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Říjen
Odkudsi z pólu chladný dech se žene,
ten, co nás zbaví vos a much.
Nebe je hladce vymetené
a hořkým listím voní vzduch.
Za plotem v brázdách šustí kukuřice.
V křovinách u zdi už nic neschováš.
Na hrobech snů jsme zapálili svíce.
Burčák i benzín tankujeme dráž.
Jsme zas jak ryba, kterou lapil čeřen.
Do klína klesá ruka znavená.
Než přijde zima, utěsni si dvéře,
pod střechu srovnej suchá polena!
Milan Růžička
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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
rád bych úvodem svého článku zpětně popřál všem kantorům
a hlavně žákům úspěšné zahájení nového školního roku, zejména pak
těm nejmenším – prvňáčkům. U srdce mne zahřála informace paní
učitelky Mgr. Šestákové, která si velmi chválila připravenost nejmenších žáčků, za to patří velké díky nejen rodičům, ale všem učitelkám
i paní ředitelce naší mateřské školy. Mimochodem, jak se Vám líbí
nová tvář objektů MŠ?
Další lokalitou, která nejen okrášlí město, ale hlavně přispěje k bezpečnosti silničního
provozu, je most v ulici Želetavská. Silnice je majetkem Kraje Vysočina, přesto bylo reflektováno na požadavky Vás, obyvatel dotčené části a uvažovaná rekonstrukce mostu počítá
i s částí (chodníkem) pro chodce. Adrenalinovým zážitkům jak řidičů, tak chodců v tomto
úseku pomalu zvoní hrana.
Často se zastupitelé (a mne nevyjímaje) setkávají s otázkou, kdy se už bude moci stavět
na uvažovaných parcelách na Předlískách. Nyní jsme před podpisem smlouvy se zhotovitelskou firmou, která v otevřeném výběrovém řízení soutěž vyhrála (kladně vnímám kromě
velmi dobré vysoutěžené ceny i to, že se jedná o firmu jemnickou – více v rubrice Ze zasedání…). Vše bude záležet na harmonogramu prací, ale když vše dobře půjde, celá akce
se „rozjede“ během následujících týdnů. V návaznosti na tyto práce budou moci majitelé
parcel začít stavět. Nabízené k prodeji jsou již pouze dvě místa, z toho vyplývá, že zájem
stavět je v našem městě velký. I proto máme v záloze další lokalitu pod bývalou vodárnou.
Po pozitivních zprávách je čas sáhnout i do „ranku“ opačného. Jsou věci, které nemohou nechat zodpovědného zastupitele v klidu. Kromě celé řady dalších jsou to například:
Faastova vila vedle brány u kamenné panny, budoucnost vlakové dopravy ve městě a stav
víceúčelové vodní nádrže (koupaliště). Tzv. Faastovu vilu jsem ve svých článcích již zmiňoval. Dnes už lze říci, že bohužel byla prodána člověku, který o ni (snad kromě spekulace
s nemovitostmi) nejeví zájem. Byla to však pouze tato osoba, která ještě v minulém volebním období jako jediná splnila podmínky prodeje. V současné době bombardujeme majitele
dopisy – zejména odbor výstavby a životního prostředí. Další postup máme projednán s naším právním zástupcem, vše je ale běh na dlouhou trať.
Ohledně vlakové dopravy Vás pravidelně informuje pan starosta Ing. Nevěčný, který
v rukou (obrazně řečeno) třímá vlajku těch dotčených měst, která se nechtějí s osudem zanikajících regionálních tratí smířit. Před námi je děčínská konference s názvem „Regionální
drážní doprava v nestátním režimu“, které se společně se zástupci Spolku pro veřejnou
dopravu na jihozápadní Moravě zúčastníme.
V minulém článku jste byli informováni o zrušení provozu jemnického kina (viz usnesení z rubriky Ze zasedání…). Nyní se soustředíme na udržení provozu tzv. víceúčelové
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vodní nádrže. I když zisk z provozu nedobude nikdy kladných čísel, všichni cítíme, že koupaliště k Jemnici patří stejně tak jako například výroba čaje. Abychom vyšli vstříc mnohým
požadavkům hygieniků, zpracujeme projekt, který bude všechny podněty zohledňovat. Dle
finančních možností města pak budeme etapově jednotlivé fáze realizovat.
Dovolím si Vás upozornit na nově rozšířenou virtuální prohlídku města Jemnice, kterou lze spustit jednak na internetových stránkách města Jemnice (www.mesto-jemnice.cz),
nebo na stránkách turistického informačního centra (http://www.tic.jemnice.cz/). Tentokrát
jsme zakomponovali zajímavý pohled na centrum Jemnice z oblasti Předlísek. O možnosti
přiblížení zajímavých detailů a interaktivitě prohlídky jsem Vás již informoval. Jistě ne
bezdůvodně jsme za ni byli oceněni druhým místem v krajském kole soutěže o Zlatý erb
v kategorii služba občanům.
Závěrem ještě zmíním fakt, že město Jemnice bylo úspěšné při žádání o krajskou dotaci
z programu Prevence kriminality na terénní nízkoprahové služby v Jemnici. Tuto formu sekundární prevence bude provádět pan Bc. Karel Vondráček, který s ní má velké zkušenosti
z Moravských Budějovic. Služba bude realizována každou středu od 13:00 – 18:00 hodin,
kdy bude výše zmíněný odborník cíleně vyhledávat skupinky mládeže a nabízet jim prostor pro pomoc, podporu a poradenství (škola, rodina, vrstevníci, sex, závislosti, partnerské
vztahy atd.). Pokud bude o terénní služby zájem, může se v budoucnu služba registrovat
podle zákona o sociálních službách a rozšířit o nízkoprahový klub. Už jsem zaslechl jistou
skepsi o smyslu těchto prací („Vždyť za našich mladých let nic takového potřeba nebylo!“).
To je sice pravda, ale společnost se nám za ty roky vyvinula, možných ohrožení ať už vlivem drogové scény, virtuálního světa, kyberšikany a dalších „nástrah“ je spousta. A i kdyby
se nám podařilo ukázat cestu třeba jen několika mladým lidem, pak tato služba v Jemnici
má cenu. O tom jsem skálopevně přesvědčen.
V době, kdy držíte Jemnické listy, je stále možnost hlasovat v soutěži Strom roku pro
náš „Jemnický buk lásky“. V době, kdy píši tyto řádky, jsme již na druhém místě. Pomozte
nám svým podpisem například v TIC v Jemnici či zasláním DMS ve tvaru DMS STROM9
na číslo 87 777 zviditelnit naše překrásné město a zejména pak chloubu zámeckého parku
vedle DDM.
Jako vždy se na mne můžete obrátit se svými připomínkami na mailu
místostarosta@mesto-jemnice.cz, telefonu 775 39 49 44 nebo prostřednictvím facebooku,
případně pak na osobní schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Ze schůze Rady města Jemnice konané dne 4. 9. 2013
Rada města schválila:
• Pronájem části pozemku parc. č. 1832/1 v kat. území Jemnice (bývalý areál PS na ul.
Budějovická) o rozloze cca 9 600 m2 (prostor o výměře cca 60 x 160 m) SDRUŽENÍ
HASIČŮ ČECH MORAVY A SLEZSKA, SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JEMNICE, Lípová 923, 675 31 Jemnice za účelem vybudování cvičiště pro hasiče na dobu
pěti let s možností prodloužení nájemní smlouvy
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• Záměr prodeje části pozemku p. č. 2482, ostatní plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Jemnice
za cenu 45,- Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
• Smlouvu č. JI-014130005345/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a E.ON Distribuce, a.s.,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
• Ukončení provozu kina od 1.10.2013.
• Smlouvu o dílo na vypracování digitálního povodňového plánu, který je součástí realizace projektu „Varovný protipovodňový systém pro město Jemnice“ v rámci
Operačního programu Životního prostředí uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova
103, 675 31 Jemnice a Enviom servis s.r.o., Beskydská 654, 742 72 Mořkov.
• Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1204/3, díl „c“, zastavená plocha a nádvoří o výměře
359 m2, p.č. 1190/1, díl „a“, orná půda o výměře 55 m2 apod. č. 1215, díl „b“, ostatní
plocha o výměře 44 m2 vše v k.ú. Jemnice za cenu 350,- Kč za 1 m2 s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
Rada města vzala na vědomí:
• Žádost o vrácení pozemku p. č. 2992/1 o výměře 357 m2 v k.ú. Jemnice a nedoporučuje
Zastupitelstvu města Jemnice ke schválení.
• Žádost o prodej části pozemku p. č. 2482, ostatní plocha o výměře 22 m2
v k.ú. Jemnice.
• Návrh darovací smlouvy mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice
a Občanským sdružením pro odložené děti – STATIM, Hájek 88, 104 00 Praha 10
na poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč na babyboxy a tuto smlouvu doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
• Návrh darovací smlouvy mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč, na poskytnutí
finančního daru ve výši 10.000,- Kč na zdravotnické účely a tuto smlouvu doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
• Rozpočtová opatření č. 3 na rok 2013 dle předloženého návrhu a tato doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
• Podání žádosti o zařazení obnovy kostela sv. Víta do PZAD na rok 2014 a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
• Akce obnovy kulturních památek připravovaných v Programu regenerace MPZ Jemnice
na rok 2014 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
• Školní vzdělávací program MŠ Jemnice.
Rada města neschválila:
• Jmenování pana Ing. Luboše Tesaře do Barchanické komise.
• Jmenování pana Ing. Luboše Tesaře do Redakční rady Jemnických listů.
Ze schůze Rady města Jemnice konané dne 12. 9. 2013
Rada města schválila:
• Výsledek hodnocení veřejné zakázky na dodávku stavebních prací – IS a komunikace
pro 15 RD v lokalitě Z8 – Předlíska, Jemnice a pořadí nabídek:
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- BaN STAV s.r.o., V Ráji 175, 675 31 Jemnice,
- SYNER VHS Vysočina, a.s. Pávovská 5, 586 01 Jihlava,
- Ing. Pavel Pelán, Podloučky 267, 675 55 Hrotovice.
• Vypracování projektu na úpravu areálu víceúčelové vodní nádrže v Jemnici tak, aby
tento areál odpovídal daným platným právním předpisům. Stavební a ostatní úpravy
se budou provádět podle finančních možností města Jemnice.
• Smlouvu o dílo na opravu střechy a fasády objektu obecního úřadu Panenská mezi
městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a zhotovitelem Dlabaja s.r.o., Žižkova
1697/17, 586 01 Jihlava.
Ze zasedání Zastupitelstva města Jemnice konaného dne 12. 9. 2013
Zastupitelstvo města schválilo:
• Darovací smlouvu mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a Občanským
sdružením Babybox pro odložené děti – Statim, Hájek 88, 104 00 Praha 10, na poskytnutí
finančního daru ve výši 2.000,- Kč na zřizování a provoz schránek pro odložené děti.
• Darovací smlouvu mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a Nemocnicí
Třebíč, příspěvkovou organizací, Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč, na poskytnutí
finančního daru ve výši 10.000,- Kč na zdravotnické účely.
• Rozpočtová opatření č. 3 na rok 2013 dle předloženého návrhu, která se týkají zvýšení
příjmů o 4.918.540,- Kč, zvýšení výdajů o 4.972.540,- Kč a zahrnutí financování ve výši
54.000,- Kč, proti dosud schválenému rozpočtu.
• Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v části Na Předlískách v Jemnici, a to
za schválenou částku 600,00 Kč za m2 s tím, že kupní smlouva bude podepisována až
po výběru dodavatele inženýrských sítí současně s plánovací smlouvou.
• Prodej pozemků p. č. 247/10 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 55 m2 a p. č. 455
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k. ú. Jemnice firmě E.ON Česká republika,
s.r.o., Regionální správa Jihlava se sídlem Havlíčkova 62, 586 01 Jihlava za cenu 350,Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
• Komplexní pozemkovou úpravu Jiratice – plán společných zařízení.
• Podání žádosti o zařazení obnovy kostela sv. Víta v Jemnici do Programu záchrany
architektonického dědictví v roce 2014.
• Akce obnovy kulturních památek připravovaných v Programu regenerace MPZ Jemnice
na rok 2014.
• Podání žádosti na dotace městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice, na zakoupení samostatného štěpkovače a malého nákladního auta - nosiče kontejnerů, včetně 2 ks kontejnerů.
Zastupitelstvo města neschválilo:
• Vrácení pozemku p. č. 2992/1 o výměře 357 m2 v k. ú. Jemnice.
• Záměr prodeje pozemku p. č. 1114/1 o výměře 2 544 m2 v k. ú. Jemnice.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
• Žádost o prodej pozemku p. č. 1114/1 o výměře 2 544 m2 v k. ú. Jemnice za odhadní
cenu (znalecký posudek přiložen).
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta města
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů
oznamuje:
1.
2.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
dne 25.10.2013   od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 26.10.2013   od   8.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb:

