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Židovský svátek Purim si zájemci 
připomněli v neděli 4. března v Zadní 
synagoze. Historicky svátek Purim se 
slaví jako připomínka záchrany Židů 
žijících v Perské říši v době krátce po 
zničení prvního jeruzalémského chrá-
mu Babyloňany.

Pro děti pořadatelé z třebíčského 
městského kulturního střediska při-
pravili pohádku O zlaté rybce, v podá-
ní Divadla Malvína.

Děti si v ní mohli zazpívat, i pomoci 
při imitaci klidného, či rozbouřeného 
moře. A samozřejmě se dozvěděli, že 
pýcha a touha po bezplatném majet-
ku není to pravé, a může se vymstít. 
Následovaly purimové dílničky pro 
děti v Domě Seligmanna Bauera. 

Pak začala v synagoze přednáška 
S rabínem o víně. Rabín Štěpán Mena-
še Kliment z Brna představil, jakou 
úlohu hraje víno v judaismu a jak pro-
bíhá dozor výroby košer vína. 

„Purim je svátek velice veselý, pořáda-
jí se různé karnevaly, a každý Žid by se 

měl natolik opít, aby nerozeznal přítele 
od nepřítele,“ vysvětlil Kliment. 

Připustil, že víno hraje v židovském 
náboženství velikou roli. „Což ovšem 

neznamená opíjení. Každý by měl zkon-
zumovat tolik vína, aby mu přinášelo 
radost, a ne aby probouzelo negativní 
vlastnosti,“ zdůraznil při ochutnávce 

Kliment. Osobně vyráběl židovské 
košer víno v roce 2014 v malém vinař-
ství na jižní Moravě. To znamená, že 
musel révu zpracovat od vylisování až 
po stáčení vína do láhví. 

„Naštěstí na vinici jsem pracovat nemu-
sel,“ pousmál se Kliment. Připomněl, 
že výroba má svá pravidla, která se 
musí dodržovat. Například hrozny se 
musí zpracovávat na zcela vyčištěných 
strojích. Košer víno se nemá zaměňo-
vat s mešním vínem, kde při zpraco-
vání probíhá zcela jiný postup. 

Pro upřesnění - košer víno (jajin 
kašer) je víno vyráběné ortodoxními 
Židy podle tradičních židovských tra-
dic. Samotný výrobní proces, od zpra-
cování hroznů, až po stočení, a zazát-
kování lahve, řídí a provádí pouze 
Židé, kteří světí šabat. Výroba košer 
vín jde zcela mimo a odděleně od 
výroby  tradičních druhů vína, neboť 
se musí využívat i košer přípravky s 
košer certifikací (hechšer).  -zt-

SOUČÁSTÍ oslav židovského svátku Purim byly i purimové dílničky. 
 Foto: Antonín Zvěřina

V synagoze si připomněli svátek Purim

V souvislosti s přeložkou silni-
ce I/23 se Město zeptá na názor 
občanů. 
� Antonín Zvěřina

Názory obyvatel Třebíče kvůli při-
pravovanému obchvatu hodlá Město 
zjistit pomocí průzkumu veřejného 
mínění. Starosta Pavel Janata uvedl, 
že se v posledních dnech jedná o veli-
ce diskutované téma. Připomněl, že 
výstavbu připravuje Ředitelství silnic a 
dálnic v souladu s vládním usnesením. 

„Celá akce se připravuje v souvislosti 
s dostavbou Jaderné elektrárny Dukova-
ny a přepravou nadměrných nákladů,“ 
upozornil Janata. Zdůraznil, že Město 
chce i tímto krokem přispět k infor-
movanosti obyvatel.

„Abychom věděli, na co se zamě-
řit, v čem Třebíčané vidí problematické 
body,“ poznamenal Janata. Poukázal, že 
pokud se vyskytne nějaký problém, o 

kterém Město neví, bude hledat řešení. 
Zkreslené informace

„Bohužel, někdy ve veřejné diskuzi 
zaznívají věci, které se nezakládají na 
pravdě, nebo jsou zkreslené,“ podotkl 
Janata. Průzkum bude provádět exter-
ní zpracovatel, sociolog Daniel Hanzl, 
v průběhu měsíce dubna.

„Uskuteční se venku, na veřejných pro-
stranstvích, formou dotazování a vypl-
nění dotazníků. Nechtěli jsme, aby taza-
telé obtěžovali Třebíčany v pohodlí jejich 
domovů. V dubnu už bude tepleji, takže 
lidé při několikaminutovém rozhovoru 
s tazatelem nebudou mrznout, jako by 
tomu bylo koncem února,“ uvedl Janata.

„Prosíme proto Třebíčany, budou-li 
osloveni tazatelem pro průzkum veřej-
ného mínění, týkající se obchvatu města, 
aby mu věnovali pár minut svého času. 
Jedná se o nejvýznamnější dopravní stav-
bu v Třebíči za posledních 30 let, a ačko-
li je zřejmé, že nikdy nebude spokojeno 

všech sto procent obyvatel, rádi bychom 
negativní dopady státem připravované 
stavby eliminovali,“ doplnil starosta.

Daniel Hanzl, sociolog, pracuje jako 
učitel na Vysoké škole polytechnic-
ké Jihlava. Provádí sociologické prů-
zkumy, průzkumy veřejného mínění a 
názorů obyvatel, analýzy a studie. Má 
za sebou několik desítek takových prů-
zkumů, věnuje se také publikační čin-
nosti, vyšlo mu již sedm publikací.

Výběr dotazovaných Město ponechá 
na něm. Otázky sestaví podle požadav-
ků Města. „Ale jejich formulace bude 
dílem tohoto odborníka,“ nastínil Jana-
ta. Celkem si průzkum vyžádá peněž-
ní částku sto tisíc korun. Počet oslove-
ných určuje příslušná metodika, jedná 
se zhruba o 650 respondentů. 

