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Listopad
Až pooraných polí pláty
vtáhnou můj pohled do dálky,
až lípám zůstanou jen hnáty
a bezům černé korálky,
až ortel z letů vran se dozvím
a parte z čepic čirůvek,
pak vděčně ten svůj krásný podzim
nadechnu naposled jak lék.
Až rozjásá se v ranním mrazu
třpyt jinovatky na stéblech,
budu už ležet v zimostrázu,
pod těžkou hlavou tichý mech.
Přál bych si skončit v listopadu,
kdy věci vadnou, tlejí, schnou
a na hladině kdesi v sadu
stříbrné mraky jdou.
Milan Růžička

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané.
Konec října nás obdařil příjemnými dny „babího léta“, což se náramně hodí všem zahrádkářům a samozřejmě také pracovníkům Správy majetku města Jemnice, kteří musí sklidit značné množství spadaného listí. Právě nyní si člověk uvědomí smysl naší kompostárny.
Ještě před dvěma roky představoval tento odpad ze zeleně těžko řešitelný problém. Jsem
navíc rád, že i občané přistoupili na možnost svozu bio odpadů z domácností a v Jemnici
již máme rozmístěno 200 nádob, které pravidelně sváží A.S.A. do jemnické kompostárny.
V uplynulých dnech byla prakticky dokončena úprava budov mateřské školy. Vzhled
všech tří budov se výrazně změnil a všichni z toho máme dobrý pocit. Vyměnily se okna, dveře a provedlo zateplení pláště a střechy včetně nové fólie. Mnohem zásadnější změny se ale
skrývají pod tímto pláštěm. Není to pouze zateplení, které ušetří nemalé finanční prostředky.
Celý topný systém je zásadně zmodernizován z hlediska získávání energie. Jsou zde instalována tři plynová tepelná čerpadla typu vzduch-voda a příprava teplé užitkové vody se řeší
za pomoci slunečních kolektorů. Podařilo se nahradit topný kanál mezi novou budovou a kotelnou, který byl v minulosti příčinou častých poruch a obtíží. Samozřejmě, že tímto potřeba
rekonstrukcí v MŠ nekončí, protože stáří vnitřních rozvodů a dalších zařízení si to vyžaduje.
Nepříjemnou zprávou pro nás všechny je, že bezdrátový veřejný rozhlas se bude realizovat až v příštím roce. Důvod je i pro nás těžko pochopitelný, nicméně je to realita. Rozhlas
je totiž součástí projektu na zpracování digitálního protipovodňového plánu, který poskytuje
Státní fond životního prostředí. Již dva měsíce je vybrán dodavatel, s ním je podepsána smlouva. Ta musela být poslána na zmíněný fond, který po kontrole všech podkladů zašle k podpisu
dohodu o poskytnutí dotace. A to se zatím nestalo ani po několika urgencích. Takže dokud
není podepsána smlouva o poskytnutí finančních prostředků, nelze platit.
Práce ve dvoře muzea na bývalé maštale jsou před dokončením a dlažba v kostele sv. Víta
bude hotova do konce listopadu. Obě akce jsou prováděny za pomoci dotací z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací a z Programu záchrany architektonického
dědictví. Ukončeny budou i akce oprava komunikace a budovy obecního úřadu v Panenské
za přispění dotace přes MAS Jemnicko.
Je podepsána smlouva s dodavatelem prací na inženýrských sítích Na Předlískách a ještě dobíhají lhůty v rámci stavebního řízení. Dokončuje se oprava chodníků kamennou dlažbou, Na Předlískách je vybudován další chodník ze zámkové dlažby.
Na závěr bych rád připomněl, že se připravuje prováděcí projekt na dokončení ulice
Lípová. Bude zahrnovat rekonstrukci vodovodu a kanalizace s opravou vozovky. Realizátorem je Svazek vodovody a kanalizace Třebíč, který bude žádat o dotaci z Kraje Vysočina.
V případě, že uspěje, stavba by se prováděla v příštím roce. Proběhlo již jednání na radnici
a byl upřesněn rozsah prací a účast města.
Přeji co nejvíce slunečných podzimních dní.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice
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Postřehy z radnice
Vážení občané,
dny letí jak na běžícím pásu a je čas usednout k počítači a podělit
se s Vámi o to nejdůležitější a nejzajímavější, co minulé týdny přinesly.
Jak jsem byl informován svým synem a zároveň zástupci Muzejního
spolku v Jemnici, socha Jana Nepomuckého u mostu v Podolí se dočkala
své tradiční ohrádky. Rád bych touto formou poděkoval zejména jemnickému kováři panu
Fučíkovi za její opravu a částečnou rekonstrukci. Věřme, že kolemjdoucí budou obdivovat
její krásu a ne počítat, kolikpak by za ni asi bylo ve výkupně sběrných surovin.
Mimochodem, když už jsme v té sběrně, poděkování a velký obdiv patří i jemnické
policii, která již před časem odhalila pachatele zcizení svodů na kostele sv. Víta a zázemí
jemnických fotbalistů. Všechny mohu uklidnit, že to nebyl občan našeho města. Trochu mi
vrtá hlavou, jak si může známá firma zabývající se výkupem železa dovolit takový materiál
přijmout (pobočka Dačice).
Život s sebou nese různá příkoří, která většinou odnášejí nevinní lidé i zvířata. Narážím na jemnické psy, kteří tráví svůj život v útulku v Lukově. Byl jsem se tam osobně
již dvakrát podívat, daří se jim dobře, ale opravdový domov je opravdový domov. I proto
jsme spustili facebookovou kampaň, kde tyto psy nabízíme (fotografie a jména psů naleznete i na internetových stránkách města Jemnice). Pokud zjistíte, že Vám chybí přítomnost a vděk čtyřnohého přítele, stačí kontaktovat majitele útulku pana Velebu na telefonu
604 467 244.
Není tomu tak dávno, co všechny šokovala poměrně závažná dopravní nehoda v křižovatce Velká brána. Situace, kdy nepozorný řidič přímo vletí na silnici vedoucí do centra města, aniž by dal přednost řidičům jedoucím do kopce, je takřka na denním pořádku.
O problému víme dlouhou dobu a snažili jsme se jej rozlousknout se zástupci Krajské správy a údržby Kraje Vysočina, kterým komunikace patří. Je skvělé, že vytvořili určité studie,
které by mohly nevyhovující křižovatku řešit. Horší je, že tato schůzka proběhla už cca před
rokem a půl bez konkrétních úprav. I proto jsem na základě poslední nehody opět informoval všechny zúčastněné (od náměstka hejtmana přes různé ředitele a náměstky KSÚSV).
Jako první krok jsme již podruhé navrhli úpravu dopravního značení tak, aby byl již z dálky
viditelný atypický tvar křižovatky (v podobě zvýraznění a instalaci výložníku) a následnou
pečlivou úpravu a údržbu vodorovného dopravního značení. Jako druhý krok bude následovat diskuse a postup vedoucí ke stavební úpravě komunikace. Pan ředitel KSÚSV Ing. Jan
Míka podstoupil celou záležitost k řešení svým náměstkům. Nenecháme to usnout!
Jsem velmi hrdý na to, že mohu být občanem nádherného města Jemnice. Stejně tak
jsem hrdý na všechny, kterým není osud města lhostejný. Dostávám se tak k jemnickým
skautům, kteří aktivně sháněli podpisy jako podporu našeho buku červenolistého u DDM
v soutěži Strom roku 2013. Nasbírali jsme celkem 1570 podpisů. Bohužel to na nejvyšší
příčky nestačilo. I tak jsme skončili na zajímavém desátém místě v rámci celé České republiky. Nikomu to neříkejte, ale já stejně vím, že ten náš strom byl rozhodně tím nejkrásnějším
ze všech!
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Před časem jsem Vás informoval, že usilujeme o zapsání Běhu o Barchan na prestižní
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR (zkrátka vytvořit z něj národní
nehmotnou kulturní památku). Národní rada pro lidovou kulturu se nám rozdělila na dva
tábory. Na naši žádost o zápis byly sepsány tři nezávislé expertní posudky a k mé obrovské
radosti všechny tři hovoří naprosto shodně – PRO ZÁPIS! Ještě ale není vyhráno, rozhodnutí je na vážených dámách a pánech z výše zmíněné rady. Den D je 6. listopadu 2013, tak
držte naší slavnosti palce!
No, aby těch dobrých zpráv nebylo hodně, mám tu nová čísla z K- Centra Noe, jež v našem městě, mimo jiné, vyměňuje toxikomanům použité injekční jehly za sterilní. Letošní
rok přinesl téměř dvojnásobná čísla – na celém Třebíčsku se vyměnilo skoro 60 tisíc (!)
jehel, z toho téměř třetina přináleží Jemnici (ano, v našem městě se vymění tolik jehel jako
v Třebíči). Nemůžeme před problémem zavírat oči a říkat, že se nás netýká. To neděláme
a například i forma terénních nízkoprahových služeb může přispět k eliminaci takto závislých uživatelů (zejména jejich navyšování). Ono záleží na úhlu pohledu, ale třeba i takto
vysoké číslo znamená pouze to, že stále více „feťáků“ se stává zodpovědnějšími a s K-Centrem spolupracuje.
Z mrazivého tématu zpět k něčemu příjemnějšímu. Například k tolik omílanému dětskému hřišti. V brzkých jarních měsících upravíme prostor za kulturním domem a připravíme
instalaci prvků pro seniory a dospělé (na ty vyšla dotace ve spolupráci s místní akční skupinou). Stejně tak podáme návrh rozpočtu města tak, že bude obsahovat i částku na atrakce
pro děti. Zde bude i prostor pro místní firmy, které oslovím (požádám) o sponzorování
některých drobnějších prvků. Musím přiznat, že nepřítomnost dětského hřiště v Jemnici
vnímáme velmi intenzivně a osobně to vidím jako největší dluh vůči našim malým občanům. Z každé strany se na mne valí argumenty: „Proč musí Jemničtí vyrážet na dětská hřiště
do okolních vesnic?“ Já se snažím odpovídat: „Protože mohou čerpat dotace z Programu
rozvoje venkova, na který Jemnice nedosáhne.“ Někdy si skutečně přijdeme jako oběti dotačních titulů. Dostanete dotaci – stavíte, nedostanete – nestavíte. Je čas sáhnout do vlastní
kapsy (i když paralelně běží už třetí žádost o dotaci na dětské hřiště z Nadace ČEZ).
Závěrem mi dovolte rychle reagovat na článek pana Hrbka, který si postěžoval, že by
snad město finančně neohrozilo, kdyby investovalo do soukromého majetku (soukromá
zeď u zrekonstruované bašty v ulici V zahrádkách). Skutečně by nás těch 20 tisíc Kč (cca)
finančně neohrozilo, ale následné požadavky dalších soukromých osob s argumentem „tam
jste to udělali, tak mi to udělejte taky“ už ano.
Bohužel i já jsem se přesvědčil o tom, že každý dobrý skutek budiž po zásluze potrestán.
Děkuji Vám za čas strávený nad Postřehy z radnice a jako vždy se na mne můžete obrátit
na mailu mistostarosta@mesto-jemnice.cz či telefonu 775 39 49 44.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Oznámení
Oznamujeme, že dne 22.11.2013 od 8.30 hodin do 12.15 hodin bude z důvodu školení
BOZP a požární ochrany uzavřen městský úřad, knihovna a informační centrum.
Ing. Miloš Pacas, tajemník MěÚ Jemnice
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Ze zasedání
Ze schůze Rady města Jemnice konané dne 16. 10. 2013
Rada města schválila:
Provozování veřejného pohřebiště v Jemnici jako součást výkonu veřejné správy.
Smlouvu zakládající právo vést stavbu uzavřenou mezi Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako investorem a městem Jemnice se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice jako vlastníkem dotčených pozemků. (Pozn. Rekonstrukce vozovky
u opravny automobilů pana Havlíka).
- Záměr prodeje části pozemku p. č. 2233/2, ostatní plocha o výměře cca 200 m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem) v k. ú. Jemnice za cenu 100,- Kč za 1 m2 s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
- Záměr pronájmu části pozemku p. č. 668/1 kultura ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú.
Jemnice za cenu 4.000,- Kč/rok. (Pozn. Zelinářský stánek na tržišti).
- Pronájem místnosti č. 2.17 v budově č. p. 2 na ul. Husova v Jemnici (podnikatelský
inkubátor) za účelem provozování finančního poradenství. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.11.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
- Ukončení pronájmu parkovací plochy v bývalém autoparku o výměře 120 m2, jejímž
nájemcem je společnost LBAD, s.r.o., Velká brána 584, 675 31 Jemnice. Pronájem bude
ukončen dohodou ke dni 31.10.2013.
- Pronájem parkovací plochy v bývalém autoparku o výměře 120 m2 společnosti LORRY SPEED, s.r.o., Palackého 771, 675 31 Jemnice. Pronájem bude uzavřen na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.11.2013.
- Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31
Jemnice a JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno.
- Prodloužení nájemních smluv.
- Dohodu o vzájemné výměně bytů č. 4 a č. 10 v bytovém domě Budějovická 753
v Jemnici.
- Vstup na Českomoravskou komoditní burzu Kladno, na provedení nákupu elektřiny
pro město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice, za stanovených cenových podmínek.
- Používání znaku města Jemnice firmou Seznam.cz a.s. Radlická 3294/10,
150 00 Praha 5.
- Smlouvu uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice IČ: 289531
a firmou Seznam cz, a.s, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26 16 86 85,
týkající se bezplatné propagace města Jemnice na internetových adresách provozovaných společností Seznam.cz.
Rada města neschválila:
- Podporu projektu na vybudování malometrážních startovacích bytů.
- Záměr prodeje pozemků p. č. 2878 kultura trvalý travní porost o výměře 4838 m2
a p. č. 2842 kultura trvalý travní porost o výměře 2895 m2 v k. ú. Jemnice.
Rada města vzala na vědomí:
- Návrh obecně závazné vyhlášky města Jemnice č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla
6 / Jemnické listy / listopad 2013
-

-

pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Jemnice.
Žádost o pronájem části pozemku p. č. 668/1 kultura ostatní plocha o výměře 20 m2
v k. ú. Jemnice.
Žádost o prodej pozemků p. č. 2878 kultura trvalý travní porost o výměře 4838 m2
a p. č. 2842 kultura trvalý travní porost o výměře 2895 m2 v k. ú. Jemnice.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Výměna řidičských průkazů
Ze zákona jsou si do konce roku 2013 povinni vyměnit řidičský průkaz ti z Vás, kterým
byl vydán v době od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. Jedná se o ŘP velikosti starých občanských
průkazů, které můžete najít ve vlastních dokladech, ale také v dokladech svého partnera,
rodičů či prarodičů, kteří se o výměně ještě nedoslechli. Pokud nemáte v ruce plastovou
kartičku o velikosti platební karty s logem Evropské unie, musíte si do konce roku požádat
o výměnu, abyste mohli legálně usednout za volant i v roce 2014.
O výměnu si musíte požádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušném
dle místa trvalého pobytu žadatele.
Občané z Jemnice si podají žádost v Moravských Budějovicích. Žádost o ŘP podává
žadatel osobně nebo v zastoupení (na základě plné moci, která nemusí být ověřena) na originálním formuláři společně s dalšími náležitostmi – platný doklad totožnosti (občanský
průkaz nebo cestovní pas), jednu průkazovou fotografii o rozměrech 35 x 45 mm a řidičský
průkaz, kterému končí jeho platnost. Žádost musí být vyřízena do 20 dnů a tento druh výměny nepodléhá správnímu poplatku.
Úředníci varují, aby řidiči svou povinnost výměny neodkládali na konec roku a aby si
ŘP chodili vyměňovat průběžně.     
Jana Habrová, matrikářka