Číslo
volebního
okrsku

Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Volební místnost

1

ulice 28.října, Dolní valy, Havlíčkovo nám., Horní valy, Husova,
Malá branka, Masné krámy, Na Parkáni, nám. Svobody,
Polická, Polní, U Templu, V Zahrádkách, Velká brána,
Větrná, Větrný kopec, Zámecká

vestibul radnice
Husova 103

2

ulice Bažantnice, Červenomlýnská, Dačická, Dělnická, Jandov,
Na Podolí, Na Pořadí, Pod Jandovem, Stará cesta, Slavonická,
Týnice, Údolní, Želetavská, Žižkova

fa KOVA, Na Podolí 954,
kancelář v přízemí

3

ulice Boženy Němcové, Budějovická, Dvořákova, Jana Vrby,
Komenského, Lesného, Lípová, Palackého, Pod Tržištěm,
Revoluční, Růžová, Tyršova, U Kláštera, Úvoz, Znojemská, Na Předlískách

Hasičská zbrojnice,
Lípová
místnost v přízemí

4

ulice Fialova, Lesnická, myslivna Záděra, Nivka, Obůrka, Penkova, Romana
Havelky, Spojovací, Široká, Topolová, Třešňová, U Víta, V Ráji, Valentova

Kulturní dům, Tyršova
592,
vestibul kina

5

obec LOUKA

Louka
společenská místnost

6

obec PANENSKÁ

Panenská
společenská místnost

3.

4.
5.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky, anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem
České republiky). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky. V den volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

V Jemnici dne 12. 9. 2013

Ing. Miloslav Nevěčný v. r.
starosta města
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Slovo hejtmana
O nutnosti šetřit energií se mluví už dlouho. Ale stále jí spotřebováváme zbytečně moc.
Přitom efektivnější využívání energií snižuje výdaje nejen domácností, ale i měst, obcí
a výrobních provozů a zároveň je nejlepší investicí pro zlepšení životního prostředí. Náš
kraj patří dlouhodobě k nejčistším regionům v České republice. Pro zvýraznění tohoto stavu
jsme se rozhodli jako vůbec první region stát se „energeticky úsporným krajem“. Konkrétním počinem k dosažení tohoto cíle je projekt „Vysočina šetří energii“, jenž vznikl z iniciativy energetické společnosti E.ON a Kraje Vysočina v roce 2012. Portál „Vysočina šetří
energii“ je prvním krokem k hledání opatření vedoucích k úspoře energie v našem kraji.
Na začátku tohoto projektu dochází ke sběru informací o energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení měst a obcí a také zemědělských provozů. Druhým krokem pak
bude vyhodnocení získaných dat a navržení konkrétních úsporných opatření pro partnery,
kteří se do projektu energeticky úsporného kraje zapojí. V dalších etapách se projekt bude
věnovat energetické náročnosti veřejných budov a jejímu snížení, efektivnímu a úspornému
osvětlení interiérů a dalším oblastem zasluhujícím pozornost.
Dnes je u nás opět napjatá situace a všichni čekáme, co přinesou nové povolební poměry. Někteří s obavami, jiní s nadějemi. Ale za každé politické situace je šetření energií
jedním ze základních imperativů. Jde o zájem všech a také o to, aby nebyla i tato důležitá
oblast zneužívána pro zájmy jednotlivců nebo skupin, jako tomu bylo nedávno v případě
zavádění fotovoltaických panelů. Na nich vydělali jen ti včas informovaní a bohatí investoři. Na úkor nás všech, kteří to nyní musíme zaplatit. Na úkor přírody, kterou okupují a hyzdí
obludné stavby, jež „plodí“ zisky jen pro vyvolené.
Projektem „Vysočina šetří energii“ chceme pomoci také městům a obcím. Ty mohou
získat konkrétní návody k opatřením, na nichž vydělají všichni občané.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...
...v posledním období došlo za pomoci městského úřadu i muzejního spolku a občanů
k opravě drobných památek i k vybudování pomníků, opravě soch a vybudování naučných
stezek, ale i k dalším akcím k připomenutí historie Jemnice. Je to důkazem toho, že občané
mají o své město zájem. Snad je neodradí, že mnozí zde žijící lidé dělají pravý opak. Těm
poděkovat nelze. Snad přestanou škodit a svoji energii dokáží lépe zužitkovat.
Přesto zbývá ještě mnohé udělat! Příkladem je barokní kaplička na levé straně Želetavské silnice před hrobkou rodu Pallaviciniů (také zatím ve špatném stavu). Je s podivem, že
k této drobné stavbě se nikdo nehlásí. Nepatří obci Louka, městu Jemnici, ani k majetku
silnic, u které stojí. Kaplička stála u cesty, která vedla do Louky šikmo a byla zrušena
po vybudování nové silnice o pár metrů dále. Říkávalo se jí „Durdilova“ a občané Louky
k ní chodívali procesím prý o Svatodušních svátcích. Také se v minulosti o ni někteří starali.
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Je zasvěcena sv. Anně. Dnes by potřebovala opravu, podle památkářů prý za 150 tisíc Kč.
Součástí má být i odvodnění pozemku. Lípa stojící vedle byla v roce 2012 označena jako
„chráněný památný strom“.
Nevím, jak zní zákon o majetku, ke kterému se nikdo nehlásí. Nikdo nechce převzít
na sebe povinnost se i do budoucna o tuto památku starat. Je tedy odsouzena k postupnému
zániku? Nevím!
Možná, že občané Louky by se měli rozpomenout na své bývalé spoluobčany. Převzít
iniciativu a třeba zařadit do volebního programu opravu této kapličky – stát se jejím vlastníkem. Jsou součástí města Jemnice, žije zde řada podnikavých lidí a časem by se jistě našly
možnosti získat i finanční prostředky na opravu, která by nemusela státá oněch 150 tisíc
Kč. Je jisté, že péče o tuto kapličku je zátěží, ale i dokladem, že chceme udělat něco navíc.
A tak až pojedete nebo půjdete okolo, zastavte se, zamyslete, možná se najde i jiné, lepší
řešení. V každém případě by si tato drobná stavba patřící do krajiny naši pozornost zasloužila. Tak jako i některé další drobné památky, na které se zatím nedostalo.
Dokladem, že to jde, je i oprava „Červeného kříže“ stojícího před touto kapličkou, který
opravili na vlastní náklad pan Bastl, Brada a Škorpík. Čeká jen na nové vysvěcení panem
farářem Mons. Josefem Brychtou. Všem bych chtěl poděkovat!
Vladimír Hrbek

