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Několik desítek osob se letos shromáždilo 
u pomníku Masaryka, prvního českosloven-
ského prezidenta. 

� Milan Krčmář

Lidé si letos opět připomněli Masarykův odkaz 
u jeho pomníčku v Týně v Třebíči. Řada Třebíča-
nů o tomto pomníčku vůbec neví, přitom je velmi 
významný, a svým způsobem unikátní. Nachází se 
v Třebíči - Týně v Jubilejním parčíku, má na sobě 
umístěny reliéfy prezidentů Tomáše Garrigue Masa-
ryka a Edvarda Beneše a nápis „1918 – 1938, Volám 
vás všechny bez výjimky od Aše až k Jasině“. 

Slavnostně byl odhalen ve velmi pohnuté době, 
v srpnu 1938, uschován během nacistické okupa-
ce, poté obnoven, ale během komunistické totality 
zapomenut. To bylo jen dobře, protože by byl jistě 
nenávratně zničen. 

Takto se u něj ihned po sametové revoluci mohli 
scházet lidé, kteří si tam vždy 7. března připomínali 
výročí narození prezidenta Masaryka. Po několikale-
té odmlce k tomu došlo i letos, jen v malinko pozmě-
něné formě. 

Hlavním organizátorem těchto setkání býval 
někdejší učitel a kronikář Vlastimil Cabejšek. Ten 
spolu se svými přáteli o pomník a jeho okolí pečo-
val, ale s přibývajícím věkem pomalu ubývaly síly, a 
bohužel také přátelé. 

Letos tedy Cabejšek předal štafetu mladší generaci. 
Záštitu nad letošním, ale i budoucími setkáními pře-
vzala senátorka Hana Žáková. Ta památku preziden-
ta-osvoboditele uctila společně se starostou Třebíče 
Pavlem Pacalem a jeho zástupcem Pavlem Janatou, 
jimž poděkovala, že město nechalo loni u příležitosti 
100 let od vzniku Československa pomník zcela zre-
novovat a upravilo i Jubilejní parčík. S poděkováním 
se připojil i Vlastimil Cabejšek. 

„Pomníček tak bude připomínat nezdolnost náro-
da. Přetrvá dalších sto let, ba možná i více,“ řekl. Hana 
Žáková chápe Masaryka jako svůj vzor, což konec-
konců dokazuje i výzdoba její kanceláře v Třebí-
či, kde se na jedné ze stěn skví Masarykův portrét a 
jeden z jeho citátů. 

„Osobně bych si moc přála, abych se k Masarykově 
dědictví alespoň malinko přiblížila,“ vysvětlila. „Poli-
tiku, kterou v roce 1918 nastolil, si však musíme nést v 
srdci. A právě u srdce mě velice hřeje skutečnost, že jsem 
dnes mohla převzít záštitu nad těmito tradičními setká-

ními, jež v Třebíči mnoho roků připravovali lidé, kteří 
Masarykovo dílo obdivovali po celý život,“ poukázala. 

Letošní 169. výročí sice nebylo kulaté, přesto bylo 
o něco slavnostnější než dříve. Kromě toho, že se 
akce letos zúčastnilo více občanů, Žáková oslovila 
i třebíčské skauty a sokoly, aby při slavnostní chvíli 
drželi u pomníku čestnou stráž. 

Pokud tedy program byl i letos bohatší než v dřívěj-
ších letech, lze čekat, že se za rok, u příležitosti 170. 
výročí Masarykova narození, v Jubilejním parčíku 
sejde ještě více lidí a že se náplň setkání zaměří třeba 
i na mladou generaci. Právě jí je nejvíce potřeba při-
pomínat Masarykův odkaz, aby chápala, jak význam-
nou roli sehrál v našich dějinách. 

Plně to vystihl i Vlastimil Cabejšek na letošním 
setkání, když řekl: „Národ, který zná svou historii a 
připomíná si ji, žije. Tak věřme, že se vzpomínková 
shromáždění v Jubilejním parčíku budou pravidelně 
opakovat, aby náš národ žil i nadále“. 

Z historie pomníčku
(vzpomínky Vlastimila Cabejška) 

Pomníček byl slavnostně odhalen 28. srpna 1938 
za účasti legionářů, sokolů, občanů z Třebíče a Týna. 

Tehdy vyšel slavnostní průvod s hudbou od soko-
lovny, kolem gymnázia a přes Karlovo náměstí do 
Týna. 

Velkou zásluhu na postavení pomníčku měla míst-
ní Osvětová beseda v Týně, a proto také byl odha-
lením pomníku pověřen nejstarší občan Týna. U 
pomníčku se dlouho neslavilo. Za německé okupa-
ce přišlo nařízení odstranit pomník s Masarykem a 
Benešem. 

Vlastenci v Týně se rozhodli odvážně. Starosta 
obce Jaroslav Voda uschoval Benešův citát v kůlně 
své usedlosti. Pan Josef Černý zakopal reliéfy na své 
zahradě. V Jubilejním parku se slavilo po osvoboze-
ní pouhé tři roky, pak se ale dlouho slavit nesmělo. 

Po sametové revoluci nastalo nové nadšení a obča-
né z Týna přišli do kanceláře České strany národ-
ně sociální a sdělili, že v Týně je křovinami zarost-
lý pomníček z roku 1938. Bratři a sestry této strany 
park vyčistili a 7. března 1990 se uskutečnilo nadše-
né shromáždění. 