Slovo hejtmana
Tyto řádky píšu ještě před parlamentními volbami, Vy je naopak čtete v době, kdy už
je vše spočítáno. Nicméně volby nevolby – ať dopadly jakkoliv, život v obcích a městech
i v celém Kraji Vysočina probíhá svým stálým tempem a běžnými starostmi i radostmi.
Musíme dál pracovat jako vždy jindy, listopad je navíc dobou postupné adaptace na zimní
časy, podzimní nostalgie a začínáme se těšit na bílou pokrývku krajiny a na vánoční radosti.
Aktuálně je na všech úrovních od centra až po obce důležité vyjednávání o evropských
penězích. Týká se to všech samospráv a dalších účastníků příprav projektů a programů.
Pro dobrý výsledek je nutno postupovat společně koordinovaně, jednotně můžeme pro
Vysočinu mnohého dosáhnout. Naopak spory, rozmíšky, preferování individuálních zájmů
jsou cestou, která nevede nikam. Věřím, že se dokážeme dohodnout ve smyslu společných
zájmů a budeme čerpat prostředky pro léta 2014 – 2020 v maximální výši ku prospěchu
obohacení života ve všech koutech našeho kraje.
Právě čerpání evropských peněz je tématem, o němž se v posledních letech hodně mluví. Hlavně pokud dochází k chybnému nebo opožděnému zpracování projektů a „propadnutí“ velkých částek. Na druhé straně se někdy hledá způsob, jak využít dotace za každou
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cenu. Vymýšlejí se projekty na stavby, které nejsou nezbytné. Heslem je v těchto případech
myšlenka „škoda těch peněz nevyužít“. A povinné spolufinancování projektů přitom odčerpává prostředky hlavně měst a obcí na možné prospěšnější využití.
Nedávno jsem se dočetl, že za posledních pět let vznikly v Česku za peníze z Evropské
unie prostřednictvím regionálních operačních programů téměř tři stovky penzionů či hotelů. Ale u nemalé části těchto nemovitostí není cílem rozvoj cestovního ruchu, leč následný
výhodný prodej po uplynutí příslušné lhůty povinného provozování tří let. I proto je na trhu
nyní k dispozici údajně rekordní množství penzionů či horských hotelů.
Jsem přesvědčen, že v našem kraji vznikala v drtivé většině díla potřebná a sloužící celé
společnosti. A v objemu čerpání prostředků patřil náš region mezi nejúspěšnější. Doufám,
že tomu tak bude i v dalším období a bude tak naplněn smysl čerpání evropských fondů
v některém typu regionálního programu.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...
bývá dobré setkání s rodáky, kteří přijíždějí do Jemnice, zvláště s těmi staršími. Celoročně potkáváme skupinky návštěvníků, spolužáků, kteří přijíždějí na setkání, ale jak jsme
se přesvědčili i bývalí vojáci, kteří sloužili u vojenských útvarů. Mnohdy přijíždějí i s manželkami, dětmi nebo vnuky.
Hodnotí, dívají se kolem sebe a jsou spokojeni, ale slyšíme i připomínky. Na služby,
zavřené restaurace, nebo na čistotu. Při návštěvě parku vidíme poničené odpadkové koše,
mnohdy chybějící, rozházené odpadky atd. To neničí snad ani žáci školy, ale pár jednotlivců, kteří zřejmě nemají co dělat. Jisté je, že vše začíná od mládí. Při vycházce mateřské
školy je třeba poukázat na nepořádek, s žáky základní školy se chovat podobně. Děti jsou
vnímavé a možná by se do budoucna chovaly lépe a působily na své méně čistotné vrstevníky. Možná by jim vztah k čistotě zůstal i do života.
Vidíme i odcházející kaštany a javory napadené klíněnkou. Pryč je doba, kdy jsme jako
žáci školy shrabali značnou část listí v parku. Snad by se i nyní v základní škole našla část
žáků, kteří by například v pracovním vyučování pod těmito stromy v parku shrabali listí,
které by se odvezlo, spálilo a kaštany by se podařilo postupně zachránit. Údajně nejsou
na tuto práci peníze.
Odpadkové koše, zvláště na jaře, by podobně i na podzim měly být vyváženy menším
vozidlem než traktorem, aby nedocházelo k rozježdění cestiček. Deset košů na autobusovém nádraží zřejmě nestačí, zejí prázdnotou, ale „za zdí do parku je místa dost“. A tak se
nepořádek místo do košů uklízí do parku. Chybí upozornění na dodržování čistoty s výstrahou o pokutování.
Pěkně upravené a udržované hřiště na kopanou je také v kontrastu s odpadky poházenými těsně za plotem od návštěvníků. Kelímky od nápojů a cigaret svědčí o sportovním vyžití
návštěvníků.
A nakonec varování, děti nepouštějte do trávy, okrajů cestiček, odnesou si domů pozdrav
od venčených psů. Ještě jsem neviděl, že by majitelé při venčení po nich uklízeli. Těm, kteří
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to dělají, se omlouvám! I volně pobíhající psi, dokonce bez košíku, jaksi do parku nepatří.
V letošním roce uběhlo 20 let od zbourání kasáren uprostřed parku, dnes se tam zelená
travnatá plocha.
Se zelení je ve městě spousta starostí, vše stojí značné finanční prostředky. Každý ale
můžeme pomoci tím, že se k čistotě ve městě budeme chovat jako slušní lidé. Snad to těm
ostatním dojde. Nebo společně budeme čekat na zimu, kdy sníh nepořádek přikryje, aby
počkal na další rok. Co když nenapadne, nebo bude sněhu málo?
Vladimír Hrbek

STŘED, o.s.  informuje
Riziková mládež aneb proč děti zlobí?
O trendech rizikového a kriminálního chování dětí a mladistvých na Moravskobudějovecku a Jemnicku diskutovali odborníci,
politici a rodiče na kulatém stole ve STŘEDu o.s. v Moravských
Budějovicích v rámci akce nízkoprahového klubu eMBečko v pátek
4. října 2013.
Všechny děti zlobí a je dobře, že zlobí. Poznávají tak svoji identitu a učí se vnímat svět
okolo sebe. V diskuzi dále zaznělo, že v obou městech přetrvává problém ničení cizího
majetku. Mládež demoluje popelnice, sprejuje po budovách, bezdůvodně ničí to, co města
zaplatila z veřejných zdrojů. Mladí lidé jsou ve svém konání agresivnější. K autoritám,
kritice a represi jsou arogantní, povrchní a odpovědnost za své skutky neradi přijímají. Vandalismus vnímají jako téma vzdoru. Často se dopouštějí přestupků pod vlivem alkoholu,
který konzumují nadměrně doma, venku i ve škole. Začínají kouřit v daleko nižším věku
a již v dětství se stávají na cigaretách závislí.
Kde mohou být příčiny problémů? Například represivní orgány státu či samosprávy neřeší problémy včas. Odborníci ve výchovných institucích jsou unaveni a bez zájmu o svěřené děti. „Všichni“ a „všude“ jsou ve své profesi nekompetentní a systém péče o ohroženou
mládež stojí za „starou bačkoru“. Jednoduše, rádi přehazujeme problémy na někoho jiného,
nejlépe na systém.
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V České republice stále platí, že odpovědnost za výchovu dítěte má v prvé řadě rodina.
Proč tedy nepřijmout roli rodiče jako výzvu k odpovědnosti nebo jako zrod a zrání svých
„plodů“? Naše děti nepotřebují bezmeznou a bezhraniční ochranu a péči. Potřebují hlavně
silné rodiče, kteří vědí, za čím jdou, co je pro ně důležité a čeho si oni sami váží. Děti by
měly znát, kde je hranice jejich dovoleného zlobení, vědět o sankcích, které následují za porušení nastavených pravidel a v případě nutnosti je i zažít. Kdo jiný než rodič dokáže lépe
vnímat osobnost svého dítěte? Umí být průvodcem jeho životního úspěchu a zároveň si být
vědom jeho předností a limitů.
Co bylo výstupem diskusního fóra? Neházejme vinu a nedokonalosti dětí na systém.
Chovejme se tak, jak chceme, aby se chovaly naše děti.
Ústavní péči nahradí pěstouni  aneb boj o ohrožené děti na českém poli pokračuje
V České republice je přes 10 000 dětí v ústavní péči. Téma dlouhodobě diskutované
nejen u nás, ale i v Evropě. Co s tím? Transformace péče o ohrožené děti v gesci MPSV
podporuje rozvoj odborných a terénních služeb pro problémové biologické rodiny a rozvoj pěstounské péče. Zástupci ústavní výchovy hájí svoji profesionalitu a nezastupitelnost
u zvlášť problémových případů. Oba tábory mají pravdu. Transformace jde pomalu, ale jde
správnou cestou. Stát sám i prostředník a dirigent Evropská unie vynakládají na tuto oblast
nemalé finanční prostředky.
Víme, že není možné šmahem omezit finance ústavním zařízením a nasypat je do sítě
preventivních služeb nebo pěstounům. Středem zájmu je dítě, které se narodilo mimo rodinu nebo vyrůstá s handicapem sociálním nebo zdravotním. Ten jej provází celý život
a ne každá náruč je pro něj dobrá anebo ono pro ni. Proč by však někteří profesionálové
a současní zaměstnanci ústavů nemohli být v budoucnu pěstouni? Asi o tom přemýšlejí.
Uvědomují si velikost závazku, možná nemají odvahu, možná se obávají selhání nebo nemají potřebné zázemí. Není totiž lehké stát se pěstounem a ve své roli obstát. Pečovat o dítě
s láskou, pokorou a vědomím, že biologický rodič je ten, kdo má právo vstupovat do života
svého dítěte kdykoli, kdy bude mít zájem.
STŘED, o.s. je organizací, která se díky přijaté novele zákona o sociálně – právní ochraně stala od nového roku průvodcem více jak padesáti pěstounským rodinám v Kraji Vysočina. Většina z nich jsou prarodiče a příbuzní. Někteří z nich se musí vypořádat s drogovou
závislostí biologických rodičů, prostitucí, trestnou činností, duševními poruchami nebo
úmrtím syna či dcery a nezájmem druhého rodiče. Někteří z pěstounů nemohli mít vlastní
dítě a chtějí fungovat jako rodina nebo chtějí jednoduše pomoci opuštěnému dítěti. Motivace různá, zájem stejný, jsou to „srdcaři“.
Co ztěžuje pěstounům jejich roli, s čím si neví rady? Chybí jim informace o změnách
v legislativě, nárocích a požadavcích státu, ale hlavně potřebují ocenění, sdílení jejich každodenních starostí i radostí. Nehroutí se z povinného vzdělávání ani z kontroly pověřených
institucí. Jsou ochotni v zájmu svěřeného dítěte přijmout povinnosti, pokud však tato povinnost není nad rámec jejich možností. Například není. Může pěstounka na půl roku handicapovaná pro zlomeninu v krčku absolvovat za rok 24 hodin vzdělávání? Je nutné, aby
pradědeček ve věku 80-ti let starající se o 17-tiletého pravnuka po úmrtí matky absolvoval
vůbec nějaký kurz? Musí manželé, pěstouni, absolvovat povinné vzdělávání, když jeden
z nich je pro svůj zdravotní handicap imobilní?
Sporné otázky, nejasnosti, potažmo nedostatky v legislativě je potřeba brát na zřetel
a reagovat na ně rychle. Transformace péče o ohrožené děti může být účinná jen v případě,
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že bude reagovat na kritiku a poptávku těch, od kterých očekáváme plnou angažovanost
a bezprostředně se jich týká.
Na téma „Náhradní rodinná péče – zkušenosti z praxe s novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí“ budou diskutovat účastníci kulatého stolu pořádaného STŘEDem o.s.
dne 3. října 2013 v Třebíči na klubu Hájek. Pokud Vás toto téma zajímá, můžete sdělit svůj
názor nebo sdílet názory ostatních.
Mgr. Martina Bártová, ředitelka sdružení STŘED, o.s.

V silničním provozu musíte být vidět
Kraj Vysočina – Policisté v Kraji Vysočina se v nastávajícím podzimním období setkávají stále více s chodci a cyklisty, kteří se pohybují v silničním provozu za snížené viditelnosti nedostatečně osvětleni.
Účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že chodec nebo cyklista oblečený v tmavém oděvu není za ranního šera před nadcházející zimou v silničním provozu vidět. Pokud je
člověk oblečen do tmavého oblečení, pak jej řidič přijíždějícího vozidla uvidí na vzdálenost
18 metrů. V bílém oblečení je viditelný již na vzdálenost 55 metrů. Pokud si chodec nebo
cyklista na sebe obleče oděv s reflexními prvky, pak jej řidič uvidí před svým vozidlem již
na vzdálenost 200 metrů. Zde již má řidič dostatek času na chodce nebo cyklistu reagovat.
Zejména cyklisté si neuvědomují, že za snížené viditelnosti musí mít jízdní kolo vybavené stanoveným osvětlením. Vpředu musí mít bicykl osvětlení bílé barvy. Pokud je
komunikace dostatečně osvětlena pouličním osvětlením, pak může tato svítilna svítit přerušovaně. Vzadu musí být jízdní kolo vybaveno světlem červené barvy, které může svítit
i přerušovaně. Při svých cestách na osvětlení jízdního kola cyklisté rádi zapomínají. Neuvědomují si, že se v podzimních dnech brzy stmívá a ze svých výletů na kole se již vrací
za tmy. Bohužel je není na komunikacích vidět. Výborným doplňkem pro jízdu na kole je
reflexní vesta. Pokud si ji cyklista obleče, je pro řidiče motorových vozidel velmi dobře
viditelný a přispěje tím ke své vlastní bezpečnosti v silničním provozu.
K dalším problémům v dopravě dochází zejména v době tzv. „Dušiček“. V souvislosti
s památkou zesnulých upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu, aby jezdili
opatrně, zbytečně nespěchali, na cestu se vydávali odpočatí. Pamatujte, že je tu již
podzim, a proto mohou být silnice pokryté mokrým listím, popřípadě namrzlé. Po ránu
bývají časté mlhy.
Doprava ale není jediným problémem „Dušiček“. Hřbitovy a parkoviště blízko hřbitovů
začnou navštěvovat i lidé, kteří sem přijdou úplně za jiným účelem. Ten bude jen jediný,
a to něco získat - ukrást. Majitelé vozidel často spoléhají na to, že se vzdálí od auta jen
na chvíli, a to se přece nemůže nic stát. Na vloupání do vozidla a jeho prohledání ale stačí
zloději jen pár minut. Proto veškeré mobily, fotoaparáty, kabelky, peněženky, oblečení nebo
jiné cennosti nenechávejte na sedadlech, popřípadě ani v zavazadlovém prostoru. Nejen, že
se vám ztratí věci z automobilu, ale dojde ještě k jeho poškození.
Bohužel Vaše věci nejsou v bezpečí ani tehdy, pokud si je vezmete s sebou na hřbitov.
V okamžiku, kdy svoji kabelku nebo jinou cennost byť jen na chvíli odložíte na okraj hrobu
a jdete např. pro vodu do vázy odnést starou výzdobu do kontejneru nebo zapálit svíčku,
stává se Váš majetek velmi snadným cílem pro zloděje. Není proto od věci všímat si svého
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okolí a zejména podezřelých osob. Pokud i přes veškerá preventivní opatření dojde ke krádeži věcí, je dobré okamžitě vše nahlásit policii. V případě vykradení vozidla na nic nesahejte a vyčkejte na příjezd policejní hlídky.
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence KŘ Policie Kraje Vysočina

