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K rozsvěcení stromu dojde 
v neděli 3. prosince. 

 Mirka Čermáková

Dominantou náměstí větších měst 
jsou v nadcházejícím období vánoč-
ní stromy. Někteří lidé se obávají, že 
se jedná o vzrostlé stromy z lesů, kte-
rých je pro takový účel škoda. Sku-
tečnost je ale zcela jiná.

Letošním vánočním stromem 
v Třebíči je jedle obrovská – Abies 
grandis. Jedná se o nejrychleji ros-
toucí druh jedle, který pochází ze 
Severní Ameriky, kde může dorůstat 
do výšky až 80 metrů.

„Jedle roste na veřejném prostran-
ství v ulici Nikodémova před bytovým 
domem, kde brání výhledu, a obyvate-
lé tohoto domu požádali o jeho odstra-
nění,“ uvedla tisková mluvčí radni-
ce Irini Martakidisová. Potvrdila, že 
v posledních letech město využívá 
právě stromy z veřejných prostran-
ství, které buď přerostly a překážejí, 
nebo by musely být stejně odstraně-
ny. Jsou v majetku města.

 „Před dvěma lety se vánoční strom 
kácel Na Hrádku u budovy DDM, kte-
rá měla být následně zdemolována,“ 
připomněla mluvčí radnice.

Kácení letošního, zhruba patnácti-

metrového stromu proběhlo v pon-
dělí 27. listopadu. Z místa, kde ros-
tl, byl převezen rovnou na Karlovo 
náměstí, kde ho odbor komunálních 
služeb nechal vyzvednout jeřábem. 

Rozsvícen bude na první advent-

ní neděli 3. prosince v 17 hodin. 
Adventní zastavení pod vánočním 
stromem zpestří pěvecký sbor Slun-
ko a dětský divadelní soubor ÁČKO 
ZŠ Týnská. Den předtím se veřej-
nost může zúčastnit v 16.50 žehnání 
adventního věnce u sochy sv. Cyrila 
a Metoděje, s možností požehnání 
přinesených adventních věnců. Tra-
diční rozsvěcení s Mikulášem a čerty 
se uskuteční 5. prosince.

Tradiční výzdoba města bude posí-
lena o nová světýlka na přestupním 
terminálu a na Podklášterském mos-
tě.

Vánoční strom, pocházející z lesů, 
stál v Třebíči pouze jednou. V novo-
dobé historii města byl vztyčen 
v roce 1989. V nadšené atmosféře 
sametové revoluce zdobil náměstí, 
tehdy pojmenované ještě jako Got-
twaldovo, smrk ztepilý, pocházející 
z lesů u Slavic.

První strom ze soukromého 
pozemku putoval na třebíčské 
náměstí v polovině 90. let 20. stole-
tí. Pocházel z pozemku u křižovatky 
ulic 9. května a U Obůrky.

A kdo odpovídá za bezpečnost při 
kácení, transportu a stavění stromu? 
„Firma, která celou akci realizuje,“ 
odpověděla mluvčí radnice.

Jedle obrovská je dominantou 
Karlova náměstí

VÁNOČNÍ STROM je vždy v období 
adventu i Vánoc dominantou Karlova 
náměstí.  Foto: Mirka Čermáková

Borovinský areál 
se chystá 
na Vánoce

Areál bývalé obuvnické továrny v 
Třebíči-Borovině se chystá na velké 
vánoční trhy, které se jako obvyk-
le uskuteční v sobotu 9. prosince v 
bývalé Baťově budově č. 54, vedle 
Ekotechnického centra Alternátor. 
Návštěvníci se jako obvykle mohou 
těšit na regionální potraviny a ruko-
dělné výrobky, chybět nebude ani 
bleší trh, který vždy ocení sběratelé. 
Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. 

Zajímavostí tentokrát bude neob-
vyklá atrakce pro děti – velké bludiš-
tě z obřích balíků slámy, které bude 
umístěno přímo v hale, kde se trhy 
budou konat. Přístupné bude zcela 
zdarma.  -tz-

