Jemnické
listy

březen 2014


























Zprávy z radnice
Postřehy z radnice
Informace z matriky
Ze zasedání...
Slovo hejtmana

Co se děje
Víte, že...
Recitační soutěž
ZUŠ Jemnice
201 – Rok české hudby
Zprávy z Gymnázia Dačice
Statistika obyvatelstva
Policisté varují před podvodníky
Upozornění
Informace z městské knihovny
Slzy Afriky

Občanská sonda
O tmě, světle a zapomínání
Kapitola z dějin jemnické psychiatrie
Pravděpodobné trasy zaniklých cest
v Jemnici

Kulturní a společenský přehled
Přehled kulturních pořadů
Úspěšný rok Jemnických mažoretek
Pozvánky
Klub důchodců v Jemnici
Společenská kronika



Sportovní okénko
V hale na Strahově se konal atletický
KP Vysočiny

2 / Jemnické listy / březen 2014
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Okénko redakce
Reklama

Co nám řekne březen
V parku už roztál led i sníh
a hlína čeká.
Rozverný vítr ve větvích
už z dálky smeká.
A cesty v poli zamrzlém
zas tiše měknou.
Div srnky, když my dva tu jdem,
se neuleknou.
Jdem zbožně, takřka po špičkách,
jdem nízkou trávou
a vedem o svých rodinách
řeč zajímavou.
Co to jen bylo, krok či sen,
jenž v srdci dříme?
Počkejme, lásko, na březen,
než uvěříme.
Milan Růžička

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
my čekali zimu a zatím přišlo jaro. Napsal bych, pokud bych chtěl
volně parafrázovat písničku skupiny Fešáci. Aktivní vyznavači
zimních sportů musí za svým koníčkem vyrazit kousek dál, či výš
(i když sjezdovka v Mrákotíně stále funguje). My ostatní rádi nasáváme jarní atmosféru a věnujeme svůj čas třeba procházkám malebnou Jemnicí. Je bohužel tradicí, že i ta trocha sněhu zakryla některé
nedostatky, které jsou teď ještě viditelnější. Ať už hromady psích
výkalů, odpadky, výtluky na silnicích apod., to vše nám může požitek z krásného počasí zhatit. Tyto nedostatky celkem pružně odstraňuje Správa majetku
města Jemnice, s. r. o., na kterou se můžete přímo obracet se svými připomínkami.
Když už jsem se zmínil o odpadcích, rád bych Vás informoval o tom, že se nám podařilo
zlikvidovat další černou skládku. Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, který pro Vás připravuje výletní vlak určený pro provoz na jemnické trati, má na jemnickém
nádraží pronajaté železniční depo. V rámci sobotní brigády, které jsem se s nadšením zúčastnil, jsme zlikvidovali náletové dřeviny v bezprostředním okolí budovy, stejně tak i vůz
odpadků, jež se zde během let nastřádaly. Nemilý pohled je na stráně pod hradbami, které
bohužel pro někoho slouží jako odpadkový koš. Věřím, že se s námi zapojíte do akce „Čistá
Jemnice“, při které si i s tímto těžko dostupným terénem poradíme. O termínu budete brzy
informováni.
Velmi by mne uspokojovalo, pokud bych ve svých článcích mohl být pouze poslem
dobrých zpráv. Bohužel jsem se ve dnech minulých dozvěděl, že naše žádost o krajskou
dotaci na pokračování nízkoprahových služeb v Jemnici byla zamítnuta. Šibeniční termín
obdobné dotace ministerstva vnitra nedovolil zažádat z tohoto zdroje. Proto se soustředíme
na krajskou květnovou výzvu z Programu prevence kriminality, kam naši žádost podáme.
Ze setkání se zástupci Kraje Vysočina však vyplynulo, že se budou upřednostňovat obce
s vyloučenými lokalitami. Mezi ně (bohudík) zatím nepatříme. Mimochodem, mezi místa
s vyloučenými lokalitami v našem okolí patří Kojatice, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou
a Telč.
Ještě v čerstvé paměti mám včerejší setkání Rady Kraje Vysočina s poslanci, senátory
a starosty obcí II. a III. stupně Kraje Vysočina. Mimo jiné zde padl i záměr Kraje Vysočina
prohlásit za národní kulturní památky Michalův statek v Podhledí, sklárny v Tasicích a zámek Červenou Řečici. Radní kraje pro kulturu paní RNDr. Kružíková nezapomněla zmínit,
že jednu národní kulturní památku již máme letos prohlášenou. Ano – náš Běh o barchan!
Jarní dny s sebou přinesou vyšší stavební ruch. Jak jsem byl informován odborem investic a rozvoje města, nejdříve to pocítí obyvatelé ulice Údolní. Jen připomenu, že významný
distributor elektrické energie zde bude instalovat vedení „do země“. Město Jemnice se přibřezen 2014 / Jemnické listy / 3

pojí a kompletně zde zrekonstruuje veřejné osvětlení. Proto už teď Vás prosím o shovívavost s nepříjemnostmi, které tato stavba přinese.
Měsíc březen bývá obdobím, které přináší patrně „nejzajímavější“ zasedání Zastupitelstva města Jemnice. Právě zde se budou přidělovat příspěvky a dotace obrovské plejádě spolků, sdružení a sportovních uskupení. V podstatě od počátku doby svého působení
na radnici se snažíme nalézt vhodný klíč tak, aby byl každý spokojen. Takový klíč však
neexistuje. Vím, že zastánci sportu by šetřili například na kultuře, kulturní spolky mívají
názor opačný. Ať je to jak chce, ať jste příznivce jakéhokoliv tábora, jedno je jisté. Město Jemnice se v porovnání s okolními městy staví k výše zmíněným organizacím velmi
vstřícně. I přes svůj velmi limitovaný rozpočet se dostane téměř na všechny, i když logicky
mnohdy nedosáhnou požadované částky. Právě na tento řádek patří poděkování všem, kteří
nezištně pracují na rozvoji města, jeho reprezentaci ve sportu či kultuře, péči o mládež,
volnočasových aktivitách pro děti i seniory. Jsme rádi, že Vás tu máme!
Vážení spoluobčané, děkuji za Váš čas strávený nad mým článkem a jako vždy se
na mne můžete obrátit na telefonu 775394944, e-mailu: mistostarosta@mesto-jemnice.cz,
facebookovém profilu či osobní schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta Jemnice

Informace z matriky
Pro zájemce o blahopřání k životnímu jubileu
Město Jemnice by rádo popřálo svým občanům k významným životním jubileím. Úřad
pro ochranu osobních údajů neumožňuje, aby městský úřad poskytoval data narození z evidence obyvatel. Proto tímto žádáme rodinné příslušníky, kteří o blahopřání pro své blízké mají zájem, aby se buď osobně dostavili na matriku MěÚ Jemnice, nebo kontaktovali
Janu Habrovou na tel. 702090431, e-mail: habrova@mesto-jemnice.cz, případně ponechali
na sebe kontakt v podatelně městského úřadu.
Vítání občánků
Město Jemnice pořádá pro své nové malé občánky slavnostní vítání. Úřad pro ochranu
osobních údajů neumožňuje, aby městský úřad poskytoval data narození a adresy novorozenců z evidence obyvatel. Proto tímto žádáme rodiče, kteří o přivítání dítěte mezi občany
našeho města mají zájem, aby se dostavili na matriku MěÚ Jemnice do dvou měsíců věku
dítěte s jeho rodným listem, nebo kontaktovali Janu Habrovou na tel. 702090431, e-mail:
habrova@mesto-jemnice.cz, případně ponechali na sebe kontakt v podatelně městského
úřadu.
Jana Habrová, matrikářka
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Ze zasedání…
Rady města konané dne 12. 2. 2014 (výtah z usnesení):
Rada města na svém únorovém zasedání schválila:
- Nájemní smlouvy na byty a byty zvláštního určení, včetně příloh č. 1-3.
- Dohodu o vzájemné výměně bytů č. 4 a č. 9 v bytovém domě Na Předlískách 1152
v Jemnici mezi směniteli, kdy se oba směnitelé na základně vzájemné písemné
dohody domluvili přestěhovat se do vyměněných bytů.
- Přidělení bytu č. 3 (4+1) – v ulici Větrná 1056 v Jemnici, a to na dobu určitou od
1. 3. 2014 do 28. 2. 2015, nájemné 42,62 Kč/m2/měsíc.
- Přidělení bytu č. 12 (1+kk) – DZU v ulici Na Předlískách 1155 v Jemnici, a to
na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015, nájemné 45,69 Kč/m2/měsíc.
- Smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti.
- Nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem Jemnice se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice a cestovní agenturou X – travel Dačice se sídlem Gothova 149/I,
380 01 Dačice na pronájem vývěsní skříňky č. 5 umístěné na parcele č. 672 v obci
a k. ú. Jemnice.
- Bezplatné užívání části pozemku parc. č. 1147/16 v k. ú. Jemnice společnosti
BaN STAV, s.r.o., V Ráji 175, 675 31 Jemnice za účelem zřízení příjezdu na staveniště po dobu stavby „INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO OS 15 RD
- PŘEDLÍSKY-JEMNICE“, pod podmínkou uvedení do původního stavu po skončení prací.
- Dodatek číslo 1 k nájemní smlouvě na zemědělské pozemky ve vlastnictví města
Jemnice, uzavřené dne 12.12.2011 mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31
Jemnice a firmou ZEOBS spol. s.r.o. Jemnice, Velká brána 584, 675 31 Jemnice.
- Ukončení pronájmu nebytových prostor – sklepní místnosti v č. p. 1056 o výměře
11,5 m2. Pronájem bude ukončen dohodou ke dni 28.2.2014.
- Pronájem nebytových prostor, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
v domě č. p. 103, o výměře 42 m2, 5,5 m2 a 11,6 m2, Svazu tělesně postižených
v České republice, o. s. Pod Jandovem 269, 675 31 Jemnice, za cenu 104 Kč/rok
za účelem setkávání svých členů.
- Prodloužení pronájmu části budovy na pozemku parc. č. 2667/2 v kat. území Jemnice v areálu bývalého muničního skladu Jemnice (Paintball klub Jemnice, o. s.)
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
- Schvaluje výměnu pronajaté místnosti č. 2.09 v objektu č. p. 2 na ul. Husova v Jemnici (inkubátor), za místnost č. 2.01 tamtéž. Výměna bude provedena k 1.3.2014.
- Podle § 18 z. č. 106/1999 výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Jemnice
v oblasti poskytování informací za rok 2013.
- Smlouvu o dílo na zápis do kroniky města Jemnice za rok 2014.
- Používání znaku města Jemnice na etikety výrobků z medu.
Dále pak rada města vzala na vědomí:
- Stížnost na zásahy redakční rady Jemnických listů.
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Nařízení vlády ze dne 18. prosince 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a doporučuje zastupitelstvu města ponechat výše odměn neuvolněným zastupitelům i fyzickým osobám za výkon funkcí ve výši platné k 31.12.2013.