Poděkování Nadačnímu fondu Albert
Mezi cíle Nadačního fondu Albert patří podpora zdravého životního stylu, podpora
projektů vzdělávání či integrace a rozvoj sociálně znevýhodněných dětí a dospělých. Díky
tomuto fondu získal Dětský domov v Jemnici v rámci grantového programu finanční prostředky na zájmové aktivity našich dětí a na dětský letní tábor Doubrava. Děti z dětského
domova tak budou nyní moci rozvíjet svou osobnost v různých sportovních, uměleckých
i jiných zájmových kroužcích. Nejdůležitější však pro všechny děti bude radost a příjemné
využití volného času. Právě pro děti, které nejsou vždy ve všech oblastech úspěšné, je velmi
důležité najít aktivitu, která bude mít pozitivní vliv na jejich osobnostní růst. Alberte, moc
a moc děkujeme!!!
Mgr. Marie Šprinclová, zást. řed. DD Jemnice

Okénko základní školy
Žáci 8. třídy měli za úkol najít na mapě neobvyklé názvy měst nebo vesnic a vymyslet
k nim legendu, tzn. jak, podle nich, název vznikl. Vznikly celkem zajímavé nápady, které teď
zveřejňuji. K nim se připletl ještě neobvyklý příběh F. Tobolky, který ten úkol vlastně dostal
jako zvláštní, protože se mu jeden zdál málo. Má název O pyšné princezně Sanse a vyznačuje se velkým množstvím vyjmenovaných slov, což bylo zadání úkolu.
Jitka Strebeľová
Obec Bahno
V malebném údolí řeky Bahýnky se často zastavovali kupci, kteří tudy putovali z Moravy do Čech. Kupci zde nacházeli odpočinek, avšak lidé z blízkého okolí se do těchto míst
báli. Zvláště v deštivých dnech, kdy se půda kolem Bahýnky stávala velmi nebezpečnou.
Vznikaly tam bahnité laguny, ve kterých se dalo snadno uváznout. Dokonce se mezi lidmi
traduje, že jakýsi kupec, který sešel z cesty do lesů, se již nikdy nevrátil. I přes usilovné
pátrání se jeho tělo nikdy nenašlo.
Bohatí kupci nechali toto místo vysušit, aby se již podobné neštěstí neopakovalo a vybudovali zde domovy pro svoje rodiny. Postupně se osada rozrůstala. Lidé z okolních obcí
však nechtěli zapomenout na záludné bahnité laguny, a proto rozrůstající se osadě dali jméno Bahno.
J. Šesták, 8.A
Držkov
Hluboko v temném lese, kam se nikdo neopovážil vstoupit, žila malá hrstka lidí. Žili
v malé vesničce beze jména, o které nikdo nevěděl. Ve vesničce žil také kovář, který neuměl
mluvit. Jediné, co dokázal říct, bylo „Drž kov.“ Ostatní lidé ho měli rádi a brali ho takového,
jaký je.
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Jednoho krásného poklidného dne napadla vesničku smečka vlků. Lidé brečeli, křičeli,
schovávali se, chránili děti. Kovář se vlků nebál, vzal kus rozžhaveného železa a snažil se
vlky zahnat. Mával rozžhaveným železem a křičel přitom: „Drž kov! Drž kov! “ Vlky se mu
podařilo zahnat a všichni lidé ho měli za hrdinu. Zachránil vesničku, všechny lidi i dobytek.
Moudrá kořenářka prohlásila: „To je opravdový hrdina. Co kdybychom naši vesničku pojmenovali slovy, kterými kovář zahnal vlky? Všichni obyvatelé vesničky souhlasili a od té
doby se také vesnička jmenuje DRŽKOV.
J. Křivanová, 8. A
Křivsoudov
Vesnice Křivsoudov se dříve jmenovala jen Soudov. To podle toho, že zde sídlil územní soud. Je tomu už dlouho, co zde zasedal soudce jménem Dareba ze Soudova. Byl to
břichatý chlapík, rudý v obličeji a vždy velice dobře oblečený. Ve vsi ho nikdo neměl rád.
Každý věděl, že bere úplatky, a proto byl velice bohatý. Žil kousek za vsí na panském sídle,
no, sídle, spíše to byla větší chalupa, měl pár sluhů a vlastnil veliká pole. To vše si pořídil
za úplatky. Největší podvod, který se zapsal do paměti všech lidí z okolí, upravil název obce
na Křivsoudov.
Jednou v noci našel jeden mladík v lese mrtvou děvečku. Všichni věděli, že pracovala
u Johana z nedalekých Čachtic. Dráb pátral po vrahovi a podle určitých indicií došel k závěru, že děvečka byla těhotná a že ji zabil sám Johan. Tuto informaci předal Darebovi, který
vycítil, že kdyby na Johana trochu zatlačil, mohl by z něho dostat úplatek a pak by obvinil
nějakého chudáka ze vsi. To také udělal. Johan mu slíbil pět měšců zlatých, když z mordu
obviní toho pacholka, co mrtvou našel. Soudce Dareba hned druhý den obvinil mladíka
z mordu a uvrhl na něj trest smrti. Jeden měšec pak dal drábovi, aby na něj lež neprozradil.
Drába však tížilo svědomí a po pár týdnech přede všemi řekl pravdu, avšak mladíkovi už
to život nevrátilo.
Od té doby vesnici nikdo neřekl jinak než KŘIVSOUDOV.
F. Tobolka, 8. A
O Pyšné princezně Sanse
Princezna Sansa byla vysoká, hubená jako vyžle, krásná, ale velice pyšná. Kvůli každé
hlouposti tropila povyk a byla slyšet široko daleko od paláce. Její křik doléhal od příbytků
chudých přes byty zámožných měšťanů, až k mlýnům daleko za městem.
Jednou, když spatřila malou myšku, začala výskat a utíkat. Zamykala za sebou všechny dveře a strkala před ně nábytek. Když pak klopýtla na schodech, narazila si lýtko, rozbila si lýkové střevíce a začala vzlykat. Obyvatelstvo zámku pak muselo vysmýčit každý
kout, ze všech pytlů vysypat zásoby a zkontrolovat je, celý palác pykal kvůli té myšce
s lysým ocáskem. I když se všechno třpytilo, nebyla princezna spokojená. Nedokázala
držet pysk a dál komandovala služebnictvo svým ostrým jazykem a výskala vysokým
toném, jako když pes, kterému stojíte na ocase, začne výt.
Od té doby se na zámku nesměla ukázat jediná sýkorka, sýček nebo výr. Život na zámku plynul pomalu dál a princezna zůstala hořká jako pelyněk. V blízkosti netopýra, slepýše nebo vydry se začala čepýřit a neplýtvala nadávkami na stráže. Bála se jakéhokoliv
hmyzu a dokonce i hlemýždě. Služebnictvo si dlouho zvykalo na povyk, kterým princezna
ohlašovala přítomnost býka, kobyly nebo jakéhokoliv dobytku v okolí.
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Gymnázium Dačice oslavilo 60 let od svého založení
V sobotu 21. září si naše škola připomněla 60. výročí svého založení. Již
od desáté hodiny procházely hlavním vchodem desítky návštěvníků, kteří si
mohli prohlédnout učebny s ukázkami výuky a učebních pomůcek, výstavu fotografií dokumentujících celou historii školy a povzbudit sportovní týmy na turnajích
v odbíjené a ve stolním tenise.
Krátce po poledni jsme ve škole přivítali vzácné hosty, pana senátora RNDr. Miloše Vystrčila, pana hejtmana Mgr. Jiřího Zimolu, paní RNDr. Janu Krejsovou, předsedkyni výboru
Zastupitelstva Jihočeského kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, pana Ing. Jana
Bartoška, místostarostu Dačic, pana Ing. Stanislava Mrvku, starostu Jindřichova Hradce
a zástupce institucí a společností, které s naší školou spolupracují. Pozvaní hosté si se zájmem prohlédli několik učeben, v nichž se seznámili se školními projekty (PRIMA on- line,
školní internetová televize G-one), zhlédli ukázky činností v odborných učebnách a stali se
svědky finálového utkání volejbalového turnaje.
Hlavní část programu oslav probíhala od 14 hodin ve venkovním prostranství areálu
školy. Zahájili ji svými vystoupeními MDO ZUŠ Dačice a nejmladší dačické mažoretky.
Následovaly projevy hostů, vyhodnocení sportovních soutěží a soutěže o nejpočetnější maturitní třídu na oslavách. Došlo i na slosování kupónů získaných při zakoupení upomínkových předmětů. Hlavní cenou byl mini iPad. Překvapením byla módní přehlídka představující odívání od padesátých let až do současnosti. A pak už se rozjížděla afterparty, v níž
vystoupily kapely Sebranka a Backspace.
Během celého dne jsme ve škole přivítali 415 absolventů z celkového počtu 2038, počet
všech návštěvníků přesáhl tisíc.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a realizaci oslav,
děkujeme návštěvníkům, kteří se v hojném počtu dostavili a strávili s námi část sobotního
dne.
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Mgr. Zdeňka Veverková získala ocenění „ Vynikající pedagog Jihočeského kraje“
Letošní ročník ankety „Vynikající pedagog Jihočeského kraje“ byl vyhodnocen v úterý
1. října 2013 v 10 hodin v zasedací místnosti budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje
v ulici Boženy Němcové v Českých Budějovicích. Mezi dvanácti oceněnými pedagogy
z krajských škol a školských zařízení byla také učitelka naší školy paní Mgr. Zdeňka Veverková. Z rukou radního pro oblast školství pana JUDr. Tomáše Vytisky a paní RNDr. Jany
Krejsové, předsedkyně výboru pro školství, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje, převzala paní učitelka pamětní list a knižní poukázky.
Upřímně blahopřejeme paní učitelce Veverkové k získanému ocenění její práce ve školství, za vykonanou práci děkujeme a přejeme jí do dalšího období mnoho nadaných a vnímavých žáků a hodně radosti při práci s nimi.
Spolupráce s Nemocnicí Dačice
V minulém školním roce byla zahájena spolupráce naší školy s Nemocnicí Dačice v oblasti dobrovolnické práce. Ta spočívala v pravidelných návštěvách několika našich studentek v tomto zdravotnickém zařízení, jejichž smyslem bylo věnovat část svého volného času
hospitalizovaným pacientům. Studentky s nimi rozmlouvaly, předčítaly jim z knih nebo
z denního tisku a pomáhaly třeba i s procvičováním drobné motoriky. A také naslouchaly
vyprávění pacientů, jejich vzpomínání na doby dřívější. To vše pomohlo lidem, kteří museli
několik dnů nebo i týdnů strávit v prostředí nemocnice, tento pobyt zpříjemnit.
V těchto dnech jsme obdrželi poděkování vedení nemocnice za práci našich studentek,
které nás velmi těší a současně motivuje k tomu, abychom v započaté a osvědčené spolupráci pokračovali i letos. Na krátkém setkání s ředitelkou nemocnice paní MUDr. Člupkovou
a hlavní sestrou paní Štumarovou se studenti a studentky septimy a 3. ročníku již s nabídkou dobrovolnické práce seznámili, uvidíme, kolik z nich se v letošním školním roce bude
této činnosti věnovat.
Den otevřených dveří
V pátek 6. 12. 2013 proběhne již tradičně den otevřených dveří, tentokráte opět
od 8 do 17 hod. za plného provozu školy. Všichni návštěvníci si mohou v dopoledních hodinách prohlédnout výuku, odpoledne bude vyhrazeno prezentaci projektů naší školy. Zájemci o studium také získají všechny potřebné informace o podávání přihlášek a přijímacím
řízení. Další informace ze života školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
PaedDr. Aleš Morávek

