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Ani nevlídné aprílové počasí neza-
bránilo oslavit na Karlově náměstí 
v Třebíči svátek naší planety. 

V pátek 21. dubna dopoledne zapl-
nily prostor náměstí svými ekolo-
gickými prezentacemi, aktivitami a 
dílničkami základní školy Bartuško-
va, Kpt. Jaroše, Na Kopcích, T. G. 
Masaryka a Týnská, ale i střední ško-
ly VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská 
a zdravotnická s ochutnávkou čajů a 
také Katolické gymnázium spolu se 
studentským klubem HALAHOJ. 
Nechyběly ani neziskové organizace 
Třebíčské centrum, Íčko a Chaloup-
ky). Z fi rem pak ESKO-T a K-sport. 

Cílem letošní kampaně bylo uká-
zat návštěvníkům, že třídit odpad se 
vyplatí. 

Za vyplnění jednoduchého dotaz-
níku získal každý sadu sáčků na tří-
dění bioodpadu. K odebrání zdarma 
byl kompost, který zajistila též fi rma 
ESKO-T. 

Zvláště pro malé děti bylo atrak-

tivní zasednout za volant moderní-
ho popelářského vozu. Děti s radostí 
testovaly koloběžky a elektrokola fi r-
my K-sport. Z krajského města při-
jely pracovnice ze ZOO Jihlava a 
Europa Direct i Eurocentra. Vůně 
kávy, palačinek a dalších dobrot 
lákala ke stánku Kavárny Pohodič-
ka z Náměště nad Oslavou.

Dopolední program obohatilo 
divadlo z EKODOMOVA s názvem 
„Ze života včel“, které bylo kvůli 
nepřízni počasí přesunuto do pro-
stor Národního domu. 

„Díky patří všem, kteří se zde pre-
zentovali a dali jasně najevo, že 
ekologie pro ně není jen okrajovou 
záležitostí. Ale naopak, že má smy-
sl se chovat k našemu životnímu pro-
středí zodpovědně. Akce byla fi nančně 
podpořena ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR a ministerstva život-
ního prostředí,“ uvedla koordinátorka 
Zdravého města Iveta Ondráčková.  
 -zt-

VÉST děti k zodpovědnému přístupu k přírodě patří ke stěžejním úkolům Dnu 
Země. Foto: Antonín Zvěřina

Den Země motivuje k ochraně přírody

Pátou knížku třebíčské spisovatelky 
Miroslavy Čermákové pokřtil světo-
známý výtvarník František Mertl ve 
středu 29. března. Ten se proslavil 
pod přezdívkou Mistr Franta. Křest 
se uskutečnil, jak jinak, v galerii, kte-
rá nese Frantovo jméno. Mistr se 
v Třebíči narodil a rodnému městu 
věnoval svá díla za zhruba patnáct 
milionů korun. 

Ty Třebíč umístila v Národním 
domě na centrálním Karlově náměs-
tí. V galerii se také konají různé kul-
turní pořady jako byl křest knihy. 
V úvodu spisovatelka seznámila více 

než sto návštěvníků se svou dosavad-
ní tvorbou a přiblížila osud její nové 
hrdinky. Celý akt zpestřili hrou na 
kytary a zpěvem Jarda Krtek Truksa, 
Michal Miki Lukáč a Simona Krej-
čová. 

Následoval vlastní křest, kdy Mistr 
Franta na jeden výtisk vlil krapet šam-
paňského. „Psaní a malování mají mno-
ho společného. Obě umění hovoří o lidské 
duši,“ poznamenal Mistr. Spisovatelka 
ještě naznačila, že na podzim plánuje 
vydat knihu básní, které zatím ukládá 
do šuplíku. Pak již následovala auto-
gramiáda.  -zt-

KNÍŽKU SPISOVATELCE Čermákové pokřtil Mistr Franta.
 Foto: Antonín Zvěřina

Spisovatelka vydala pátou knížku

Ve dnech 6. a 7. dubna se na Střed-
ní škole zemědělské a potravinářské 
Klatovy uskutečnil již 19. ročník celo-
státní soutěže v teoretických vědo-
mostech a praktických dovednostech 
studentů čtvrtých ročníků zeměděl-
ských škol oboru agropodnikání. 