Rada města neschválila:
- Skládání jistoty při uzavírání nájemních smluv na byty a navyšování každoročního
nájemného na byty o míru inflace.
Ing. Petr Novotný, místostarosta Jemnice

Slovo hejtmana
V lednu a únoru jsme byli svědky dvou olympiád. Napřed jsme přímo u nás na Vysočině
sledovali s radostí zaujetí mladých sportovců na Zimních olympijských hrách dětí a mládeže.
Rád se k ní v myšlenkách vracím. Potěšilo mne, že se Vysočina umístila na celkovém
čtvrtém místě. Ale ještě větší radost jsem měl z uznalých slov o kvalitě organizace naší
vysočinské olympiády. Vše klapalo a místopředseda Českého olympijského výboru Filip
Šuman konstatoval, že v historii našich mládežnických olympiád nenajdeme mnoho her,
které účastníci tak moc chválili. I podle mých osobních zážitků vládla přátelská a místy
až dojemná atmosféra na všech sportovištích a myslím, že mladí sportovci si určitě odvezli příjemné vzpomínky na svůj pobyt na Vysočině. Rád bych ještě jednou poděkoval
všem zúčastněným, organizátorům, členům ČOV, výkonným pracovníkům, trenérům, vedoucím, dělníkům sportovišť a především všem sportovcům za vykonanou práci a vynikající výsledky. Rovněž nechci zapomenout na celostátní i regionální sponzory. Patří jim
díky za to, že se nevyhýbají i podpoře mladých sportovců. Jsem hrdý na to, že Vysočina
je příkladem pro řešení mnohých problémů, úkolů a činností především díky hlubokému
lidskému rozměru.
Úspěšní nadějní sportovci i talentovaní jedinci z Vysočiny v jiných oborech se stále
častěji prosazují i díky systematické práci s nimi. Léta fungování Krajských center talentované mládeže nesou ovoce. Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje nadané mladé lidi v mnoha oborech a činnostech – nejen sportovních, ale i kulturních nebo vědeckých. Důkazem
toho jsou soutěže, které pořádá sám kraj (Poznej Vysočinu, S Vysočinou do Evropy, Šikovné ruce) nebo soutěže, které kraj podporuje (Enersol, Vysočina má Talent atd.)
Ve chvílích, kdy píšu tyto řádky, se rozjíždí i ta „velká“ olympiáda v Soči. Ještě nevím,
jak dopadne, ale začátek je slibný a první z našich českých medailí míří díky Martině Sáblíkové, taky k nám na Vysočinu. Snad nám to sportovní klání pomůže ve zvýraznění pocitů
vlastenectví a příslušnosti k těm našim deseti miliónům příbuzných duší v srdci Evropy.
Měli bychom si častěji všímat toho, co nás spojuje, než se utápět v žabomyších sporech,
hádkách a soubojích.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Víte, že....
S přicházejícím jarem si jistě mnozí z nás udělají čas na procházku po modré šipce
Okruhu královny Elišky vnitřní částí města. Posoudí, co se za poslední dobu zlepšilo nebo
zhoršilo.
Opravené hradby pod zámkem, dům pana Pavla Šimka č.p. 163 V Zahrádkách čekající
na opravu, se změnil k nepoznání, vedle stojící bašta se dočkala generální opravy. Kousek
hradeb v sousedství bohužel ne! Kazí dobrý dojem z opravy. Cestou dále se dostáváme
po tzv. „Barrandově“, působícím dobrým dojmem, přes silnici k Faastově vile č.p. 78. Vila
byla postavena v roce 1926 panem J. Faastem a bývala ozdobou této části města. Po prodeji,
za který město dostalo několik set tisíc korun, se ale zásluhou vandalů pomalu mění v ruinu.
Zřejmě její italský majitel nemá o svůj majetek zájem. Takových majitelů je ve městě ještě
několik. Tyto domy kazí celkový pěkný dojem města.
Dojdeme k opravené „dolejší“ brance. V jejím sousedství byl v roce 2010 zbořen dům
č.p. 503, prostor byl upraven. Vzniklo zde příjemné místo s výhledem na Městský les
i na vznikající novou část Jemnice – na Předlíska. Cestou dále se dostáváme po záplatované
asfaltové cestě, kterou by snad bylo vhodné nahradit dlažebními kostkami (podobně jako
Na Parkáni) získanými při rekonstrukci Lipové a Topolové ulice. K této části staré Jemnice
by se dlažba více hodila.
„Hořejší“ branka byla rovněž pěkně opravena. Celý prostor ke škole se za poslední
roky změnil k nepoznání. Zastavíme se u bývalého hostince „U Mrkvů“. Tento dům patří
na náměstí k nejstarším. Ve dvoře vznikla po jeho přestavbě v klidném prostředí příjemná
restaurace, která byla znovu otevřena. Snad se zde udrží a Jemnice získá další příjemné
místo k posezení. Co snad chybí, je poutač a větší propagace, které by tuto restauraci veřejnosti více připomínaly.
Nově opravený štít kostela sv. Stanislava potěší a připomene, že tato dominanta Jemnice má dobrého správce. V loňském roce probíhaly opravy v zadní části domu č.p. 75
(„Muzeum“), které snad přispějí ke zvýšení návštěvnosti a zlepšení expozice muzea. Cesta
po náměstí, mezi opravenými domy a vysázenými stromy s lavičkami, nás kolem zámku,
kde pomalu začínají opravy, dovede do míst, odkud jsme na 1,4 km trvající procházku vyšli
a částečně poznali památkovou zónu Jemnice.
Jistě se mnozí nezapomněli podívat u „hořejší“ branky na Podolí, kdysi samostatnou
obec, směrem k Dačicím na kostel sv. Jakuba se hřbitovem, na řeku Želetavku, směrem
na Pálovice, Slavonice, Želetavskou ulici s hrobkou rodu Pallaviciniů. Ale i na Vrbovu Bažantnici, Smrček, Vlčí horu, v pozadí na Vlažinku s vrcholem Bába 608 m, který dělí Jemnici od sousedních Dačic. Snad vyrazíme i na další prohlídkový okruh, který nás zavede
ke kostelu sv. Víta a na připravovaný třetí okruh, který nás po jižní a západní části provede
Podolím. Přeji příjemné cesty za poznáním Jemnice.
Vladimír Hrbek
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Recitační soutěž

Dne 13. 2. 2014 se v Základní škole v Jemnici konala recitační soutěž pro žáky druhého
stupně. Soutěž pořádali žáci s pomocí učitelů. Žákovskou porotu tvořili: Sára Šestáková,
Kateřina Kovářová, Lucie Horká, Monika Fukalová, Pavlína Nevěčná a Libor Bartoš a učitelskou porotu tvořily p. učitelky: Renáta Danicsová, Jana Šroufeková, Jitka Strebelová,
Kristýna Veselá a Marcela Kovárníková. Pro nás jako porotce nebylo vůbec lehké vybrat ty
nejlepší. Přesto jsme se obě poroty vzácně shodly.
Zarecitovat svoji básničku přišlo 19 soutěžících. Soutěž byla rozdělená do dvou kategorií na žáky 6. - 7. a 8. - 9. ročníků. Z každé kategorie postoupili 2 nejúspěšnější recitátoři
do okresního kola. V mladší kategorii Kamila Šmídová 6. B a Šimon Tkadlec 6. B. Ve starší
kategorii postoupili Radek Tesař 9. B a Filip Tobolka 8. A.
Každý přednes byl originální, líbilo se nám, že si všichni vybrali ty správné básně.
Velkou oporou všech soutěžících byli diváci, kterých přišla velká spousta. Odměňovali
a povzbuzovali velkým potleskem.
Žáci na prvních třech místech si odnášeli diplomy, ostatní alespoň pamětní listy, na jejichž výrobě se podílely členky školního parlamentu. Všem postupujícím přejeme mnoho
dalších úspěchů.
Za žákovskou porotu napsaly Lucie Horká 7.B a Monika Fukalová 7.B

Základní umělecká škola Jemnice
Naše škola oslavila 85 let od svého založení
V listopadu oslavila Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích slavnostním koncertem 85. výročí založení školy. Koncertu se zúčastnili žáci, žákyně a vyučující
z obou škol.
Je mnoho institucí, které se uměním zabývají. Nezastupitelnou funkci však mají zá8 / Jemnické listy / březen 2014

kladní umělecké školy, které dříve lidé pěkně nazývali „lidušky“. Do dnešních dnů učí děti
objevovat krásná zákoutí hudby, literatury, divadla, tance a výtvarného umění. Za desítky
let své existence škola učila stovky dětí prvním neobratným krůčkům po notové osnově,
prvním tanečním krokům a prvním roztřeseným tahům tužky, uhlu a štětce. Učila celé generace mladých lidí objevovat velikost onoho tajemného krásna, které v sobě ukrývá hudba
a výtvarné umění.
ZUŠ má za svých 85 let existence ve svých položkách „dáti – dal“ bezpochyby úctyhodnou bilanci. Vedle jmen pedagogů, kteří zde působili leckdy celý svůj profesní život, figurují počty žáků, kteří školu navštěvovali, bezpočet vystoupení pro rodiče, děti a veřejnost,
úspěchy v soutěžích. Nejlepší absolventi školy pokračovali ve studiu v uměleckých nebo
pedagogických školách. Současně přinesla škola svému městu i okolnímu regionu hodnoty, které vyčíslit nelze. Svým pedagogickým působením vytváří základní umělecká škola
po celá desetiletí obecné a kulturní hodnoty, které vnímáme často jako něco samozřejmého.
Za dobu existence školy se v ní vystřídalo téměř 80 učitelů. Někteří zde působili jen
jeden, nebo několik málo roků, jiní v ní prožili celý svůj život a zůstanou v živé paměti
svých žáků i obyvatel města. V současné době vyučuje na ZUŠ a její pobočce 14 učitelů
ve třech oborech.
Budeme se i nadále snažit mít na paměti, že naše škola není místem, kde se dítě pouze
vzdělává, ale především místem, kde dítě žije podstatnou část důležitého období svého života. Aby jejich vzpomínky na studium na základní umělecké škole byly co nejradostnější
a aby je nabyté vědomosti, dovednosti, fantazie provázely celým jejich životem.
*****