Gymnazisté opět na cestách - Itálie

Jak už je na našem gymnáziu několikaletou tradicí, i tento rok jsme se mohli vypravit
do zahraniční země poznávat novou kulturu a život v jiné zemi. V posledních dvou letech
jsme měli možnost navštívit Francii a Anglii, letošní rok patřil státu ležícím na Apeninském
poloostrově – Itálii. I letošní zájezd byl organizovaný ve spolupráci s třebíčskou cestovní kanceláří VOMA, tentokrát pod vedením paní profesorky PhDr. Aleny Ziny Janáčkové
a paní profesorky Mgr. Ilony Lovicarové.
Ne nadarmo je Itálie jednou z nejoblíbenějších turistických destinací a my jsme rádi, že
jsme ji mohli navštívit. Tato země je totiž pro mnohé z nás takovým cestovatelským snem.
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Každý člověk si tam totiž přijde na své – ať už máme na mysli příznivce vína, kávy, tiramisu, pizzy, ale i oliv, historických památek, módy či tyrkysového moře.
Už od konce prázdnin jsme se do Itálie těšili, proto jsme v pátek 27. 9. 2013 kolem půl
páté odpoledne všichni netrpělivě vyhlíželi autobus, který nás měl dopravit až do země
vzdálené přes 1000 kilometrů. I tentokrát bylo naším největším problémem to, jak přežít dlouhou cestu autobusem, kterou nám zpříjemňovaly zajímavé historické výklady paní
profesorky Janáčkové o místech, na která jsme měli zavítat. První den jsme tedy strávili
na cestě.
Na programu druhého dne bylo skalní městečko Orvieto, kam jsme se dopravili pomocí
pozemní lanovky. V tomto městečku, které jako by vypadlo z oka starých italských filmů,
jsme navštívili starou gotickou katedrálu a prošli se křivolakými uličkami tohoto historického města. Mimo to jsme se také podívali na tradiční sobotní trh a ochutnali výbornou
italskou zmrzlinu. Věřím, že většina z nás si toto město opravdu zamilovala.
Nedělní program byl věnovaný Vatikánu, malému státu uprostřed Říma. Zde jsme
navštívili baziliku svatého Petra, která je jednou ze čtyř římských papežských bazilik. Jako
správní gymnazisté jsme také navštívili některá vatikánská muzea a samozřejmě i Sixtinskou kapli.
Nový týden jsme zahájili celodenním výletem do archeologického areálu Pompeje, kde
jsme stačili několikrát promoknout. Ale i tak jsme prošli skoro celý areál. Je až neuvěřitelné, jak dokázali lidé v dřívějších dobách postavit tak promyšlená města. Ještě jsme ani
nestačili pořádně uschnout a už jsme seděli v autobuse, který nás dovezl ke kráteru Vesuvu.
I přesto, že jsme několikrát zmokli, zanechal v nás tento výlet velký dojem.
Pátý den jsme strávili v Římě, městě, na které jsme se všichni těšili snad nejvíce. V Římě,
v jednom z nejstarších evropských měst, jsme navštívili několik významných památek. Prošli jsme se kolem Kolosea, které je opravdu tak krásné jako na fotografiích, navštívili jsme
Forum Romanum, které bylo v dobách antického Říma centrem veřejného dění, hodili si
minci do fontány di Trevi, abychom se do Říma podle pověsti ještě někdy vrátili, nebo si
poseděli na Španělských schodech, kde jsme nasávali atmosféru toho pravého Říma.
Středeční den se pro mě stal tím nejzajímavějším. Navštívili jsme hned tři překrásná
města, která se mi vryla do paměti, a doufám, že se do nich ještě někdy vrátím. Sienna,
St. Gimignano a Volterra – podle mě nejkrásnější italská města, která jsme mohli během našeho zájezdu navštívit. V Sienně, městě ležícím v srdci Toskánska, jsme si sedli
na prosluněné náměstí Piazza del Campo, kde jsme si užívali atmosféru tohoto historického města. Bonusem k našemu už tak plnému programu bylo město Volterra, pro nás
především známé z druhého dílu ságy Stmívání. Všechny účastnice našeho zájezdu si
s úsměvem na rtech vzpomněly na dokonalého Roberta Pattinsona, filmového představitele upíra Edwarda.
Sedmý den jsme strávili v impozantní Florencii, kterou jsem si zamilovala stejně jako
Siennu, Volterru či St. Gimignano. V této toskánské metropoli jsme navštívili katedrálu
Santa Maria del Fiore, galerii Uffizi, kostel S. Krocei, zhlédli známou Michelangelovu sochu Davida a Ponte Vecchio – proslulý „most zlatníků“ přes řeku Arno. Pro některé z nás
to byla doslova pastva pro oči – tolik zlata jsme totiž na jednom místě asi nikdy neviděli.
Tento zájezd byl opět skvělým zážitkem a doufáme, že vzpomínky z tohoto týdne,
stráveného na Apeninském poloostrově, budeme mít v srdci ještě dlouho.
Pavlína Ondráková, 4.A
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Předchozí příspěvek Vás mohl přesvědčit, že na Gymnáziu a Střední odborné škole
Moravské Budějovice se skutečně pořád něco děje. Aktuální informace najdete pravidelně na našich www.gymsosmb.cz a facebooku. Každopádně však přijďte za námi na Den
otevřených dveří, který se uskuteční 28. 11. 2013 ve 14:30 – 17 h v budově gymnázia pro
všechny studijní obory.
Ing. Stanislav Šťáva, ředitel školy

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
velmi nás potěšil fakt, že o kurz trénování paměti pro seniory, který právě v městské
knihovně probíhá, byl obrovský zájem a některé zájemce jsme musely, bohužel, odmítnout.
Všechny, kterým se to stalo, možná potěšíme zprávou, že uvažujeme o dalších lekcích v následujícím roce.
Velký zájem byl také o tradiční dětský Pizza kvíz na téma: „Kamarádi z knížek“. Všech
56 účastníků chválíme za jejich vědomosti (nebo šťastnou ruku při „kroužkování“ správných odpovědí) a s radostí zveřejňujeme jména výherců, Adama Černovického a Štěpána
Melzera, kteří si na voňavé pizze pochutnali.
Z nových knih:
Helle Helle – Ženy bez mužů: nová kniha mimořádně talentované dánské prozaičky zaujme úsporným, ale efektivním stylem, jímž autorka dokáže vystihnout nevzrušivost všedního života svých hrdinek.
Freihow Halfdan W. – Milý Gabrieli: Milý Gabrieli je dopis otce svému autistickému
synovi. Otec se snaží pochopit a s láskou Gabrielovi vysvětlit, proč a v čem je jiný než
ostatní děti.
Obermannová Irena – Dopisy Kafkovi: fiktivní korespondenční román inspirovaný životem Mileny Jesenské.
Rudiš Jaroslav – Národní třída: hlavní hrdina, přezdívaný Vandam, vypráví příběh svých
životních soubojů s městem, nedávnou minulostí, rodinnými démony. Drsná a zároveň melancholická novela ze sídliště, kde lidé a domy vzdorují přírodě i neodvratnému zániku.
Weissová Gabina – Diagnóza F50: diagnóza F50 souhrnně označuje poruchy příjmu
potravy, kterými dnes trpí mnoho žen, a dokonce i dětí. Novinářka Gabina Weissová je
jednou z nich. Bez obalu vypráví o své anorektické a bulimistické minulosti. Otevřeně píše
o pobytu na psychiatrickém oddělení nemocnice, o lásce, pro kterou se vzchopila, a o dětech, které jí nakonec zachránily život.
Vondruška Vlastimil – Přemyslovská epopej IV.: poslední díl ságy o době velkých přemyslovských králů začíná na sklonku života Přemysla II. Otakara a narozením malého Václava II. Vypráví o jeho dětství, panování, manželství i smrti.
„Otevírací“ soboty v měsíci listopadu:
16. listopadu 2013
od 8:30 do 10:30 hodin
23. listopadu 2013
od 8:30 do 10:30 hodin
Pracovnice městské knihovny
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Dušičky

  
Listopad, poslední měsíc podzimu, dává sbohem svěžím a sytým barvám léta a svět kolem
nás halí do mlhavého hávu. Pod vrstvou napadlého listí mizí mnohé cesty kolem zahrad i polí.
Podzim se však netýká jen přírody kolem nás, ale také i našeho lidského údělu a nezpochybnitelného sepětí s matičkou zemí. Bible tuto skutečnost vyjadřuje slovy Starého zákona: „Život
člověka je jako tráva - ráno skosená, večer usychá“ nebo Novozákonním výrokem: „Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš.“
Pohled na usínající přírodu též navozuje myšlenku na ty, kteří nás již opustili a jejich památku si připomínáme na místech jejich posledního zastavení. Hřbitovy jsou však navzdory
vadnoucí a pomíjivé kráse světa i svědectvím života po životě. Věnce, kytice a rozsvícené
lampy na upravených hrobech vypovídají o živé památce našich drahých zesnulých. P. Dominik kdysi řekl: „Plevy se pálí, poklady zakopávají.“ Ano, hřbitovy jsou místem, kde ožívá
skrytá vzpomínka na naše nejmilejší: rodiče, blízké a přátele. I když již nejsou osobně mezi
námi, jejich neviditelná přítomnost je vtělená do nekonečných vzpomínek a nezapomenutelných příběhů. Právě toto bohatství trvalého propojení živých a zemřelých jsem si aktuálně
uvědomil při pohřbu mého spolužáka z teologie P. F. Kozára. Na mikulčickém hřbitově si
sám vybral místo a dal postavit litinový kříž, který kdesi již dosloužil. Nyní bude opět připomínat památku díla Kristovy lásky a život jeho horlivého učedníka Františka. Když jsme
se před čtyřiceti lety loučili a z Petrova rozcházeli na různá místa brněnské diecéze, tak nás
svým vladykovským hlasem - jak jsme jej přezdívali pro jeho zanícení pro slovanskou liturgii
- vyzval k vzájemné vzpomínce při polední modlitbě breviáře. Jeho zpěvné Gospodi pomiluj
nebo Christos voskrese, které si nechal napsat na úmrtní oznámení, je proto stále aktuální.
Smrt není nepřekročitelnou hranicí, která by nadobro oddělovala mrtvé od živých. Nejenom
genetická propojenost, kterou si neuvědoměle neseme jako dědictví od našich rodičů, ale
i vše prožité od dětství, mládí a dospělosti je trvalým bohatstvím našeho bytí, ze kterého stále
čerpáme: Poučení z dobra a ponaučení ze zla. I špatná zkušenost je darem, který nás může
uchránit před opakováním podobných kroků. A nejen nás, ale i všechny, kterým takové varování vědomě nabídneme. Chyby děláme všichni, ale jen hlupáci je donekonečna opakují.
Nebo jinak: Kdo se nepoučí z chyb druhých, poučí se z vlastních. Osobní zkušenost však není
nikdy zadarmo. Za účet se platí a někdy to hodně bolí. Naštěstí toho dobrého je obvykle více,
a tak se častěji vzpomíná na to, co potěšilo a povzbudilo. Nadarmo se také neříká: „O mrtvých
jen dobře“. Volit dobro je lepší, než se jen pohoršovat nad tím, co se stalo a stát nemělo. Právě
letošní předčasné volby, v čase Zemanova prezidentování, dávají další šanci pro posílení těch
stran, které nabízejí garanci perspektivy pro jednotlivce, rodiny i celou společnost. Slušní lidé
jsou všude, ale musejí o sobě vědět a vzájemně se podpořit.
Volba dobra, volba pravdy, volba kultury života má i nadčasový rozměr. Nežijeme zde
jen pro sebe a za sebe. Navazujeme na ty, kdo zde byli, spoluutváříme přítomnost a klademe
pečeť na budoucnost. Kéž je náš autogram na všem čitelný a náš hlas započitatelný v kladných položkách. Nikdy bychom neměli zapomínat, že naše dějiny hodnotí nejen současníci,
ale i generace jdoucí v našich stopách. Aby si nemuseli říkat: „Kterej nepořádník tady před
námi tábořil…?“ Navíc každý z nás bude jednou stát i před Božím soudem. Naštěstí pro nás,
a na rozdíl od našich bližních, je Hospodin nejen spravedlivý, ale i milosrdný a milostivý. Už
biblický Job hlásá: „Věřím, že můj obhájce žije…“ Tak odvahu! Nebojte se života ani smrti.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
18 / Jemnické listy / listopad 2013

Poděkování
Chci poděkovat panu Pavlu Fučíkovi, uměleckému kováři z Jemnice, za opravu a zhotovení kovové zahrádky u sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu v Podolí.
Věřím, že jeho dar bude i do budoucna připomínat tohoto zručného uměleckého kováře
z Jemnice.
Teď chybí jen oprava sochy a podstavce, ale o tom rozhodují jiní. Snad se toho dočkáme!
Za Muzejní spolek v Jemnici Vladimír Hrbek

Z historie jednoho domu

Motto:
„ Z těch dědů a bab,
co přede mnou vodám cestu písní otvírali,
co zde studny roubili a pevné plátno tkali,
z těch jsem a vracím se k nim znova.
Co na tom, že jejich dny jsou nenávratně pryč,
z ruky do ruky si podáváme těžký klíč – klíč od domova.“
Miloslav Bureš - Otvírání studánek
Ve svém příspěvku bych chtěla reagovat na článek p. Železného v říjnových JL o zapomenutých příjmeních v Jemnici, o kříži „V dílech“ a jeho souvislosti s domem „U Kallenů“
v Podolí.
Myslím si, že už jsem asi jediná, která tuto záhadu může objasnit. A když je někdo jediný, kdo to může udělat, tak to prostě udělat musí... Zároveň to bude taková moje „poslední
pocta“ domu, ve kterém jsem prožila velkou část svého krásného dětství a veliké poděkování lidem, kteří v tomto domě žili.
Začnu u kříže v polích, který vítá příchozí do Jemnice jak ze silnice od Dačic, tak
i od Louky. Je totiž umístěn tak, že je viditelný z obou příjezdových cest. Nápis na něm je
dnes už těžko čitelný, hlavní text jde už jen spíše vytušit. Obětovala ho a s největší pravděpodobností i zaplatila Kateřina Kallena a celá rodina Hlouškova v Jemnici r. 1884.
Kdo byla Kateřina Kallena(ová)? Protože mě baví „surfovat“ na internetu a ve starých
jemnických matrikách hledat své předky, prozradím Vám to. Narodila se v r. 1816. Jejím
prvním manželem byl Antoním Beigl, domkař v Podolí. Po jeho smrti se již ve „zralém
věku“ vdala za Františka Kallenu, pololáníka v Podolí, vdovce po Anně - rozené Kopečné. Z jakého důvodu to udělala, nám zůstane již navždy záhadou. Ona měla již odrostlé
děti a František byl otcem 7 dospělých dětí. Jeho dcery byly vdané v Podolí a v Jemnici.
Nejstarší syn Klement byl ženatý na kovárně v Podolí. Dědic hospodářství, Václav, se svým
bratrem Janem zůstávají na statku u Kallenů. S otcem a s nevlastní matkou společně hospodaří. František Kallena však r. 1872 umírá na TBC. Kateřina se stěhuje do Jemnice k dceři,
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kde v r. 1899 umírá. TBC ovšem v r. 1876 zabíjí i dědice Václava. Syn Jan se ještě téhož
roku ožení s Františkou Kuchařovou a přebírají hospodářství. Zřejmě dědičná plicní choroba zabíjí po necelém roce manželství i Jana. Bezdětná vdova si po půl roce bere za manžela
vdovce Martina Jelínka. Mají spolu 4 děti, z nichž se 3 dožívají dospělosti. Syn Antonín se
přiženil k Lukšům, dcera Johana se vdává ke Koutnům. František zůstává na rodném domě.
Ožení se s Anastázií Tichou z Podolí a mají spolu syna Josefa. Ten se žení s Marií Prknovou
z Ostojkovic, jejíž kořeny sahají k rozvětvenému rodu Vaňurů z Radotic. Narodí se jim opět
pouze jeden syn, Josef. Ten umírá svobodný a bezdětný. Poté je dům prodán.
Snad všichni „Podoláci“ vědí, kde dům „U Kallenů“ stojí (ul. Želetavská, č.p. 384). Je
to zvláštní, že mu toto jméno zůstalo i po tolika letech. Vždyť poslední „Kallena“ umírá
v r. 1876!
Nakonec ještě důkaz, že Podolí zůstalo vesnicí i po připojení k Jemnici. Tzv. „po chalupě“ se tu stále ještě říká. Víte, kde se říká „u Křížů, u Handrejsků, u Tomšáků, u Lukšů,
u Marků, u Doláků, u Bočků“?
Jestli jste to uhodli, pak věřím tomu, že i „Kallenovi“ budou žít v paměti ještě minimálně dalších 100 let!
Věra Tesařová - Findová, „Podolačka z Vostejkovic“