Okénko mateřské školy
Po prázdninách zas nastal školky čas.
Hodně jsme se těšili, dlouho jsme tam nebyli.
Ve školce se učíme, hrajeme a cvičíme.
Zpíváme si pro radost, kamarádů máme dost.
Ve školním roce 2013/2014 do Mateřské školy v Jemnici nastoupilo
150 dětí. Do ZŠ odešlo 42 dětí a přijato
do MŠ bylo 40 dětí z Jemnice a blízkého
okolí. Všechny děti byly přijaté ve správním řízení. Stejně jako v loňském roce
i letos jsme museli žádat zřizovatele
(město Jemnice) o výjimku z počtu dětí.
Ve čtyřech třídách je 28 dětí, v jedné
27 a ve třídě s upraveným vzdělávacím
programem je dětí 15. Složení všech tříd
je heterogenní.
Letošní rok je ale v něčem opravdu jiný, výjimečný. V měsíci dubnu byla započata
rekonstrukce celého areálu MŠ, kdy byla provedena kompletní výměna oken, zateplení
budov, výměna náhradního zdroje vytápění a také jsou nové střechy na všech budovách.
Věříme, že do „barevné“ mateřské školy se budou děti těšit o to více. Chtěli bychom poděkovat rodičům dětí, kteří svým vstřícným přístupem a pochopením usnadnili tuto situaci co
nejlépe zvládnout, aniž by byl provoz MŠ přerušen.
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V tomto školním roce ve třídě Sluníček probíhá projekt IB – KSP (Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů), který končí 31. 8. 2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a státním rozpočtem ČR. Jedenkrát týdně se
zde děti budou opět setkávat se zkušenou lektorkou Elenou Klauzsovou a budou pokračovat
v seznamování se s německým jazykem. I nadále se bude prohlubovat a rozšiřovat partnerství mezi naší MŠ a MŠ v Gerasu. Děti společně s rodiči budou mít možnost navštěvovat
své přátele v sousední zemi a účastnit se společných akcí.
Budeme pokračovat v ekologickém výukovém programu se zajímavými výlety do blízkého okolí i vzdálenějších míst. Povedeme děti k ochraně životního prostředí, opětovně
se zapojíme do akce Čistá Vysočina. V areálu MŠ budeme mít kontejnery na tříděný odpad a budeme děti podněcovat v jeho třídění. Stejně jako loni, tak i letos se děti mohou
těšit na divadelní představení divadla Úsměv z Brna, divadla Ludmily Frištenské a divadla Radost z Brna. Nejstarší děti budou mít opět možnost jezdit na představení do divadla
ve Znojmě. V minulém roce jsme navázali spolupráci s Divadýlkem Mrak z Havlíčkova
Brodu (karneval v KD, rozloučení s předškoláky), ve které chceme pokračovat. Ve všech
třídách chystáme pro rodiče dny otevřených dveří, společné akce, navštívíme seniory
v Domě s pečovatelskou službou, spolupracujeme také s DDM a ZŠ. O všech plánovaných
akcích budou rodiče včas informováni na nástěnkách ve třídách a tyto informace mohou
také zhlédnout na webových stránkách naší školy (www.ms.jemnice.cz).
Přejeme všem dětem a jejich rodičům šťastný vstup do mateřské školy a těšíme se
na mnoho společně strávených chvil.
Kolektiv učitelek MŠ

Zprávy z Gymnázia Dačice
A je po prázdninách :)
Nový školní rok jsme jako všechny školy zahájili 2. září 2013. Snad nejzajímavější byl tento den pro naše nové studenty, tedy studenty primy osmiletého studia a 1. ročníku čtyřletého studia. Primáni byli určitě maximálně
spokojeni, když uviděli na svých lavicích tablety iPad 32GB (4. generace), které budou
používat ve výuce a pro domácí přípravu z projektu PRIMA ON-LINE. Velké odhodlání
bylo znát i na všech studentech 1. ročníku. První den navíc řešili především příjemné záležitosti – seznamovací pobyt, který je čeká druhý
zářijový víkend, a hory,
na které vyrazí v lednu
nebo v únoru.
Přes prázdniny byla
dokončena
výměna
oken v učebnách na východní straně budovy.
Tři učebny byly nově
vymalovány.
Učebna
primy byla vybavena
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technologií Apple TV, která umožní bezdrátový přenos signálu z tabletu na interaktivní
tabuli. Studentům z internetové televize G-ONE.tv se podařilo získat grant 70 000,- Kč
od společnosti O2 na vybavení televizního studia, které vznikne v průběhu října ve škole.
G-ONE.tv se díky jejich prázdninové aktivitě opět posune o kousek dál.
Přejeme všem studentům a jejich rodičům pohodový školní rok 2013/2014.
Mgr. Milan Točík
Uplatnění maturantů gymnázia v roce 2013
Po úspěchu při maturitních zkouškách v květnu letošního roku, kdy všech 52 maturantek a maturantů z oktávy osmiletého a 4. ročníku čtyřletého gymnázia se ctí obstálo
a dosáhlo mimořádně dobrých prospěchových výsledků, se dostavil další úspěch v podobě
přijetí letošních absolventů Gymnázia Dačice ke studiu na vysokých a vyšších školách.
K vysokoškolskému studiu je přijato 50 uchazečů a uchazeček, tj. 96,2%, zbývající
2 letošní absolventky (3,8%) budou studovat obory se zaměřením na sociální práci na vyšších odborných školách. Zajímavá je statistika uvádějící počty nastávajících posluchačů
vysokých škol podle oborového zaměření. Plných 15 absolventů a absolventek naší školy
nastoupí ke studiu učitelství. Další nejpočetnější skupinu tvoří budoucí posluchači vysokých škol se zaměřením na ekonomické obory, kterých je 8. Pět letošních maturantů a maturantek bude studovat nelékařské obory na lékařských a zdravotních fakultách (např. obory
fyzioterapeut či zdravotnický záchranář), po třech obory lékařství, zemědělské vč. lesnictví
a dřevařství, obory humanitní, přírodovědné a chemicko-technologické. Dva absolventi odcházejí studovat strojírenství na strojních fakultách a další dva obory informatika a informační systémy. Po jednom jsou pak zastoupena úspěšná přijetí ke studiu práva, farmacie
a bezpečnostního managementu na univerzitě obrany.
V předchozích letech jsme sestavovali také statistiku, která zachycuje, kolik našich absolventů směřuje do jednotlivých měst, sídel vysokých škol. Z tohoto pohledu i v letošním
roce vítězí Brno, kam odchází na vysoké školy 22 posluchačů, pomyslná druhá příčka patří
Českým Budějovicím (16 posluchačů), třetí pozici zaujalo hlavní město Praha s 8 uchazeči
a zbývající čtyři uchazeči se po jednom rozcházejí do Olomouce, Pardubic, Mladé Boleslavi a Jindřichova Hradce.
Přejeme všem našim letošním absolventům úspěšné zahájení studia na vysokých a vyšších školách, hodně zdaru v jeho průběhu a dobré uplatnění po jeho absolvování. Děkujeme
jim současně, že při přijímacím řízení na vysoké a vyšší školy dělali dosaženými výsledky
čest nejenom sobě, ale také „svému“ gymnáziu, které je po čtyři nebo osm let připravovalo.
Další informace ze života školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv.
PaedDr. Aleš Morávek

Dobrovolníci propojí komunitní aktivity přes hranice
Občanské sdružení AlterNaiva získalo
dotaci z MŠMT na realizaci přeshraničního projektu „Jsem dobrovolník“. Cílem
projektu je navázání kontaktu s mladými
organizacemi z Rakouska a Česka pracujícími s mládeží a dobrovolnictvím. Spo-
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lupráce bude formována prostřednictvím strategických setkání se zástupci organizací Jugendverein
z měst Raabs a Karlstein. Společně s dobrovolníky
z Jemnice a Rakouska pak budeme organizovat
Dobrovolnické víkendy zaměřené na vzájemné poznání, inspiraci a konkrétní společné aktivity. Celý
projekt trvá do konce roku 2013, do té doby je také
možné podpořit mnohé dobrovolnické iniciativy
mladých lidí. To je výzva.
Projektem chceme mládeži a organizacím pro
mládež z Česka i Rakouska nabídnout možnost
hledat společně způsoby, jak vzájemně spolupracovat na příhraničních aktivitách, vytvářet nové
a podporovat stávající činnosti dobrovolníků.
Na úvodní schůzce v Raabsu jsme se domluvili
se zástupci Jugendverein na blízké součinnosti
při pořádání prvního Dobrovolnického víkendu v Jemnici. Místní dobrovolníci mají za sebou
pilotní ukázku toho, jak může podobný víkend
probíhat. Výsledkem je, mimo jiné, nový vzhled
Letního kina v Jemnici.
Dobrovolnický víkend je pro mladé lidi od 15
do 26 let z Jemnice a okolí a stejně tak z rakouské
strany. Program se bude skládat z úvodního poznávání a seznamování se, z aktivit zaměřených
na předsudky, zkušenosti s akcemi v našich městech a také z plánování konkrétní dobrovolnické
akce v Jemnici. Celkový počet účastníků víkendu
je minimálně 15 (5 CZ, 10 AT). Celá akce je financována z programu Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je
pro účastníky zdarma. Komunikačním jazykem je
základní angličtina.
Projekt může v nepřímém důsledku podpořit
i vzájemnou synchronizaci a součinnost jemnických organizací a spolků i města Jemnice prostřednictvím sdílení lidských zdrojů, materiálu,
vybavení a kontaktů skrze plánovaný web www.
jsemdobrovolnik.eu. Více informací o tom, jak
se zapojit, termíny a aktuální nabídku je možné
sledovat na webu www.alternaiva.jemnice.cz,
na www.facebook.com/alternaiva.jemnice .
Za AlterNaiva o.s. Ondřej Ferdan,
alternaiva@gmail.com, www.alternaiva.jemnice.cz

