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 V uplynulém měsíci došlo k požáru v městském 
bytovém domě na Třebízského ulici v Jihlavě. 
Požár zasáhl půdu objektu, oheň zcela zničil 
střechu a krov domu. 
 „Během požáru bylo všech sedmadvacet obyvatel 

domu evakuováno, magistrát města Jihlavy (MMJ) 
okamžitě nabídl nájemníkům provizorní přístřeší v 
tělocvičně, zajistil lůžka, deky, občerstvení a základ-
ní hygienické prostředky,“ řekl tiskový mluvčí ma-
gistrátu Radek Tulis. 
 Během dne pracovníci krizového řízení MMJ 

zajistili obyvatelům domu pro další noci náhrad-
ní ubytování v ubytovně, pracovníci odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví sepsali s nájemníky 
žádosti o pomoc v hmotné nouzi (prostředky na 
základní potřeby, potraviny, hygienické potřeby 
atd.). Úřad rovněž obyvatelům domu umožnil 
vydání náhradních dokladů. Místo požáru 
navštívili primátor Jaroslav Vymazal a náměstek 
primátora Petr Pospíchal, oba se následně sešli s 
obyvateli domu. 
 V ranních hodinách po požáru objekt prohlé-

dl statik, následně Policie ČR začala zjišťovat 
příčinu požáru. Poté začala stavební fi rma s od-
klízením požářiště, musela být vyklizena půda a 
odstraněny zbytky krovu. V současné době má 
již dům novou střechu a projde revizemi sítě 
elektrického proudu, vody a plynu, na základě 
revizí se bude rozhodovat o umožnění návratu 
nájemníků do bytů. V době naší uzávěrky nebyly 
výsledky známy. Náměstek primátora Petr Pos-
píchal vedl krizový štáb města a objekt přebrala 
pod kontrolu bezpečnostní agentura.                   
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Po požáru v Třebízského ulici 
se o nájemníky a dům postaralo město

VYHOŘELÝ dům v Třebízského ulici již má novou střechu, která je v tomto deštivém počasí nutností proti 
promáčení domu.                                                                                                                          Foto: Lubomír Maštera

 Zřejmě vůbec poprvé v České republi-
ce byla v Jihlavě na Masarykově náměstí 
použita technologie tzv. pneumatického 
rýče na vylepšení stanoviště osmi lip ros-
toucích u morového sloupu. 
 Pneumatický rýč  směrovaným prou-

dem vzduchu odděluje starou udusanou 
zeminu od kořenů stromů, aniž by došlo 
k jejich poškození. Místo odstraněné ze-
miny se naveze speciální minerální sub-
strát. Bude tak zajištěn lepší přísun vláhy, 
vzduchu a živin ke kořenům, což stro-
mům prospěje. 
 „Od zásahu si slibujeme zastavení prosy-

chání větví v korunách stromů a stabilizaci 
nebo zlepšení vitality lip. V České republice 
s touto metodou zatím nejsou zkušenosti, 
zahraniční reference jsou ale velmi dobré,“ 
řekla k použití pneumatického rýče Mar-
tina Gregorová, vedoucí oddělení služeb 
v životním prostředí jihlavského magis-
trátu. Po ošetření kořenů budou následo-
vat ještě zásahy v korunách, zejména od-
stranění suchých větví. 
 Jako významný krok vpřed se jeví vyu-

žití pneumatického rýče v městském pro-
středí při provádění liniových výkopů v 
kořenovém prostoru stromů zejména při 
rekonstrukcích inženýrských sítí, nebo 
místech, kde není dostatek prostoru pro 
dodržení platných technických norem. 
 V současnosti je často nutné z výše uve-

dených důvodů stromy pokácet, protože 
právě prováděním výkopů dochází k po-
rušení pro strom staticky významného 
kořenového talíře.  
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Pneumatický rýč poprvé 
vyzkoušeli v Jihlavě

POMOCÍ tzv. pneumatického rýče byly v Jihlavě ošet-
řeny lípy, aby se k nim lépe dostávala vláha.                                                                                     

Foto: archiv NJR

Služby města Jihlavy (SMJ) ve spolupráci s magistrá-
tem města připravily propagační akci, která měla obča-
nům města Jihlavy přiblížit výsledky fungování kom-
postárny v areálu odpadového hospodářství Henčov u 
Jihlavy.
 „V období od 6. dubna do 31. května 2009 měl každý ob-

čan Jihlavy, který se prokázal zaplacením poplatku za od-
pady pro rok 2009, nárok na pytel kompostu o váze 10 kg 
zdarma. Občané o tuto akci projevili obrovský zájem, za 
celou dobu trvání si vyzvedli neuvěřitelných 17.274 pytlů 
kompostu,“ řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. 
 Cesta kompostu k občanům začala již na jihlavské 

kompostárně, kde pracovníci SMJ museli kompost na 
rotačním sítu přesít, aby byl použitelný i pro pokojové 
květiny. Následně bylo cca 5 tun kompostu naloženo 
do velkoobjemového kontejneru a převezeno na sběrný 
dvůr SMJ.
 Pytlování a výdej kompostu probíhaly v areálu sběr-

ného dvora na Havlíčkově ulici v Jihlavě, kam bylo 
postupně navezeno přibližně 180 tun kompostu. „Na 
pytlování se podíleli zaměstnanci SMJ nejen z divize odpa-
dů, ale také pracovníci ze stavební divize. Pro velký zájem 
veřejnosti bylo především v dubnu nutné plnit pytle kom-
postem 12 hodin denně a také v sobotu po celou dobu ote-
vírací doby sběrného dvora,“ vysvětlil Málek.
  Nyní se už zájemci o kompost  musí obracet na pra-

covníky skládky a kompostárny Henčov. Zde je připra-
veno dostatečné množství kompostu na prodej zájem-
cům o toto hnojivo. Na sběrném dvoře v Havlíčkově 
ulici se už kompost vydávat ani prodávat nebude.
 

 Ceník prodávaného kompostu:
10 kilogramů/1 pytel – 20,- Kč (bez DPH)
1 tuna kompostu – 350,- Kč (bez DPH)
 

Provozní doba skládky Henčov: 
1. 4. 2009 – 2. 11. 2009  
     pondělí – pátek: 6.00 – 18.00 hodin
     sobota, neděle – zavřeno
3. 11. 2009 – 27. 3. 2010
     pondělí – pátek: 6.00 – 15.30 hodin
     sobota, neděle – zavřeno. 

Kompost zdarma občanům
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