Opět zazněly písně Ach synku a Teče voda, teče – 
písně pana prezidenta Masaryka. Na závěr slavnos-
ti zazpívali přítomní československou státní hymnu. 
Slavnostní shromáždění pak pokračovala dalších 20 
let.

U POMNÍČKU defilovali skauti a sokoli. Foto: Milan Krčmář

Lidé uctili památku prezidenta Masaryka

Rada města v Třebíči vzala na vědo-
mí Zprávu o hospodaření v městských 
lesích. V roce 2018 bylo vytěženo 2428 
metrů krychlových dřeva, na ostatních 
plochách 588 metrů krychlových met-
rů. Za prodej dřeva město obdrželo 
1.964 tisíc korun, s dotací od kraje pře-
sáhl zisk dva miliony korun. 

Náklady činily zhruba 1.750 tisíc 

korun, zisk činí asi 270 tisíc korun. 
Starosta Pavel Pacal netajil, že na těž-
bě se velkou měrou podílí kůrovcová 
kalamita, v roce 2015 se vytěžilo při-
bližně 300 metrů kubických dřeva. 
To se odráží i na ceně dřeva, která je 
při přebytku nízká. Pacal doplnil, že 
na vytěžených místech město plánuje 
výsadbu nových dřevin.  -zt-

Dřeva v parcích se těží víc

Zastupitelé města se rozhodli jít pří-
kladem a podpořit svojí účastí ostat-
ní, kteří se rozhodují darovat krev. 
Tuto aktivitu podpořili vlastní krví 
starosta města Pavel Pacal, místosta-
rostové Miloš Hrůza a Pavel Janata, 
radní Milan Zeibert a Jan Burda a čle-
nové zastupitelstva Naděžda Dobešo-
vá, Zdeněk Vedral, Pavel Švec, Roman 
Pašek a Josef Klíma.

S nápadem přišla členka zastupitel-
stva a vedoucí odběrového střediska 
v Třebíči Marie Dudíková společně se 
starostou Pacalem. Ten vyzval kolegy 
ze zastupitelstva k darování už začát-
kem roku. „Rád bych, abychom jako 
členové třebíčského zastupitelstva daro-

vali krev pravidelně a udělali z toho další 
zastupitelskou prospěšnou tradici. Stejně 
jako je zimní finanční příspěvek zastu-
pitelů do vánoční sbírky,“ okomentoval 
akci starosta města Pavel Pacal.

Každý zastupitel musel před samot-
ným darováním krve vyplnit vstup-
ní dotazník, ve kterém uvedl údaje o 
prodělaných či aktuálních onemocně-
ních. Poté následovalo vyšetření krve a 
vstupní prohlídka u lékaře.

Třebíčské odběrové středisko má 
aktuálně 6.150 aktivních dárců krve a 
to nejenom z Třebíčska, ale také z Jihla-
vy, Havlíčkova Brodu i Nového Města 
na Moravě a realizuje v průměru deset 
tisíc odběrů ročně. -zt-

Zastupitelé darovali krev

Křižovatku budou řídit semafory
Veřejnou zakázku na světelné signalizační zařízení a veřejné osvětlení na 

křižovatce ulic Hrotovická a Spojovací schválila rada města v Třebíči. Akce se 
má uskutečnit v dubnu letošního roku. Místostarosta Pavel Janata odůvodnil, 
proč se v tomto místě nerealizuje kruhová křižovatka. 

Pokud se bude stavět plánovaný obchvat města, povede právě tímto místem 
a stavba drahé křižovatky by nebyla rentabilní. Starosta Pavel Pacal doplnil, 
že se jedná i křížení komunikací v majetku kraje a rozhodné stanovisko vydá-
vá dopravní inspektorát státní policie. -zt-

Radnice umožní občanům rozhod-
nout o části městského rozpočtu. 
Zastupitelé vyčlenili pro letošní rok 
částku 3,5 milionu korun. V letošním 
roce se jedná o pilotní projekt parti-
cipativního rozpočtu, kde obyvatelé 
Třebíče budou moci ovlivnit to, jaké 
investiční projekty se v letošním roce 
zrealizují. 

Pro letošní rok je vybráno dvanáct 
projektů, které vybrali pracovníci 
městského úřadu na základě potřeb-
nosti a podnětů ze strany veřejnosti.

„Jedná se o opravy komunikací v ulicích 
Lesní, Čelakovského, Bartošova nebo 
Bartuškova, opravy chodníků v ulicích 

M. Majerové a Hilbertova, rozšíření par-
koviště v Revoluční ulici, opravy dětských 
hřišť v ulicích Kubišova, U Obůrky nebo 
na Týnské a opravy sportovních hřišť v 
Heyrovského ulici nebo v Račerovicích,“ 
popsal letošní možnosti participativ-
ního rozpočtu starosta města Pavel 
Pacal. Pro příští rok už budou podně-
ty a projekty podávat sami občané a to 
už od začátku letošního dubna. Veške-
ré informace, termíny a formuláře pro 
podávání svých návrhů najdou lidé, 
kteří mají zájem podílet se svým nápa-
dem na rozvoji města, od 1. dubna 
2019 na městských webových strán-
kách. -zt-

Třebíč má pilotní projekt