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
v týdnu od 30. září do 6. října 2013 probíhá celostátní akce Týden knihoven, do které
se opět zapojila i naše knihovna – v tomto období nabízíme celoroční registraci pro nové
čtenáře zdarma, vyhlašujeme prominutí poplatků za pozdě vrácené výpůjčky, všechny školáky zveme na tradiční „Pizza kvíz“ na téma: „Kamarádi z knih“ a v sobotu 5. října 2013
ve 14:00 akci uzavřeme promítáním dokumentárního filmu Šmejdi, který ukazuje manipulaci, ponižování a nátlak, které se skrývají za zavřenými dveřmi „předváděcích zájezdů
pro seniory“ a vyvolal velký ohlas jak u publika, tak i u odborné filmové kritiky. Nevyhovuje-li někomu sobotní termín, může přijít na další promítání v následujícím týdnu v úterý
8. října 2013 v 9:00 hodin, nebo ve čtvrtek 10. října 2013 ve 13:00 hodin. Promítání je pro
všechny zájemce zdarma.
Z nových knih:
Hirschmann Maria Anne – Hansi: strhující příběh o sudetské dívce, která studovala v nacistické škole a fanaticky zbožňovala Adolfa Hitlera.
Lloyd Tom – Strážce soumraku: 5. díl řady Vláda soumraku
Králíková Monika – Pletení košíků z papírových pramenů 2.: autorka se věnuje pletení
z netradičního materiálu – novinového papíru, navazuje na první úspěšnou publikaci
a rozšiřuje téma o nové nápady a výrobky.
Devátá Ivanka – Jak jsem se zbláznila: ani v blázinci není o humorné situace nouze. Alespoň v knize Ivanky Deváté, která se nakonec v této instituci ocitla. A vy se dozvíte, jaká
dlouhá cesta ji tam přivedla a co tu zažila.
Koukolík František – Lidský mozek: Nové vydání, poprvé bohatě ilustrované, popisuje
funkční systémy lidského mozku obecně, zrakové, sluchové a taktilní poznávání, paměť, jazyk, praxi, lateralitu, emoce vědomí a pozornost. Monografie vznikla na základě
autorových přednášek.
Připravujeme:
30. září – 5. října 2013 – Pizza kvíz pro děti
5., 8., 10. října 2013 – promítání dokumentárního filmu Šmejdi, zdarma
29. října – 26. listopadu 2013 - „Nenechte mozek zlenivět!“ - kurz na zlepšení paměti
a koncentrace na běžné úkoly pro seniory - každé úterý od 9.00 do 11.30 hodin, nutno
přihlásit do 17. října 2013, zdarma
Otevírací sobota v říjnu:
26. 10. 2013 – od 8:30 do 10:30 hodin

Pracovnice knihovny
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Služby LPS stomatologické
SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK: 9.00 – 12.00 HODIN
5.10.
6.10.
12.10.
13.10.
19.10.
20.10.
26.10.
27.10.
28.10.

sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
pondělí

MUDr. Machová Eva
MUDr. Boshnyaková
MUDr. Machová Eva
MUDr. Ambrožová E.
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Bartoňková O.
MUDr. Bednářová M.
MUDr. Machová Eva

Husova 554, Náměšť n. O.
Vltavínská 1346,Třebíč
Husova 554,Náměšť n. O.
Lesonice			
Husova 554, Náměšť n. O.
Husova 554, Náměšť n. O.
Vltavínská 1346, Třebíč
Zdislavina 11, Třebíč
Husova 554, Náměšť n. O.

568620248
568844194
568620248
774445394
568620248
568620248
568808274
568824359
568620248

Jitka Pospíšilová, sekretariát ředitele

Test víry
Moje tříválcová Fábie, http - 1,2 si v posledních měsících žádala stále více a více
profesionální péče a tak šla, na doporučení mého servismanna, o dům dál. Nakonec po deseti letech téměř spolehlivé služby získala nárok na menší výkony a kratší cesty. Její nová
majitelka z Třebíče, která není tak náročná na letmé starty při předjíždění a ostré brzdy při
dojezdech, je s technickým stavem i jízdními vlastnostmi mojí pravidelně opečovávané
škodovky spokojena. Žena za volantem má obvykle menší nároky na výkon motoru a též
obvykle nejezdí sportovním stylem. /Viz vtípek dopravního policisty, který po radarové
kontrole říká: „Letěl jste moc nízko, a tak jsme vám změřili nejen výšku, ale i rychlost.“/
Jsou však i výjimky a pak je lépe takovým spěchálkům nepřekážet. Devadesátkou nebo
stotřicítkou na dálnici může přece jet každý, když chce být dříve v cíli a druzí by jeho důvody měli respektovat. Není žádnou potupou být předjet a uvolnit jízdní pruh pro rychlejší
a silnější vozy či řidiče. Spěchat se však musí umět a kromě plynového pedálu je třeba též
užívat brzdy. Havárek z důvodu nepřiměřené rychlosti je stále dost. Dle dopravních posudků je právě nepřiměřená rychlost hlavní příčinou kolizí a nehod. Teprve v druhé řadě je
příčinou bouráků závada v samotném technickém stavu. Pravidelná kontrola motorových
vozidel a všech zařízení má garantovat jejich bezpečnost a spolehlivost, ale nemůže nikdy
suplovat selhání lidského faktoru.
Proto nejenom pro zvládání volantu automobilu, ale i různých úseků lidského života
je na prvém místě třeba pečovat o patřičnou výbavu a zdatnost každého člověka. V letošním
Roce víry jsme měli možnost otestovat, jak je naše duchovní formace spolehlivá a účinná.
Tréninkovým manažerem nejsou v tomto případě simulované situace na obrazovce, ale sám
reálný život. Každý den je třeba zaujmout postoj k různým křižovatkám, kde dání přednosti
v jízdě není vždy pravidlem. I tam, kde se jezdí bez pravidel a přes plnou čáru, je třeba najít
bezpečné řešení pro sebe i pro druhé. Agresivní postoje na jedné straně musí být neutralizovány moudrostí a rozvahou na straně druhé. Bez ovládnutí emocí je nemožné soužití
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s těmi, kteří se odvolávají na svou cholerickou náturu a stojí si nekompromisně na svém.
Běda, když se pak takto začnou chovat politici nebo vojenští stratégově, manželé doma, či
spolužáci ve škole. Konflikty řešené násilím nemají konce. Řetězová reakce zla je obvykle
ukončena, až se obě strany navzájem zničí. Nárůst rozvedených manželství je výmluvným
dokladem neústupnosti a neochoty ke kompromisním řešením i tam, kde tomu křesťanské
postoje kdysi dokázaly zabránit.
Proč je tomu tak?
Aby měl člověk sílu neodpovídat na zlo zlem, musí mít živou víru. Musí věřit, že lepší je
mluvit pravdu nežli lhát, že lepší je být poctivý nežli krást, že lepší je milovat než nenávidět.
Biblický výrok: „Tomu, kdo tě uhodí na pravou tvář, nastav i druhou,“ je možné přijmout
buď v poslušnost s jistou mírou pokrytectví, nebo s vírou v upřímnosti. Milovat Boží láskou totiž znamená obětovat se bez sebelítosti. Věřit, že mohu na sebe vzít hříchy či selhání
druhých, a tak následovat Krista. Ježíš takové učedníky nazývá tvůrci pokoje a prohlašuje
je blaženými syny Božími.
Vždy budou někteří řidiči překračovat rychlost tam, kde nebliká kontrolka radaru a jezdit přes dělící čáru. Totéž platí o různých životních situacích. V době dětství i mládí, v dospělosti, v práci i sportu, ve stáří i nemoci. Je na každém z nás, pro jaké postoje se v konkrétní situaci rozhodneme. Jedno je však jisté. Je lépe odpouštět než soudit a odsuzovat,
lépe je snášet nespravedlnost než druhé terorizovat. Kdo tomu věří, zakusí po bolesti smír,
po neklidu pokoj a po zármutku i radost.
Nebojte se denně zatížit svou víru. Jen tak zakusíte i její ovoce. Nadarmo neřekla
Alžběta Panně Marii: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno
od Pána.“
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Jemnickým školákům je svět otevřený, jen vědět, jak na to!
V Jemnických listech (září 2013) referoval náš syn prof. MUDr. Ladislav Hosák,
Ph.D. (nar. 1962), že byl v červnu 2013 ve skupině psychiatrů přijatých slavnostně japonským císařem a že byl na kongresu v Kyotu zvolen do vedení Světové federace společnosti
pro biologickou psychiatrii. Syn je přednostou Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, předsedou Společnosti biologické psychiatrie ČR. Lituji,
že se toho nedožila jeho matka, moje manželka MUDr. Zdeňka Hosáková. Syn Ladislav
i vnoučata Kristýna a Ladislav absolvovali jemnickou obecnou školu. Jak syn Ladislav,
tak matka vnoučat moje snacha Mgr. Jiřina Hosáková i já s mojí manželkou Zdeňkou jsme
všichni čtyři pracovali na jemnické psychiatrii. Snacha je nyní vysokoškolskou učitelkou
a vědeckou pracovnicí jako náš syn. Vnoučata mají vysokoškolské diplomy prestižních
oborů a ovládají angličtinu a počítače.
Vnučka Mgr. Kristýna Hosáková (nar. 1989) je psycholožkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl můj otec Ladislav Hosák (nar. 1898) profesorem
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dějepisu. Vnoučata bývají s rodiči dvakrát ročně u mne v Jemnici. Kristýna je modelový
příklad, jak se jemnická školačka dostala do velkého světa. Základem je znalost angličtiny,
počítačů a účast na prázdninových studentských pracovních pobytech či podobná praxe.
Dokud neznala Kristýna angličtinu, pomáhala v léčebně dlouhodobě nemocných a v domově důchodců. Potom získávala zkušenosti o prázdninách v USA a v Británii na táborech
mládeže, umývala tam nádobí, na Islandu se studenty stavěla ploty na dobytčí farmě, letos
však již v Kanadě vedla domácí hospodářství v univerzitním městě Kingstown. Učednická
léta svého vstupu do „velkého“ světa mi jak syn Ladislav, tak vnučka Kristýna podrobně
i se svými dojmy písemně vylíčili. Já jako redaktor Vlastivědného sborníku Moravskobudějovicka, vydávaného Muzejním spolkem v Moravských Budějovicích, jsem jejich návody
osobního růstu otiskoval s nadějí, že někomu mladému budou jejich příklady užitečné. Odborná kariéra je dnes otevřena každému jemnickému školákovi, jen vědět, jak na to! Mládež
potřebuje identifikační vzory.
Články mého syna a mojí vnučky má v počítačovém archivu kultury Městského úřadu
v Jemnici pro čtenáře Jemnických listů k dispozici paní redaktorka Dana Babišová ve svém
počítači (kancelář č. 9 MěÚ Jemnice, mailová adresa kultura@mesto-jemnice.cz). Jde
o stránky 486 - 492 a 504 – 505 vytištěné ve druhém svazku Vlastivědného sborníku
Moravskobudějovicka z roku 2008. Principy kariérního postupu jsou ověřené. Moji synovci mají jeden vedoucí místo v betonářské lobby ČR, druhý akademické a vědecké tituly dvou prestižních univerzit a pedagogickou praxi na univerzitách ve Štýrském Hradci
a Tuebingen i stáž v atomovém výzkumném středisku v Grenoble. Na stranách 340 – 347
uvedeného sborníku v počítačovém archivu paní redaktorky Dany Babišové jsem v článku „Prof. MUDr. Jan Gross, CSc., a moravskoslezská psychiatrie“ popsal velmi tvrdou
cestu nahoru svého učitele, který po r. 1968 čtvrt století vedl jako lékařský ředitel největší
německou psychiatrickou univerzitní kliniku (Hamburg – Eppendorf). Tak drsnou životní
dráhu bych dnešním školákům nepřál! Prof. Gross mládí prožil v koncentračním táboře
Bergen – Belsen ...
MUDr. Ladislav Hosák, CSc.