2014 - Rok české hudby
Začal rok české hudby. V hudební historii se vyskytují podivné náhody. Kolem
roku 1810 si dali schůzku čelní romantikové:
Chopin, Schumann, Liszt, Mendelssohn. Pro
Němce, Italy a Brity byl důležitý letopočet
2013, pro Rakušany roky 2006 a 2011. A pro
Čechy a Moravany a obecně pro naši hudbu
je zase podobně základní číslicí letopočet se
čtyřkou na konci. Odečteme-li od ní dobu
narození či úmrtí mnoha našich skladatelů
a hudebníků, jsme zaplaveni zaokrouhlenými
výročími. Uveďme alespoň některá z nich:
Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Josef Suk, V. J. Tomášek, I. Krejčí,
E. F. Burian, K. Borkovec, K. Harant, V. Blodek a další. Na výsluní jsou vždy Smetana,
Dvořák, Suk, Janáček. Ale svoje celá či poloviční jubilea mají desítky dalších skladatelů,
březen 2014 / Jemnické listy / 9

interpretů a souborů. V Roce české hudby je možno připomenout i spoustu opomíjených
jmen české historie, jejichž stopy sice nejsou tak hluboké jak Dvořákovy a Janáčkovy, ale
bez jejich vkladu by byly naše hudební dějiny podstatně chudší a méně barevné. Výše
uvedený výčet není samozřejmě úplný, podává nicméně obraz o mnohosti jubilantů. Již
v minulosti Organizace pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO - vybrala některé české
skladatele a zařadila je do světových výročí, takže byl vyhlášen Rok české hudby. Vždy to
byla pro českou kulturu velká pocta.
Zdá se, že hudba byla vždy národním talentem a že proslulá věta B. Smetany „V hudbě
život Čechů“ vyjádřila skutečnost, která se sice v průběhu dob měnila a nabývala rozmanitosti, ale doufejme, že do dnešních dnů nepozbyla platnosti. I současná bilance české hudby
je kladná. Porovnáme-li počet světových jmen naší hudby – s přihlédnutím k rozloze naší
země a k počtu obyvatel s jinými, mnohem většími národy, můžeme být pyšní. Pokud jde
o výkonné umění, byli jsme vždy nazýváni v cizině hudební velmocí. Otázkou je, co s bohatou a slavnou minulostí udělala současná školská politika a zásahy do hudebního školství.
Jakoby se v současné době zapomínalo na to, že povinností je neustále hlídat úroveň a přispívat k růstu vzdělanosti.
Nabízí se otázka, proč je pro Čechy hudba tak důležitá? Vždy byla spjata s životem
lidí, a to v situacích kritických a velmi vážných. Ať to byl lidový zpěv, který uvedl do Betlémské kaple Jan Hus, hudba provozovaná ve šlechtických kapelách, na kostelních kůrech.
Hudba se spojila s jazykem lidu v písních, které většinou vznikaly za doby jazykového
útlaku. Zasloužila se taky o náš jazyk a o svébytnost naší kultury. S touto lidovostí souvisí
určitě i nečekaný triumf Figarovy svatby při jejím pražském provedení roku 1786, s nímž
se nedalo srovnat přijetí u vídeňského publika o několik měsíců dříve. Pražané bezprostředně pochopili a zpopularizovali Mozartovo mistrovské dílo. A o to se hlavně zasloužili
prostí lidé na „laciných místech“ v divadle. Byli to obyčejní lidé, kteří porozuměli opeře
po muzikální stránce, protože tehdejší kantoři působící jako znamenití učitelé vychovávali
k přirozené hudebnosti.
V 18. století už máme velké skladatele. Z velké části chudoba přinutila velké množství
hudebníků opustit domov a uchytit se v cizině. Velké emigrační vlny přinesly množství
nadaných hudebníků do Německa, Rakouska, Francie, Itálie, Ruska. Splynuli s místním
obyvatelstvem a potkal je osud vystěhovalců. I další osudy české hudby jsou velice poutavé, ale v tomto článku není pro ně prostor.
V dnešním hudebním světě má opravdová tradice velkou cenu. Profesionální učitele
a hudebníky najdete, ale bohatou a slavnou hudební minulost plnou mimořádně nadaných
muzikantů musíte zdědit. Česko má to obrovské štěstí, že taková historie je zapsána hluboko v našich genech a nepřestává fascinovat publikum po celém světě. Zatímco v různých
sportovních odvětvích se střídala slavná období s méně úspěšnými, v hudbě se držíme mezi
světovou elitou několik set let. Záleží na nás všech, jestli to do budoucna bude platit také.
V letošním roce české hudby se do oslav zapojí celá česká a moravská hudební veřejnost. Chystá se velké množství zajímavých projektů v profesní i neprofesní oblasti. Projekt
České sny je výkladní skříní pro cizinu. Patronem se stala Magdalena Kožená a její manžel
Sir Simon Rattle. Akcí Vivat Musica se zapojí Národní galerie, bude uspořádána konference Janáčkiana.
Svým přispěje i Česká filharmonie. Projektů je celá řada. Připravuje se zbrusu nová
kompletní nahrávka symfonií a koncertů Antonína Dvořáka, která bude dokončena a vy10 / Jemnické listy / březen 2014

dána na podzim roku 2014. Projevilo o ni zájem prestižní vydavatelství DECCA Classic.
Nahrávání se ujal dvorní režisér takových hvězd jako je Cecilia Bartoli, Lang Lang, Claudia
Abbado nebo Magdalena Kožená. K symfoniím budou dotočeny krátké publicistické pořady, jejichž scénář připravil Lukáš Hurník a průvodního slova se ujali Marek Eben s Jiřím
Bělohlávkem. Můžeme se tedy těšit na živé a působivé komentáře s řadou hudebních ukázek, které uvede stanice ČT art příští rok.
Pro Českou filharmonii to je první velká nahrávka pod vedením Jiřího Bělohlávka a zároveň nejrozsáhlejší projekt, jaký kdy filharmonie dělala. Vždyť zahrnuje audionahrávku,
televizní záznam v HD kvalitě, sadu DVD, komentář k symfoniím a obsáhlý dokumentární
film.
Filharmonici se ve zvýšené míře budou věnovat propagaci české hudby ve světě. S českými díly vystoupí například v sále Berlínské filharmonie, v pekingském NCPA, na festivalu BBC Proms a na podzim provedou Dvořákovu Novosvětskou a Janáčkova Tarase Bulbu
v newyorské Carnegie Hall.
Doma chce dát především příležitost mladým talentům, které představí v Rudolfinu
i na koncertě pod širým nebem. Při open air koncertu se k České filharmonii přidá navíc
stočlenný orchestr složený z nadaných žáků ZUŠ z různých měst České republiky. Vstup
na tento koncert, který bude radostnou a neokázalou oslavou české hudby, bude volný,
a jeho návštěva rozhodně bude stát zato. Je dobře, že děti se dostávají čím dál víc do hledáčku České filharmonie. Ta rozšířila vzdělávací programy, nabízí je školkám, školám i rodičům s dětmi. V březnu se připravuje velké zábavné odpoledne pro děti od 4 do 12 let, jejich
rodiče a prarodiče. Bude pro ně otevřeno celé Rudolfinum. Budou se moci setkat s hráči,
prohlédnout si prostory, nahlédnout do zákulisí, zahrají si celou řadu her a hlavně budou
tvořit. Společným tématem je hudba, ale nebudou chybět ani výtvarné a jiné rukodělné
činnosti. Celý program vyvrcholí pohádkovým koncertem. Ve Dvořákově síni děti do pohádkového světa zavedou hráči České filharmonie v čele s Jiřím Bělohlávkem, pro tuto
příležitost proslulým čarodějem Bělokněžníkem. Předvedou dětem, jak se dá jen za pomoci
hudby vyčarovat kouzelný les, jak může znít měsíční svit trochu zahuštěný mlhou a špetkou
hluboké tmy, nebo jak se na stéblech trávy třpytí rosa. Vyčarují kouzelné moře a pokusí
se vysvobodit princeznu z dračí sluje. Děti se mohou těšit na sbor skřítků, se kterým si
zazpívají pohádkové zaklínadlo. Zazní Dvořákova Rusalka, Smetanova Vltava, Nedbalova
Pohádka o Honzovi a řada dalších skladeb. Průvodce dětem bude dělat herec Saša Rašilov.
Další velice záslužnou aktivitou České filharmonie inspirovanou venezuelským hudebně-vzdělávacím projektem El sistema, je snaha věnovat se dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Naučit je trávit smysluplně volný čas, soustavně se věnovat ušlechtilé
zábavě. Zároveň jde o prevenci kriminality. Proto se filharmonici rozhodli představit dětem
ze sociálně vyloučených lokalit (Ústecko, Chomutovsko) svět klasické hudby, hudebních
nástrojů a radosti ze společného hraní. Jednotliví čeští filharmonici vyjedou za dětmi, budou
s nimi pracovat a nacvičí společně skladbu, kterou přednesou na některém z mimořádných
koncertů ve výroční sezoně 2015/2016.
I Základní umělecká škola v Jemnici se v rámci svých možností chce zapojit do oslav.
Chystáme koncert žáků, kde by měly zaznít skladby českých skladatelů. V prvním pololetí
jsme uskutečnili zájezd na operu jubilanta Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. V druhém
pololetí se chystáme do Brna podruhé, tentokrát na Janáčkovu operu Příhody lišky Bysbřezen 2014 / Jemnické listy / 11

troušky. Těší nás zájem dětí, není problém zaplnit celý autobus. I to vypovídá o tom, že není
marné uvádět dnešní děti do světa vážné hudby.
O dalších akcích a aktivitách naší školy vás budeme informovat v Jemnických listech.
Luba Jánská

