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Tvarování korunek ovocných 
stromků uspořádalo Územní 
sdružení Českého zahrádkářského 
svazu v sobotu 16. března od 8.30 
hodin ve školní zahradě Základní 
školy Kpt. Jaroše v Třebíči. Vše pří-
tomným ukázal ovocnářský odbor-
ník  Zdeněk Simek. 

Vzhledem k deštivému počasí se 
uskutečnila nejprve v jedné učebně 
školy odborná přednáška Ing. Sim-
ka. Osvětlil také činnost tzv. Auxinů 
a giberlinů, které zajišťují proudě-
ní živin z kořenů do korun stromů. 
Vysvětlil také, jak mají ošetřit  strom-
ky po výsadbě.  

Zmínil se o úrodných a neúrod-
ných půdách a o tom, jak je to s 
obsahem potřebných prvků pro růst 
stromů. Kromě základních prvků, 
kyslíku, vodíku a uhlíku je zapotře-
bí z atmosféry a  půdy ještě získat 
dusík, draslík, fosfor, vápník a celou 
řadu stopových prvků.

Hodnota chlévského hnoje a kom-
postu je v tom, že se dodají do půdy 

potřebné biologicky aktivní lát-
ky. Není třeba se bát průmyslových 
hnojiv, ale používat je s rozumem a 
se znalostí věci. 

Letošní mírná zima  uškodila jen 

málo hmyzím škůdcům, plísním a 
houbových chorobám. Proto bude 
potřeba stromky chemicky ošetřit. 
Např. broskvoně by bylo zapotřebí 
v současné době ošetřit proti kade-

řavosti  organickými postřikovými 
látkami, např. Sylitem. Jakmile se 
počasí umoudřilo předvedl Zdeněk 
Simek účastníkům tvarování koru-
nek broskvoně, meruňky a jabloní, 
klasických i sloupových. Ukázal, jak 
zasadit maliník a zodpověděl i četné 
dotazy. 

Přes počasí, které tentokrát zahrád-
kářům nepřálo, rozcházelo se po 
poledni více jak 50 spokojených 
účastníků s tím, že opět získali hod-
ně nových poznatků a zkušeností. 

Po odsíření exhalací z uhelných 
elektráren se v obrovské míře roz-
šířily na větvích ovocných stromů 
lišejníky. Zdeněk Simek předložil 
návod na ošetření proti těmto lišej-
níkům. V osmi dílech nejlépe dešťové 
vody se smíchá např. v PET láhvi po 
jednom dílu dřevného popela a vápna. 
Nechá se reagovat asi týden za občas-
ného protřepání směsi. Poté se opatr-
ně sleje a roztokem natírá lišejník na 
stromech. Po nějakém čase lze  lišejník 
lehce odškrábnout.  -jk- 

Zahrádkáři se dozvěděli mnoho cenného 

ZDENĚK SIMEK nejprve vše ukázal zájemcům v učebně. Foto: Josef Kropáč

Školský zákon stanovuje, že zákon-
ný zástupce je povinen přihlásit dítě 
k zápisu k povinné školní docház-
ce v době od 1. dubna do 30. dubna 
kalendářního roku, v němž má dítě 
zahájit povinnou školní docházku.

Po dohodě s řediteli základních 
škol, jejichž zřizova telem je měs-
to, se zápis v Třebíči uskuteční v 
pátek 5. dubna od 14 do 18 hodin a 
v sobotu 6. dubna od 8 do 11 hodin, 
v budovách škol ZŠ a MŠ Bartuško-
va, ZŠ Týnská, ZŠ Benešova, ZŠ T. 
G. Masaryka, ZŠ Horka-Domky, ZŠ 
Kpt. Jaroše a ZŠ a MŠ Na Kopcích.

Zápisu podléhají děti, které dovr-
šily nebo dovrší do 31. srpna 2019 
šestý rok svého věku a dosud do ško-
ly nechodí. Dítě, které dosáhne šes-
tého roku věku v době od září do 
konce června příslušného školní-
ho roku, může být přijato k plnění 
povinné školní docházky již v tomto 

školním roce, je-li přiměřeně těles-
ně i duševně vyspělé a požádá-li o to 
jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozené-
ho v období od září do konce prosin-
ce je doložení žádosti doporučením 
školského poradenského zařízení, 
přijetí dítěte narozeného od ledna 
do konce června je nutno doložit 
doporučujícím vyjádřením školské-
ho poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře.