Staré jemnické trhy
Trhy, jinak řečeno jarmarky byly pořádány na hlavním jemnickém náměstí. Trhy dobytčí bývaly prý ve starších dobách na dnešním Havlíčkově náměstí. Na starých pohlednicích
a fotografiích je možno spatřit v prostoru křižovatky s ulicí Husovou mostní váhu, která se
také při zmíněných trzích využívala. Hospodářské výstavy, které bývaly též prodejní, se
před rokem 1924 pořádaly na tehdy ještě volné ploše v místě dnešní sokolovny a tenisových
kurtů. Ještě na pár let bylo tržiště přemístěno na dnešní ulici Lípovou, kde jsou dnes bytové
domy. Ulice naproti hasičárně se ještě dnes nazývá Pod Tržištěm.
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Na trzích se potkávali prodavači i kupující ze širokého okolí a sdělovali si navzájem
nejnovější zprávy a události. V dobách před 2. sv. válkou dost často tyto trhy také navštěvovali obyvatelé příhraničí. V oblastech, kde bylo převážně německy mluvící obyvatelstvo, se
říkalo na Jemnicku „v Němcích“. Po úspěšném obchodu, hlavně na hospodářských trzích,
bývalo zvykem zajít do jemnických hostinců. Tam zpravidla ten, kdo dobře nakoupil, zaplatil tzv. „lidkup“.
Že při takových posezeních nebyla nouze o nějaký ten žert, je jisté. Po jednom trhu
zasedli v hostinci „ U Sedláčků“ jacísi sedláci z Podolí. V lokále ten den byli také trhovci
z pohraničí, drželi se stranou u stolu v koutě a mluvili spolu německy. Jak už to bývá,
s přibývajícími vypitými džbánky stoupala kuráž podolských sedláků. Začali si dobírat jednoho z německy mluvících, který měl na sobě oblečený nezvykle velmi dlouhý a chlupatý
kožich. Neuměli skoro vůbec německy, ale pomocí hlavně posunkové řeči naznačovali, co
že to je za zvíře, z něhož má ten kožich. Dočkali se však pouze krátké odpovědi – „Lekinmarš“. To bylo vše, co se dozvěděli, zůstalo tedy záhadou, co je to asi za podivné zvíře. Až
po čase jim někdo, kdo znal lépe německy, podivný název zvířete přeložil. Znamenalo to
zkomoleně „Polib mě v p....“.
Tato příhoda nepřesahovala rámec většinou poklidného průběhu všedních i svátečních
dnů. Bohužel atmosféru života na malém městě poznamenala i smutná událost, ale o tom
někdy příště.
František Železný
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Jak je to s likvidací upotřebených pneumatik?
Pohodit ojetou pneumatiku vedle silnice, nebo na černou skládku není stále nic neobvyklého. Je jasné, že s rostoucím počtem vozidel se zvyšuje i počet upotřebených pneumatik. Tím narůstá i problém pro každého vlastníka motorového vozidla, kam s upotřebenými
pneumatikami. Přestože z pohledu všech vznikajících odpadů tvoří upotřebené pneumatiky
jen nevelký podíl, jsou vzhledem ke svému chemickému složení zátěží pro životní prostředí. Zákon o odpadech č.185/2001 Sb. sice předpokládá, že likvidaci zaplatí výrobci,
případně dovozci, ale tento systém v praxi tak úplně nefunguje.
Velcí producenti pneumatik, např. Barum-Continental, ve své prodejní a servisní síti
Bestdrive a u svých smluvních partnerů zajišťují zpětný odběr použitých pneumatik - samozřejmě při nákupu za nové. Dále je tu pak systém i dalších sběrných míst ostatních velkých
výrobců a jejich pneuservisů a autoservisů, který provádí odbornou výměnu pneumatik.
U velkých výrobců je znatelná odpovědnost upotřebené pneumatiky předat k dalšímu využití nebo likvidaci a tím šetření životní prostředí.
Na jejich úsilí se ale bezostyšně přiživují menší dovozci a především tzv. „nejlevnější”
internetoví prodejci pneumatik a v neposlední řadě i hypermarkety. Ti do tohoto systému
neinvestují a sami zpětný odběr použitých pneumatik nepraktikují. Prostě nakoupí například laciné nekvalitní pneumatiky z Číny, lacino ho prodají za „super cenu” a o ojeté pneumatiky se už nezajímají, jejich likvidaci pak v mnoha případech zaplatí někdo jiný – obecní
rozpočty = občané v „poplatcích za popelnice.“
Poslední prodejce je přitom povinen při prodeji nových pneumatik, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného
odběru těchto použitých pneumatik. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité
výrobky odebírat přímo v provozovně. V praxi to ale samozřejmě nefunguje: „Chtěl bych
vidět kurýra, kdyby se mu někdo při přebírání zásilky snažil naložit do dodávky staré
pneumatiky“.
Ojeté pneumatiky se naštěstí z divokých skládek přesouvají do sběrných dvorů. To sice
pomůže přírodě a finančně možná uleví samotným obcím při likvidaci takových černých
skládek, přesto právě obce zůstávají odpovědné za jejich likvidaci, která také něco stojí.
Obce nejsou ze zákona automaticky osobami povinnými ke zpětnému odběru pneumatik.
Pokud, jak tvrdí zástupci některých měst, někde koncoví prodejci či pneuservisy odmítají,
byť v rozporu se zákonem, přebírat opotřebené pneumatiky, zejména jde-li o značky, které
neprodávají, toto se děje především v malých „garážových“ pneuservisech, které nejsou začleněny do sběrných míst a většinou se „živí“ prodejem pneumatik dovezených ze zahraničí
či nákupem z internetových obchodů.
Podle zákona o odpadech se každý odpad odložený na místo obcí určené (sběrné dvory)
stává jejím odpadem (majetkem), nejen jemnické radnici nezbývá nic jiného, než se o takto
odložené pneumatiky postarat. Ve snaze předcházet vzniku černých skládek i odkládání
pneumatik u popelnic či kontejnerů a zasazovat se o zdravější životní prostředí obce raději
opotřebené pneumatiky od občanů přijímá ve sběrných dvorech zdarma. Zdarma ale v uvozovkách, jelikož jak jsem již napsal výše, zaplatí to všichni občané v poplatcích za svoz
komunálního odpadu.
							
Petr Ambrůz Dis.
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Úvaha málem dušičková
Ráno první můj pohled z okna letí k protější stráni. Pokaždé vidím totéž: bílou apsidu
svatého Jakuba, koruny stromů, románskou věž. Obejít tu podívanou nelze. Pokaždé mám
pocit, jako by mi někdo neznámý věnoval pozdrav, nebo spíše jemný štulec: připravuj se,
držíme ti místo.
Občas se ve mně probouzí zvědavost. Komu však položit otázku? Jak se ptát těch, co
již nežijí? Drazí mrtví, kde jste a kolik vás vlastně je? Máte nějaká přání? Už několik
chladných večerů se procházím po jemnickém hřbitově. Objevuji jeho řád, pravoúhlé cesty, pár jmen, která poznám, tu a tam sochy, z náhrobků se na mě zubí portréty zemřelých.
Našel jsem několik moc pěkných míst. Po setmění ze všech stran mrkají světýlka. Byl jsem
i na tom druhém, židovském. Tam na mě dýchla tma, ticho, tajemství. Občas pod mým krokem zapraskala vegetace. Připadal jsem si jako poutník na kraji vyhaslého kráteru.
Během pár dnů jsem na jemnických náhrobcích a pomnících stačil napočítat 3677 jmen.
Kdyby ti všichni mohli volit, v čí prospěch by asi letošní volby byly dopadly? Co je hrstka
nás letošních voličů, proti tomu obrovskému zástupu? Kdyby oni mohli, vzkázali by nám:
nemyslete si, nejste všecko.
Vzpomínám na babičku Julii, která umřela v roce 1967. Ráda notovala: „Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená, do tebe padají nejdražší semena.“ Melodie byla dojemná, slovům jsem
tenkrát nerozuměl. Nikdo mi neřekl, že to bylo tango, jež si před popravou přál slyšet Maximilián, císař mexický. Na hřbitovy jsem začal chodit pro lekci z pomíjivosti a pro poezii.
Trvalo ještě řádku let, než jsem objevil, že posmrtnou existencí pro obyčejné lidi je
jméno na hrobě. Jistě, je to existence zástupná, ale lepší než nic. Myšlenka, že po životní
pouti půjdeme spát, nám dává možnost vyrovnat se s vlastní konečností. Mrtvý nadarmo
nepřipomíná ležícího spáče, rakev lůžko, hrob ložnici. Obraz spícího je tak svůdný, že si
do něj promítáme každodenní zkušenost. Obvykle nás probouzí rámus, tak si namlouváme,
že i mrtvého musí povyk vyrušit, nebo dokonce, nedej Bože, hrubší zásah do jeho hrobového soukromí. Duše si zasluhují tiché bezpečí, píše v posledních Listech paní ŠkodováAndělová a navrhuje mrtvé na noc zamykat.
Budeme-li však důslední, dojdeme k závěru, že mrtvého nemůže probudit sebevětší
hluk, neboť mrtvý nespí. Je to pouze naše představa, byť krásná, pouhé přirovnání. Ukládání zesnulých do lůžek v zemi nemá význam pro nebožtíky, nýbrž pro nás na živu. A přiznejme si, že se mnohdy tato místa posledního odpočinku zdobí podle hesla: „Co by lidi řekli?“.
Hrob je symbol útěchy. Vyjadřuje citové pouto mezi mnou a drahou osobou, kterou jsem
sice navždy ztratil, ale přesto ji toužím mít někde poblíž, přinést jí občas květiny a rozsvítit
lampičku. Vztah spojující mrtvé a živé prožívají ti živí. Chybí-li člověku respekt k památce
zemřelých, sám se ochuzuje. Tajemství dobrého života spočívá ve vědomí, že jsme nutným
článkem v řadě generací. Kdo je bezohledný k památníkům zesnulých, jako by likvidoval
půdu, z níž roste.
Kéž na tom mírném svahu naproti městu Jemnici spočine oáza klidu. Za letních večerů
kéž se z ní dále line medová vůně lip. Kup si tam ještě za života místo a můžeš se těšit
na snění s vyhlídkou. Teď, když se ve velkých městech ukládání pod zem stává neúnosným
přepychem, o to víc je třeba vážit si hřbitova, kde je ještě pro nás pro všechny místa dost.
Milan Růžička
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SNK informuje
Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici si Vás tímto dovoluje informovat o změnách
v našem sdružení.
Na posledním zasedání členů SNK seznámil dosavadní předseda sdružení Ing. Antonín
Finda členy SNK se svým rozhodnutím, že téměř po 15 letech působení na pozici předsedy
odstupuje ze své funkce a zůstává řadovým členem sdružení. Na základě této skutečnosti
proběhla volba nového předsedy sdružení, jímž byl zvolen Ing. Jiří Kopr, který nyní přebírá
pozici ve vedení SNK.
Chtěli bychom tedy touto cestou poděkovat Ing. Antonínu Findovi za vše, co pro sdružení a hlavně pro město Jemnici udělal a popřát mu do dalších let mnoho zdraví a elánu.
Ještě na závěr si dovolujeme oslovit občany, kterým není lhostejné dění v našem městě
a mají chuť se podílet na rozhodování o dalším rozvoji za naše sdružení, aby nás kontaktovali a vstoupili do našich řad.
Za SNK MVDr. Libor Kadlec

Kapitola z dějin jemnické psychiatrie
Psychiatrie pracuje na Třebíčsku půl století (v Jemnici deset let méně). Byl jsem 33 let
od svého nástupu v Okresním ústavu národního zdraví v Třebíči v r. 1965 do odchodu do důchodu v r. 1998 primářem Psychiatrického oddělení Nemocnice s poliklinikou v Třebíči.
Obrazem psychiatrických zařízení jsou odborné publikace. Bible píše:Podle plodu poznáš strom (Matouš 15,33). Jak dává strom ovoce, tak kvalitu zdravotnického pracoviště
dokladují jeho vědecká sdělení. Klíčová slova v názvech publikací poví, čím se pracoviště
zabývalo. Cizojazyčné názvy článků publikovaných v zahraničí zde uvádím v češtině. Pro
stručnost místo letopočtů dodržuji časovou řadu. Kdokoliv si může dohledat údaje ve vydaných čtyřech svazcích „Bibliografie vědeckých prací lékařů OÚNZ v Třebíči“.K ilustraci
krácení plných citací v tomto článku uvádím přiklad: publikaci Hosák, L., Komenda, S.,
Die antikonvulsiveWirkung des Tolbutamidsbei der Behandlung der SchizophreniemithypoglykaemischenKomata, zveřejněnou v časopise Psychiatrie, Neurologie undmedizinische Psychologie, ročník 21, 1968 na stranách 182 – 187 a česky totéž v Československé
psychiatrii, roč. 64, 1968, str. 302 – 308, zde krátím na Hosák, Komenda: Antikonvulzívní
účinek tolbutamidu při léčení schizofrenie hypoglykemickými komaty. Časová řada dalších publikací: Dlabač, Gross, Hosák, Trčka, Vinař, Vinařová: Možnosti použití hydrazidu
kyseliny kyanoctové v psychiatrii. Gross, Hosák: Klinické zkušenosti s hydrazidem kyseliny kyanoctové v terapii psychóz. Gross, Hosák, Jaroš: Ovlivnění vyšší nervové činnosti
zdravých osob hydrazidem kyseliny kyanoctové. Gross, Hosák, Synková: Pokus o ovlivnění oploštělých a plochých elektroencefalogramů Cyanazidem. Bártová, Gross, Hosák,
Kalužík: Pokus o léčení mužských sexuálních poruch Cyanazidem. Hádlík, Hosák, Jaroš,
Náhunek, Rodová: Nialamid a jeho kombinace s látkami reserpinového charakteru při léčbě endogenních depresí. Gross, Hosák: Naše zkušenosti s použitím Thiametonu při řízené
hypotenzi. Hosák: Vedení dokumentace léčby hypoglykemickými komaty. Hosák, Rýznar:
Potenciace inzulínu Thiametonem při léčení schizofrenie hypoglykemickými komaty. Hosák, Uhlíř: Akutní psychóza při otravě Fosfothionem. Hosák: Riziko Sakelovy léčby při
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potenciaci inzulínu ganglioplegikymethoniové řady a tolbutamidem. Hosák, Kreisová,
Lednický, Rýznar: Vliv Thiametonu na glykemickou křivku. Hosák, Komenda, Mikula,
Rýznar: Přerušování hypoglykemických komat amylnitritem. Hosák: Přehled písemnictví
o potenciaci účinku inzulínu deriváty sulfonylurey při léčení schizofrenie hypoglykemickými komaty. Hosák: Přehled písemnictví o potenciaci účinku inzulínu ganglioplegiky
při léčení schizofrenie hypoglykemickými komaty. Hosák: Ohrožení populačních kategorií
Třebíčska sebevražedným chováním a možnosti jejich ochrany okresní psychiatrickou péčí
(publikováno 1970). Hosáková, Hosák, Nováček, Janíček: Alkohol a dopravní nehody z forenzního hlediska, Hosáková, Hosák, Nováček, Janíček: Pět let práce třebíčské telefonické
Linky důvěry 4444, Hosáková: Některé sociální problémy stáří z hlediska psychiatrické
práce na Třebíčsku, Hosáková: Souborný referát o léčení schizofrenie penicillaminem, Kocourek: Základní principy hlubinné psychologie, Kocourek, Kocourková: Přenos – emociální vazba pacienta na terapeuta, Mlnaříková, Nováček: K výskytu mentální anorexie
v Lipníku, Nováček: Infantilní Kunnerův autizmus, Nováček: Psychózy u dětí, Solarová:
Pokus o postižení některých sociologických aspektů nemocniční péče u pacienta, Hosák,
Hosáková, Kabátková, Nováček, Hoffman: Psychofarmaka a řízení motorových vozidel,
Kalenda, Kabátek, Hosák: Terapeutická komunita na protialkoholním pavilonu lůžkové
složky Psychiatrického oddělení Nemocnice s poliklinikou v Třebíči umístěném v Jemnici,
Hosák, Hosáková, Solarová: Problémy s delinkvencí nositelů karyotypu 47/XYY, Hosák,
Kalenda: Rok práce toxikorehabilitačního pavilonu v Jemnici, Hosák: Spolupráce psychiatra a obvodního lékaře při ambulantním léčení chronicky duševně nemocných, Hosák:
Moditenový program na okrese Třebíč, Hosák: Diferenciální diagnostika depresí v ordinaci
obvodního lékaře, Hosák: Šestnáct let práce Psychiatrického oddělení Nemocnice s poliklinikou v Třebíči, Hosák, Hosáková: Sexuologická problematika v práci obvodního lékaře
z pohledu psychiatra, Hosák, Novák: Interpersonální komunikace v rodině a duševní zdraví
dítěte, Hosák: Kriminalita nositelů karyotypu XYY, Hosák, Staněk, Vedra: Anomální karyotyp 47/XYY jako model faktorové biologické determinanty kriminálního chování, Dusilová: Poruchy řeči u dětské mozkové obrny a možnosti jejího léčení (na časové ose jsem zde
zatím uvedl údaje do ledna 1981).
Pokračování v příštích Jemnických listech. Zájemcům z řad čtenářů Jemnických listů
jsou texty k dispozici v elektronickém archivu paní redaktorky Dany Babišové v kanceláři
č. 9 MěÚ Jemnice nebo na mailové adrese kultura@mesto-jemnice.cz.
MUDr. Ladislav Hosák, CSc.