Zprávy z Gymnázia Dačice
Upozorňujeme žáky 5. a 9. tříd a jejich rodiče, že uzávěrka podávání
přihlášek ke studiu na naší škole je 15. 3. 2014.
S případnými dotazy k podání přihlášky a pro získání dalších informací
o výhodách studia na naší škole se neváhejte obrátit přímo na nás (tel.:
384 420 432, mobil: 775 675 726 – Mgr. Milan Točík). Na stejných kontaktech lze domluvit i individuální prohlídku školy.
Návštěva velvyslance z Izraele
Ve středu 12. 2. 2014 navštívil naši školu izraelský velvyslanec J. E. Gary Koren. Pan
velvyslanec strávil více než hodinu přednáškou o své zemi a následnou besedou se studenty
septimy, sexty, 2. ročníku a 3. ročníku. Poté našel ve svém nabitém programu čas i na krátký rozhovor na studentskou televizi G-ONE.tv. Jeho návštěva Dačic dále pokračovala u starosty města.
Lyžařský kurz  kvinty a 1. ročníku
Ve dnech 18. 1. až 25. 1. 2014 se studenti kvinty a 1. ročníku zúčastnili LVVZ v Deštném v Orlických horách. I přes problematické sněhové podmínky si studenti zalyžovali
a strávili nezapomenutelný týden na horách.
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Úspěchy našich studentů v již proběhlých předmětových olympiádách
Anna Steinhauserová ze 4. ročníku se stala úspěšnou řešitelkou krajského kola Matematické olympiády v kategorii A a postoupila mezi 45 nejlepších řešitelů do ústředního
(celorepublikového) kola této soutěže.
Po loňském úspěchu Hany Kalábové, která reprezentovala ČR na mezinárodním kole
Lingvistické olympiády v Manchesteru, se letos opět osm studentů vyššího gymnázia zúčastnilo školního kola České lingvistické olympiády, která je společným projektem Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Olympiáda se orientuje na studenty s hlubším zájmem o jazyky, logiku a informatiku. Náročné úkoly řešilo 1576 studentů
středních škol, v drtivé většině šlo o studenty gymnázií. Do regionálního kola postupuje
147 studentů z celé ČR, mezi nimi i naši studenti Hana Kalábová z oktávy a Petr Plachý
ze 2. ročníku.
Nikola Dvořáková ze septimy skončila na vynikajícím druhém místě v krajském
kole Olympiády z ruského jazyka. Krajského kola se dále zúčastnili Eliška Peníšková
(10. místo) a Adam Trčka (12. místo).
V úterý 28. ledna 2014 se uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu
na této olympiádě reprezentovalo 8 studentů – Š. Burda, Z. Přibyl, Nguyen Thi Kim Khanh,
R. Pavlů, A. Dostálová, D. Hledíková, V. Soukup a J. Vacková. Nejlépe se umístil Štěpán
Burda z kvarty, obsadil čtvrté místo.
Dne 29. 1. 2013 proběhlo okresní kolo olympiády z německého jazyka, do kterého se
probojovali dva studenti naší školy - Eliška Peníšková a Jan Veselý. V konkurenci středních
škol z celého okresu obsadila Eliška třetí místo a Honza šesté místo.
Ve dnech 6. a 7. února 2014 se konala okresní kola Olympiády v českém jazyce.
Ve čtvrtek 6. února to byla první kategorie, v níž nás úspěšně reprezentovala Lucie Poláková z kvarty, která obsadila čtvrté místo. V pátek 7. února následovala druhá kategorie
pro studenty středních škol. Zde naše gymnázium zastupovali Luboš Landa ze 4. ročníku
a Dominika Kellnerová ze 2. ročníku. Luboš obsadil šesté místo a Dominika se umístila
na místě sedmém.
Všem úspěšným studentům děkujeme za zodpovědný přístup a dobrou reprezentaci našeho gymnázia a přejeme hodně úspěchů v dalších kolech, do kterých postoupili.
Nejaktuálnější informace o škole najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
Milan Točík

Statistika obyvatelstva ke konci roku 2013
v porovnání s rokem 2012
Počet obyvatel Jemnice
			

na konci roku 2012
na konci roku 2013

3994
3944

Panenská 		
			
Louka 			
			

na konci roku 2012
na konci roku 2013
na konci roku 2012
na konci roku 2013

80
77
84
81
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V roce 2012 se narodilo 30 dětí a v roce 2013 se počet narozených zvýšil na 42 novorozenců.
V roce 2012 se přistěhovalo 59 občanů a v roce 2013 jen 50 lidí.
V roce 2012 se odstěhovalo 105 lidí a v roce 2013 97 osob.
V roce 2012 zemřelo 46 lidí a v roce 2013 se počet úmrtí snížil na 30 osob.
V roce 2012 bylo napočítáno 542 dětí do 15 let. V roce 2013 540 dětí.
Jana Jánská, kronikářka

Policisté varují před podvodníky
Pachatelé se zaměřili na seniory
Policisté na Vysočině šetřili v loňském roce 75 trestných činů spáchaných na seniorech.
Pachatelům se daří pomocí různých legend vylákat ze seniorů až desetitisícové částky.
Podvodníci se v poslední době vydávají za pracovníky různých energetických společností. Poškozenému uvedou, že na jeho odběrném místě je evidován nedoplatek, například
za odebraný plyn, elektřinu nebo vodu a požadují tento nedoplatek v řádu několika tisíc
korun po majiteli bytu zaplatit s výhružkou, že jinak okamžitě přeruší dodávky vody nebo
energií. Senioři většinou pod tímto nátlakem požadovaný finanční obnos zaplatí.
Je třeba, aby si lidé uvědomili, že komunikace mezi energetickou společností a zákazníkem probíhá písemnou formou prostřednictvím pošty. Může se stát, že nedojde k zaplacení
zálohy za odebrané energie ze strany zákazníka. V tomto případě dostane zákazník poštou
upomínku, případně další, kde je již upozorněn na možnost odpojení od dodávek energií.
Rozhodně za zákazníky nechodí žádný pracovník těchto firem s tím, že vybírá nedoplatky za odebrané energie a v případě nezaplacení pohledávky okamžitě zákazníka odpojuje
z odběrné sítě.
Například v případě společnosti RWE Česká republika, a.s. je možné se setkat s pracovníky, kteří chodí provádět odečty měřidel. Jedná se buď přímo o zaměstnance firmy RWE
nebo o jejich externí spolupracovníky. Každý z těchto pracovníků se musí na žádost zákazníka prokázat identifikační kartou. Údaje na této kartě lze ověřit na nonstop zákaznické
lince 840 11 33 55. Tito lidé v žádném případě nepřebírají ani nepředávají žádnou finanční
hotovost. Podobné je to i u ostatních dodavatelů energií.
Pachatelé se také snaží pod těmito legendami dostat do bytu oběti. Jakmile se podvodník
dostane do bytu nebo domu, tak zjistí, kde má poškozený uloženou finanční hotovost a poté
ji odcizí. V tomto případě policisté doporučují nemít doma velké finanční obnosy a samozřejmě nikoho cizího si do bytu nebo domu nepouštět. Bylo by dobré, kdyby každý senior
měl ve svém mobilním telefonu uložené číslo například na starostu obce, své dospělé děti
a hlavně na Policii České republiky. V případě, že dojde k takové situaci, kdy u dveří stojí
neznámý člověk a chce se dostat pod nějakou záminkou do bytu, může senior zavolat těmto
osobám nebo policistům a požádat je o pomoc nebo o radu, co má dělat.
Podvodníci dále uplatňují i legendu „vnuk“. Pachatel zavolá poškozeným na pevnou
telefonní linku a vydává se za jejich vnuka. Při rozhovoru nenápadně zjistí jméno vnuka
poškozených a poté pod jeho jménem poprosí seniory, že potřebuje půjčit větší finanční
částku, většinou na zakoupení nového automobilu. Když poškozený souhlasí, řekne, že si
pro peníze pošle svoji kamarádku nebo známého. Senioři poté předají finanční hotovost jim
zcela neznámé ženě nebo muži, kteří se představí jako přítelkyně nebo známý jejich vnuka.
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Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo
k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní. Senioři by
neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu
by za sebou měli uzamknout dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy ještě před předáním hotovosti, zpětně
osobně ověřit. Je také vhodné trvat na předání peněz přímo příbuznému, který o půjčku
požádal. Vydání peněz neznámému člověku s sebou vždy nese velké riziko.
Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou dobře připravení. Dokážou rychle reagovat
i na nečekané situace, nevypadají většinou na první pohled vůbec podezřele, mají příjemné
vystupování, jsou velmi komunikativní a působí dobrým dojmem.
nprap. Martin Dušek,
koordinátor prevence Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina

