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Aktuality

Obě akce v Židovské čtvrti se vydařily
Připravit oba židovské festivaly je velice náročné.

� Antonín Zvěřina

ŠAMAJIM, festival židovské kultury má mnoho příznivců.
Foto: Antonín Zvěřina

Oživené židovské město a
Šamajim, festival židovské kultury
patří v Třebíči k tradičním akcím
o prázdninách. Lví podíl na jejich
pořádání má vedoucí turistických a
informačních center Dagmar Juráňová.
Vysvětlila, že Šamajim je festival
zaměřený vyloženě na židovskou
kulturu, tradice, zvyky, hudbu a
gastronomii.
Oživené židovské město neboli Ožižim, je slavností navracející
židovskou čtvrť do dob minulých a
nesoustředí se jenom na židovskou
kulturu.
„Příprava trvá v podstatě celý rok.
Už po skončení aktuálního ročníku
vznikají nápady na to, co bychom
mohli připravit pro příští rok. I sami

účinkující přicházejí s novými podněty a kontakty. Nejintenzivněji na
skladbě a načasování programu pracujeme s kolegy brzy zjara a postupně dolaďujeme podrobnosti,“ poukázala.
Myslí si, že v posledních letech
je těžší připravit spíše Oživené
židovské město, protože program
je nabitý od rána do noci, přibývá
účinkujících a míst, kde se program
koná a všechno do sebe musí pěkně
zapadnout a ladit.
„Reakce účastníků obou akcí byly
příjemné, alespoň ty, které se ke mně
dostaly. Věřím, že si návštěvníci obě
akce užili stejně jako my, kteří jsme je
připravovali a nenechají si ujít příští
ročník,“ naznačila Juráňová.
Ujistila, že už nyní se plánují příští ročníky. „Jsou stanoveny termíny
pro rok 2020 a měli jsme už i první
pracovní schůzku. My se už moc těšíme,“ dodala Dagmar Juráňová.

Město Třebíč by přivítalo
přímé spojení s Prahou
O zřízení přímé vlakové linky
z Třebíče do Prahy usiluje senátorka
za Třebíčsko Hana Žáková. Obrátila se na radu města v Třebíči, zda její
aktivity jsou jí blízké.
„Svým usnesením dáváme najevo,
že tuto aktivitu plně podporujeme a
město učiní vše proto, aby linka začala plnit svoji úlohu,“ prohlásil starosta
Pavel Pacal.
Doplnil, že radnice může navázat jednání se zřizovatelem dopravy
v kraji Krajem Vysočina, s Českými
drahami ohledně jízdních řádů i dalších zainteresovaných subjektů.
„První rovina je záměr a druhý to

technicky provést,“ zdůraznil Pacal.
Naznačil, že není možná žádná jiná
trasa než přes Jihlavu, Havlíčkův
Brod dále na Prahu.
Netajil, že problémem je i to, že trať
mezi Třebíčí a Jihlavou není elektrifikovaná. Dalším je naplněná kapacita
tratě mezi Havlíčkovým Brodem a
Prahou.
„Výrazně by pomohla elektrifikace tratě mezi Brnem a Jihlavou. Ta se
sice plánuje, ale naráží v jedné části na
stanovisko ochránců přírody. Z uvedených důvodů je předčasné říkat, kdy
vlak přímo z Třebíče do Prahy pojede,“
netajil starosta Pacal.
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Před výročkami organizací
Socialistického svazu mládeže
Za necelé dva roky, které uplynuly od čtvrtého sjezdu SSM, se
hodně změnilo v celé naší společnosti i mládežnické organizaci.
V listopadu se uskuteční celostátní
konference Socialistického svazu
mládeže, jenž projedná řadu obsahových otázek.
Chceme-li svoji práci dělat lépe a
kvalitněji, být organizací s vysokou
autoritou, jejíž slova mají váhu, je třeba, aby se na rozhodování o dalším
rozvoji SSM podílelo co nejvíce mladých lidí se zcela jasným cílem nepřihlížet, nebýt pasivním vykonavatelem
rozhodnutí jiných, ale stát se aktivním
a iniciativním spolutvůrcem dalšího
rozvoje socialismu v naší zemi.
O to nám musí jít v každé základní
organizaci, vždyť rozhodnutí výročních členských schůzí ovlivní nejen
činnost vlastní ZO SSM na celý rok,
ale i komplexní práci Socialistického

svazu mládeže.
Výroční členské schůze se budou
konat v období, v němž se uskuteční výroční členské schůze stranických
organizací a konference stranických
orgánů před XVIII. sjezdem KSČ.
V čase dynamických změn v životě
společnosti jde o to, aby
ZO SSM všude aktivně přispívaly k přestavbě
a demokratizaci, aby se
neuzavíraly do vlastních
řad.
Výroční členské schůze ZO SSM
se uskuteční v souladu se stanovami
Socialistického svazu mládeže v termínech od 15. listopadu do 31. prosince
na středních a vysokých školách, od 1.
ledna do 28. února v organizacích pracující mládeže, od 15. listopadu do 28.
února v místě bydliště.
Měli bychom zhodnotit výsledky
činnosti organizace od minulé výroční schůze i to, jak jsme v tomto obdo-

bí hospodařili. V oblasti činnosti SSM
se zamyslet nad tím, co se povedlo,
zda jsme splnili své plány a v čem ne
a proč.
A hlavně jak se na výsledcích podílel
každý člen organizace, zda děláme to,
co nás skutečně zajímá i co je užitečné
a přitažlivé pro ostatní. Vyjádřit se k tomu,
co trápí mladé lidi na
pracovišti, ve škole,
v místech bydliště.
A navrhnout, s kým
a kde bychom měli tyto otázky řešit.
S čím se obrátíme na svazácké orgány, s čím na vedení hospodářské pracovníky, stranickou organizaci, společenské organizace Národní fronty,
poslance zastupitelských orgánů všech
stupňů.
A co my sami uděláme pro odstranění těch věcí, které se nám v konkrétním místě, ale i v celé společnosti
nelíbí. Shodnout se na tom, kteří z nás

budou řídit činnost naší organizace
další rok.
Můžeme vybrat více kandidátů, rozhodnout o nich tajným hlasováním.
O kom? O předsedovi SSM, členech
výboru ZO SSM a revizorech. Schvalovat budeme vedoucí svazáckých
skupin, některé z nás pověříme i prací
ve funkcích instruktorů a oddílových
vedoucích PO SSM.
Ty, kteří by především měli mít naši důvěru a podporu, aby se nám společně práce dařila. Stanovit si cíl, program ZO SSM na další rok. Usilujeme
o to, aby se stal programem mladých
lidí v okruhu působnosti ZO SSM.
Diskuzi věnujme především tomu,
co by měl program obsahovat. Chce
to nápad. Možná se shodneme na
tom, že některý z těch našich by mohl
inspirovat ostatní ZO SSM a zašleme ho na OV SSM. Hlavní ale je, aby
naše nápady nezapadly a v činnosti se
realizovaly.

