeší ani parkovací karty. 
Pořád někdo bude muset parkovat dále 
od svého bydliště,“ poukázal Malý. Řeše-
ní by nepřinesly ani podzemní garáže. 
Jedná se o nákladnou záležitost, a urči-
tě by se nemohly postavit v blízkosti 
stávajících panelových domů. 

„Pokud jde o tato řešení v tehdejším 
východním Německu, musíme si uvě-
domit finanční situaci tam, po spojení 
se západním Německem, a u nás. Tohle 
město finančně nemá možnost reali-
zovat,“ upozornil Malý. „A my žádné 
západní Česko nemáme,“ doplnil mís-
tostarosta Milan Zeibert. 

Starosta Pavel Janata připomněl, že 
město mělo snahu vyřešit parkování 
v židovské čtvrti. Na Podzámecké nivě 
vymezilo obyvatelům i provozovate-
lům firem část parkovacích míst pro 
jejich potřebu. 

„Bohužel se příliš nepoužívá. Lidé 
nemají zájem parkovat opodál svého 
bydliště, ale přímo pod okny,“ konstato-
val Janata. Myslí si, že ani podzemní 
garáže, vybudované mimo sídliště, by 
lidé nevyužívali, a byly by to zbytečně 
vynaložené peníze.

Parkování v Třebíči se poněkud zjed-
noduší. Lidé budou moci používat i 
platební karty. Jedná se o parkovací stá-
ní na Karlově náměstí, na Komenské-
ho náměstí, v ulici Vítězslava Nezva-
la, pod zimním stadionem a v lokalitě 
Martinské náměstí a Soukopova ulice. 

„Byly vybrány automaty, kde je nejvyšší 
tržba,“ naznačil Janata.   -zt-

Parkování ve čtvrti Borovina 
podzemní garáže nevyřeší