Upozornění
Podnikatelé prodávající kvasný líh, konzumní líh a lihoviny musí do 17. 4. 2014
na to mít koncesi!
Dle příslušné novely živnostenského zákona jsou všichni podnikatelé, kteří prodávají
kvasný líh, konzumní líh a lihoviny /tzv. kořalky od 15% objemových/ - jak rozlévaný, tak
nerozlévaný, povinni nejpozději do 17. 4. 2014 požádat na živnostenském úřadu o koncesi
na tento prodej.
Po tomto datu je veškerý prodej těchto lihovin bez příslušné koncese považován za neoprávněné podnikání.
Žádost o tuto koncesi podaná v tomto termínu podnikatelem, který lihoviny již prodává,
nepodléhá správnímu poplatku. Po tomto termínu již platí správní poplatek všichni.
Žádost o koncesi lze podat na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR a není třeba, kromě občanského průkazu, nic dokládat.
Rovněž pak 1. 12. 2013 nabyl účinnosti nový zákon o povinném značení lihu, který
ukládá všem osobám – podnikatelům, kteří prodávají tyto lihoviny konečnému spotřebiteli
v maloobchodě, velkoobchodě, nebo v rámci hostinské činnosti, či přepravě osob, povinnost nakupovat lihoviny výhradně od registrovaných distributorů, nebo přímo od registrovaných osob povinných značit líh.
Seznamy těchto osob jsou veřejně přístupné na internetu - na stránkách Celní správy ČR
www.celnisprava.cz.
Protože se tento termín rychle krátí a na Živnostenském úřadu v Moravských Budějovicích je registrováno asi 1800 potencionálních prodejců lihovin, všechny vyzýváme, aby
tuto povinnost nenechávali na poslední chvíli, neboť by pak zdejší a zahlcený živnostenský
úřad nestačil všechny žádosti včas vyřídit.
Poznámka:
Předmětná koncese se vztahuje pouze na lihoviny! Na prodej piva, vína a občerstvení je
stále nutná živnost řemeslná - „Hostinská činnost“.
Bc. Zdeněk Lichtneger, Živnostenský úřad Mor. Budějovice
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Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
stejně jako v předchozích letech zveme i letos děti ze 2. ročníku základní školy na první
dubnovou páteční noc (4. 4. 2014) k nám, do knihovny, na přespání v rámci celostátní akce
na podporu čtenářství Noc s Andersenem. Čeká nás spousta čtení, noční vycházka s překvapením, kvízy, soutěže, hry a doufejme, že i zmiňované spaní. Své dítě můžete přihlásit
do 28. března 2014 přímo v knihovně, na telefonních číslech 568450788 a 702090434, nebo
na e-mailové adrese knihovna@mesto-jemnice.cz.
Zájemcům o přednášku Grafoterapie... aneb rukopisem k rozvoji osobnosti s lektorkou
Petrou Sehnalovou připomínáme termín 18. března 2014 v 16.00 hodin, kdy se akce uskuteční.
Z nových knih:
Pawlowská Halina – Pravda o mém muži: autobiografický román.
Peterová Zuzana – Proč pláčeš duše: autorka vypráví příběhy ze své bohaté psychoterapeutické praxe.
Formánek Josef – Prsatý muž a zloděj příběhů: kniha o tom, co člověk najde na dně,
když už si myslí, že dál nemůže, i o tom, že zázrak může potkat každý z nás nejen v přítmí
pralesa, ale kdekoliv.
Mahmoody Mahtob – Na útěku: příběh unesené dcery z bestselleru Bez dcerky neodejdu.
Jarkovská Helena – Domácí cvičení s Helenou Jarkovskou: domácí gymnastické programy, které lze provádět kdekoliv a kdykoliv. Zařazeny jsou zdravé a jednoduché cviky.
Mandžuková Jarmila – Super potraviny: objevíte neuvěřitelné vlastnosti zeleniny, ovoce, obilovin, luštěnin, bylinek, koření a dalších potravinových zázraků. Kniha vychází z odborných rad a doporučení poslední doby.
Připravujeme:
18. 3. 2014 v 16.00 hodin 		

– předáška Grafoterapie ...

				

aneb rukopisem k rozvoji osobnosti

4. 4. 2014 od 18.30 hodin 		

– Noc s Andersenem pro děti 2. ročníku ZŠ

od 8. 4. 2014 do 6. 5. 2014

– kurz trénování paměti Nenechte mozek zlenivět

				

- pokročilí (přihlášeni jsou všichni účastníci kurzu
začátečníků)

				

- začátečníci – zájemci se mohou přihlásit do
31. 3. 2014
Pracovnice knihovny
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Slzy Afriky
V neděli 9. března 2014, odpoledne v 15.00 hodin se v jemnickém farním kostele
sv. Stanislava uskuteční hudebně-meditační pořad nazvaný Slzy Afriky.
Je koncipován jako pietní vzpomínka na tragické události, které se staly před dvaceti lety na území Rwandy, mezi Huty a Tutsii. Etnická nesnášenlivost tehdy přerostla
ve vzájemnou genocidu. Součástí ohlášeného programu má být i sjednocení v modlitbě
za zachování míru a pokojného soužití na všech místech naší planety, kde se uplatňuje
násilí a nenávist. Setkání připravil Institut pro křesťanskou kulturu se sídlem v Nových
Syrovicích a koná se pod patronací OSN.
Proč je ještě na počátku třetího tisíciletí tolik konfliktů na různých místech světa?
Copak se již lidstvo během své historie dostatečně nepoučilo, že zlo plodí jen zlo a každé
násilí vyvolává pomstu?
Proces dozrávání a sebeuvědomění jednotlivců, menšin i národů neprobíhá symetricky na celém světě, ale v různých časových a územních posunech. Navíc každá nová
generace se musí znovu socializovat, a to ve všech dalších věkových fázích. Zásadní důležitost v tomto procesu mají etické principy, které jsou odvozeny od té či oné morálky.
Bohužel, při absenci humánního kodexu a jeho všeobecného přijetí se nachází prostor pro
všechny možné kolize. Navíc řešení pokojného soužití není v odstraňování etnických,
kulturních, náboženských, politických, národních i nadnárodních a historických rozdílností, ale v širším chápání vzájemného bratrství.
Papež Benedikt XVI. ve svém Poselství z 1. 1. 2014 u příležitosti Mezinárodního dne
míru, napsal: „Všichni lidé náleží do jedné a téže rodiny. Přehnané zdůrazňování různosti
je v rozporu s touto základní pravdou. Je třeba si znovu uvědomit, že jsme spojeni stejným, v podstatě transcendentním osudem. Pak budeme moci uplatnit vlastní historické
a kulturní rozdílnosti takovým způsobem, abychom se příslušníkům jiných kultur nestavěli na odpor, ale naopak směřovali k vzájemnému souladu. Tyto prosté pravdy otevírají
cestu k míru, a pokud člověk naslouchá hlasu srdce, jsou snadno srozumitelné.“
Současný model globalizovaně chápaného světa dostatečně nerespektuje odlišné vývojové etapy, a proto nereaguje na napětí a nervozitu různě vyspělých zemí. V důsledku
toho se rozvojovým zemím nedopřává dostatek času na postupné rozvíjení ducha a myšlení jednotlivců i skupin. Hlavní důraz se klade spíše na jejich okamžitou užitečnost
či perspektivu. Jenže děti se nestanou dospělými tím, že se naučí kouřit, ovládat zbraň
nebo řídit auto. Jen ten, kdo dokáže vládnout sobě, je schopen vzít na sebe odpovědnost
i za druhé a respektovat je.
Všechny kontinenty na mapě světadílů, i jednotlivé země, procházejí ve své historii
různými sociálními i kvalitativními změnami. V posledních staletích druhého tisíciletí se
nejvýznamněji rozvinula věda a technika. Překonáním gravitačního pole Země začala
éra dobývání vesmíru a rozvoje kosmických programů. Tyto dosažené úspěchy však mají
smysl jen tehdy, když jsou používané ve službě člověku. Nebezpečí chaotických kroků
či nekontrolovatelné moci má být neustále korigované demokratickým uspořádáním společnosti, náboženstvím a službou médií. Tam, kde tyto principy nefungují, kde domorodé
obyvatele stále ještě vedou kmenoví náčelníci a důležité slovo mají místní šamani, by
neměli bojovníci mít najednou místo luků a šípů ve výzbroji kalašnikovy a bazuky. Jedbřezen 2014 / Jemnické listy / 17

nostranně pojatý vývojový skok, tzv. ze dne na den, bez jakéhokoli duchovního zázemí
a sociálního pokroku má potom tragické následky. Viz. knihy: Hotel Rwanda, Přežila
jsem, Odpustila jsem aj. Lokální spory a střety najednou přesahují místní teritorium a ničím nekultivovány snadno přerůstají do vyhlazovacích etnických válek. A to je obraz
některých částí současné Afriky, Jižní Ameriky i Asie. Násilnosti jsou často vedeny s barbarskou krutostí a fanatismem, navíc jsou prováděny naverbovanými dětmi, které nikdy
nepoznaly hřejivou lásku rodiny a domova. Tito mladí bezdomovci, bez práce a naděje
žijí jen z toho, čeho se násilím zmocní. Jejich hrou je každodenní boj bez pravidel. Tato
ohniska násilí, teroru a krutosti jsou trvale otevřenými ranami celé naší planety. V souvislosti s těmito tragickými skutečnostmi si můžeme položit otázku: K čemu jsou miliardy
investované do vesmírných projektů, když je více zapotřebí učitelů, vychovatelů a při vší
pokoře také misionářů? Samotný pokrok ještě nikoho nespasí. Věda a technika je užitečná a pomáhá jen tehdy, když ji používá dobrý člověk, když je v dobrých rukou. Jinak se
stává nástrojem nebezpečné moci a někdy i smrti. Takovými mohou být i lékařské experimenty v genetice a léčitelství.
Nástupce papeže Benedikta XVI. Svatý otec František kladl na srdce těm, které potvrdil v misijní službě, aby všude přinášeli poselství lásky a pokoje. Při rozeslání rodin
„ad gentés“, tj. k národům, v sobotu 1. února 2014, o Svátku Obětování Páně v aule
Pavla VI. ve Vatikánu doslova řekl:
„Řekněte těm, které potkáte na svých misijních cestách, že Bůh má rád člověka
takového, jaký je, i s jeho omezeními, s jeho omyly a také s jeho hříchy. Vždyť proto
poslal svého Syna, aby na Sebe vzal naše hříchy. Buďte posly a svědky nekonečné
dobroty a nevyčerpatelného Otcova milosrdenství.“    
Vývojová stadia lidstva je třeba respektovat a dopřávat všem dostatek času, aby postupně dozrávali ke splňování úkolů, které od nich každá epocha očekává. Mikrosvětem
každého z nás je náš vlastní život, rodina, lidé blízcí i vzdálení. Všichni jsme od svého
narození na misijní pouti časem a máme být podle Ježíšových slov solí země a světlem
světa. Svatý Filip Neri říkával: „Buďte dobří, můžete-li.“
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

