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Před sto lety vyšlo v Třebíči 
první číslo novin Jiskra. Stalo se 
tak přesně 18. ledna 1919. Jako 
místo redakce je v tiráži první-
ho čísla uvedena třebíčská ulice 
Eliščina číslo 27. Na této adre-
se bydlel obuvník Jan Klíma, 
jeden z předních funkcionářů 
třebíčské sociálně demokratic-
ké organizace. Třebíčské noviny 
v následujících měsících uve-
dou, co se v Jiskře psalo před 
třiceti lety, v dubnovém vydání 
článek z dubnového čísla:

Pionýrská organizace SSM završuje 
40 let své bohaté a záslužné činnosti. 
Čtyřicet let života pionýrské organi-
zace, čtyřicet let jednotného dětského 
a mládežnického hnutí je neoddělitel-
ně spjato s budováním socialistického 
Československa. 

Je pevnou součástí budování a roz-
voje naší socialistické společnosti, 
důležitým článkem výchovného půso-
bení na nejmladší generaci. Vznik Pio-
nýrské organizace je datován dny 23. 
a 24. dubna 1949, kdy na slučovací 
konferenci tehdejších národních svazů 
mládeže vznikl Československý svaz 
mládeže a Pionýrská organizace. 

Tato událost byla spontánní a odpo-
vědí mladé generace na vyhlášení pro-
gramu budování socialismu, který 
před naší společnost postavila Komu-
nistická strana Československa. Byl to 
i přímý ohlas a důsledek vítězství pra-
cujících v únoru 1948.  

Založení Československého sva-
zu mládeže a Pionýrské organizace 
se završilo úsilí nejpokrokovější čás-
ti mladé generace, jehož kořeny sahají 

do doby předmnichovské republiky a 
které pokračovalo v období protifašis-
tického boje i v prvních letech pová-
lečné obnovy republiky. 

Touha po jednotě, jejímž výrazem 
bylo založení ČSM a Pionýrské orga-
nizace, vyrostla z hlubokých kořenů 
třídního boje z boje našich národů za 
svobodu a samostatnost. Jednotná 
organizace budovaná na leninských 
principech navázala na bohaté tradi-
ce dětského a mládežnického hnutí u 
nás, přičemž čerpala z pokladnice zku-
šeností sovětských komsomolců a pio-
nýrů. 

Už v roce založení se pionýři zúčast-
nili prvomájových průvodů s heslem 
Učit se a pracovat. Z iniciativy pioný-
rů se zrodil i velký internacionální čin 
pomoci obnovení Koree zpustošené 
americkými impe-
rialisty Hnutí bagr 
pro Koreu. 

Pionýři pomáha-
li všude tam, kde to 
společnost potřebo-
vala. Nešlo přitom 
jen o vytváření nebo záchranu materi-
álních hodnot, ale především o výcho-
vu nejmladší socialistické generace, o 
formování dětského charakteru a roz-
voj morálně volních vlastností.

V tom také spatřujeme hlavní 
význam tisíců brigádnických hodin, 
zachráněných milionů tun druhotných 
surovin a dalších konkrétních pionýr-
ských činů. Ani mládež našeho okresu 
nestála stranou tohoto úsilí. 

První pionýrská skupina na třebíč-
ském okrese byla založena v listopadu 
1949 na měšťanské škole v Třebíči – 
Na Jordáně a nesla jméno spisovatele 
Arkadije Gajdara. Na jaře roku 1951 
byly pionýrské skupiny na všech tře-

bíčských školách. 
Dne 11. května 1952 byl otevřen 

v Třebíči pionýrský dům. Z bohaté 
historie Pionýrské organizace si připo-
meňme aspoň některé výrazné úspě-
chy. Pionýři okresu se v roce 1953 
zapojili do celostátní akce na obnovu 
Koree zpustošené americkými impe-
rialisty Bagr pro Koreu. 

Pionýři z Výčap dosáhli v roce 1957 
významných výsledků v akci Hektar 
cti. Za vypěstovanou kukuřici dosta-
li jako odměnu traktor. Do polovi-
ny šedesátých let dosáhla Pionýrská 
organizace mnoha dalších úspěchů. 

Formalismus, který začal do prá-
ce pionýrů v tomto období pronikat, 
vyvrcholil koncem šedesátých let roz-
padem jednotné organizace. Pionýr-
ská organizace v našem okrese však 

měla dobré tra-
dice a zůstala 
nejsilnější dět-
skou organiza-
cí v Jihomorav-
ském kraji. 

To bylo poz-
ději předpokladem k úspěšnému roz-
voji činnosti Pionýrské organizace 
SSM. Po konsolidaci se začaly psát 
nové stránky dětského a mládežnic-
kého hnutí okresu. Již dvacet let trvá 
na Třebíčsku tradice Svobodových 
směn pionýrů. 

Na počest slavného rodáka pioný-
ři odpracovali tisíce hodin na pomoc 
zemědělství, nasbírali množství léči-
vých rostlin, druhotných surovin a 
podobně. Sedmdesátá léta probíhala 
ve znamení celostátních her pionýrů, 
jako byly Za rudou hvězdu na počest 
50. výročí založení KSČ, Expedice za 
prvními pionýry na počest 50. výročí 
PO V. I. Lenina. 

Takto bychom mohli připomenout 
další významné momenty ze živo-
ta Pionýrské organizace. Dnes pra-
cuje na Třebíčsku ve 40 pionýrských 
skupinách více jak tři tisíce jisker a 
10.500 pionýrů. Tyto děti pod vede-
ním zkušených pionýrských pracov-
níků začínají psát nejnovější dějiny 
dětského hnutí. 