„Průzkum se bude zabývat součas-
nou variantou obchvatu. Domníváme se, 
že není prostor pro další varianty. To by 
znamenalo změnit územní plán nejen 
Třebíče, ale všech dotčených obcí. A to se 

nedá stihnout do termínu usnesení vlády 
s termínem dokončení obchvatu v roce 
2029,“ vysvětlil Janata. 

Výsledky v květnu
Zopakoval, že město není investorem 

stavby, nýbrž stát. Jedná se přeložku 
silnice I/23. V současné době se pro-
vádí zjišťovací studie, která předchází 
případnému procesu zjišťování vlivu 
na životní prostředí. To je úkol Kraje 
Vysočina.   

Výsledky průzkumu Město dostane 
k dispozici během května. Pak Měs-
to má možnost jednat s investorem 
o možné nápravě jednotlivých bodů, 
které se obyvatelům nelíbí. 

Janata připustil, že ví o různých inici-
ativách, včetně petice, které brojí proti 
výstavbě obchvatu. „Nevíme, co je obsa-
hem oné petice, a chceme všechny problé-
my řešit věcně,“ naznačil. Sdělil, že prů-
zkum bude probíhat ve všech částech 
města.  

Město Třebíč zadalo veřejný průzkum

Bod „Různé“ na březnovém jednání třebíčského 
zastupitelstva se zabýval zejména výstavbou obchva-
tu města. Milan Dočekal z řad přítomné veřejnos-
ti informoval o zřízení občanského spolku, který se 
jmenuje Obchvat Třebíče. 

„Posláním spolku je pragmaticky, srozumitelně a bez-
konfliktně názorově přispívat ke všem řízením týkajících 
se budoucího vybudování obchvatu města Třebíče, a ve 
všech věcech možných tras tak, aby obchvat, který bude 
vybudován, sloužil a vyhovoval ve všech kritériích obyva-
telům města Třebíče,“ ocitoval.

Pokračoval, že předmětem spolku je aktivní a 
nestranné zapojení do jednání týkajících se plánová-
ní a následného vybudování obchvatu. „Samozřejmě 
se nám jedná i o ochranu životního prostředí a zdraví,“ 
poukázal.

Obchvat chtějí
Zdůraznil, že se nejedná o spolek, který nechce 

jakýkoli obchvat. „V souvislosti s tím jsme oslovili staros-
ty přilehlých obcí, zdali mají k vybudování takzvaného 
velkého obchvatu negativní stanovisko,“ uvedl.

Stařečský starosta Čestmír Linhart o případné 
žádosti o změnu územního plánu obce nevěděl. Při-

putil, že pokud by se budoval takzvaný velký obchvat, 
tato přeložka by významně odlehčila místní části 
Červená Hospoda. „Nový územní plán Starče z loňské-
ho roku s něčím takovým nepočítá, ale v předešlém územ-
ním plánu tato rezerva byla,“ sdělil Dočekal. 

Starosta Stříteže Zbyněk Procházka o vybudování 
velkého obchvatu nic nevěděl, na Město Třebíč poslal 
žádost o informace. Starostka Kožichovic Šárka Maje-
rová se k velkému obchvatu staví odmítavě. 

„Dozvěděl jsem se, že město Třebíč hodlá mezi obyvate-
li učinit průzkum. Můj neodborný názor zní, proč inves-
tovat sto tisíc korun do názoru asi dvou procent obyvatel 
města,“ poznamenal Dočekal. Myslí si, že daleko účin-
nější by bylo referendum, kde má možnost vyjádřit se 
každý.  

Starosta Pavel Janata přivítal iniciativu obyvatel. 
Upozornil, že obchvat nepřipravuje Město. Jedná se o 
investici státu, v souladu s platným územním plánem 
města Třebíče. „Mám obavu, že žádná trasa obchvatu 
se nedočká stoprocentní podpory obyvatel města,“ kon-
statoval. Nastínil, že Město má zájem, aby měl pláno-
vaný obchvat minimální dopad na obyvatele města, a 
mínil, že současná varianta je schůdná. Referendu se 

nebrání, pokud petice splní všechny náležitosti.     
Proti současně plánovanému obchvatu se dlou-

hodobě staví opoziční Třebíč Občanům. Nelíbí se 
například manželům Herzánovým. Vedoucí odboru 
dopravy radnice Aleš Kratina v úvodu uvedl, že vystu-
puje jako občan a diskuzi vítá.

Netajil, že i on by se přiklonil k takzvanému velké-
mu obchvatu. Zaznamenává ale stížnosti na provoz 
na současném průtahu, kde loni došlo ke třem zraně-
ním dětí. „Chápu, že chceme chránit park, ale na druhou 
stranu si musíme uvědomit i tuto skutečnost,“ podotkl.

„Pojďme připravovat velký obchvat, ale nebraňme 
se stávajícímu plánu. Bez něj se výstavba pátého blo-
ku Jaderné elektrárny Dukovany neuskuteční,“ upozor-
nil. Josef Klíma (KDU-ČSL) vysvětlil, že na páteřní 
komunikaci musejí automobily na mnoha místech 
zastavit, i s ohledem na chodce. „A to navyšuje v centru 
města smog,“ poznamenal. 

Doplnil, že automobily stojí i na příjezdových tra-
sách k této komunikaci. „Pokud se vybuduje plánova-
ná přeložka, vozidla tam nebudou zastavovat. Největší 
podíl smogu vzniká, když auto zastaví, a následně se roz-
jede,“ poukázal.

Spolek prosazuje referendum o obchvatu