Nejenom úklid Barchanu 2013
Při setkání s některými lidmi si členové dozorčí rady Správy majetku města Jemnice
vyslechli výtky za cenu úklidu na slavnosti Barchan. Je tedy naší povinností tuto částku
136 tis. korun alespoň okrajově vysvětlit. Tak za prvé se nejedná pouze o úklid náměstí
a přilehlého okolí, ale jde především o výstavbu, demontáž a odvoz městské brány, pódia,
tanečního parketu a přilehlých stanů. Dále se musí navozit a odvozit veškeré stoly a lavice,
navěsit prapory, osvětlení apod. Potom teprve nastává čas na úklid všech těch povalujících
se kelímků, tácků, papírů. Úklid se provádí v brzkých ranních hodinách v sobotu, neděli
i v pondělí. Tyto odpadky je třeba také odvézt na skládku Borek. Při všech těchto pracích
se samozřejmě neobejdeme bez potřebné techniky. Na závěr bych připojil jednu možnost,
jak tuto částku snížit. Správa majetku přijímá nabídky na dobrovolnou výpomoc při úklidu
Barchanu 2014.
S přáním všeho dobrého kolektiv dozorčí rady SMM Jemnice
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Andělé mezi pravicí a levicí
Moderní lékařská věda je úžasná. Nedávno jsem se dočetl, že se skoro každý můžeme
dožít stovky. Stačí dodržovat pár jednoduchých pravidel. To nejdůležitější z nich prý je neumřít například v sedmdesáti. Kdo si nedá pozor a natáhne bačkory dřív, nesmí se pak divit,
když se té slíbené stovky nedožije. Podle mě je to ale trošku jinak: dlouhého věku se dožívá
jen ten, kdo žije v přátelství se svým andělem.
Otázkou, zda andělé existují či ne, se nezabývám. Prostě vím, že jsou. Jsou dokonce
i v Jemnici. Je tu například firma Anděl. Nejednu rodinu už zbavila hrůzy před vloupáním
či pádem se schodů.
S anděly se navíc setkáváme i na jiných místech: u pokladny v samoobsluze, v čekárně
u lékaře, jsou také v bistru a za různými přepážkami. Křídla mají obvykle cudně složená
pod svetříkem nebo halenkou. Věřím, že je mají, nemusím je vidět. Většina andělů, které tu
znám, jsou totiž ženského rodu.
Zde se mi namítne, že obyčejný hříšník jako já by ani o andělech psát neměl. Vždyť ani
nedokážu poznat, jakého jsou rodu. Jak se mám bránit? Teologové se celá staletí marně přou
o to, zda andělé mají tělo z naprosto čiré látky, nebo jsou to čistě duchovní bytosti, které se
do těl oblékají, pouze když se nám mají zjevit. Kdosi mi dokonce tvrdil, že anděl je v tomto
směru cosi jako africká Crocuta crocuta, u níž i ošetřovatelé v zoologických zahradách bývají často na rozpacích, zda daný exemplář je sameček, či samička.
Budiž. Možná jsou mé představy o andělech zkreslené. Pevně však věřím aspoň tomu,
že každý máme svého. Zásadně proto nesouhlasím s vyznavači Islámu, že bychom měli
dva, jednoho napravo, co zapisuje naše skutky dobré, a jednoho vlevo, který eviduje ty zlé.
Takový muslim si musí připadat, jako by pořád stál uprostřed kamenné brány do jemnického hřbitova.
Spíše mi vyhovuje představa, že se mi anděl vznáší šikmo v půlmetrové vzdálenosti nad
hlavou. To aby měl přehled, co a jak dělám. Proto bychom neměli na ulici plivat, nebo odhazovat banánové slupky, ani když nás nikdo nevidí. Neboť anděl to pokaždé vidí. Anděla si
nemůžeme vybrat. Tak jako jsme si za socialismu nemohli vybrat obvodního lékaře. Prostě
ho máme. Jenom s tím rozdílem, že nevíme, jak se jmenuje. Má domněnka je, že andělovo
jméno musí začínat stejným písmenem jako křestní jméno svěřence. Sním o tom, že ten
můj má jméno Malachim, Metatron nebo i jednoduše Marián či Miloš. Těžko bych se smířil
s andělem, který by se jmenoval Karel.
Samozřejmě mi někdy vadí, že nemám na svého anděla spojení ani mejlem ani mobilem. Utěšuju se ale, že by to bylo zbytečné, stejně je mi pořád nablízku. Nevím, čím to je,
ale v srdci cítím, že je mi nejblíž, když jsem v Podolí. Rád bych se ho zeptal, jestli mám jít
koncem října k volbám a koho volit. Už z toho prostého důvodu nemůžu mít anděly dva:
na pravici a na levici. Vždyť by se poprali.
Milan Růžička
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Zapomenutá příjmení v Jemnici
Nechci se rozepisovat ve svém příspěvku o příjmeních lidí v Jemnici příliš zeširoka.
Bylo by to téma na více článků. Mnoho jich stejně, jako jinde, mizí a objevují se nová. Je to
vlastně přirozený vývoj v důsledku úmrtí, narození a stěhování.
Některá jsou alespoň pro mě zajímavá,
ale přestože mám možnosti omezené, snažím
se po nich pátrat. Je možné sledovat např.
příjmení majitelů polností na starých katastrálních mapách. V některých případech se
v našem městě ještě užívají příjmení bývalých majitelů, hlavně v případě domů. Říká
se jim tzv. „po chalupě“, ale bývají často
zkomolená a je to více zažité na vesnicích.
Při jedné jarní procházce jsem se zatoulal až
do polí zvaných „V dílech“. Stojí tam kamenný kříž, který jsem si vyfotil. Na podstavci je
text: „Ke cti a slávě Boží obětovala Kateřina
Kalená a celá rodina Hlouškova v Jemnici
1884.“ Nápis mě zaujal a rozhodl jsem se
po příjmení v širší souvislosti pátrat. Vím,
že se říkalo „U Kalenů“ v domě Jelínkových
na ulici Želetavské. Vodítkem v pátrání by
mohl být záznam v adresáři z roku 1923.
Tam je mezi stolaři v Jemnici, kromě dalších osmi, uveden Kalena Josef. Také v publikaci, kterou vydal Československý červený kříž v roce 1921 s názvem: „Seznam zjištěných
případů úmrtí účastníků světové války 1914 – 18, o nichž nebylo možno příbuzné přímo
vyrozuměti“, je uvedeno: „Kalenda Karel, 25-letý nar. v Jemnici, okr. Mor. Budějovice,
rodiče Frant. a Marie, zemřel neznámo kdy, v Busto – Arzizio v Itáli“. Příjmení je však
trochu odlišné, mohlo by být ale zkomolené. A nakonec, ať je to jakkoli, toto příjmení není
uvedeno na pomníku padlých a zemřelých v I. sv. válce na hřbitově v Jemnici.
A na závěr tedy otázka – ví někdo víc?
František Železný