O tmě, světle a zapomínání
Každý den nám teď přibývají tři minuty světla. Za oněch 28 dní minulého měsíce se
noc zkrátila o hodinu a půl. Na konci března se tma a světlo vyrovnají. Možná se někomu při těchto slovech rozsvítí a začne říkat: hurá! Ať žije vítězství dne (pokroku) nad
nocí (tmářstvím). Nedoporučoval bych mu to. Světlo i tma jsou stejně dobré a potřebné.
Jemnické pouliční lampy svítí asi zbytečně celou noc, v noci by stačilo, aby se rozsvítily
pouze pro náhodné chodce. Snad by to šlo pomocí sensoru, ale nevím, jestli by se to vyplatilo. Určitě bych líp viděl na hvězdy.
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Shodou okolností teď v Jemnici probíhá nábor na trénink paměti: boj psychologie se
zapomínáním. Zapomnětlivost neboli tma v mozku, je prý nemoc. Kdo ji má, ať užívá
prášky. Vzpomínám si na ostudu v Penny, kde se mi při placení PIN sice vybavil, ale přeházeně. Lidi, kteří kvůli mně museli čekat, se na mě dívali jako na asociála. Ale tuší oni
vůbec, že schopnost zapomínat nám milosrdně dala do vínku sama příroda?
Udělejme malý experiment: požádám v trafice o noviny přesto, že jsem si je zde už
ráno koupil. Nechápavý pohled trafikantky: „Vždyť už je máte!“ Myslí to dobře, říká to
zdvořile. Přesto nemám takové připomínky rád. Když se mi něco líbí, koupím si to třeba
i víckrát. Že zapomínám? No a co? K základním právům každého člověka patří právo
zapomenout. Zapomenutí přináší netušená kouzla. Onehdá jsem si to rázoval Husovou
směrem k železářství. Potřeboval jsem šroubovák. Vtom jsem náhle potkal Tondu, slovo
dalo slovo, a protože byla zima, posadili jsme se do cukrárny k paní L. a dali si kafe s rumem. Na šroubovák jsem úplně zapomněl. Klika na dvéře k půdě zůstala ležet na zemi.
Ale měl jsem nejpěknější zážitek z celého týdne.
Znáte ten pocit lehkosti, když zjistíte, že jste něco nepříjemného zapomněli a ejhle:
ono se to vyřídilo samo. Třeba zapomenout někomu oplatit urážku: jak milé! Ještě hezčí
je, když ji ani nezaregistruju. Co na tom, že na mě někdo někde vyjel. Přece na to nebudu pořád myslet. Ten a ten ti dluží a nemá se k placení? Zapomeň na to. I na to, že ti
na přechodu u Velké brány řidič sporťáku nedal přednost a samozřejmě taky na tu drzou
odpověď uličníka, kterému jsi domlouval, aby zvedl odhozený obal. V operetě Netopýr
se zpívá: „ten štěstí měl, kdo zapomněl, co vrátit zpět už neuměl“. Člověče, uvědom si,
že celá tvá spokojenost se opírá o schopnost mazat z paměti vše negativní. Zapomenout
na to jak na smrt. Ano, je krásné občas i na smrt zapomínat. Považuju se za šťastného, že
jsem se už dvakrát dokázal statečně vyrovnat se ztrátou klíčů.
Co teprve, kdyby se mi konečně podařilo vypustit z mozku věci nejen zlé, ale i přebytečné.
Všechnu tu slámu, která nic nedala: proslovy, které jsem poslouchal a nemusel, odstavce, které jsem četl a neměl. Až lidi na spoustu věcí zapomenou, přestanou obtěžovat
bližní. Exekutoři zapomenou na povinnost vymáhat poplatky, policisté zapomenou, že
mají pokutovat řidiče, kteří si za slunečného počasí nerozsvítili světla. Milosrdní bratři si
už nevzpomenou na kus lesa, který jim kdysi odkázal umírající dědeček, a žebráci zapomenou, že už dva dny nesnídali a dají na chvilku pokoj.
Jak krásné, když zapomenem, že svět k nám byl nespravedlivý. Kdo to nedokáže,
připraví si jen neklidný spánek. A komu tím pomůže? Tak už konečně pusťme z hlavy, že
nás kdosi předběhl, neocenil. Nepustil sednout. Nač si kazit mysl? Mám dobrý recept, jak
se dá zapomenout i na to, že jsme někomu ublížili sami. Stojí za pokus omluvit se mu,
třeba nám odpustí a můžem na to zapomenout oba.
Hemingway definoval životní štěstí jako pevné zdraví a schopnost zapomínat. Já jsem
si zrovna uvědomil, o čem jsem původně hodlal psát: o parkování v Jemnici. Dobře však,
že jsem na to zapomněl. Koho by takové téma zajímalo?
Milan Růžička
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Kapitola z dějin jemnické psychiatrie (pokračování)
Navazuji na text v Jemnických listech, číslo z listopadu 2013, str. 24 a 25. Uvedl jsem
tam podle prvých dvou svazků Bibliografií vědeckých prací lékařů OÚNZ – Třebíč autory a názvy publikací našeho Psychiatrického oddělení Nemocnice s poliklinikou v Třebíči
do roku 1981. Řada našich publikací pokračuje i po roce 1981, které zde uvádím s odkazem
na svazky III. a IV. Bibliografií vědeckých prací lékařů OÚNZ v Třebíči. Soupisy těchto
vědeckých prací lékařů z osmdesátých let minulého století vydal OÚNZ Třebíč roku 1983
(III.) a 1989 (IV.) pod redakcí ředitelky knihovny třebíčské nemocnice paní Milady Veselé.
Cituji publikace lékařů a psychologů OÚNZ – Třebíč z našeho oddělení do roku 1987.
Publikace jsou standart, kterým se vykazuje zdravotnické pracoviště odbornému světu (výkladní skříň). Psychiatrie v Jemnici patří k značkám českého zdravotnictví se svojí historií.
Netvrdím, že něco jako Baťa v botech, Škoda v autech, Becher v likérech, ale psychiatrie
v Jemnici se vyrovná značce Jemča v čaji. Značka Jemnická psychiatrie i současně živí
přes 30 jemnických rodin. Od r. 1981 do r. 1987 lékaři a psychologové našeho oddělení
publikovali:
Hosák, 16 let práce Psychiatrického oddělení NsP Třebíč, předneseno na krajském psychiatrickém semináři v Jemnici 12. 6. 1981, Hosák, Některé aktuální problémy psychiatrie na okrese Třebíč, předneseno na krajském semináři psychiatrů Jihomoravského kraje
v Jemnici dne 28. 6. 1986, Hosák, Duševní zdraví po šedesátce, Zdraví XXXV, 1987, Hosák, V Třebíči na vážné téma, Zdraví XXXV, 1987, Hosák, Hosáková, Kabátková, Mácová,
Solarová, Mlnaříková, Novák, Šob, Aktuální medicinsko – právní otázky v ordinaci obvodního lékaře, předneseno na Psychiatrickém odpoledni Spolku lékařů v Třebíči 22. 6. 1983,
Pokorný, Hosák, Prvé zkušenosti s protialkoholní záchytnou stanicí v Třebíči, Krajský seminář psychiatrů Jihomoravského kraje v Jemnici 15. června 1984, Hosák, Novák, Socioterapeutické kluby a doléčování alkoholiků, seminář psychiatrického oddělení na schůzi
Spolku lékařů v Třebíči 27. června 1984, Hosáková, Kabátková, Hosák, Dvacetiletá tradice
intenzívních léčebných protialkoholních kurzů v přírodě a Skálův stanový tábor rodinné
psychoterapie konaný ve dnech 4. 6. – 22. 6. 1984v arboretu psychiatrie v Jemnici, předneseno na psychiatrickém semináři v Třebíči organizovaném Spolkem lékařů v Třebíči 27. 6.
1984, Hosák, Přístup zdravotní sestry k nemocnému jako významný diagnostický a léčebný
prvek, Celookresní přednášková schůze SZP Spolku lékařů v Třebíči 14. 11. 1984, tamtéž Hosák, Léčebná úloha zdravotní sestry v péči o duševně nemocné na psychiatrických
pracovištích OÚNZ-Třebíč, Hosák, Hosáková, Kabátková, Duševní poruchy při vnitřních
a chirurgických onemocněních, seminář psychiatrického oddělení na schůzi Spolku lékařů
v Třebíči 27. 3. 1985, Hosák, Hosáková, Kabátková, Gerontopsychiatrická problematika
ve všeobecné lékařské praxi, psychiatrická přednášková schůze Spolku lékařů v Třebíči 29.
1. 1986, Novotná, Hosák, Klier, Mikula, Smutná, Šťastný, Spolupráce lůžkových zařízení
AT Jihomoravského kraje s ordinacemi pro alkoholizmus a toxikománie, panelová diskuze
na Krajském semináři psychiatrů Jihomoravského kraje v Jemnici 11. – 12. 6. 1987. Zde
jsem uvedl publikace lékařů a psychologů našeho oddělení od r. 1981 do r. 1987, jak jsou
zachyceny v citovaných bibliografiích OÚNZ Třebíč z roku 1983 a 1989. Výčet je neúplný. Např. chybí kazuistika mojí manželky MUDr. Zdeňky Hosákové, Akutní psychóza při
zneužití Preludinu, kterou přednesla se spoluautory prim. MUDr. René Grumlíkem a prim.
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MUDr. Albertem Topiářem na semináři Psychiatrické léčebny v Opavě (nevím, kdy), a kterou otiskli ve Farmakoterapeutických zprávách Spofa (nevím ročník, číslo časopisu, rok,
stránky, nemám ani rukopis). Další řadu publikací z našeho oddělení po r. 1987 a dohledané
publikace z předchozích dvou desetiletí uvedu v pokračování Kapitoly z dějin jemnické
psychiatrie v Jemnických listech. Názvy publikací vysokoškoláků našeho oddělení zveřejněných do roku 1987 dávají čtenářům Jemnických listů představu, čím se naše oddělení
v dotyčné době zabývalo, jak byl který lékař či psycholog našeho oddělení pracovně či
vědecky orientován a v čem byl aktivní. Zde nerozvádím řadu sdělení, přednášek a workshopů, kterými jsme na seminářích a konferencích v Jemnici i mimo Jemnici po osmdesátá
a devadesátá léta minulého století opakovaně podávali soudním lékařům – psychiatrům
svoji práci na počítačové psychiatrii (ve spolupráci s lékaři Ústavu soudního lékařství MU
v Brně kolem MUDr. Jiřího Mráze, CSc. počítačový odborník z Jemnice pan Josef Karpíšek
vyvinul soudně – lékařský program Widmarkova propočtu a zpětného propočtu hladiny alkoholu v krvi neukázněných řidičů motorových vozidel; na stovkách disket si soudní znalci
vyškolení panem Karpíškem z Jemnice počítačový program odvezli z Jemnice a používali
jej při své soudně znalecké činnosti dokonce i v zahraničí).
O vědecké práce našeho pracoviště byl velký zájem i v zahraničí: v elektronické podobě
jsem pro zájemce z řad čtenářů Jemnických listů naskenoval do počítačového archivu kultury Městského úřadu v Jemnici u redaktorky Jemnických listů paní Dany Babišové (na adresu: kultura@mesto-jemnice.cz) žádanky vědeckých pracovišť tří kontinentů, kterými mne
žádají o zaslání výtisku konkrétní publikace našeho oddělení pro jejich vědecká pracoviště.
Jde o pracoviště světových univerzit. Zde jen krátce uvádím Jednotku neuropsychiatrického
výzkumu z Paříže, Univerzita v Manchesteru, Univerzita v Leidenu, Vědecké dokumentační středisko GB Dumfernline, Univerzita Petrohrad, Univerzita Uppsala, Universita de
la Plata, Komenského univerzita v Bratislavě, Univerzita Michigan, Univerzita v Lipsku,
v Berlíně, Praze, Debrecíně, Missisipi, Ottava, Olomouc, Palo Alto (Calif.), Drážďany,
Columbus (Ohio), Bethesda (Maryland), Richmond (Virginia), Cornell University (New
York), Univerzita Marburg, Tuxedo (New York – průmyslový výzkum), Tel HaskamerHospital(Izrael), desítky řadových pracovišť, navíc Ministerstva zdravotnictví ČSR, USA,
Kanady. Už jen číst tyto žádanky je exotika a známky i v elektronické podobě (k dispozici
Vám od paní redaktorky Babišové) nepozbyly filatelistický půvab. Paní redaktorce Babišové posílám pro Vás v elektronické podobě do jejího počítače rovněž svůj lékařský článek,
jak předcházet zraněním při inzulinové léčbě schizofrenie (perfektní statistiku zpracoval
rodák z Louky u Jemnice Prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc., prorektor Univerzity
Palackého v Olomouci), svůj článek o mém učiteli prof. MUDr. Janu Grossovi, CSc., který
čtvrt století vedl hamburgskou psychiatrickou kliniku a zásoboval mne do Jemnice odbornou literaturou, dále obsáhlé programy jemnických konferencí 1994 a 1995 a jejich listiny
přítomných (stovky účastníků, odborníků republikové a evropské úrovně). V Jemnici se
na psychiatrických konferencích potkával odborný svět od Kavkazu po Hory skalisté. Díky
tomu, jak bylo naše oddělení otevřeno světu, čeští a moravští psychiatři užívali přízně Švýcarských národních fondů, které našemu oddělení fandily.
Třetí pokračování Kapitoly z dějin jemnické psychiatrie zveřejním v některých příštích
Jemnických listech.
MUDr. Ladislav Hosák, CSc.
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Pravděpodobné trasy zaniklých cest v Jemnici
a různé zajímavosti okolo nich - 2. část
Na úvod bych chtěl doplnit a opravit údaje z minulého čísla JL. Podařilo se mi je bohužel zjistit teprve před pár dny.
Kaplička na „Větrném kopci“ byla postavena roku 1884 Josefou Markýzou Pallavicini,
rozenou hraběnkou z Hardeggu. Roční období, kdy chodilo procesí, jsem uváděl pouze
orientačně. Výjimkou ale bylo procesí konkrétně do Maria Zell, které se chodilo až v září
po sv. Václavu, před svátkem „Královny růžence“.
Co se týče dalších otázek, kudy se dostávaly do města povozy, které přijížděly od jihu,
byly možnosti asi jenom dvě. V době, kdy bylo město uzavřeno branami a hradbami, to byla
oproti dnešku v obou případech značná oklika. Ta první po překonání toku Želetavky vedla
od Černého mostu vlevo, dnešní ulicí Údolní v celé její délce. Na konci u bývalé staré kaple
sv. Alžběty a špitálu se dnes setkává s ulicí 28. října, která tam tehdy ještě nebyla. Říká se
jí „Nová cesta“. Ta byla vybudována až zhruba někdy okolo roku 1850. Pro její zaústění
na spodní straně dnešního nám. Svobody byl vybourán jeden celý dům. Byla to budova
tehdejších „Masných krámů“ a její celková podoba není dodnes známa. Její část je aspoň
vidět na staré fotografii, která je uveřejněna v knize Dějiny Jemnice.
Cesta musela tehdy vést u zmíněné kaple doprava, do dnešní
ulice Na Podolí. Ta tehdy však
vedla, oproti dnešku, jen na úroveň dnešní ulice Dělnické. Cesta
pokračovala dále vpravo touto
ulicí do její horní části a tam se
prudce stáčela doprava. Překračovala Dolní a Horní valy a ústila
do Malé branky, které se tehdy říkalo „Dolní“.
Druhá možnost cesty od jihu
začínala stejně jako první, opět
od Černého mostu do dnešní ulice
Údolní a zhruba po 200 metrech
se před rybníčkem „Cibulářem“
stáčela vpravo. Dnešní zahrádkářskou kolonií „Brančinou“ pokračovala do kopce ulicí V Ráji až
nahoru na její dnešní křižovatku.
Odbočit vlevo nešlo, protože tehdy se táhl zámecký park nepřerušeně od budovy zámku až zhruba
po úroveň dnešní balírny Jemča.
Park byl tehdy o dost kratší, než je
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dnes. Muselo se tedy v místech dnešní zmíněné křižovatky pokračovat vpravo. Jelo se dnešní ulicí Polickou podél zámeckého parku dokola, až na dnešní ulici Znojemskou. U tehdejšího nájezdu na ní stojí dodnes socha Panny Marie z roku 1817, kterou nechal postavit
tehdejší majitel panství hrabě Stadion. Pak se asi jako dnes pokračovalo vlevo na dnešní
ulici Tyršovu a rovnou do města.
Dále bych chtěl jako zajímavost uvést, že v zadní části zámeckého parku roste dodnes
jeden mohutný dub. Nachází se u cestičky, těsně za tzv. druhým rybníkem. Říká se, že je
to poslední dub z aleje okolo cesty, která vedla kdysi dávno k zámku (ta asi nebyla tehdy
veřejná). Když se před koncem minulého století natáčel v Telči roku 1962 film Až přijde
kocour, jedna scéna se točila také zde v parku. Právě pod tímto dubem seděl známý filmový
herec Jan Werich, sledoval natáčení a odpočíval. Od té doby stromu Jemničtí říkají „Werichův dub“.
František Železný

