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V kostele sv. Martina biskup 
Pavel Konzbul požehnal oprave-
né varhany. 
� Antonín Zvěřina

Svatý Martin sice není patronem 
města Třebíče, ale k městu neod-
myslitelně patří. Vždyť kostel farnos-
ti Třebíč – město má za patrona prá-
vě tohoto světce. A tak není divu, že 
na tento svátek se konají na Karlově 
náměstí tradiční hody. 

Letos měl svátek v neděli 11. lis-
topadu ještě jednu zajímavost. 
V kostele sv. Martina se žehnaly 
rekonstruované varhany. Slavnost-
ní mše byla opravdu slavnostní, a 
zaplněný kostel poctil svou náv-
štěvou Mgr. Ing. Pavel Konzbul, 
pomocný biskup, a P. Udo Fischer z  
Paudorfu v Rakousku - benediktýn.  
Hlavního kázání se ujal biskup Kon-
zbul a polemizoval v něm i nad otáz-
kou, zda má sv. Martin ještě co říct 
dnešní době. 

Netajil, že k oslavě svatého Marti-
na patří neodmyslitelně husa a sva-
tomartinské víno. „Husy byly velice 
populární už v antickém Římě. Podle 
legendy husy na jednom venkovském 
kázání svatého Martina rušily, a proto 
je nechal upéct,“ pravil.

Dále hovořil o legendě, že Mar-
tin ze skromnosti nechtěl přijmout 
hodnost biskupa, a schoval se v pří- SVATÝ Martin projel Třebíčí na bílém koni. Foto: Antonín Zvěřina

Svatý Martin sníh na náměstí nepřivezl

Soutěž o nejlepšího kuchaře ve spo-
lečném stravování vyhlásila Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR. V letošním roč-
níku se soutěžilo ve dvou kategoriích, 
nejchutnější svačinky v mateřských 
školách a nejchutnější hlavní pokrm 
v základních školách. Korespondenč-
ní kolo proběhlo už v říjnu. Odborná 
porota následně vybrala deset dvou-
členných týmů z každé kategorie.

Samotná soutěž se konala v Makro 
akademii v Praze. Kuchaři tam vařili 
menu, se kterým se přihlásili do sou-
těže. Ve dvanáctičlenné porotě zasedli 
přední kuchaři, nutriční terapeuti, děti 
ze škol a herečka Markéta Hrubešová, 
která je tváří soutěže školních jídelen 
už několik let. Hodnocena byla celko-
vá vyváženost, nutriční složení a vhod-

nost pokrmu pro danou kategorii.
„Náš soutěžní pokrm – Drůbeží závi-

tek se špenátem, karotková rýže a salát 
z trhaných listů zaujal porotu svou jed-
noduchostí i chutí. Mezi nejlepší školní 
jídelny jsme se probojovali již po čtvrté. 
Tentokrát jsme stanuli na pomyslném 
stupni vítězů, a do Třebíče přivezli pohár 
a diplom za 1. místo,“ uvedla Drahomí-
ra Trnčíková, ředitelka Centrální škol-
ní jídelny v Třebíči.

„Potvrdilo se, že stravování ve školních 
jídelnách je na vysoké úrovni a že pracov-
níci těchto zařízení umí připravit stravu 
nejen kvalitní, ale i chutnou a atraktivní 
pro žáky. Všem kuchařkám a kuchařům, 
kteří se snaží poskytovat strávníkům kva-
litní stravu, patří můj dík,“ doplnila Trn-
číková. -zt-

Centrální jídelna zvítězila

Rekonstrukci dalších ulic připra-
vuje město Třebíč. Tehdejší staros-
ta Pavel Janata netajil, že se jedná o 
běh na delší trať. „Nyní jsme rozhod-
li o zpracování projektové dokumenta-
ce pro územní řízení,“ uvedl v první 
polovině října.

S dokončením přípravných prací 
město počítá v příštím roce. Násle-
dovat bude zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení. 
Janata vysvětlil, že součástí se stane 
rekonstrukce kanalizace a vodovo-
dů, takže stanovisko musí zaujmout 
vodoprávní úřad, na dopravní stavby 
dopravní úřad. 

„Bude se tedy jednat o několik sta-
vebních povolení,“ poukázal Janata. 
Naznačil, že i když se jedná o jednot-
livé ulice, musí se počítat při rekon-
strukci i s ulicemi navazujícími. 
Město tím chce navázat na stávající 
modernizace ulic ve čtvrti Borovina, 
konkrétně ulice Horova, Chelčické-
ho či Křižíkova. 

Přípravy se dotknou ulic Zahrad-

níčkova, Nerudova a Křížová.  Janata 
připomněl, že pro všechny lokality 
existovala projektová dokumenta-
ce na vodovody a kanalizace v rám-
ci projektu Dyje II. „Realizace se ale 
neuskutečnila,“ poznamenal Jana-
ta. Doplnil, že v lokalitách projdou 
rekonstrukcí i další sítě, elektric-
ké vedení či rozvody plynu. To vše 
zakončí položení nových povrchů a 
veřejného osvětlení. 