Paměti Jana Kopečka
V Jemnici působil jako učitel na lesnické škole spisovatel Jan Vrba. Takový jihomoravský Karel Klostermann. Jeho snad nejznámějším románem je „Bažantnice“ z roku 1935,
napsaná právě v Jemnici. Bažantnice, ve které se děj románu převážně odehrává, je dodnes
kus krásného lesa se spoustou vzrostlých stromů, z velké části listnatých. Jenda Jakoubek
jednou navrhl, abychom se vydali tu Vrbovým románem proslavenou Bažantnici prozkoumat a jaksi si ji osvojit. A tak jsme se tam vydali. Předtím jsme, jak bývalo mezi kluky
zvykem, někomu vlezli do zahrady tak zvaně „na kadlátka“, to jest na ještě nezralé zelené
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švestky. Požití těchto švestek nepřinášelo uspokojení a dnes už neumím vysvětlit, co nás
na těch „kadlátkách“ tak fascinovalo. Snad to, že to byl jakýsi kavalírský delikt a nebýt
přitom chycen, znamenalo plusové body do klukovských kádrových záznamů. Požití kadlátek (byli jsme poučeni, že to jsou „Karlátka“ podle Karla IV, který je do Čech přivezl)
mělo však výrazné negativní důsledky. Organismus se často bránil požití tohoto nezralého
ovoce prudkým náhlým průjmem. Průjem se dostavil i tentokrát. Náhle, prudce a pro oba
současně. A navíc ve chvíli, kdy jsme byli asi osm metrů vysoko v koruně mohutného stromu. (Byl to dub.)
Na sestup už pro prudkost záchvatu čas nebyl, a tak jsme byli oba nuceni vykonat vše
potřebné pro uvolnění žaludečních křečí ve jmenované výši ve větvích stromu. Zapůsobila
všudypřítomná gravitace, ale té byly v cestě větve, které jsme potřebovali pro sestup. Byli
jsme šokováni, jak mnoho větví pod námi bylo zasaženo, a to vždy tam, kde větev vyrůstala
z kmene, tedy v místě, které je pro jedince sestupujícího se stromu nejdůležitější. Byli jsme
tedy nuceni k pozdějšímu sestupu použít metodu „šimpanz“ využívající k sestupu na nižší
větev i silný průhyb větve vyšší, na které jsme právě ve větší vzdálenosti od kmene viseli
a svou hmotností ji zatěžovali. Bez líčení dalších podrobností mohu konstatovat, že na tento
sestup nikdy nezapomenu.
A tak jsme s Jendou Jakoubkem, způsobem sobě tehdy vlastním, prozkoumali i Bažantnici, další to místo významné jak pro historii Jemnice, tak pro historii literární. A tím si i ji
osvojili.
Jako dítko člověk snadno zažije i skutečný strach ze smrti. Kdyby tak „dospěláci“ tušili
jak často! Jednou jsem nechtě upustil na zem lékařský teploměr a najednou jsem měl k dispozici kuličku rtuti volně se kutálející v kuchyni po linoleu. Sebral jsem ji do lahvičky. Podle „Encyklopedie české mládeže“, jejíž všechny svazky jsem zdědil po panu Penkovi, jsem
znal princip tlakoměrné U-trubice, a tak jsem se rozhodl ji realizovat. Rtuti bylo málo, ale
já věděl, že máti má ještě jeden rezervní lékařský teploměr. Ten mi vzápětí také „nešťastnou náhodou“ „upadl“ a rtuti pak už bylo dost. Nad svíčkou jsem ohnul tenkou skleněnou
trubičku do tvaru U a „systém“ tou rtutí naplnil. Foukáním ústy do jednoho ramene toho
„U“ jsem vyvozoval tlak a U-trubice tlak bezvadně měřila. Pak jsem chtěl zkusit, lze-li můj
nový přístroj použít i na vyšší tlaky.
Ucpal jsem jeden konec trubice a se značně větším tlakem jsem zase foukal do druhého konce. Fungovalo to také, teď jako vysokotlaký tlakoměr. Byl jsem spokojen a uvolnil ústa. V tom okamžiku stlačený vzduch mezi mým palcem uzavírajícím druhý konec
trubice a rtutí vystřelil rtuť velikou rychlostí přímo mně do úst. Rtuť zůstala ležet někde
na kořeni jazyka a ať jsem se snažil sebevíc, nebylo možno ji vydávit. Stačilo by možná
hodně sklonit hlavu a rtuť by sama vypadla, ale to bylo to jediné, co mě nenapadlo. Pokračoval jsem v dávení, až jsem rtuť spolkl. Rtuť je jed, to jsem věděl. Spolkl jsem jed,
tedy teď bude následovat to, co je neodvratné, polkneme-li jed. Smrt. Matce jsem neřekl
nic, posadil jsem se do koutku kuchyně a čekal, až umřu. Ty deprese a ten strach ze smrti
bych nikomu nepřál.
Smrt ale nepřicházela a najednou venku před domem pískal Jarek Spáčil a volal, že
by potřebovali brankáře pro nastávající fotbalový zápas s „nádražáky“. A tak jsem šel hrát
fotbal.
Jan Kopeček
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Přehled kulturních pořadů
30.9.-5.10.
		

Pizza kvíz na téma „Kamarádi z knih“
- v otevírací době městské knihovny
- Městská knihovna v Jemnici

5.10.2013
14.00 hodin
		
		
		
		
		
		

Promítání dokumentárního filmu ŠMEJDI
- film ukazuje manipulaci, ponižování a nátlak, které se skrývají 		
za zavřenými dveřmi „předváděcích zájezdů pro seniory“ a vyvolal
velký ohlas jak u publika, tak i u odborné filmové kritiky
- nevyhovuje-li někomu termín, další promítání tohoto dokumentu v úterý
8.10.2013 v 9.00 hodin nebo ve čtvrtek 10.10.2013 ve 13.00 hodin
- zdarma
- Městská knihovna v Jemnici

5.10.2013
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
-Jelzin party, hraje DJ Halogen

12.10.2013
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
-Absolut night, Granini grep + Absolut vodka, hraje DJ Adas

18.10.2013
		
		

LADĚNÍ č. 2
- Oldřich Janota - koncert		
-Knihkupectví Ladislava Hejla

19.10.2013
19.00 hodin
		
		
		
		

Jemnický Podzim Fest
- Petr Bende & band, Rybičky 48, El Gaučo, Eponine, Vigo, 4K,
M. Řezníček
- KD Jemnice
- předprodej vstupenek na TIC Jemnice, vstupné 170,- Kč
- pořadatel Jiří Prokeš

19.10.2013
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
-Tullamore party, hraje DJ Kitt

22.-27.10.
		
		
		

Výstava výrobků a výpěstků občanů Jemnice
- otevírací doby ve všední dny 9.00-16.00, so, ne 9.00-14.00
- vestibul KD v Jemnici
- pořadatel STP Jemnice
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26.10.2013
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
-Mystery night, hraje DJ Rudys

29.10.-26.11
9.00-11.30
každé úterý
		
		
		

Nenechte mozek zlenivět
- kurz na zlepšení paměti a koncentrace na běžné úkoly pro seniory –

2.11.2013
20.00 hodin
		
		

Večer s Ivo Šmoldasem a Radimem Uzlem
- vstupné 150,- Kč, předprodej v TIC Jemnice,  721 508 737
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

15.-22.11.
		
		

Výstava kreseb Moniky Holíkové
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

17.11.2013
15.00 hodin
		
		
		

O Perníkovém dědkovi
- divadelní pohádka pro děti i dospělé
- vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

29.11.2013
20.00 hodin
		
		
		

Koncert Jakuba Smolíka
- vstupné 200,- Kč, od. 4.11.2013 předprodej v TIC Jemnice,
 721 508 737
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

- nutno přihlásit do 17.10.2013
- zdarma
- Městská knihovna v Jemnici

Jemnický Fest uzavírá českou festivalovou sezónu
A je tu podzim! Děti už jsou zvyklé na pravidelný režim zasedání do školních lavic
a ač je to k nevíře, tak za chvíli jsou tu Vánoce. Ale nepředbíhejme! Ještě pořád je tu
podzim v plné síle. Máme za sebou krásné léto a s tím i nespočet festivalových scén
a venkovních produkcí. Je potřeba se s nimi hezky rozloučit a přejít zase do krytých
sálů a hal. K tomu je tu Jemnický Fest, který opět svojí podzimní částí uzavírá letošní sezónu. Ta se letos oficiálně zavře v sobotu 19. října 2013 v jemnickém kulturním
domě.  
I pro letošní rok jsou na programu známá i méně známá jména. Mezi ty známé patří
oblíbený zpěvák Petr Bende, který přijede se svojí kapelou. Již potřetí do Jemnice zavítají
Rybičky 48 se svojí úžasnou hudební show. Na jevišti vystoupí i kapela Eponine - ta vznikla
sloučením kapel Crash Road a Final Fiction, které na Jemnických Festech už dříve vystupoříjen 2013 / Jemnické listy / 21

valy. V Jemnici se poprvé objeví pražské uskupení El Gaučo s jemnickým rodákem Karlem
Richtrem. „V naší hudbě můžete slyšet prvky folku, ska, raggae, funky, swingu a ostatních
typů hudby. Naším krédem je rozdávat lidem radost a hravost,“ říká Karel Richtr. O program se také postará taneční skupina 4K a do rána bude hrát rocková kapela Vigo.
Svými glosy bude provázet Milan Řezníček, který si připravuje i soutěže pro dospělé!

Vstupenky jsou v předprodeji za 170 korun v TIC Jemnice. Lze je také zakoupit online přes vstupenkovou síť TicketOn. Vstupenky budou v prodeji i na místě v den konání
od 19. hodin na pokladně.
Bližší informace jsou aktualizovány na www.facebook.com/JemnickyFest a www.nkn.
jemnice.cz.
Jirka Prokeš, organizátor akce

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Chtěli byste začít něco dělat pro své zdraví? Zkuste hůlky, ty se hodí pro každého.
Severská chůze, jak se také někdy nordic walkingu přezdívá (pochází totiž z Finska),
nemá žádné zvláštní nároky na fyzičku ani na věk. S hůlkami mohou vyrazit do terénu
senioři, děti i lidé s nadváhou. Nakonec i ti, kteří trpí srdečně-cévními nemocemi, nebo
revmatici.
V přírodě i na ulici dnes potkáme s hůlkami spoustu lidí, kteří vlastně nevědí, jak je
správně používat. Většinou se o ně jen opírají, aby se jim šlo pohodlněji. Tím, že při pohybu
zapojíme horní část těla, se zvýší rovněž spotřeba kalorií, a to až o 20 % ve srovnání s běžnou chůzí (za hodinu spálíme asi 400 kalorií, což vydá za jeden lehčí oběd).
Nordic walking přispívá i ke správnému držení těla a výborně se při něm protáhnete,
při správné technice se aktivuje až devadesát procent svalů! A jestli se bojíte, že Vás budou
bolet kolena či kyčle, pak můžete být klidní. Chůze s hůlkami je ke kloubům šetrná a zátěž
redukuje na minimum.
Zdroj tohoto článku je časopis Tina a vše ostatní o hůlkách si můžete najít na internetu,
www.czech-nordicwalking.com.
Marie Čurdová
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Blahopřání
Dne 29. září 2013
oslavili 40 let společného života
manželé Božena a Jaroslav Svobodovi
z Louky
Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví
a Božího požehnání
ze srdce přejí synové Jarda a Zdeněk
s rodinami a dcera Boža s rodinou
Vnoučata posílají sladkou pusu