Dopravní obslužnost Jemnice a okolí
V prázdninovém vydání Jemnických listů nabízel čtenář Vladimír Hrbek svůj pohled
na zrušení železniční trati Jemnice – Moravské Budějovice. Obviňuje mě bez udání důvodů – cituji: „… z odříznutí této části kraje od využívání železniční dopravy pro úspory, ale
i z možnosti lidí z této části využívat rychlíky (konec citace).“ Skutečnost je však taková, že
pokud by byl reálně o vlakovou dopravu v oblasti Jemnicka tak obrovský zájem, jak autor
uvádí, nejezdilo by vlakem v průměru 14 - 16 osob na 7 párech spojů. Celkově vykazované
náklady ze strany ČD a SŽDC byly 12,6 mil. Kč. Každý jeden zrušený vlakový spoj má
v současné době adekvátní autobusovou náhradu.
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Občané Jemnice v ŽÁDNÉM případě nezůstali, jak se autor snaží mezi řádky naznačit,
bez spojení s okolním světem, právě naopak, využívají spojení stejně kvalitní, navíc rychlejší a operativnější. Jemnice má navíc funkční železniční spojení ve 13 km vzdálených Dačicích (trať 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice). Vladimír Hrbek se dovolává zrušení spojů
v Jihlavě, kde z důvodu minimální vytíženosti vlakových spojů k zastavení osobní dopravy,
a to na dráze 242 Dobronín – Polná, došlo už v roce 1982.
Pokud bych měl reagovat na všechna lživá a nepodložená konstatování pana Hrbka, pak
ještě uvádím, že nevlastním ŽÁDNÉ služební auto, nikdy jsem ho nevlastnil a nic na tom
nehodlám měnit. Pro cestu do úřadu využívám stejně jako mnozí spoluobčané vlastní osobní automobil.
A ještě odpověď na otázku autora stesku v prázdninovém vydání Jemnických listů –
Kam se poděly peníze na regionální dopravu, které kraj dostává po dobu 10 let (doplňuji –
účelová dotace od státu, na dotování železniční regionální dopravy)? Každá koruna, která je
za tímto účelem připsána na účet Kraje Vysočina je beze zbytku v určeném poměru převedena dále na účet Českých drah a Jindřichohradeckých místních drah. Tento krok je jednou
z nejkontrolovanějších transakcí při vyúčtování úhrad prokazatelné ztráty v provozování
regionální dopravní obslužnosti.
Bez znalosti skutečností a bez dostatku informací může skutečně dojít k mnoha
informačním šumům, některé skutečnosti mohou být špatně nebo nepřesně pochopeny. Občané se pak často domnívají, že některé kroky týkající se obecného standardu
kolem nich nejsou zcela v pořádku. Někdy však pouze stačí více se o souvislosti
zajímat a dávat jim správný význam. V této souvislosti si čtenářům Jemnických listů
dovolím shrnout některé z vybraných investic, které Kraj Vysočina ve vašem regionu
realizoval:
Investiční výstavba Jemnice a okolí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce Dětský domov Jemnice (kuchyně, chodníky, schodiště a hřiště)
– 5 miliónů korun
Výstavba výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
– 20 miliónů korun
Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice – 4,4 miliónů korun
Modernizace II/152 Jaroměřice – Dědice – 84, 7 miliónů korun
Modernizace II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje – 137,8 miliónů korun
Oprava II/411 Dešov – most ev.č. 411-004 – 6,1 miliónů korun
Oprava III/15222 Chotěbudice most ev. č. 15222-6 – 2012 – 6 miliónů korun
Oprava III/15219 Lhotice průtah – 2,2 miliónů korun
Oprava II/152 Jemnice průtah -3,1 miliónů korun
Připravujeme na rok 2014 – II/408 Jemnice – Dobrá Voda – cca 55 miliónů korun

Děkuji redakci Jemnických listů, že mi touto cestou umožnila uvést informace pana
Vladimír Hrbka na pravou míru. Jeho publikovaná „stížnost“ pramenila s největší pravděpodobností z nedostatku aktuálních informací.
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast dopravy a silničního hospodářství
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Přehled kulturních pořadů
29.10.-26.11.
9.00-11.30
		
		
		

Nenechte mozek zlenivět
- kurz na zlepšení paměti a koncentrace na běžné úkoly pro seniory
- každé úterý (nutno přihlásit do 17.10.2013)
- zdarma
- Městská knihovna v Jemnici

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

2.11.2013
21.00-05.00

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

6.11.2013
16.00 hodin
		
		
		

Beseda s PhDr. Martinou Veselou
- téma: Dětský svět – dozvíte se mnoho zajímavostí o výchově
dětí od středověku, přednáška bude doplněna četnými obrázky
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

8.-10.11.2013
		
		

Svatomartinské menu v restauraci U Víta
- svatomartinská husa, knedlo, zelo
- restaurace U Víta v Jemnici

9.11.2013
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- Amundsen night, hraje DJ Halogen

14.-16.11.2013
		
		

Zvěřinové hody v restauraci U Víta
- rezervace na tel. 568 450 747
- restaurace U Víta v Jemnici

15.11.2013
18.00 hodin
		

Za devatero horami – vernisáž výstavy kreseb Moniky Holíkové
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

16.-22.11.
		
		

Za devatero horami - výstava kreseb Moniky Holíkové
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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16.11.2013
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- Jagermeister party, hraje DJ Rudys

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

23.11.2013
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- Noc s Red Bullem, hraje DJ Adas

29.11.2013
20.00 hodin
		
		

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

30.11.2013
9.00-15.00
		

Prodejní výstava všech včelích produktů
- kulturní dům v Jemnici
- pořadatel ZO ČSV v Jemnici

30.11.2013
21.00-05.00

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

1.12.2013
1500 hodin
		
		
		

*****
Adventní koncert v kostele sv. Stanislava
- vystoupí Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici,
Komorní sbor při ZŠ v Jemnici, žáci ZUŠ Moravské Budějovice		
- kostel sv. Stanislava v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

4.12.2013
16.00 hodin
		
		

Promítání fotografií pana Vladimíra Hrbka
- Husova ulice od papírnictví po dům p. Štrobla
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

5.12.20113
1600 hodin
		
		

Čertovský rej
- sraz Mikulášů, andělů a čertů
- nadílka od Mikuláše, pro neposlušné děti peklo, hry a soutěže
- areál zámku, pořadatel DDM Jemnice a město Jemnice

7.12.2013
21.00 hodin
		
		

Mikulášská taneční zábava
- hraje skupina Spektrum
- vstupné 80,- Kč
- KD Jemnice
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12.12.2013
19.00 hodin
		
		
		

Divadelní představení 3+3=5
- Tyl Dačice
- vstupné 50,- Kč
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

14.12.2013
9.00 hodin
presence		
8.30-8.45

Vánoční  turnaj ve volejbalu smíšených dvojic
- tělocvičny ZŠ v Jemnici, přihlášku nutno odeslat do 10.12.2013
na adresu: iivanch@seznam.cz
- pořadatel ZŠ v Jemnici a školní sportovní klub při ZŠ

15.-19.12.2013
900-1600 (po-pá)
900-1400 (so-ne)
		
		

Vánoční výstava
- práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel Svaz tělesně postižených v Jemnici ve spolupráci s městem 		
Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

25.12.2013
1500 hodin
		
		
		

Vánoční setkání
- živá zvířata, živý oheň, u kterého si můžete opéct buřty nebo se jen 		
tak ohřát – občerstvení – něco k zakousnutí, něco na zahřátí
- náměstí Svobody v Jemnici, pořadatel město Jemnice ve spolupráci
s o. s. Mladí za rozvoj Jemnice a AFT Jemnice

25.12.2013
20.30 hodin
		

Štěpánská zábava
- hraje skupina Secret
- KD Jemnice, pořadatel TJ Jemnice, tenisový oddíl

31.12.2013
19.00 hodin
		

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2013
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

Za devatero horami
Dovoluji si Vás pozvat na vernisáž výstavy ZA DEVATERO HORAMI, která se uskuteční 15.11.2013 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Jemnici. Tato výstava je zaměřena na ilustrace inspirované dětskými pohádkami (Karkulka,Otesánek...). Výstava potrvá
do 22.11.2013.
Monika Holíková

Výletní vlak pro „Jemnickou dráhu“
Na jedné z odstavných kolejí moravskobudějovického nádraží je letos poněkud rušněji,
než bývalo v posledních letech obvyklé. Moravské Budějovice vždy byly pouze obyčejnou
železniční stanicí – vlaky přijížděly a odjížděly, žádný z nich tu nebyl takříkajíc doma.
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Zdá se však, že poprvé v historii železnice se oním povinným nápisem „domovská stanice
Moravské Budějovice“ budou pyšnit minimálně tři železniční vozidla - malá motorová lokomotiva a dva historické vozy.
Od jara téměř každý svůj volný den členové Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě pracují na renovaci soupravy, která (pokud se vše podaří) bude již příští rok
jezdit jako výletní vlak do Jemnice. Pojďme se podívat trochu podrobněji na tuto aktivitu,
která se nezasvěceným může zdát poněkud neobvyklá, ale která nakonec i v našem městě
našla u mnohých pochopení.
Spolků, které se věnují renovaci a provozu železničních vozidel, je v České republice
téměř dvacet, v našem koutu vlasti je ale nejbližší až v Brně. Členové SVD-JZM zpočátku
vůbec neměli ambice se řadit mezi tyto zkušené matadory železničního muzejnictví a pro
podporu zachování trati do Jemnice spolek pouze organizoval mimořádné jízdy vlaků patřících jiným provozovatelům. Zkušenosti ze tří úspěšných sezón však ukázaly hlavní slabinu
těchto akcí – dovozy souprav ze vzdálených dep tyto akce prodražovaly až o několik desítek tisíc korun. Na počátku tedy byl logický povzdech: „Mít tak v Buďovicích svůj vlak!“
Projekt sice spolek vypracoval, ale Evropské fondy mezitím vyschly…
Jenže znáte to - co si člověk hodně přeje (a aspoň trochu něco pro to dělá) se splní.
A tak loni v létě najednou kdosi přinesl první impulz, který dal věcem spád: „V Českých
Budějovicích(!) ruší jeden podnik vlečku a chtějí prodat lokomotivu!“ Následovalo několik
návštěv, licitace o ceně (která byla nakonec velmi vstřícná) a na sklonku minulého roku
dorazila na trajleru lokomotiva z Českých do Moravských Budějovic. Jedná se o dosti neobvyklý stroj – lokomotiva typu 409Da je dvounápravová spojnicová (kola jsou podobně
jako u parních lokomotiv spojena tyčí) s maximální rychlostí 30 km/h. Ano, není to nic
moc, ale k zamýšlenému účelu naprosto postačuje. Byla vyrobena v Polsku v roce 1976
a dovezena k nám v počtu pouhých šest kusů, z nichž se dochovaly pouze tři a tato je
v současné době z nich jediná provozuschopná. Z technického hlediska jí nic nechybí, ale
po 35 letech rezavění na vlečce vyžaduje kompletní renovaci nátěru i vnitřku kabiny. A zde
patří vložit první poděkování, neboť s laskavým svolením vedení Agrovýkupu našla lokomotiva přístřeší na vlečce firmy a zde ji členové spolku renovují tak, aby na jaře 2014 mohla
vyjet v plné své kráse.
Bylo od počátku jasné, že lokomotiva cestující nesveze a bude potřeba sehnat vozy.
Problém je, že s rozvojem železničního muzejnictví jsou v současné době již veškeré aspoň trochu použitelné historické vozy (natožpak motoráčky) mezi spolky dávno rozebrány.
Shodou okolností opět v Českých Budějovicích před pár lety obdobný spolek upravil dva
bývalé „hytláky“ – služební vozy k nákladním vlakům – a již několik sezón je s velkým
úspěchem provozuje na šumavských lokálkách jako vyhlídkové vozy. Cesta se tedy zdála
být prošlápnutá. Protože i na jiných turistických železnicích ve světě patří mezi cestujícími
polootevřené vozy k nejoblíbenějším a ČD Cargo několik takových „hytláků“ právě vyřazovalo, bylo jasné, že vozy je třeba k lokomotivě pořídit, i kdyby členové spolku kvůli tomu
na chleba neměli. A zde patří vložit druhé poděkování – a to Zastupitelstvu města Moravské
Budějovice, které na nákup vozů odsouhlasilo významnou částku. Nejenže zastupitelé vyšli
vstříc dobré věci, ale svoji politickou proklamaci o podpoře zachování trati do Jemnice
převedli do konkrétního hmatatelného činu. Pro členy spolku to byla nejen dobrá zpráva,
ale především velký závazek vůči občanům města. Cílem je postavit jeden vůz bufetový se
zachovanými klasickými kamny do nepohody a druhý více otevřený – vyhlídkový. Podle
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reakcí náhodných kolemjdoucích či návštěvníků Mašinkárny lze soudit, že vozy se budou
líbit. Protože vozy stojí pod širým nebem, než přijde zima je třeba maximum práce udělat
na exteriéru – alespoň do základního nátěru. V zimě pak budou pokračovat práce na interiérech a na lokomotivě, která je naštěstí schovaná v hale.
Samozřejmě nestačí jen nadšení a radost z dobrovolnické práce. Díky těmto principům lze
sice stáhnout náklady na rekonstrukci vozidel na minimum, přesto je třeba zaplatit materiál,
železné jekly, desky na shnilou podlahu, palubky, barvy, brusné kotouče… Členové spolku
táhnou rekonstrukci hodně ze svého, ale neutáhli by… A zde patří třetí poděkování – všem
těm, kteří spolu s námi věří, že stavět něco společně „odspodu“ je jediná rozumná odpověď
do pesimismem přeplněné doby. A tak slova díků za vstřícnost směřují nejen k oběma budějovickým „železářským“ firmám, nejen k soukromému dárci na naše poměry značné finanční
částky, ale třeba i k tesaři, který nad třemi fošnami máchne rukou, ačkoli taky počítá každou
korunu. A tak, i když třeba dnes ještě nevíme, z čeho zaplatíme vrchní nátěr vozů, věříme, že
když se nestane nic fatálního, tak příští rok v létě do Jemnice vyjedeme.
Více se o celém projektu výletního vlaku a postupu prací dozvíte na webu spolku www.
svd-jzm.cz a nebo přímo na nádraží v úterky, čtvrtky a pátky odpoledne, jakož i o víkendu
někdo ze členů na místě samém, či na telefonu z webu rád podá informaci. A když už tam
budete, nakonec i ruku k dílu přiložit, či jinak se zapojit můžete. Neboť není zas tak špatné
„mít svůj vlak“ a nabídnout jej k radosti ostatním…
Martin Kouřil, předseda SVD-JZM

