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Zahrady se otevřou
v Azylovém domě

Otevřené zahrady, III. ročník, se
uskuteční v úterý 30. srpna od patnácti hodin v areálu Azylového
domu pro rodiče s dětmi a ženy ve
Vltavínské ulici v Třebíči. Divadelní
příběh O výjimečnosti a jedinečnosti uvede lektorka Stáňa Nekvasilová.
K dispozici budou tvořivé dílničky
a zábavné a sportovní aktivity s Eliškou Tesařovou, Mílou Vybíralovou
a Janou Krškovou. Návštěvníci se
mohou těšit na opékání špekáčků.
Odpolednem provází Helena Marečková.
-zt-

Zemřel podnikatel
Richard Horký

Zemřel jeden z nejúspěšnějších třebíčských podnikatelů Richard Horký
(59 let). Zpráva, která se po Třebíči
a okolí v pondělí 25. července večer
šířila rychlostí blesku. Zemřel člověk, který v určitých oblastech předběhl dobu, kdy město zbavil závislosti na plynu používáním štěpků.
Člověk, který se zasloužil o znovuvzkříšení opuštěného továrního areálu v Borovině. Člověk, který nezapomínal pomáhat dary třebíčské
nemocnici či charitě, podporovat
kulturu.
-zt-

Omluva

V minulém čísla jsme mylně uvedli, že po Třebíči opět bude jezdit vláček. Informace nebyla pravdivá, za
což se všem velice omlouváme. -red-

OŽIVENÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO. Uličkami Zámostí opět proudily davy lidí, které přilákaly trhy a spousta dalších atrakcí. Velké

pozornosti se těšila módní přehlídka spolku Míša a Míša, ve které se předvedly i tyto tři modelky.
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Sekáči předvedli svoje umění
V Centru tradiční lidové
kultury se mohli laici naučit, jak správně zacházet
s kosou.
� Antonín Zvěřina

Brzy ráno, zejména když byla rosa,
vydávali se v květnu nebo v červnu
na trať sekáči s kosami. Z každé lou-

ky, zahrady se ozýval typický zvuk
sečení trávy prokládaný broušením
ostří. Často se pak ozýval typický
klapot kladívek, kdy sekáči pravidelnými údery kosy vyklepávali.
To vše vytěsnila moderní technika, křovinořezy a různé motorové či
elektrické sekačky. Je proto dobře, že
se v červnu v Centru tradiční lidové
kultury v Třebíči sešli zastánci kose-

ní trávy tradičním způsobem.
Hlavní organizátor z Muzea Vysočiny Třebíč Milan Noha poukázal,
že se jedná v pořadí o druhou ukázku. V úvodu přivítal všechny sekáče
a upozornil je, že tráva na zahradě
sousední mateřské školy značně přerostla a její sklizeň si vyžádá opravdové sekáčské umění.
(Pokračování na str. 4)