1. 3. 2014
14.00 hodin
		
16.00 hodin
		

Masopust
- sraz masek na zámku - obchůzka centrem města
(Husova ulice, náměstí Svobody, Havlíčkovo náměstí)
- pohřbívání basy na zámku
- pořadatel Mladí za rozvoj Jemnice, o.s.

1. 3. 2014
21.00 - 05.00

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

7. 3. 2014
19.00 hodin
		
		
		
		
		

Pohřbívání
- inscenace je pojata jako přímý televizní přenos státního pohřbu
významného českého státníka, kterým není nikdo jiný než bývalý
ministr financí, premiér a prezident Václav Klaus
- Bystřické národní divadlo
- Kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

8. 3. 2014
7.30 - 8.20
8.30 hodin
		
		
		

Turnaj v mariáši
- prezence
- zahájení
- startovné 150,-Kč (v ceně oběd)
- restaurace Na Podolí
- pořadatel SDH Jemnice

8. 3. 2014
14.00 hodin
		
		

Dětský karneval
děti, masky 20,- Kč; dospělí 40,- Kč
- KD Jemnice
- pořadatel DDM Jemnice
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8. 3. 2014
20.30 hodin

Taneční zábava – hraje Spektrum
- KD Jemnice, vstupné 80,- Kč

8. 3. 2014
21.00 - 05.00

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

12. 3. 2014
16.00 hodin
		

Výroční schůze Muzejního spolku v Jemnici
- zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořadatel MS v Jemnici

13. - 15. 3. 2014
13.00 - 16.00
8.00 - 13.00
		
		
		
		
		
		

  Sbírka použitého ošacení
- čtvrtek 13. 3. a pátek 14. 3. 2014
- sobota 15. 3. 2014
- věci zabalené do igelitových pytlů či krabic – letní a zimní oblečení,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, polštáře a přikrývky, nepoškozená
obuv, hračky, menší funkční elektrospotřebiče, domácí potřeby
(nádobí, skleničky...)
- KD Jemnice
- pořádá Diakonie Broumov, o.s. ve spolupráci s městem Jemnice

15. 3. 2014
21.00 - 05.00

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

18. 3. 2014
16.00 hodin
		
		
		

Grafoterapie aneb rukopisem k rozboru osobnosti
- přednáška lektorky Petry Sehnalové,
součástí může být i rozbor vašeho rukopisu
- Městská knihovna Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

19. 3. 2014
16.00 hodin
		
		

Beseda s PhDr. Martinou Veselou
- téma: Osudy českých královen II
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

22. 3. 2014
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Faktor strachu, noc plná lahůdek a soutěží, hraje DJ Halogen + DJ Adas

29. 3. 2014
21.00 - 05.00
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Noc splněných přání, diskotéka pro všechny generace, disko, rock,
oldies, prostě večer pro všechny, hraje DJ BuBu (Karel Janoušek)

8. 4. - 6. 5. 2014
9.00 hodin
13.00 hodin
		
		
		