Finanční objem peněz bude znač-
ný, a proto se realizace bude prová-
dět postupně. „Zatím jsme nestano-
vili, která lokalita půjde do realizace 
jako první,“ upozornil Janata. Mys-
lí si, že příští rok a rok následující 
poslouží k přípravě podkladů.

Dodal, že pro tyto investice nee-
xistují dotace, město bude vše platit 
ze svého rozpočtu. Na financování 
se bude podílet i Svazek vodovody 
a kanalizace - zhruba 50 procenty 
nákladů na práce, spojené s rekon-
strukcí vodovodu a kanalizace. -zt-

Město připravuje rekonstrukci 
několika třebíčských ulic

Nemocnice Třebíč pořídila první 
bariatrické lůžko, které je určeno pro 
pacienty až do 454 kilogramů. Součas-
ně lze rozšířit ložnou plochu až na 140 
x 220 centimetrů. Lůžko je dodáno i s 
váhou do 522 kilogramů a elektrickým 
pohonem, takže transport pacienta 
zajistí pouze jeden člověk. 

Díky tomuto speciálnímu lůžku 
nemocnice zajistí kvalitní a důstojnou 
péči pro obézní pacienty. Dosud muse-
li při převozu silně obézních pacientů 
pomáhat hasiči a široký zdravotnický 
personál.

Na oddělení JIP a ARO jsou stan-
dardně lůžka s maximální nosností 
250 kilogramů, jedná se však o rovno-
měrné zatížení lůžka, nikoliv o hmot-
nost pacienta. 

Maximální hmotnost pacienta na 
standardním lůžku se pohybuje okolo 
180 kilogramů. „Nemocnice stále čas-
těji přijímá pacienty kolem 180 kilogra-
mů, a objevují se i pacienti, který mají 
výrazně přes 200 kilogramů. Jejich trans-
port zajišťují hasiči. Tyto pacienty nebylo 
možné dříve ani uložit na lůžko, a hasiči 
je přenášeli na plentách. Následná mani-
pulace s těmito pacienty byla pro perso-
nál velmi obtížná,“ popisuje ředitelka 
nemocnice Eva Tomášová.

Lůžko má speciální kombinovanou 
matraci proti proleženinám, které jsou 
u těchto pacientů velkým problémem. 
Umí také zvážit pacienta, což je základ-
ní informace, která je nezbytná pro 
správné vedení léčby a podávání léků. 
 -zt-

Nemocnice pořídila speciální 
lůžko pro silnější pacienty

Budou nově hlasovat
Nové technické hlasování bude mít k dispozici třebíčské zastupitelstvo. 

„Životnost stávajícího zařízení vypršela, a modernizace není možná,“ naznačil 
tehdejší starosta Pavel Janata. Rada města proto rozhodla o nákupu nového 
zařízení. 

Ten se uskuteční bez výběrového řízení, protože město má dobrou zku-
šenost s firmou, která dodala stávající hlasování. Ke zprovoznění dojde na 
počátku příštího roku. Výhodou se stane možnost přenést celé zařízení do 
jiné místnosti. Zařízení si vyžádá zhruba 650 tisíc včetně DPH.  -zt-

střešku s husami. „Ty ho ale svým kej-
háním prozradily,“ sdělil. Pokud jde 
o víno, upozornil, že v dnešní době 
odborníci říkají, že nejlepší inves-
tice jsou do umění, do stříbra a do 
archivního vína. 

Pití svatomartinského vína pochá-
zí z doby vlády Josefa II. Tehdy bylo 
zvykem na den svatého Martina 
připít si dobrým vínem. „V ten den 
služebnictvu na velkých statcích konči-
la služba, a další pokračování se sjed-
návalo právě při sklence vína a u peče-
né husy,“ pokračoval. 

Naznačil, že obě tyto dobroty se 
staly symbolem něčeho hlubšího; 
milosrdného srdce svatého Martina. 
Podle legendy se tento voják řím-
ské armády, jedoucí možná na bílém 
koni, rozdělil s žebrákem o svůj 
plášť. Právě to je odkazem i do dneš-
ních dnů, kdy by lidé měli projevovat 
milosrdenství, soucit. 

Slavnost na Karlově náměstí začala 
v 11.11 hod. Vše odstartovali tehdej-
ší starosta Pavel Janata a místostarosta 
Vladimír Malý. Náměstí se postupně 
naplnilo stovkami lidí nejrůznějších 
věkových kategorií. 

Nechyběl program na pódiu včetně 
show pro děti. Když se setmělo, všich-
ni se připravovali na příjezd svatého 
Martina na bílém koni. Ten opravdu 
městem projel, ale na sníh si obyvatelé 
museli ještě několik dní počkat.