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Dne 17. září 2013 uspořádal klub důchodců jednodenní výlet.
Program:
• prohlídka krokodýlí farmy ve Velkém Karlově
• oběd v hotelu Dukla ve Znojmě
• prohlídka v Louckém kláštěře s možností nákupu vín
• okružní jízda turistickým vyhlídkovým vláčkem městem Znojmo
Autobus byl plně obsazen a výlet se líbil. Hlavně, že nepršelo. Zájezd zajišťovaly z klubu
Eliška Malečková, Jitka Lavičková a děvčata z městské knihovny Hana Křikavová a Věra
Chvátalová. Proto všem patří poděkování.
Marie Čurdová

Několik slov k činnosti Muzejního spolku v Jemnici
Muzejní spolek v Jemnici je občanským sdružením, jehož cílem je napomáhat rozvoji
vlastivědné činnosti v jemnickém regionu. Jeho hlavním programem je posilování zájmu
veřejnosti o historii. Proto organizujeme přednášky, výstavy, zájezdy a exkurze.
Stalo se už tradicí, že pořádáme jarní a podzimní výlet po krásách našeho kraje. V letošním roce jsme uskutečnili exkurzi do Moravského zemského archivu v Brně, kam nás pozval
Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., který se také podílel na vydání knihy „Dějiny Jemnice“.
Účastníci zájezdu mohli vidět několik historických dokumentů, které se týkají našeho města,
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ale i jiné zajímavé staré písemnosti. Seznámili jsme se také se zpracováním starých dokumentů, které jsou často velmi poškozené. Viděli jsme restaurátory při opravách těchto spisů
i pracovníky, kteří je dovedou za pomoci vyspělých technologií zbavit nečistot a plísní.
Brnem nás pak provedl Mons. Josef Brychta, jemnický farář. Pod jeho vedením jsme
navštívili katedrálu sv. Petra a Pavla a kostel sv. Jakuba.
Při podzimním výletu jsme využili pozvání Ing. Bohumila Knesla a navštívili vodárnu
Želiv, kde tento jemnický rodák pracoval dlouhá léta jako vedoucí laboratoří. Vodárna Želiv
zásobuje pitnou vodou nejen okolní města, ale z 80 % i hlavní město Prahu a řadí se mezi
největší a nejmodernější zařízení tohoto druhu v Evropě. Na vlastní oči jsme viděli, co
všechno je zapotřebí udělat, aby nám z kohoutku tekla čistá pitná voda. Na zpáteční cestě
byla na programu návštěva kláštera premonstrátů Želiv. Průvodce nás provedl reprezentativními částmi kláštera i krásným kostelem Narození Panny Marie. Milovníci zlatého moku
zde mohli ochutnat klášterní pivo, nebo si koupit několik lahví s sebou, což většina účastníků zájezdu také učinila. Zajímavá byla i cesta autobusem. Okouzleně jsme pozorovali
podzimní krásy Vysočiny, která hýřila barvami. Počasí se ten den vydařilo. Po rozplynutí
ranních mlh svítilo po celý den slunce a já věřím, že jsme si ten výlet opravdu všichni užili.
Muzejní spolek připravil na měsíc listopad a prosinec pro všechny zájemce dvě přednášky o historii. Ta první se bude konat 6. listopadu v 16.00 hod. v zasedací místnosti
městského úřadu. Přednášet nám bude ředitelka Národního památkového ústavu v Telči
PhDr. Martina Veselá. Z cyklu 12 přednášek s názvem „Rodinné stříbro a památky kolem
nás“, které bychom rádi v budoucnu všechny využili, jsme vybrali přednášku na téma „Dětský svět“. Věřím, že se od paní ředitelky dozvíme mnoho zajímavého o výchově dětí v historii. Z vlastní zkušenosti Vám mohu slíbit, že se určitě nudit nebudete. Doktorka Veselá
umí velmi poutavě vyprávět. Přednáška bude doplněna četnými obrázky.
Druhá přednáška se uskuteční 4. prosince v 16.00 hod. v zasedací místnosti městského
úřadu. Spolu s panem Hrbkem se můžete zamyslet nad historií domů v Husově ulici. Pan
Hrbek si pro posluchače jistě opět připraví mnoho zajímavých fotografií a informací. Cyklus přednášek čestného předsedy Muzejního spolku v Jemnici o historii Jemnice je velmi
oblíbený a jistě i tentokrát najde četné posluchače.
V těchto dnech vedení spolku přemýšlí o plánu akcí na rok 2014. Z toho, co je už
možné prozradit, uvádím několik titulů. V lednu nám bude opět přednášet ředitelka NPÚ
PhDr. Martina Veselá a v únoru opět pan Vladimír Hrbek. V březnu svoláme členskou
schůzi, kde mají všichni členové možnost se k připravovanému plánu vyjádřit. Na květen
pak plánujeme výlet do Náměště nad Oslavou a do Kralic. Pro podzimní výlet připravujeme spolu s Mgr. Svatoplukem Jánským návštěvu našich jižních sousedů. Před léty jsme už
některá místa navštívili s primářem MUDr. Ladislavem Hosákem, ale jak zjišťujeme, mají
lidé o tyto výlety opět velký zájem. Během roku 2014 jistě také pomůžeme městu uspořádat
některou z výstav. Mezi plánované akce na rok 2014 patří i vydání „Jemnického uličníku“,
kde by se čtenáři dozvěděli, po kom se vlastně jejich ulice jmenuje. Tzv. „Uličníky“ už
vydali muzejní spolky v okolních městech a my věříme, že by se taková kniha setkala se
zájmem čtenářů i v Jemnici. K vydání takové publikace však potřebujeme finanční půjčku
od města, která by se později splatila prodejem této knihy.
Doufám, že se Vám, milí čtenáři, naše plány na rok 2014 zalíbily a že nám pomůžete je
uskutečnit.
					
Za vedení MuS sepsala Jana Jánská
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Blahopřání

Zástupci města navštívili
paní Zdenku Štěpničkovou z Jemnice,
která se v měsíci září dožila 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání

Zástupci města navštívili
pana Karla Mochara z Jemnice,
který se v měsíci říjnu dožil 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání

Zástupci města navštívili
paní Vlastu Kvasňovou z Jemnice,
která se v měsíci říjnu dožila 91 roků
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání

Dne 1. prosince 2013 oslaví 55 let společného života
manželé Marie a Jaroslav Laučíkovi z Jemnice
Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví a spokojenosti
ze srdce přeje syn Jaroslav a dcera Dana s rodinami
K přání se připojuje i bratr Stanislav s rodinou

Vzpomínka

Odešel náhle, nikdo to nečekal.
Osud sám chtěl, proč to jen uspěchal?
Zapalme svíci, kdo ho měl rád
a vzpomeňme na krásné chvíle, které s námi prožil.
Dne 16. listopadu 2013 uplyne 20 let od chvíle,
kdy se zastavilo dobré a laskavé srdce
pana Jaroslava Kalába z Jemnice
S láskou vzpomínají manželka Zdena, synové Vašek,
Zdeněk a Pavel s rodinami
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Vzpomínka

Odešlas, maminko,
neznámo kam,
jen vzpomínka na Tebe
zůstala nám.
Dne 21. listopadu 2013
uplynulo 5 let,
co nás navždy opustila
naše milá maminka, babička a prababička
paní Milena Mrkvová
S láskou vzpomíná syn Pavel
a dcera Milena s rodinami

Vzpomínka

Poslední sbohem nám nestačil dát
a my mu za vše poděkovat.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 27. listopadu 2013
uplyne druhý smutný rok,
co nás navždy opustil
pan Ladislav Tesař z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami

Vzpomínka

Dne 29. listopadu 2013
uplynou dva roky,
co zemřel můj bratr
pan Miroslav Šula, nar. 18.11.1958
Zemřel v Praze
Vzpomíná bratr Libor s rodinou ve Stříbře

Vzpomínka

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění,
nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
vzpomínky na Tebe zůstávají v nás
Dne 1. prosince 2013
uplyne čtvrtý rok,
co nás navždy opustil
milovaný manžel, bratr, tatínek a dědeček
pan Miroslav Šula z Jemnice
S láskou vzpomíná celá Šulova rodina
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Hasičská noční soutěž v Jemnici  „O pohár Barchanu“
V pátek dne 20.9.2013 se konal již 9. ročník noční soutěže o putovní „Pohár
Barchanu“. Této tradiční hasičské soutěže se zúčastnila 4 družstva žen a 16 družstev mužů
z okresů Třebíč a J. Hradec. Oproti předcházejícím ročníkům byla sice menší účast, snad
se zalekli letošního ne zrovna příznivého počasí, ale soutěžící hasiči opět nezklamali a vesměs dosahovali velmi dobrých časů, což svědčí o tom, že hasičský sport neztrácí na zájmu
soutěžících a že zvláště atraktivní noční soutěže jsou i nadále pro diváky zdrojem zajímavé
podívané, o čemž svědčí opět velmi hojná účast spoluobčanů z Jemnice a i pravidelných
návštěvníků na této soutěži, hasičů z družebního města Raabsu z Rakouska.
Soutěž, která skončila asi ve 23.00 hodin, proběhla velmi hladce, nedošlo k vážnějšímu zranění soutěžících a při vyhlašování výsledků soutěžící spontánně vyjadřovali radost
z úspěchů, kterých toho večera dosáhli a přislíbili účast i v příštím ročníku.
Soutěžícím družstvům poděkovali za účast a předali za 1. až 5. místo poháry, finanční hotovost a věcné ceny, starosta města Ing. Miloslav Nevěčný a starosta sboru Jaroslav
Bouda.
Výsledky z noční soutěže:
Ženy
Muži
1. SDH Mladoňovice
čas 17.32
1. SDH Želetava		
čas 14.92
2. SDH Vratěnín		
čas 21.61
2. SDH Oponešice
čas 15.37
3. SDH Jakubov		
čas 35.56
3. SDH SDH Mladoňovice čas 15.83
					
4. SDH Jakubov		
čas 16.01
					
5. SDH Police		
čas 16.14
Jelikož se letošní noční soutěž opět všem soutěžícím i návštěvníkům líbila, hodláme ji
uspořádat i v příštím roce, jenom snad zvažujeme posunutí termínu z důvodu méně chladnějšího počasí na konec prázdnin, nebo začátek září. Děkujeme za účast všem zúčastněným
soutěžícím, všem divákům a nesmíme zapomenout ani na naše sponzory, kteří nemalou
měrou přispěli k zajištění soutěže a co nejsrdečněji Vás všechny zveme na noční soutěž
i v roce 2014, kdy budeme oslavovat 140. výročí založení hasičského sboru v Jemnici.
Hasiči z Jemnice

Jemnice má atletickou reprezentantku České republiky
Ve dnech 21. - 22. 9. 2013 se na atletickém stadionu ASK Slavie v Praze uskutečnilo
Mistrovství ČR žactva v atletice, kde náš oddíl reprezentovalo celkem 5 atletů. Nejlépe
si vedla Iveta Mocharová, která se ziskem 2 stříbrných medailí (hod oštěpem 37,28 m
a diskem 0,750 kg -31,46 m) zařadila mezi nejúspěšnější závodnice šampionátu a na základě dosažených výkonů byla zařazena do žákovského reprezentačního družstva ČR.
Kromě oštěpu a disku Iveta závodila ještě v hodu kladivem 26,26 m a ve vrhu koulí 9,63 m.
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Z dalších jemnických závodníků obsadil Daniel Kincl
v osobních rekordech 6. místo v hodu kladivem 40,27 m
a v běhu na 100 m př. -14,94 s - obsadil celkové 20. místo. Méně se dařilo Tomáši Kinclovi, který ve vrhu koulí
a v hodu kladivem nepostoupil do užšího finále. Naše štafeta v běhu na 4x300 m ve složení Tomáš Kincl, Daniel
Kincl, Martin Bartoš, Vojtěch Bastl obsadila v oddílovém
rekordu časem 2:42,97 min. a celkově 11. příčku v ČR.
27. a 28. září Iveta reprezentovala Českou republiku
v Budapešti v pětiutkání proti národním týmům Maďarska – Slovinska – Chorvatska - Slovenska.
V hodu diskem 1 kg obsadila celkově 4. místo
za 28,17 m – osobní rekord a byla nejlepší z dvojice českých reprezentantek a v hodu oštěpem brala opět tak neoblíbenou bramborou medaili za
4. místo za 38,80 m - osobní rekord. Iveta zaujala trenéry české reprezentace svým přístupem k závodům i snahou vstřebat jejich trenérské rady a udělala velký a úspěšný krok
ve své atletické kariéře.
Josef Novák, Aleš Krajčí – trenéři Atletiky Jemnice