Blahopřání
Dne 7. října 2013
se dožívá krásných 89 let
náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan Bohumír Cyprián z Jemnice
Hodně zdraví a optimismu do dalších let
přeje celá rodina

Vzpomínka
Kdo měl rád, vzpomene,
kdo miloval, nezapomene
Dne 9. října 2013
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
naší maminky a babičky
paní Blanky Svojsíkové
Za tichou vzpomínku děkují syn Milan s rodinou
a dcera Stáňa s rodinou

Vzpomínka
Kdo v srdci žije,
neumírá...
Dne 10. října 2013
uplynulo třetí smutné výročí od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš syn Luboš Salava z Jemnice
S láskou vzpomíná maminka a bratr Pepa
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Vzpomínka
Čas neúprosně letí a v srdci bolest zůstává,
slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný zůstává
Dne 16. října 2013 vzpomeneme
2. výročí úmrtí
naší milé maminky, babičky a prababičky
paní Jaroslavy  Havlíkové z Jemnice
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
S láskou vzpomínají dcera a synové s rodinami
a ostatní příbuzní

Vzpomínka na paní Věru Bastlovou
Usměvavá Věra nežila ve spěchu,
s kamarádkami měla ráda chvíle oddechu
a v drobnostech našla potěchu.
Na její zahradě se v říjnu 08 poprvé dočkala sklizně ořechů.
Život ji bavil i přes občasný pech,
31.10.08 náhle opustila svět.
Vzpomínky na Věru se zas vyrojily
a ořešáky blízko Želetavky od roku 09 zmrzly a už nerodily.
S Věrou bývala často pohoda,
letos snad trochu bude ořechů úroda.
Děkujeme kamarádkám, že máte Věru v srdíčku
a na hrob jí dáváte kytičku.
Je milé mít mezi přáteli důvěru,
z nikoho nedělat chuděru.
Úsměv zažene chmury a různé můry.
Jaký byl život Věry?
Žila skromně a ne nad poměry.
Než se rozední,
ještě vzpomenu, že uměla vařit „levou zadní“.
K vaření měla mozek,
věděla, jak si práci ulehčit a ne jako mezek.
Milovala jitra, až tak byla chytrá.
Dobře začala den a věděla, že věčně tu nebudem.
Děkujeme za vzpomínku všem!
S Věrou byla víc pohoda, je jí škoda.
I když často neměla peníze,
nestresovala ji krize a ani televize.
Nemusela se mýt v řece, byla nad ní přece...
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Rádi vzpomínají Marie a Ivo Janouškovi z Jemnice

                       ATLETIKA JEMNICE

9 medailí v Belgii

vybojovala

14 závodníků Atletiky Jemnice se ve dnech 5. – 8. září zúčastnilo atletického mítinku
v belgickém Mouscronu. Soutěž měla bohatý doprovodný program – prohlídka Bruselu,
Atomia, sochy Čůrajícího chlapečka. Všechny zaujala nabídka belgické čokolády, pralinek,
krajek a gobelínů. Nezapomenutelné bylo společné ubytování v tělocvičně pro všech asi
300 závodníků z Belgie, Nizozemí, Německa, Francie – kde dlouho do nočních hodin zněly všechny jazyky. Náš tým měl za sebou již 17 hodinovou cestu autobusem – díky, pane
Nekulo a Vyhnálku, za bezpečnou dopravu - a tak jsme chtěli trochu více než ostatní odpočívat před očekávanými závody, které se konaly v ultramoderním sportovním komplexu
Futuresport, kde nás čekal ryze atletický stadion s povrchem Mondo. Klukům spadla brada,
když nedohlédli, kde je konec okolních fotbalových hřišť – prý jich bylo 32 – a pořád se
na nich hrálo nebo trénovalo za obrovské účasti rodičů, kteří podporovali své atletické nebo
fotbalové ratolesti.
A jak se nám dařilo? Získali jsme 9 medailí a další cenná umístění a doslova jsme
vytáhli společný tým Třebíčska na skvělé 4. místo / atletů z Třebíče bylo 24 a získali
3 medaile/. Smolařem našeho týmu byl dvojnásobný medailista Ondřej Kadlec, který ve své
kategorii narazil na velmi dobrého soupeře afrického původu z francouzského Lille a oba
chlapci spolu svedli velké boje na dráze i v dálkařském sektoru. Ondra navíc nestihl svoji
silnou disciplínu – běh na 1000 m, protože jej čekalo finále v dálce a medailový ceremoniál.
Získali jsme spoustu nových přátel, vyměnili jsme si drobné dárky. Děkujeme tímto za pomoc městu Jemnice, brzy padly jazykové bariéry a po závěrečné diskotéce naše kluky
a holky vyprovodili ostatní závodníci až do autobusu a mnozí za námi běželi až k prvnímu
kruhovému objezdu. Ukáplo pár slziček, ale na sociálních sítích se ihned začaly archivovat
nové kontakty. Těšíme se na 25. ročník mítinku, který se bude konat v Německu u Bodamského jezera.
Medaile:

2. místo

3. místo

80 m

Ondřej Kadlec

10,46 s

dálka

Ondřej Kadlec

488 cm

výška

David Novák

148 cm

koule 2 kg

Soňa Karásková

9,62 m

koule 3 kg

Iveta Mocharová

9,69 m

štafeta
4x100 m

D. Kincl, T. Kincl, Chlupáček, Nestrašil

49,55 s

koule 3 kg

David Novák

11,05 m

koule 4 kg

Tomáš Kincl

12,04 m

koule 2 kg

Lucie Horká

9,07 m
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Další výkony:

100 m

Daniel Kincl

12,56 s

Patricie Slosarčíková

14,05 s

Anna Vacová

14,68 s

80 m

Zdeňka Seveldová

12,57 s

800 m

Michal Mrkva

2:32,40 min

David Lukš

2:33,55 min.

Iveta Mocharová

2:44,71 min.

Anna Vacová

2:58,33 min.

Martina Kšírová

3:05,28 min.

Martina Kšírová

399 cm

Tomáš Kincl

520 cm

dálka

Daniel Kincl

491 cm

koule 4 kg

Roman Buček

11,76 m

štafeta
4x100 m

Mocharová, Slosarčíková, Vacová, Kšírová

58,24 s

Josef Novák, trenér Atletiky Jemnice

Soustředění mladých hasičů z Jemnice
Pomalu se stává pravidlem, že ke konci prázdnin mají mladí hasiči soustředění na požární stanici v Jemnici. Tento rok bylo na 6 dní od 19. 8. do 24. 8. 2013. Pro mladé hasiče
byl připraven pestrý, ale náročný program. Základem soustředění bylo trénování všech disciplín požárního sportu. Počasí nám i letos vyšlo vstříc. Dokázali jsme na stanici a v parku
psychiatrické léčebny zdokonalit štafetu dvojic a útok CTIF. Na hřišti v Podolí jsme trénovali požární útok, štafetu 4 x 60 metrů a zapojili jsme i běh na 60 metrů s překážkami pro
jednotlivce.
Mezi tři hodnocené soutěže patřila střelecká soutěž na špalíky a terč, dále závod požárnické všestrannosti jednotlivců a nejlépe oceněnou disciplínou byl běh na 60 metrů s překážkami pro jednotlivce. Zde na tři nejlepší čekala medaile. Pro zpestření večerů jsme
v úterý měli naši malou PARTIČKU po vzoru tohoto televizního pořadu.
Účinkujícími byli vedoucí a diváky mladí hasiči, kteří zároveň rozdávali úkoly.
Na oplátku si na páteční večer mladí hasiči pro vedoucí připravili módní přehlídku
z roku 2035. Soustředění jsme ukončili v sobotu výletem do Dačic a návštěvou místního zámku.
Střelecká soutěž:					
1. místo Linda Šerková				
2. místo Aneta Šerková				
3. místo David Lukš				
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Závod požárnické všestrannosti:
1. místo Miroslav Nevěčný
2. místo David Lukš
3. místo Aneta Šerková

Běh na 60 metrů s překážkami:
Dívky:
1. místo Sandra Brabcová
2. místo Klára Vaculová
3. místo Aneta Šerková

Chlapci:
1. místo David Lukš
2. místo Pavel Vacula
3. místo Miroslav Nevěčný

Jako vedoucí se na letošním soustředění podíleli Milan Šerka a Pavel Vacula. Poděkování patří dalším hasičům: Lukáši Bezchlebovi, Stanislavu Slabému ml., Josefu Karpíškovi
a Márii Lukšové, kteří pomáhali s organizací a chodem celého soustředění. Velké poděkování patří všem profesionálním hasičům ze Stanice Jemnice za pochopení a vstřícnost
k dětem.
Děkujeme i sponzorům letošního soustředění firmám OD Večerka a PATEB s.r.o.
Více fotografií ze soustředění naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/
SDH.Jemnice.
Milan Šerka, vedoucí mládeže
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Kulturní kalendář
Police
11. 10. 2013
6. 10. 2013

Broučkiáda ve škole, začátek v 17.30 hodin
To nejlepší od babičky, začátek ve 14.00 hodin, vstupné dobrovolné

Mladoňovice
20.10.2013
Císařské posvícení
26.10.2013
Disco (kulturní dům) – začátek 21.00 hod.
Uherčice
12.10.2013
		

Vítání podzimu pro děti, obec
Výlov obecních rybníků (termín bude upřesněn), obec