Komunistická strana a celá společ-
nost vkládají do dětí naději, že pone-
sou prapor, který nesli jejich otcové 
a dědové dál až do úplného vítězství 
ideálů socialismu a komunismu. Při 
hodnocení výsledků hodnocení čin-
nosti Pionýrské organizace je potřeb-
né zdůraznit, že mnohé se podařilo i 
díky pomoci socialistické škole, spo-
lečenských i zájmových organizací 
sdružených v Národní frontě, státních 
institucí, národních výborů, ozbroje-
ných složek.

Pokročilo se zejména ve sjednocová-
ní úsilí při výchově dětí. Je však stále co 
zlepšovat, je třeba využívat další mož-
nosti pro rozvoj pestré a zajímavé spo-
lečensky prospěšné pionýrské činnosti. 

Je potřebné dále zlepšovat kádrové a 
materiální podmínky pro činnost PO 
SSM. Je nutné v souladu s celospole-
čenskými potřebami daleko účinněji 
vytvářet vztah dětí k vědě, technice. 

Čtyřicáté výročí založení Pionýrské 
organizace je příležitostí k zamyšlení, 
jak práci našich jisker a pionýrů ještě 
zlepšit, jak zlepšit podmínky pro jejich 
práci, jak ještě lépe činy naplňovat úko-
ly komunistické výchovy naší nejmlad-
ší generace. Rudý šátek uvázaný kolem 
krku dětí, rozesmáté oči, jsou tím zava-
zujícím momentem, který dnes musí 
rozhodovat o tom, jak budeme plnit 
odkaz těch, kteří stáli u jeho zrodu.  -zt-

Pionýři, pionýři, malované děti...

Zhruba v polovině března se uskuteč-
nil v třebíčské městské knihovně festi-
val dokumentárních filmů Jeden svět 
v Třebíči. Iniciátorem festivalu ve všech 
regionech České republiky je humani-
tární organizace Člověk v tísni, v Třebí-
či jej organizují dobrovolníci z řad uči-
telů a studentů pod hlavičkou spolku 
Dobrývědět.cz. 

Od svého vzniku v roce 2012 navští-
vilo festival v Třebíči bezmála dvanáct 
tisíc diváků a festival se tak stal největší 
lidskoprávní akcí v regionu. Každoroč-
ně bez ohledu na to, jak moc je téma 
lidských práv právě v kurzu, otvírá fes-
tival palčivé otázky, které globalizovaná 
společnost přináší, a především divá-
kům ukazuje, jak porušování lidských 
práv kdesi na druhém konci světa má 
dříve či poději vliv i na nás.

„Na hlavním tématu letošního ročníku 
Bezpečná blízkost jsme vám ukázali, jak 
si můžeme být blízcí, América, či názoro-
vě vzdálení, Bratři Okamurové, v rámci 
jedné rodiny. Díky hostům, kteří vás nav-
štívili, Hayato Josef Okamura a Ondřej 
Šálek, jste mohli nahlédnout pod pokličku 
promítaných dokumentů,“ vysvětluje za 
organizátory Petr Kopeček. 

„Děkuji za pozvání organizátorům a 
také velký dík divákům za mimořádně 
pěknou a zajímavou diskuzi po projekci,“ 

vzkázal do Třebíče Hayato Josef Oka-
mura. 

„Na polském dokumentu Dobrá změna 
v Polsku zase, jak blízcí jsme si v mnohém 
se svým polským sousedem, a paradoxně, 
jak málo jej v známe. Zavedli jsme vás do 
míst s extrémně zatíženým životním pro-
středím, Vítejte v Sodomě, vyrazili jsme s 
vámi do tichomořského ráje na Kiribati, 
které vlivem klimatických změn už brzy 
budeme znát jen z dokumentárních fil-
mů, Anoteho archa. 

Dotkli jsme se řady citlivých, až 
bolestných, společenských témat, neje-
motivnější okamžiky prožívali se 
Ženami s náušnicemi ze střelného 
prachu a v následujících dvou týd-
nech pokračujeme na deseti základ-
ních a středních školách. Celkem nás 
ještě čeká asi padesátka promítání a 
debat,“ shrnuje hlavní koordinátor 
Petr Kopeček a za celý realizační 
tým děkuje za přízeň všem věrným 
divákům. -zt-

FESTIVAL Jeden svět patří v Třebíči k nejvýznamnějším a je hojně navštěvovaný.
 Foto: archiv organizátorů

Festival nabízí citlivá témata Novým vedoucím 
se stala Hájková

Vedoucí odboru kanceláře vede-
ní města Městského úřadu Třebíč 
se stala Denisa Hájková. Nahradí 
Markétu Kabátkovou, která podala 
žádost na ukončení působení v té-
to funkci. Hájková doposud půso-
bila na oddělení rozvoje. Kabátková 
se přihlásila do výběrového řízení na 
odbor školství a uspěla.  -zt-

Město dalo souhlas
Dva bytové domy v ulicích Jar. Haš-

ka a Čajkovského v Třebíči v nich 
hodlají vybudovat výtahy. K tomu 
potřebují bezbariérový přístup, aby 
mohli žádat o dotaci. Tyto stavby se 
uskuteční na pozemcích města a to 
k tomu dalo souhlas.  -zt-

Rozšíří výstražný 
informační systém
Veřejnou zakázku na Varovný infor-

mační a lokální výstražný systém pro 
město Třebíč odsouhlasila rada města. 
Navazuje na digitální povodňový plán, 
který se realizoval v loňském roce. 
Město na akci získalo dotaci z minis-
terstva pro místní rozvoj. Jedná se o 
sirény a hlásiče rozmístěné po celém 
městě, které budou obyvatele informo-
vat v případě krizových situací.    -zt-


