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Jiskra středa 29. listopadu 
1989: Z vystoupení vedoucí-
ho tajemníka OV KSČ Josefa 
Lapeše v okresním vysílání 
rozhlasu po drátě v pondělí 
27. listopadu 1989:

Vážené soudružky a soudruzi, drazí 
spoluobčané!

Jsme přímými účastníky velmi složi-
tě situace naplněné vášněmi, city a 
také některými nátlakovými akcemi. 
Po týdnu plném napětí se dnes odpo-
ledne uskutečnila také na našem okre-
se manifestační stávka. Na třebíčském 
Gottwaldově náměstí se sešli čtyři tisí-
ce lidí včetně studentů a učňů. 

Podobná, i když svým rozsahem 
podstatně menší shromáždění, se 
konala rovněž v dalších místech,  
v Moravských Budějovicích, v Jaro-
měřicích, na JE Dukovany a dalších. 
Nedošlo však k žádnému vážnějšímu 
narušení pracovního procesu, což chá-
pu jako výraz správných občanských 
přístupů. 

Oceňuji, že na těchto shromáždě-

ních zazněly vedle kritických názorů 
také rozumné hlasy na podporu nové-
ho generálního tajemníka ÚV KSČ a 
provedených změn ve vedení strany na 

nedělním mimořádném zasedání UV 
KSČ. 

Vystupující na shromážděních argu-
mentují požadavky studentů, tlumo-

čí četné názory. Říkáme otevřeně, že 
mnohé už se začaly plnit i v našich 
podmínkách. Chceme vést v tomto 
směru dialog se všemi, kteří o něj pro-
jeví zájem. 

Hodně se hovořilo o sedmi bodech 
programu Občanského fóra. Bylo by 
nesprávné zakrývat, že nejde v mno-
ha případech o požadavky zcela nové. 
Komunistická strana však již dříve 
s plnou vážností nastolila otázky veřej-
né diskuze ohledně nové Ústavy, které 
budou předloženy nejpozději do kon-
ce roku.

Totéž platí pro oblast kultury i život-
ního prostředí. Zasedání ústředního 
výboru strany konané v neděli 26. lis-
topadu stanovilo základnu pro řešení 
současné situace. Stejně tak vzalo na 
vědomí informace o dialogu s Občan-
ským fórem, který bude pokračovat. 

Stejně jako ÚV KSČ, tak i okresní 
výbor strany počítá s každým, kdo to 
myslí vážně s osudem Třebíčska i naší 
vlasti. Problémy je však třeba řešit bez 
předpojatosti, bez předsudků v zájmu 
dalšího rozvoje socialistické demokra-
cie v Československu.

Jiřina Sapíková, dělnice koncernového ověřovacího seme-
nářského statku v Jaroměřicích nad Rokytnou ve svém dopi-
su ze dne 23. listopadu napsala:

Jako členka strany a předsedkyně ZO KSČ nemohu souhlasit s tím, co se 
v poslední době děje v Praze i jiných městech ČSSR. Jistě řada nedostatků se 
objevuje na všech úsecích našeho života, ale ty se vláda ČSSR snaží řešit. Je 
třeba si uvědomit, že některé nelze odstranit ihned. 

Návrhy některých studentů jsou na místě realistické, ale 
prosazovat je lze jinou cestou než stávkami. K vyřešení pro-
blémů nám nepomohou stávky či demonstrace, ale klid na 
pracovištích, abychom mohli plnit pracovní úkoly, v země-
dělství to konkrétně znamená zabezpečit výživu národa. Blíží 
se Vánoce, svátky klidu a míru. 

Všichni bychom si přáli v takové pohodě prožít. Aby pracující však měli co 
dostat do výplatních sáčků, tento problém zřejmě nemají studenti, herci ani 
provokatéři, kteří zneužívají situace. K tomu nepomůže ani generální, ani pří-
padné další stávky. 

Jana Spisarová, předsedkyně OV SSM, vyjádření 22. listopa-
du 1989

 Je pravda, že Socialistický svaz mládeže jako zástupce mladé generace nemůže 
zůstat mimo veškerého dění. Není to tak dlouho, co jsme byli svědky celostátní 
konference SSM, která se sešla proto, abychom si sjednotili postup, jak dál v čin-
nosti svazu mládeže. 

Už tam se objevily některé tendence k osamostatnění některých slupin mlá-
deže. Přesto na celostátní konferenci zvítězila myšlenka, že organi-
zace svazu mládeže musí zůstat jednotná.

Pokud mohu vyjádřit svůj názor k situaci, která vznikla od pát-
ku do dnešních dnů v hlavním městě v Praze, v Brně a dalších vel-
kých městech uvedu, že jsem přesvědčena, že v současné době 
nám nemohou žádné demonstrace, manifestace a vyvolávání násilí 

pomoci k překonávání problémů, jež se ve společnosti vyskytují. 
Mladá generace, mladí lidé jsou vždycky netrpěliví a ani my nejsme se vším 

spokojeni. I my bychom chtěli, aby se některé věci rychleji změnily, ale rozhodně 
ne tímto způsobem. Jsem proto přesvědčena, že většina mladých lidí nepodleh-
ne výzvám různých protispolečenských organizací s že se postaví na tu správnou 
stranu. 

Názory obyvatel Třebíčska z listopadu 1989

TAKTO vypadalo třebíčské Gottwaldovo náměstí při shromáždění mládeže a 
pracujících ve čtvrtek 23. listopadu. Foto: Antonín Zvěřina

Zajímavou výstavu si mohou pro-
hlédnout návštěvníci půdních pro-
stor v předzámčí třebíčského zámku. 
Připomíná nejen období 17. listopa-
du, ale i dobu, ve které se žilo ještě 
před tímto zlomovým datumem. 

Výstavu připravili žáci základ-
ních škol, což je o to cennější, že se 
seznámili s dnes již historickými fak-
ty doby, kdy ještě nebyli na světě. 
Výstava obsahuje i hesla, která tehdy 
hýbala obyvatelstvem. 

Pokud jde o Třebíč prošla za uply-
nulých třicet let zásadními změna-
mi. Pravda, byly i kroky negativní, 
můžeme připomenout krach jedno-
ho z největších zaměstnavatelů firmy 
BOPO. Na druhou stranu v Třebíči 
vznikly další možnosti získat práci a 
kdo chce pracovat, určitě si zaměst-
nání najde. 

V Třebíči vyrostly moderní super-
markety a další obchody, pravda na 
úkor menších provozoven, ale tak je 
to v celém světě. Paneláky změnily 
svůj vzhled rozhodně k lepšímu stej-
ně jako některé ulice. 

Postavila se nová sportoviště, roz-
šířila se nabídka kulturního i spor-

tovního vyžití. Podařilo se prosadit 
dostavbu Jaderné elektrárny Duko-
vany, což je pro město klíčová otáz-
ka. 

Ano, před vedením města ještě stojí 
mnoho úkolů. Za všechny jmenujme 
úpravu centrálního Karlova náměs-
tí či rekonstrukci zimního stadio-
nu a také řešení dopravy, což až tak 
nespadá do kompetencí města. 

Nesmíme zapomenout na zásad-
ní věc, zapsání třebíčských památek 
na seznam UNESCO. Tím se poda-
řilo nastartovat turistický ruch, kte-
rý město propaguje daleko v zahra-
ničí. Škarohlídi si určitě najdou víc 
negativních stránek, ale Třebíč se 
do budoucna může dívat s optimis-
mem. Pokud se nestane něco oprav-
du mimořádného.  –zt-

Výhled do budoucna je optimistický