  Pozvánka na Vánoční turnaj ve volejbalu smíšených dvojic
ZŠ v Jemnici, školní sportovní klub při ZŠ pořádají dne 14.12.2013 tradiční Vánoční volejbalový turnaj smíšených dvojic. Turnaj se koná v tělocvičnách ZŠ v Jemnici od 9,00.
Prezentace od 8,30 do 8,45. Hrací systém bude stanoven dle počtu přihlášených dvojic.
Podmínky účasti – odeslaná přihláška do 10.12.2013 na adresu iivanch@seznam.cz
• obuv do tělocvičny s nečernící podrážkou
• zaplacení startovného 25 Kč na dvojici
• rozhodčí turnaje budou z řad soutěžících
Organizátor turnaje Mgr. Chvojka Ivan

Soutěžní sezóna mladých hasičů
Sezóna 2012/2013 je již za námi, a proto je čas hodnotit. Tuto sezónu jsme zahájili jako
již tradičně podzimní částí, a to branným závodem požárnické všestrannosti. Následovala
zimní přestávka, ve které jsme se připravovali na odznaky odborností na požární stanici
v Jemnici a fyzická příprava probíhala v tělocvičně ZŠ. Během této zimní přestávky jsme
měli několik akcí mimo soutěže v požárním sportu.
8. 12. 2012 - Mikulášská besídka. Tato besídka je každoročně spojená se zábavou
v podobě diskotéky, ale až po zhodnocení všech hříchů. To znamená, že zde nechybí čerti,
čertice, anděl ani Mikuláš.
31. 1. 2013 - Turnaj v karetní hře Prší. Tohoto turnaje se o cenné medaile účastní jak
mladí hasiči, tak dorostenci. Dorostenci jsou zařazení do kategorie starších.
Mladší:
Starší:
1. místo Sandra Brabcová
1. místo Radek Lukš
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2. místo David Jeroušek
2. místo Veronika Mrázková
3. místo Pavel Vacula
3. místo Václav Kadrnožka
16. 3. 2013 - Výlet do Pelhřimova. Výlet byl rozdělen do dvou částí. V první části jsme
navštívili Stanici HZS Pelhřimov a prohlédli si zde umístěnou techniku. Po více jak hodině
jsme se přesunuli na náměstí a navštívili Muzeum rekordů a kuriozit.
6. 4. 2013 - Jarní pochod. Pochod byl součástí fyzické přípravy. Trasa dlouhá cca 8 km
Městským lesem skrývala 14 stanovišť s vědomostními nebo dovednostními úkoly. Mladí
hasiči byli rozděleni do 3 družstev. Po sečtení bodů se vítězem stalo družstvo číslo 1. Složení družstva bylo čistě dívčí – Linda Šerková, Veronika Mrázková, Klára Vaculová, Sandra
Brabcová a Aneta Šerková.
11. 4. 2013 - PO očima dětí. Znovu jsme se zapojili do této celorepublikové soutěže.
Naše výtvarné práce jsme odevzdali na OSH Třebíč.
Vyhodnocení okresního kola: Kategorie ZŠ 3 – 3. místo Pavel Vacula, Kategorie ZŠ 4 –
3. místo Veronika Mrázková, Kategorie K 1 – 2. místo Linda Šerková, 3. místo Radek Lukš
13. 4. a 27. 4. 2013 - Zkoušky odznaků odborností. V tyto dva dny probíhaly zkoušky
pro získání odznaku odbornosti pro mladé hasiče. Po úspěšné zkoušce bylo uděleno těmto
mladým hasičům osvědčení a odznaky:
Preventista junior – Klára Vaculová, Miloš Pšenčík.
Preventista – Radek Lukš, Veronika Mrázková, Linda Šerková.
Strojník – David Lukš, Aneta Šerková, Jan Gajdoš, Linda Šerková, Pavel Vacula.
Cvičitel – Radek Lukš.
19. 8. – 24. 8. 2013 - Soustředění mladých hasičů. Soustředění trvalo šest dní a bylo
zaměřeno převážně na požární sport pro mládež.
Soutěže mladých hasičů:
5. 5. 2013 - Okrsková soutěž v požárním útoku Radotice. Družstvo A – 1. místo.
Družstvo B – 2. místo.
25. 5. 2013 - Soutěž v požárním sportu Kostníky. Štafeta 4x60 metrů – 3. místo, požární útok – 3. místo. Po sečtení časů jsme vybojovali celkové 3. místo.
9. 6. 2013 - Soutěž v požárním útoku Mladoňovice. Zde se nám nedařilo a spadlý sací
koš znamenal diskvalifikaci.
23. 6. 2013 - Soutěž v požárním útoku Panenská. Družstvo A – 3. místo. Družstvo
B – 4. místo.
7. 9. 2013 - Soutěž v požárním útoku Lhotice. Zde opět došlo k diskvalifikaci pro
spadlý sací koš.
14. 9. 2013 - Soutěž v požárním útoku Písečné. Družstvo B – 4. místo. Družstvo A – 5.
místo.
Soutěže dorostenců:
6. 10. 2012 - Závod požárnické všestrannosti (ZPV) Rudíkov.
Podzimní část sezóny. Jediným dorostencem jednotlivcem byl Radek Lukš a obsadil
7. místo. V kategorii dorostenek jednotlivkyň soutěžila pouze Linda Šerková a obsadila 4.
místo.
26. 5. 2013 - Okresní kolo celoroční činnosti dorostu Petrovice. Jarní část sezóny.
Dorostenci jednotlivci:
Jan Gajdoš ZPV – neúčastnil se, Test PO – 6. místo, Dvojboj – 5. místo, 100 metrů
překážek – 5. místo. Celkově obsadil 7. místo.
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Radek Lukš ZPV – 7. místo,
Test PO – 1. místo, Dvojboj – 5.
místo, 100 metrů překážek – 6.
místo. Celkově obsadil 5. místo
a postoupil do krajského kola.
Dorostenka jednotlivkyně:
Linda Šerková ZPV – 4. místo,
Test PO – 1. místo, Dvojboj – 2.
místo, 100 metrů překážek – 1. místo. Celkově vybojovala 2. místo
a postoupila do krajského kola.
9. 6. 2013 - Krajské kolo celoroční činnosti dorostu Havlíčkův
Brod.
Dorostenec jednotlivec Radek
Lukš: Test PO – 1. místo, Dvojboj –
21. místo, 100 metrů překážek – 22.
místo. Celkově obsadil 20. místo.
Dorostenka jednotlivkyně Linda Šerková: Test PO – 1. místo, Dvojboj – 9. místo, 100
metrů překážek – 7. místo. Celkově obsadila 5. místo.
Velké poděkování patří všem sponzorům této sezóny za jejich pomoc: město Jemnice,
PATEB s.r.o., ERSICO spol. s.r.o., NÁŘADÍ VYSOČINA s.r.o., JEMNICKÁ STAVBA,
a.s., OD Večerka Jemnice, Antonín Hotový – výroba oděvů.
Vedoucí mládeže Milan Šerka

Kulturní kalendář

Police
24.11. 2013
Adventní výstava na zámku Police
1. 12. 2013
První adventní neděle – koncert Kdousovské scholy, začátek v 17 hodin,
		
poté zpěv u vánočního stromu a slavnostní rozsvěcení stromu
8. 12. 2013
Předvánoční koncert Vysočanky, 15 hodin, budova ZD, pořádá ZD Police a obec Police
8. 12. 2013
Druhá adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu v 18 hodin
15. 12. 2013
Třetí adventní neděle – Zpěv koled u vánočního stromu v 18 hodin
22. 12. 2013
Čtvrtá adventní neděle – Zpěv koled u vánočního stromu v 18 hodin
24. 12. 2013
Štědrovečerní průvod ovcí v 19 hodin od staré hospody
31. 12. 2013
Silvestrovský ohňostroj 0:30 hodin u vánočního stromu
Mladoňovice
14.11.2013

Beseda nad kronikou - MLK – začátek 19.00 hod.
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23.11.2013
29.11.2013
01.12.2013
05.12.2013
24.12.2013
27.12.2013
31.12.2013

Disco (kulturní dům) – začátek 21.00 hod.
Stavění betlému ( ČČK) – začátek 15.00 hod.
Adventní koncert (kulturní dům – ČČK) – začátek 14.00 hod.
Mikulášská nadílka – začátek 17.00 hod.
Štědrovečerní průvod obcí – začátek 19.30 hod.
Valná hromada (kulturní dům – SDH) – začátek 18.00 hod.
Silvestrovský ohňostroj – začátek 0.00 hod.

Uherčice
9.11.2013
23.11.2013
1.12.2013
5.12.2013
22.12.2013

Martinská zábava
Setkání s důchodci
Zdobení vánočního stromu
Mikuláš
Adventní koncert v zámecké kapli

Radotice
Je čas na vzpomínání?
Ze stébel zahnědlých trav začalo vát na červené, černé a bílé čumáky krav. V šarlatě
rozkvetlý buk, tratící již svou krásu v stříbrných mlhách – a pak již jen mlčení z luk a chlad
na brázdách. A kdesi Martinův kůň potřásá hřívou, když vysmekl se z otěží. „Uhodí-li v listopadu časně mrazy tuhé, brzy zase dobře bude.“ „Roku toho také (= rok 1412), na den Sv.
Panny Kateřiny (=25.XI.) noci předešlé takové ukrutné povětří bylo, ještě takového žádný
člověk nepamatoval, a bylo jednak po vší České zemi a učinilo velikú škodu na zámcích,
na městech, i ve vsech krovy pobralo, pryč zaneslo, někde i stavení mnoho zbořilo a lidí
zasulo, v lesích mnoho dříví velikého i malého z kořene vyvracelo a trvalo dvě noci a jeden
den.“ Mnohý z nás si jistě vzpomene, jak 23. listopadu 1984 přecházela přes naše území
podružná studená fronta (hluboké tlakové níže nad středem mezi Islandem a Skotskem),
která byla provázena četnými srážkami, ojediněle i bouřkami a hlavně silnými vichřicemi,
které v některých oblastech našeho státu bylo možno hodnotit až 12. stupněm Beaufortovy
kvalifikační stupnice. Lze o nich tedy v některých případech hovořit jako o orkánu. Např.
meteorologická stanice v Praze-Libuši naměřila rychlost větru dokonce 46 m/s (=140,4
km/h) a na Přimdě dosáhla rychlosti větru dokonce 46 m/s (=165 km/h). V okresech Tábor,
Jindřichův Hradec a v okolí Blatné byly silnice zataraseny velkým množstvím padlých
stromů. V částech střech domů a v lesních porostech vznikly katastrofální polomy, které se
podařilo zpracovat teprve až po dvou až třech létech. Značné škody tato vichřice způsobila
také v okresech Jihlava a Žďár nad Sázavou. Tolik velký pranostikon.
Pamětníci druhé události jistě pochopí, že téměř šest set let stará událost, psaná jako přes
kopírák, není věcí náhody. Jde o cykly přírody na této planetě s jediným rozdílem, že tehdy
byli ti šťastnější ušpiněni močůvkou a blátem a nyní neomyvatelnými marasty a otravnými
pachy. To je jediný náš vliv, který na tento svět máme, i když naše sebevědomí bláhově
pomýšlí navíc. Je otázkou času, že i těm pomazaným dojde, že již sama příroda určila, kdo
je kdo a není potřebné vytvářet další kategorizace. Měsíc listopad sám již v prvních dnech
svého datování je předurčen ke vzpomínání.
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Každý z nás má svůj původ a je-li alespoň trochu citově založen těmi, kteří ho měli
v péči, si vzpomene. Není důležité, co vzpomínaní pozůstalým zanechali, ale jací byli lidé
a že život s nimi byl šťastný. Právě tato nostalgie před námi rozvine celou škálu vzpomínek, které se na život s nimi váží. Promítne se nám společná cesta dětstvím, školních let,
let učňovských, studia a také vojny. Ožije vzpomínka na lásky vysněné, skutečné i tu, která
nás od nich oddělila a na všechno co následovalo, jak jsme zůstali jen dva. Zůstalo-li přitom, jde o štěstí a s vzájemnou tolerancí se člověk životem ve dvou prodíral snadněji. Ti,
na které vzpomínáme, šli zbytek své životní cesty již ne s námi, ale při nás, jistě nám i přáli
a zůstali nám nadále oporou, již tím, že byli. Při vzpomínce na jejich cestu poslední i těm
otrlým vyvolají záškub koutků úst a obklopí je prázdnem. Život se však nezastavil, zbylo
jen vzpomínání. Jak pak asi zapůsobí na tyto citové vazby vandalské počínání jedinců, kteří
jsou schopni poničit poslední místa jejich odpočinku, hroby? Jde o nepochopitelný hyenismus, někdy jen z vandalské recese, nebo pro kus prodejného kovu, což zraňuje. Co vede
tyto lidi k jejich počínání? V poslední době se nám dostává takových informací, že narůstají
ve velkém i takové vztahy, že o poslední rozloučení s nebožtíky pozůstalí neprojevili zájem
a jejich (dalo by se říct, ač to zní nedůstojně člověku) „likvidaci“ provedl na svůj účet stát.
Nabízí se otázka, proč tomu tak je a proč není nač vzpomínat? Jde zpravidla o rodiny,
byly-li vůbec, kde tito lidé žádný vztah nezískali, nebo jen materiální zabezpečení, což je
k plnohodnotnému životu velmi skromný vklad. Nemusí pocházet jen z rodin, kde se třela
bída s nouzí, ale i velice movitých. Byla-li uplatňována zásada, že každý se o sebe staral
sám, jak je nám dnes doporučováno, postrádala se solidarita, láska byla zaměňována za laskavost a největší absencí byla útulnost a možnost někomu se svěřovat. Dá se pak i pochopit,
že takové vzpomínání není příjemné a že se mu brání. Větší uspokojení pak přináší zapomenutí a za dostatečnou satisfakci jedni pokládají uložení nebožtíka do honosného sarkofágu a druhým nevadí jeho zmizení neznámo kam. Při současném vývoji přehnané volnosti
života a partnerských vztahů se dá předpokládat, že tyto stavy budou narůstat. Neviňme
z toho jednotlivce, toto je dílo společnosti a jimi je jen využíváno. Důvod je prostý, sami se
dáme dohromady a sami se zase rozejdeme, nepotřebujeme k tomu žádné úřady s poplatky,
jenže ty poplatky, znásobeny trýzní svědomí, nastoupí později. Budoucnost jistě ukáže, že
jen rodina - spořádaná rodina - je základem státu a je jen ke škodě každé společnosti, která
to pokládá za překonané. Vzpomínky na budoucnost proto vůbec netěší.
Blahopřejeme jubilantce:
T o b o l k o v á Eva

50 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 15. listopadu 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
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listopad 2013 / Jemnické listy / 41

42/ Jemnické listy / listopad 2013

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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Červen 1981 - Jemnice, zámecký park

Duben 1990 - Jemnice, kasárna v zámeckém parku
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