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Ze všech koutů Třebíče mířily v pondělí 11. 
listopadu dopoledne lidé na centrální Karlovo 
náměstí. Jednalo se zejména o seniory, kteří si 
nechtěli nechat ujít zahájení Svatomartinských 
oslav. I z třebíčské čtvrti Borovina vyjížděly auto-
busy městské hromadné dopravy nezvykle plné.

„Přece si něco takového nemůžeme nechat ujít,“ 
vyznává se starší pár ve slavnostním odění. Vystu-
pujeme na zastávce na Komenského náměstí a 
průchodem vedle radnice přicházíme na místo 
činu. Tribuna je nezvykle postavená s výhledem 
na radnici, inu změna je život. 

Na náměstí stojí stánky s pochutinami a samo-
zřejmě nemůže chybět mladé svatomartinské 
víno. Záloha na skleničku není levná záležitost a 
tak prozíraví návštěvníci slavnosti si vezou skle-
ničku svoji. 

Výběr vín je opravdu bohatý, je z čeho si vybrat. 
Potkáváme spoustu známých, třeba turisty Miloše 
Jílka a Ivanu Nejedlou, chovatele Vladimíra Hru-

beše s manželkou či osamoceného Jiřího Cahu, 
manželka mu odjela za dcerou do Vídně. 

Na náměstí postává také Zdeněk Mikoláš 
s manželkou a z jeho úst se dozvídáme, že ani 
letos v prosinci nebude chybět v Třebíči propa-
gace otužování. Ručičky na jedněch z největších 
hodin v Evropě na městské věži u kostela sv. Mar-
tina se blíží k času 11.11 hodin.    

Na pódium vcházejí starosta Pavel Pacal a mís-
tostarostové Vladimír Malý a Pavel Janata. Jejich 
úkol je jediný, slavnost zahájit, což také činí. Sym-
bolicky si připíjejí svatomartinským vínem. 

Pak už může začít pestrý program, který odstar-
tuje Humpolecký dixilend. Vystupují další uměl-
ci a to už se blíží podvečer a davy lidí všech věko-
vých kategorií se srocují v Hasskově ulici a na 
Karlově náměstí. Proč?

Inu, přece přijede jako tradičně svatý Martin 
na bílém koni. A vskutku, v 17 hodin se rozezní 
u kostela sv. Martina bubny a do pohybu se dává 

průvod. Svatý Martin kyne lidu a musí se on i jeho 
kůň vypořádat s množstvím blesků z fotoaparátů. 
Důstojně objíždí náměstí a pak vystoupá na pódi-
um, kde ho již očekává moderátor Joža Kolář. 

Martin zdraví přítomné a na otázku, kde zane-
chal sníh, říká, že v následujících dnech se urči-
tě objeví. „Úroda je pod střechou a tak máte dobrý 
důvod k oslavě,“ nabádá svatý Martin lid pod pódi-
em.   

Po jeho zdravici zábava pokračuje. Víno teče 
proudem a i husa se zelím a knedlíkem je k dispo-
zici. Lidé večer pozvolna opouštějí náměstí. Auto-
busy městské dopravy jsou opět přeplněné, kdo 
by v takový den usedal za volant automobilu. Tož, 
svatý Martine, zase za rok.   

A jen tak na okraj, o dva dny později opravdu 
svatý Martin na Vysočinu na bílém koni přijuchal, 
ale do Třebíče nedorazil. Zasekl se v Zašovicích a 
dál odmítl kůň poslušnost. V Třebíči ho nahradila 
mlha. Holt si musí město počkat.    -zt-

DOPOLEDNE na Karlově náměstí nemohl chybět známý borovinský řeme-
slník a sportovec Jiří Caha.  Foto: Antonín Zvěřina

Sníh svatý Martin nepřivezl

SVATÝ Martin přijel na bílém koni, ale sněhu se stovky diváků nedočkali. (Více foto-
grafií ve fotogalerii Třebíčských novin) Foto: Antonín Zvěřina 

Zhruba 80 lidí vyššího věku absolvovalo 
SeniorAkademii v SeniorPointu. 

� Antonín Zvěřina

Městská policie Třebíč již po šesté získala dota-
ci od Kraje Vysočina na realizaci projektu Seni-
or Akademie v SeniorPointu. Předmětem projek-
tu je bezpečnější a informovanější život seniorů 
v moderní společnosti. 

Závěrečné hodnocení se uskutečnilo v zaseda-
cí místnosti městského úřadu v budově na Masa-
rykově náměstí. V úvodu přítomné přivítala 
manažerka prevence kriminality a mluvčí měst-
ské policie Lucie Šerková.  

Představila místostarostu Miloše Hrůzu, 
vedoucí odboru sociálních věcí třebíčské radni-
ce Martinu Machalovou a Stanislavu Houbovou 
z krajského úřadu. Hrůza mimo jiné poděkoval 
přítomným, že se projektu zúčastnili. Ve stejném 
duchu hovořila i Holbová. 

„Chtěla bych vám nabídnout jednu z dalších mož-
ných aktivit, která již funguje v Jihlavě, ve Žďáře 
nad Sázavou a v Havlíčkově Brodě,“ poukázala. 
Doplnila, že se jedná o mezigenerační setkávání.

Jedná se o návštěvy seniorů v předškolských 
zařízeních. „Mám kladné reakce od všech zúčast-
něných. Jen mě mrzí, že se zatím nezapojil žádný 
dědeček, ale doufám, že i to se v budoucnu zlepší,“ 
poznamenala Holbová.   

Zdůraznila, že to není profesionální aktivita, 
od programu v mateřských školách jsou učitelky. 
„Původně jsme chtěli jen to, aby senioři dětem četli. 
Ale zjistili jsme, že jsou i jiné možnosti setkávání,“ 
nastínila Holbová.  

Naznačila, že senioři docházejí do jedné třídy a 

děti si na ně zvyknou a na setkání se těší. „Osvěd-
čilo se nám, když do třídy docházejí jednou za čtr-
náct dní až za měsíc, ale vše je na domluvě,“ infor-
movala Holbová.  

Slova se opět ujala Šerková a poděkovala Pavlu 
Šabatkovi, který má na úspěšném projektu vel-
kou zásluhu. Vysvětlila, proč projekt vznikl. Stá-
le se objevují případy zneužití seniorů. Stávají se 
oběťmi různého protiprávního jednání. 

„Projekt se zaměřuje na to, aby účastníci o všech 
nebezpečích věděli,“ sdělila Šerková. Zaměřuje se 
na kriminální, finanční, pořádkovou a počítačo-
vou gramotnost. Jednalo se o šest počítačových 

kurzů a osm přednášek. Zúčastnilo se ho více 
než 80 seniorů. 

V rámci tohoto projektu se uskutečnily i kurzy 
první pomoci a sebeobrany. Semináře byly reali-
zovány od dubna do listopadu a nově byla zařa-
zena prohlídka techniky a zázemí Hasičského 
záchranného sboru v Třebíči. „Určitě to pro vás 
bylo zajímavé,“ ohodnotila návštěvu Šerková. 

Přiznala, že důležitá je i zpětná vazby od účast-
níků projektu, kteří mohou naznačit, o jaká téma-
ta mají zájem. „Pro nás je nejdůležitější zájem, kte-
rý byl opravdu dostatečný,“ uzavřela Šerková. 

ZÁVĚREČNÉ vyhodnocení projektu se uskutečnilo v zasedací místnosti městského úřadu na Masarykově 
náměstí.  Foto: Antonín Zvěřina

Senioři se učili bránit podvodům