Rodiče, kteří žádají pro dítě 
odložení školní docházky, doloží v 
průběhu zápisu vyjádření školského 
poradenského zařízení a odborné-
ho lékaře nebo klinického psycholo-
ga. Rodiče, kteří děti přihlašují, jsou 
povinni předložit občanský průkaz a 
rodný list dítěte. Podrobnější infor-
mace získají rodiče budoucích prv-
ňáčků u vedení jednotlivých základ-
ních škol. -zt.

Prostřednictvím internetového 
prodeje chce třebíčský spolek Vrát-
ka obeznámit veřejnost se širo-
kým spektrem vlastních produktů i 
s výrobky jiných dodavatelů, které 
nabízí v Krámku pod Věží v Hass-
kově ulici. Spolek vznikl před dese-
ti lety s hlavním cílem najít a zpro-
středkovat zaměstnání lidem se 
zdravotním postižením.

„Provozujeme například pekárnu 
s kavárnou a šicí dílnu. Naše produkty 
si našly cestu ke stálým zákazníkům a 
stále přicházejí noví, kteří jsou překva-
peni kvalitou, kterou nečekají od lidí se 
zdravotním znevýhodněním. Objevu-
jí nás i zákazníci daleko za hranicemi 

Třebíčska,“ těší předsedkyni Vrátek 
Irenu Rybníčkovou.  

Kromě pečiva Vrátka prodávají 
také výrobky ze šicí dílny, od byto-
vých dekorací, tašek, hraček či 
výrobků šitých na přání. V nabídce 
eshopu jsou i dárkové předměty od 
jiných výrobců. 

Jedná se například o keramiku, 
výrobky ze dřeva či pedigu, bambu-
sové zubní kartáčky nebo přírodní 
kosmetiku. 

Skvělé jméno si Vrátka pekárna 
vybudovala díky svému kváskovému 
chlebu, který nedávno dokonce ces-
toval společně s jablečným štrůdlem 
až do Ostravy. -zt.

Zhruba 25 tisíc korun potřebu-
je spolek Vrátka k zakoupení nové 
trouby na pečení kváskového chleba. 
V té stávající dosluhuje řídicí jednot-
ka. „Zákazníci ale o svůj chléb nepři-
jdou. Trouba zatím peče, i když někdy 
nás to stojí hodně přemlouvání,“ říká 
předsedkyně spolku Irena Rybníč-
ková. 

„Sbírku jsme na Darujme.cz vyhlásili 

v pátek a už teď nám přišly dary v hod-
notě asi šest tisíc korun. Takový ohlas 
jsme nečekali Všem srdečně děkujeme,“ 
dodává  Rybníčková. 

Kváskový chléb z pekárny Vrátka 
oslovuje stále více zákazníků, někteří 
si jej dokonce nechávají zasílat poš-
tou. Spolek jej také pravidelně dodá-
vá zaměstnancům Jaderné elektrárny 
Dukovany.  -zt.

Zápisy do základních škol 
budou začátkem dubna

Vrátka mají internetový prodejPotřebují troubu na chleba

Vstoupili do Společnosti 
Do Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu hodlá vstoupit město 

Třebíč. Starosta Pavel Pacal poukázal, že toto členství přinese městu spoustu 
výhod. Roční poplatek činí tři tisíce korun. Výhody spočívají v tom, že město 
Třebíč bude mít přístup k aktuálním informacím, aktuálním odborným semi-
nářům, bude dostávat časopis věnující se těmto tématům a získá možnost 
proškolovat zaměstnance za výhodné sazby. 

Místostarosta Pavel Janata doplnil, že společnost se v minulých letech věno-
vala spíš zahradám. V loňském roce tam vznikla sekce pro veřejnou zeleň. Od 
té chvíle se tam přihlásila řada měst a obcí.     -zt.

Představí se umělci z Vídně

ČESKÝ DIVADELNÍ SPOLEK z Vídně a Kulturtop Třebíč zvou všechny zájem-
ce na klasickou komedii Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy. Představení se 
uskuteční v sobotu 27. dubna od 18 hodin ve velkém sále Národního domu. Před-
stavení trvá 150 minut s přestávkou. Soubor komedii uvádí v historických kostý-
mech na klasické scéně. Český divadelní spolek byl založen ve Vídni v roce 1885. 
 Foto: archiv