Pálovice
19.10.2013
		

Posvícenská taneční zábava, hraje Family, začátek ve 20.00 hodin,
KD Pálovice

Radotice
Budeme jednou jiní?
Stěhovaví ptáci plují olověným vzduchem ze zamrzlých severských zálivů. Nastala nádherná roční doba, vrchol podzimu. Vzduch byl naplněn snivým a kouzelným světlem. Kraj
ležel jako znovuzrozen ve svěžesti dětství a zdálo se, že mír vládne na zemi. Jedna z říjnových pranostik sděluje to, co konzument dobrého vína při jeho popíjení neobjeví. „Hledáš-li
poklad na vinici, celou ji překopej a v říjnu jej uzříš na réví.“ Je tím pot proměněný ve zlato.
Příběh z doby, kdy výjimečnost zavdávala důvod k podezření na spojení se s nečistými
nadpřirozenými silami. „Římský rolník C. F. Cresimus, který na svém malém políčku dokázal vytěžit více nežli jeho sousedé na celých lánech, byl obžalován z čarodějnictví. Před
soud přivedl i svou početnou, dobře živenou a ošacenou rodinu, vykrmené voly a výborné zemědělské nářadí. Jeho obhajoba zněla: Quiritové (=lichotivé pojmenování římského
lidu), tohle jsou moje kouzla a čáry. Lituji, že nemohu předvést noční práci, práci za jitřního
úsvitu a náš pot. Po této krátké, ale věcné obhajobě byl všemi hlasy osvobozen.“ Tolik
Velký pranostikon.
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Jistě se jednou dočkáme toho, že podobně jako Říman předstoupí u nás se svojí obhajobou ti, o jejíchž majetcích je domněnka, že za nabytím stojí něco nekalého. Obhajoba pak
bude srozumitelná všem, i těm na nižší společenské úrovni. I my, Češi, jsme byli ve světě
někdo. Naši zemědělci byli za společenství C. K. monarchie nejlepší a drželi krok s nejvyspělejšími státy Evropy. Zemědělec si nedovedl úspěšné hospodářství představit bez živočišné produkce, která vedle jiného užitku produkovala pro polní produkci nezbytnou mrvu.
Dnes to mají zemědělci snazší. Jsou vybaveni technikou a prostředky, které nahradily krávy
i lidi, jen ta příroda úpí pod obrovitými koly a záplavou chemie. Výnosy několikanásobně
převyšují i dobré hospodáře z doby C. K. Přes toto všechno stále umírají na planetě „Zemi“
lidé hlady a jen v Evropě se za rok znehodnotí devadesát tisíc tun potravin. Budeme se jistě
na tomto množství podílet, nahlédneme-li do popelnic, kde jejich existence zpravidla končí. Na vině nejsou vždy jen ti, co je odložili, ale i jejich kvalita. Jsou u nás pořádány dny,
na kterých jsou zdarma nabízeny pokrmy z produktů, které by jinak končily na skládkách.
O tuto prezentaci je mezi občany, a nejde jen o bezdomovce, zájem s pochvalným hodnocením.
Bezdomovci, kterých máme u nás třicet tisíc a až stu tisícům dalších hrozí ztráta střechy
nad hlavou. Nelichotivá čísla na vrub těch, kteří „vládli a vládnou“. Odbýt to jen slovy,
že každý se o sebe musí starat sám, je velice přízemní, dalo by se říct ubohé. Je téměř neuvěřitelné, až poplašné získat veřejnou informaci o tom, že ve dvacátém prvním století žije
na této zemi dvacet sedm milionů lidí v nějaké formě otrockého podřízení. Když zvážíme,
že největším bohatstvím člověka je jeho volný čas, čas, jehož využití je čistě v jeho rukách
a těmto lidem se to upírá, je alarmující. Alarmující proto, že my ostatní jsme po tom, co je
nám to dáno na vědomí, v klidu. Klidni proto, že se nás to netýká a neuvědomujeme si, jak
je svět malý.
Tento stav vykazuje i podoba dlužníků, kteří nedostanou šanci dluh splatit a do zadluženosti přechází pak i jejich děti, které tyto dluhy dědí a ocitají se v podobné situaci jako
jejich rodiče. Zákony pak jsou na straně věřitele, otroctví je neprokazatelné, jde o dluh,
a že jeho podoba má rysy otrokářské, je věci názoru. Otroctví se nevyskytuje jen v rozvojových zemích, ale i demokratických státek v Evropě, zde převažuje otroctví sexuální. Nutno však dodat, je-li odhaleno, je přísně trestáno. Za současného provázání průmyslového
vlastnictví se může dít, že otrokářem se stává velice vážená, snad i oceňovaná osobnost,
na jejímž vzdáleném panství se otrokářství páchá „bez jejího vědomí“, pokud sleduje jen
čísla na účtech a ta jí nenapovídají. Chartu lidských práv neuznávají všude, politický tlak
na tamní poměry by situaci těch utlačovaných ještě zhoršil.
Nezbývá, než věřit vývoji a že budeme jednou jiní, a ať mír nás provází touto krajinou,
slova závistná a zášť ať pominou, očekává se bezmála již dvacet tři roků a únava je znát.
Blahopřejeme jubilantům:
Vaňura
    

Ondřej

84 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic
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Mladoňovice
Nové hřiště už slouží
Mladoňovice jsou další obcí v Kraji Vysočina, která získala Oranžové hřiště v rámci
projektu Nadace ČEZ. Ta přispěla na vybudování hřiště částkou 300 tisíc korun. Dalšími
finančními prostředky na umělé osvětlení přispěl Kraj Vysočina a pomohli také další. Hřiště
bylo slavnostně otevřeno v neděli 29. září.
-ve-

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. října 2013. Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny v dalším čísle JL. Své
příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu kultura@mesto-jemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 9).
Dana Babišová
inzerce

ZAHRADNICTVÍ JEMNICE
OVOCNÉ STROMKY - prodej od 10. října

- jabloně, hrušně, švestky, třešně, višně meruňky, broskve, nektarinky, ryngle, rybíz, angrešt, josta, borůvky, brusinky, maliny, ostružiny, malinoostružiny apod.
- růže
- okrasné dřeviny
- vánoční stromky (od 1. 12. 2013)
- návrhy a realizace okrasných zahrad
Zahradnictví Jemnice, Široká 805, tel. 606 628 739
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JEMNICE
Poskytovatel: Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice, IČ: 00289531
Pečovatelská služba je určena pro:
•
seniory
•
osoby s chronickým onemocněním
Věková struktura cílové skupiny:
•
dospělí (27-64 let)
•
mladší senioři (65-80 let)
•
starší senioři (nad 80 let)
Pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné smlouvy o poskytnutí
pečovatelské služby.
Základní činnosti:
•
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
•
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•
pomoc při zajištění chodu domácnosti
•
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Poslání Pečovatelské služby Jemnice
Posláním Pečovatelské služby Jemnice je nabídnout podporu a pomoc lidem, jejichž
soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v pracovní dny v době od 7.00 do 15.45
v domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice a občanům místních částí (obec
Louka a Panenská).
Uživatelům je poskytována taková podpora, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném
prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného života společnosti.
Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů. Je zajišťována tak, aby byla
v co největší možné míře zachována jejich samostatnost a soběstačnost a co největší míru
jejich sociálních kontaktů tak, aby byl zachován dosavadní životní styl a nedocházelo k jejich
společenskému vyloučení. Rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost
osob. Je zajištěno důsledné dodržování lidských práv a základních lidských svobod.
Zásady poskytování služby: individuální přístup, respektování hodnot uživatele, respektování volby uživatele, respektování práv uživatele a rovného zacházení, profesionálního
poskytnutí služby, partnerství, nezávislosti, flexibility, ochrany lidské důstojnosti, podporování sociálního začlenění uživatele.
Co dělat v případě zájmu o pečovatelskou službu?
Formulář žádosti o poskytnutí pečovatelské služby je k dispozici:
•
v kanceláři sociálního odboru Městského úřadu Jemnice, ulice Husova 103,
675 31 Jemnice: tel. 568 450 221 provolba 103 nebo 104, e-mail: soc-ref@
mesto-jemnice.cz
•
v kanceláři Pečovatelské služby Jemnice: Na Předlískách 1154-115, 675 31,
Jemnice, pecovatelky@mesto-jemnice.cz, tel. 603 874 749
•
na webových stránkách města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz
Vyplněnou žádost předejte na výše uvedenou adresu Městského úřadu v Jemnici.
Naše pracovnice Vás poté navštíví a seznámí s nabídkou poskytovaných služeb.
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Nová diabetologická ambulance
Již od 1. 1. 2013 funguje nová diabetologická ambulance
na Zdravotním středisku Jaroměřice nad Rokytnou

Ordinační doba: úterý

7-13 hod.

čtvrtek 12-18 hod.

Nabízíme:
-

lékař s atestací a licencí v oboru diabetologie, dlouholetá praxe

-

zdravotní sestra se specializací v diabetologii

-

smlouvy se zdravotními pojišťovnami

-

léčba a sledování všech typů cukrovky včetně diabetiků na inzulínu

-

moderně vybavená ordinace

-

systém objednávání na konkrétní hodinu - vyšetření bez
zbytečného čekání

-

přijímáme nové pacienty

MUDr. Pavel Růžička
Komenského náměstí 30
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: 568440193
e-mail: mudr.pavelruzicka@tiscali.cz
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č. 26 Slavonice

l 11h Slavonice /tržnice u autobus. nádraží/
l 11,30 Písečné /na návsi/
l 12h Dešná /u Jednoty/ 			
l 12,30 Jemnice /měst. tržnice/
l 13h Třebelovice /u kultur. domu/ 		
l 13,30 Budkov /u OÚ/
l 14h Domamil /před Jednotou/		
l 14,30 Moravské Budějovice /parkoviště u Billy/
l 15h Nové Syrovice /u Jednoty/		
l 15,30 Blížkovice /na náměstí/
l 16h Grešlovo Mýto /u Formanské Pošty/
l 16,30 Jevišovice /u autobus. zastávky/
l 17h Jaroměřice nad Rokytnou /u autobus. nádraží/

Prodej 14. 10. 2013

Kuřice černé, červené
stáří:12-18 týd.
cena: 120-180,- Kč
Chovní kohoutci		
12-18 týd.
		
120-180,- Kč
Slepice ve snášce						
100,- Kč
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h!
gallusextra@centrum.cz
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