Tato soutěž proběhla z pověře-
ní výkonné rady Asociace vzdě-
lávacích zařízení pro rozvoj ven-
kovského prostoru a záštitu nad 
ní převzali ministr zeměděl-
ství Marian Jurečka a hejtman 
Plzeňského kraje Josef Bernard.
Soutěžící z celé republiky se utkali 
v teoretických a praktických znalos-
tech týkajících se živočišné a rostlin-
né výroby, mechanizace a ekonomi-
ky. Každý soutěžící řešil v teoretické 
části 40 náročných testových otázek z 
každé oblasti. Součástí praktické části 
soutěže z rostlinné výroby bylo napří-
klad poznávání rostlin, semen, škůd-
ců a nemocí rostlin. V oblasti živočiš-
né výroby soutěžící určovali plemena 
hospodářských zvířat, krmiva, odha-

dovali hmotnost zvířete nebo měli 
předvést ruční dojení. Nechyběly ani 
praktické zootechnické a ekonomic-
ké výpočty. 

Studenti prokázali dovednosti při 
práci se zvířaty a schopnost vypo-
čítat např. odpisy, odměny nebo 
úroky. Střední školu veterinární, 
zemědělskou a zdravotnickou v Tře-
bíči reprezentoval student 4. ročníku 
oboru agropodnikání Karel Nieder-
hafner, kterého doprovázel vedoucí 
zemědělských oborů Ing. Ladislav 
Křivánek. V silné konkurenci obsa-
dil skvělé druhé místo. Zároveň byl v 
praktických znalostech vyhodnocen 
jako druhý a v jízdě zručnosti kolo-
vým traktorem s vlekem dokonce 
jako nejlepší z celé České republiky. 

V konkurenci 24 škol změřili své síly 
letošní maturanti a prokázali, že jsou 
připraveni nejen k maturitní zkoušce, 
ale i do praktického života.

Ing. Ladislav Křivánek 
Vedoucí zemědělských oborů 

na SVZZŠ Třebíč

Druhý nejlepší zemědělec 
studuje v Třebíči

NA SNÍMKU Karel Niederhafner (vlevo) a Ing. Ladislav Křivánek.
 Foto: archiv školy

Příprava rekonstrukce třebíčského 
centrálního Karlova náměstí pokra-
čují. „Koná se v této náležitosti i několik 
schůzek týdně,“ přiznala místostarost-
ka Marie Černá. Ty mají za cíl zejmé-
na zajistit koordinaci prací a projekto-
vých dokumentací správců sítí. 

„Ukazuje se, že to nebude jednodu-
chá záležitost. Sítě se do země ukládaly 
v době, kdy platily určité předpisy, kte-
ré se od té doby velice zpřísnily,“ netaji-
la Černá. Doplnila, že také  realizace 
přípojek do jednotlivých nemovitostí 
jsou velice komplikované.

„Proces příprav bude delší, než jsme si 

mysleli,“ připustila Černá. Sdělila, že 
na podzim s největší pravděpodob-
ností se podaří získat územní rozhod-
nutí. Nastínila, že sítě se musí uložit 
tak, aby se nad nimi daly do prostoru 
vysázet stromy. Podobné je to i u slou-
pů veřejného osvětlení či vybudování 
parkovacích míst. „Účastním se téměř 
každé schůzky a často jsem překvapená, 
co všechno se musí brát v úvahu,“ pozna-
menala Černá. 

Vysvětlila, že správci sítí už netr-
pělivě vyčkávají na zahájení prací 
s ohledem na časté havárie v prostoru 
Karlova náměstí.  -zt-

Úprava náměstí se komplikuje