Co nás učí 
listopadové písně

Každoroční součástí vzpomínko-
vé akce Světlo pro 17. listopad je 
krátké vystoupení písničkáře Jose-
fa Valy, který nehraje písně své, ale 
převážně skladby autorů, kteří měli 
před osmadvaceti lety s protikomu-
nistickými demonstracemi hodně co 
do činění. To dnešní mladá generace 
vůbec nemusí vědět, a písně předčas-
ně zemřelého Karla Kryla možná zná 
jen v podání jiných interpretů, skladbu 
Jaroslava Hutky „Náměšť“ nejspíš jen 
ze školních zpěvníků, a jméno Wabi 
Daněk leckomu připomněla až smutná 
zpráva o jeho úmrtí. Právě proto Josef 
Vala zařadil jeho „Píseň, co mě učil lis-
topad“, byť Daněk nikdy nepatřil mezi 
protestní písničkáře. Byl však jednou z 
nejpopulárnějších postav tehdy silné-
ho trampského hnutí, které svůj vztah 
ke komunismu dávalo najevo alespoň 
víkendovými útěky k osadním nebo 
vodáckým ohňům. Daněk tak na roz-
díl od Hutky, Kryla, Mišíka či Merty 
nezažil své nejpočetnější publikum v 
podobě davů demonstrujících na Vác-
lavském náměstí a na Letné. Zato dob-
ře znal prostředí trampského festiva-
lu Porta, kde bývalo návštěvníků jen o 
poznání méně a jehož organizátoři se 
nebáli zvát i muzikanty, kteří k tram-
pům nepatřili, jako byl například Jaro-
mír Nohavica. Jeho píseň „Každý si 
nese své břímě“ zazpíval Vala s dopro-
vodem sboru Slunko mezi Náměští a 
Krylovým Andělem. Nevědomě tak 
spojil tři interprety, jejichž posluchači 
se z velké části překrývají, ale oni sami 
by – pokud by Kryl ještě žil – už spo-
lu nevystoupili. Důvody jsou známé: 
Dnes nejpopulárnější z trojice Noha-
vica byl spolupracovníkem StB, který 
ještě tři měsíce před listopadem 1989 
informoval o svém setkání s Krylem ve 
Vídni, což dodnes připomíná Hutka. 
On na rozdíl od nás, kteří jsme nikdy 
nebyli populárními písničkáři, a žád-
ná StB po nás nešla, má právo soudit. 
Nám může být líto, že autor tolika 
krásných písní mlčí o své minulosti, 
když je ale posloucháme pozorně, 
najdeme v některých potvrzení, že 
Jaromír Nohavica si nese své břímě v 
sobě. A co učí listopadové písně nás? 
Že je máme dál mít rádi všechny, 
protože nás spojují, a líp se tak nese 
jakékoli břímě.   Milan Zeibert

Před nějakým časem jsem v televizi zhléd-
la zprávu o přípravě legiovlaku, který bude 
cestovat po České a Slovenské republice. 
V naší rodině sledujeme všelijaké pořady o 
legionářích, neboť k tomu máme díky naše-
mu dědečkovi, bývalému legionáři, blízko. 

Můj dědeček Antonín Nedvěd z 11. stře-
leckého pluku, který pocházel z Markvartic 
u Telče, totiž projel legionářským vlakem 
celou trasu. Předtím byl čtyři roky v zajetí, 
a ještě teď si vybavuji vyprávění jeho a dal-
ších legionářů z naší vesnice, kteří tam rov-
něž byli. 

Byli celkem čtyři, kteří přežili, a když se 
vrátili, tak se po večerech scházeli a vyprá-
věli, co tam všechno prožili. Já je jako malá 
ráda poslouchala. Do teď si pamatuji jejich 
výbornou ruštinu, která určitým lidem 
pomohla i na konci 2. světové války. 

Strašně moc toho zažili, a je až neuvěři-
telné, kolik strachu a utrpení museli snést. 
Dědeček si nesl následky celý život.

Pamatuji si, že když jsme seděli u stolu a 
nechtěli jsme něco sníst, tak vždycky říká-
val: „Na vás je potřeba hlad a Sibiř, pak byste snědly všechno!“ 

Vyprávěl nám o lodi, na které se vraceli domů, o opič-
ce, která cestovala lodí s nimi a kterou při bouřích na moři 
chránili, jako by to byl člověk. Při těch bouřích se nepře-
tržitě modlili, měli veliký strach, byli přeci už tak blízko k 
domovu. 

Dědeček se vrátil mezi posledními, a 
to až na konci listopadu 1920. Medaile, 
které obdržel, jsme měli doma pečlivě 
schované, uniformu dokonce pořád ješ-
tě máme. Jen ta huňatá čepice a teplý kabát už chybí…

Ještě pět let před svojí smrtí se chtěl dědeček nechat vyfo-
tit v legionářské uniformě a s medailemi, které dostal. Teď, 
když se na tu fotku podívám, se mi hned vybaví jeho vyprá-
vění, které jsem tak ráda poslouchala. 

Na té fotce i v těch letech vypadal velice dobře – dobré, 
rovné držení těla, přímý pohled, knír pod nosem, který si 
už od zajetí ponechal. Byl velmi hrdý, že byl legionářem, a 

neustále nám vštěpoval, abychom si svobody vážili. Když se 
teď na tu fotku podívám, derou se mi slzy do očí, a vzpome-
nu si nejen na mého dědečka, ale i na všechny ostatní, kteří 
museli tak trpět.

Když jsem se tedy dozvěděla, že legiovlak zavítal i do Tře-
bíče, byla jsem moc ráda. Nakonec jsem ho navštívila rov-

nou 3x. V neděli, tedy poslední den, kdy 
byl legiovlak k vidění v Třebíči, jsme na 
něj vzali i mého 93letého tatínka. 

Ten nejprve nechtěl nikam jet, protože 
se bál, že nevyleze schůdky do vagónu, 

ale potom, co jsem mu vyprávěla, jak je život legionářů ve 
vlaku znázorňován, změnil názor. Nakonec s námi vyrazil a 
byl velmi mile překvapen.

Děkuji proto všem, kteří legiovlak připravovali, pro mě i 
pro mého tatínka to byla nádherná vzpomínka na našeho 
dědečka.

 E. Veselá z Třebíče

Ještě jednou o legiovlaku

HISTORICKÝ vagón, kterým se legionáři přepravovali po Transsibiřské 
magis-trále.   Foto: Mirka Čermáková
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