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KNÍŽKU Anetě Chytkové pokřtil historik Rudolf Fišer.
 Foto: Antonín Zvěřina

Začal Festival židovské...

(Dokončení ze str. 1)
Přítomni byli i spolupracovníci na 

knize, novinář František Jůza, Jit-
ka Padrnosová z Okresního státního 
archívu a historik Rudolf Fišer. „Tako-
vé knihy jsou velice zapotřebí,“ poukázal 
Fišer, a následně knihu pokřtil. 

Součástí programu byla i kultura. Na 
znělku festivalu zatančil taneční sou-

bor Yocheved, a originální klezmery 
zahrálo Naches Trio z Prahy a Berlí-
na. Bohužel se nedostavil další tra-
diční účastník, Pavel Khon z Němec-
ké spolkové republiky, který před 
měsícem zemřel. Této osobnosti, 
dlouholetému redaktorovi Svobod-
né Evropy, je věnován celý páteční 
program.

Žáci zahradu využívají po celý 
rok, škola plánuje další zajíma-
vé prvky. 

 Antonín Zvěřina

Již několik let buduje Základní ško-
la Třebíč, Horka-Domky, přírodní 
zahradu. Na jejím rozvoji má lví podíl 
učitelka Alena Dokulilová, která se o 
zahradu obětavě stará.

Na neutěšeném pozemku za novou 
tělocvičnou, který sloužil při stavbě 
jako odkladiště stavebního materiálu 
a suti, vznikly postupně kompostéry, 
vysoké záhony, velká skalka a kamen-
ná spirála s 21 druhy bylin, jezírko 
s vodními rostlinami, hmyzí domeč-
ky, krásné žulové posezení u ohniště, 
altán se srubovým stolem a lavicemi, 
a také zeleninové a motýlí záhony.  

„Z původních druhů jsme vysáze-
li dvouřadý živý plot, ovocné i okras-
né stromy a keře. Na veškeré činnosti 

se od začátku podílejí vyučující pracov-
ních činností spolu se svými žáky,“ sdělil 
ředitel školy Pavel Kessner. 

Poukázal, že na zahradě se používají 
přírodní materiály, zalévá se dešťovou 
vodou, mulčuje se štěpka a kompos-
tuje bioodpad ze školní kuchyně.

ŽÁCI Základní školy Horka-Domky navštívili v rámci projektu Mostecko.
 Foto: archiv školy

ZŠ Horka-Domky vybudovala zahradu

„Naše usilovná práce byla odměněna 
speciální zahradní plaketou Přírodní 
zahrada nám přináší jisté zadostiuči-
nění za vykonanou práci a čas investo-
vaný do úprav zahrady, ale i povzbuze-
ní do budoucích aktivit,“ poznamenal 
Kessner. 

V rámci školního projektu Učíme 
se v přírodě I, fi nančně podpořeným 
grantovým programem Kraje Vysoči-
na, škola plánuje doplnění o další pří-
rodní prvky – například analematic-
ké sluneční hodiny, které už čekají na 
svoje dokončení.

Zahradu jako přírodní učebnu pod 
širým nebem využívají téměř celo-

ročně všichni žáci školy se svými uči-
teli pro výuku přírodopisu, výtvarné 
výchovy či pěstitelských prací. Škol-
ní družina sem zařazuje odpolední 
aktivity, a na konci školního roku do 
prostoru školní zahrady často zavítají 
i rodiče.

V uplynulém školním roce zahájila 
základní škola již zmiňovaný projekt, 
nesoucí název Učíme se v přírodě I, 
jenž v mnohém navazuje na projekty 
s environmentální tematikou, na ško-
le již zaběhlé. Díky fi nanční spoluú-
časti Kraje mohli žáci druhého stupně 
základní školy, sídlící na Václavském 
náměstí, navštívit těžbou zdevasto-
vanou krajinu Mostecké pánve, kde 
nahlédli nejen do procesu samotné 
těžby uhlí, ale především se na vlastní 
oči přesvědčili, co taková těžba udělá 
s krajinou. 

„Lidé sice dokázali zvrátit mnohé ško-
dy, které na přírodě napáchali, ovšem 
zásah člověka je na takovém místě stá-
le patrný. A proto buďme rádi za bohat-
ství, které příroda naší rodné Vysoči-
ně nadělila, važme si ho, a chovejme se 
k němu s láskou, úctou a respektem – 
tedy přesně takovým způsobem, jakým 
naše škola prostřednictvím projektu 
Učíme se v přírodě I vede svoje žáky,“ 
zdůraznil ředitel Kessner. 

V místě takzvaných boroviček v 
městské části Horka-Domky v Třebí-
či vyrostlo na začátku prázdnin nové 
lanové hřiště pro děti. Radnice na 
tento projekt získala 50 tisíc korun v 
soutěži ve třídění nápojových karto-
nů „Kam s nápojáčem“.

Smyslem kampaně bylo zvýšit 
povědomí o správném nakládání 
s použitými obaly od mléka a džusů - 
nápojovými kartony. Obyvatelé Tře-
bíče v anketě rozhodovali, jak bude 
případná výhra v soutěži využita. 
Z ankety vítězně vyšlo dětské lanové 
hřiště. Třebíč se v této soutěži umís-
tila na druhém místě za Opavou. 

Nové lanové hřiště je zatím složeno 
z pěti prvků, které jsou zavěšené 
přímo na stromech a jsou přístup-
né dětem od tří let. Těm nejmenším 
pochopitelně s pomocí rodičů, jak je 
vysvětleno i v návštěvním řádu. 

„Místo pro hřiště bylo zvoleno s ohle-
dem na blízkost kluboven skautského 

U hvězdárny je nové hřiště
střediska Srdíčko, hvězdárny i školy 
na Václavském náměstí,“ vysvětluje 
umístění hřiště místostarosta Milan 
Zeibert. Poznamenává, že dřívěj-
ší označení lesíka jako „borovičky“ 
je už s ohledem na vzrůst stromů 
matoucí. Pokud by to byly borovič-
ky, nemohlo by na nich takové hřiště 
vzniknout. -zt- 


