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Členové územního sdružení Českého zahrádkářského 
svazu uspořádali v květnu soutěž Mladý zahrádkář. Účastni-
li se žáci několika třebíčských škol, dále členové  Klubů mla-
dých zahrádkářů z Červené Lhoty a z Mohelna. 

V úvodu soutěže pozdravila soutěžící radní Kraje Vyso-
čina  Jana Fialová, která si také sama ověřila svoje znalosti 
užitečných rostlin, i některých plevelů.  

Výsledky mladší kategorie:
1. Jana Matyášová – Základní škola Bartuškova
2. Eliška Navrátilová
3. Tereza Trnková – obě Základní škola TGM Třebíč
Výsledky starší kategorie:
1. Jiří Zikmund –Základní škola TGM Třebíč

2. Jiří Onderka – Klub mladých zahrádkářů  Červená Lho-
ta

3.  Ta Hai Dong Nguyen –Základní škola TGM Třebíč 
V průběhu soutěže se také dostavil další zástupce Kraje 

Vysočina, Pavel Pacal, který také předával ceny těm nejlep-
ším. Vítězové  obou kategorií postupují do celostátního ko-
la, které se bude konat v Praze.

„K zahradnictví mám vztah od mala. Mám zahrádku u 
domu a velkou zahradu u svých rodičů ve Výčapech. Můj tatí-
nek je velký zahrádkář, a jemu vděčím za to, co umím. Zajímám 
se o stolní víno a pěstuji jablka. Ke spolupráci se zahrádkáři mě 
přivedl bývalý místostarosta Karel Dvořáček, a jsem tomu rád. 
Tahle soutěž dokazuje, že zahrádky mají a budou mít v Třebíči 
tradici,“ nastínil Pacal.  -zt, jk-

CENY vítězům předal radní Kraje Vysočina Pavel Pacal.  Foto: Josef Kropáč

Mladí zahrádkáři soutěžili Dotace pomůže 
s podchodem

Dotaci na podchod v ulici Sucheni-
ova obdrželo město Třebíč. Jedná 
se o částku 12,5 milionů korun, což 
je 85 procent plánovaných nákladů. 
S realizací město počítá v letošním 
roce. Práce se uskuteční bez uzaví-
rek, maximálně s omezením doprav-
ního provozu.   -zt-

V Domovince 
se konal bál

TRA DIČNÍ MÁJOVÝ BÁL v třebíč-
ské Domovince se konal v úterý 23. 
května. Všichni zúčastnění byli ozdobe-
ni květinou z krepáku. K poslechu, ale 
hlavně k tanci hrál Luidgi z uskupení 
ELLU BAND. 

 Foto: archiv Domovinky