Nenechte mozek zlenivět – každé úterý
- lekce pro pokročilé (účastníky podzimního kurzu)
- lekce pro začátečníky (nové zájemce)
- kurz je zdarma, zájemci se mohou přihlásit v městské knihovně
nebo na číslech 568 450 788 nebo 702 090 434
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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8. - 15. 4. 2014
9.00 - 16.00 (po - pá)
9.00 - 12.00 (so - ne)
			

Velikonoční 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

11. 4. 2014
20.00 hodin		
			

Povídání s Naďou Konvalinkovou a Květou Fialovou
- vstupné 150,- Kč, předprodej v TIC  721 508 737
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

16. 4. 2014
16.00 hodin		
			
			

Beseda s PhDr. Martinou Veselou
- téma: Hygiena ve středověku
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

30. 4. 2014
19.00 hodin		
			
20.00 hodin		
			
			
			

Pálení čarodějnic
- scénka před budovou bývalého soudu (u kostela sv. Stanislava)
- následuje lampionový průvod na bývalý PS útvar
- zažehnutí vatry
- občerstvení zajištěno, možnost opékání buřtů
- pořádají Mladí za rozvoj, o.s., SDH města Jemnice
a skupina historického šermu Lucemburk

Připravujeme:
17. 5. 2014		
17. 5. 2014		
24. 5. 2014		

O májovou korunku DDM Jemnice
140 let SDH v Jemnici a 40 let HZS v Jemnici
Hudební slavnosti 2014 - Martha a Tena Elefteriadu

Úspěšný rok Jemnických mažoretek
Mažoretky DDM mají za sebou velmi úspěšný rok 2013. Zúčastnily se několika soutěží,
ze kterých si dovezly krásné trofeje a medaile. Mažoretky DDM Jemnice nejezdí jen na soutěže, ale zúčastňují se i různých mažoretkových přehlídek. Stojí za zmínku přehlídka mažoretek
v Hodoníně, kde děvčata strávila celý víkend a odkud si přivezla i titul MISS extravagance.
V současné době máme dva soutěžní týmy, a to kategorii senior /ve věku 12-18 let/ a děti
/ve věku 6-8 let/. Těmto děvčatům se dařilo nejen v loňském roce. I letošní rok 2014 začal velice úspěšně. V měsíci lednu naše oba soutěžní týmy vybojovaly hned 4 medaile, a to
na soutěži v Prosenicích. Poté následovala soutěž v Brně a tam naše mažoretky opět získaly
2 medaile.
Letošní rok bude pro mažoretky DDM Jemnice velice náročný. Čeká nás mnoho jiných
soutěží a přehlídek nejen v České republice, ale i na Slovensku. Důležitá pro nás bude opět
soutěž v Jemnici, a to v měsíci květnu.
Tímto bych chtěla poděkovat všem děvčatům, která reprezentují DDM Jemnice, za skvělé
výkony a popřát jim spoustu dalších úspěchů. Pevně věřím, že sbírka medailí bude stále bohatší.
Poděkování patří také rodičům a vedení DDM Jemnice.
Renata Matějková, vedoucí mažoretek
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Pozvánka
Institut pro křesťanskou kulturu a Římskokatolická farnost Jemnice
zvou srdečně
k postnímu zamyšlení

Slzy Afriky

kostel sv. Stanislava Jemnice
neděle 9. března 2014 od 15.00 hodin
Doba postní nás stále nutí k zamyšlení nad utrpením i radostí nejen v našem malém vnitřním
světě, ale v celém širém světě, který nás obklopuje. Jeden z nejbrutálnějších zločinů
v historii postihl v roce 1994 obyvatele Rwandy, při kterém zahynulo více než 1 mil. lidí.
Modlitbou a meditací chceme uctít památku těch, kdo při tragických událostech přišli
o život a naslouchat vnitřnímu hlasu, ve kterém lze najít podnět a sílu pro orientaci světa
v novém duchu.
Účinkují: Josef Hofbauer – varhany * Jemnické Divertimento * Žáci ZUŠ v Moravských Budějovicích
Při zahájení programu bude promítnut krátký dokument.
Informační materiály OSN poskytlo
Dobrovolné vstupné bude věnováno na podporu mezinárodní spolupráce,
kterou chceme odstraňovat bariéry rozdělující lidstvo.

Pozvánka
Český zahrádkářský svaz zve všechny své členy na členskou výroční schůzi,
která se koná dne 19. března 2014 v 17.00 hodin
Všechny rádi uvítáme v budově MOŠTÁRNY v ulici U Kláštera
Členové výboru

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Chtěla bych Vás informovat o našem klubu důchodců. Jednou týdně (ve čtvrtek) se
scházíme. Město Jemnice nám pronajalo jednu místnost v přízemí kulturního domu. Máme
tam kuchyňskou linku, elektrický sporák a varnou konvici, takže si uvaříme kávu, posedíme, pokecáme, probereme kulturní akce v Jemnici, kterých se v rámci možností i účastníme, protože věk našich členek je mezi 70 a 85 lety. Po hodině se dělíme na tři skupinky
– jedna hraje karty a ty dvě další Člověče, nezlob se! Řeklo by se, že je to hra pro malé děti,
ale i při takové hře se starý člověk pobaví. Musíme mít nějaké zájmy a koníčky, hlavně
v zimních měsících, aby starý člověk vůbec přežíval a těšil se z toho, co mu den přináší.
A to je někdy i těžké, ale důležité.
Vždyť i naše babičky se před mnoha lety scházely ve staveních, kde se drávalo peří
a přitom si povídaly a někdy i zazpívaly.
Snažíme se, abychom byly spokojeny.
Za klub důchodců Marie Čurdová
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Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Bedřicha Vaňka z Jemnice,
který se v měsíci lednu dožil 90 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání

Zástupci města navštívili
pana Vladimíra Hrbka z Jemnice,
který se v měsíci únoru dožil 80 let

K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Dne 11. března 2014
oslaví své 80. narozeniny
paní Marie Šamánková z Jemnice
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
přeje syn s rodinou

Blahopřání
Dne 23. března 2014
oslaví 80 let svého života
pan Jaroslav Laučík z Jemnice
Do dalších let hlavně zdraví, štěstí,
životní pohody a optimismu
ze srdce přeje celá rodina
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Vzpomínka
Dne 24. ledna 2014 uplynuly 2 roky,
kdy nás navždy opustil
náš bratr a strýc
pan Karel Křivan z Jemnice
Vzpomínají rodiny Tomákova a Lukšova

Vzpomínka
Dne 27. února 2014
uplynulo 14 let,
kdy nás navždy opustila
paní Marta Křivanová z Jemnice
Vzpomíná syn Pavel s rodinou a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Kdo žije v myslích svých drahých,
nezemřel, jenom je daleko.
				
Mrtev je ten,
kdo byl zapomenut
Dne 11. března 2014
uplyne 30 let,
kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička
paní Marie Seveldová z Radotic
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku
S láskou vzpomínají synové
František, Josef a Jan s rodinami
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Vzpomínka
Jako Kristus umřel a potom z mrtvých vstal,
tak věrní, když s Kristem mřou,
s ním také živí vstanou při svém vzkříšení
(starokřesťanský hymnus z r. 1636)
Dne 24. března 2014
uplyne 13 let,
kdy nás ve věku 60 let opustila
paní Antonie Vodičková z Jemnice
Za tichou vzpomínku a modlitbu děkují
dcery Ivana a Naďa s rodinami, dcera Eva
a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 29. března 2014 uplynou 2 roky,
kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička
paní Anna Křivanová z Jemnice
Stále vzpomíná dcera Ivana s rodinou
a vnoučata Martin, Tereza a Roman

Vzpomínka

Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě

Dne 29. března 2014 uplyne 13 smutných let,
kdy nás navždy opustila ve věku 55 let
paní Marie Krejčí, rozená Lukšová
S láskou vzpomínají děti Petr, Lenka a Martina
s rodinami
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V hale na Strahově se konal atletický KP VYSOČINY
V sobotu 18. ledna se KP
VYSOČINY v hale na Strahově
zúčastnilo rekordních 555 závodníků z 58 oddílů z České republiky. Z toho bylo 218 závodníků
z 11 oddílů Kraje Vysočina. Nejvíce jich přijelo z Třebíče, Jihlavy a Jemnice.
Nejúspěšnějším oddílem se
stala Atletika Jihlava, která získala 14 titulů krajských přeborníků a celkem 40 medailí – viz
přehled oddílů Kraje Vysočina.

Atletika Jihlava
Spartak Třebíč
Nové Město n. M.
Atletika Jemnice
Jiskra Havlíčkův Brod
Slavoj BANES Pacov
Sokol Velké Meziříčí
TURBO Chotěboř
Jiskra Humpolec

počet
titulů
14
10
6
5
5
4
4
2
0

počet
medailí
40
29
14
15
11
20
14
5
1

MEDAILE ZÁVODNÍKŮ ATLETIKA JEMNICE
60 m - žáci (finále)			
1. Martin Ondrák
07.77 s		
2. Michal Mrkva		
07,78 s
3. Ondřej Kadlec		
07.87 s		
					
150 m - žáci (finále)
2. Michal Mrkva		
19.01 s		
3. Ondřej Kadlec		
19.03 s		

skok vysoký - žáci (finále)
1. David Novák		
1.45 m

300 m - žáci (finále)
1. Michal Mrkva		

vrh koulí 6 kg - junioři (finále)
3. Tomáš Blažek		
10.72 m

41.84 s		

60 m překážek - dorostenci (finále)
3. Daniel Kincl		
08.97 s		
					
skok vysoký - žákyně (finále)
3. Kateřina Kovářová
1.40 m

vrh koulí 3 kg - dorostenky (finále)
1. Iveta Mocharová
10.01 m
vrh koulí 4 kg - juniorky (finále)
1. Pavla Hartmanová
09.15 m

vrh koulí 4 kg - žáci (finále)
1. Roman Buček		
12.60 m
2. Ondřej Kadlec		
10.40 m
3. David Novák		
10.39 m

NOVÝ REKORD ODDÍLU: 60 m překážek - dorostenci - Daniel Kincl 08.97 s
Kompletní výsledky a informace o ATLETICE JEMNICE najdete na :
https://sites.google.com/site/atletikajemnice/home
https://www.facebook.com/atletika.jemnice?fref=ts
Josef Novák, sekretář oddílu
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Dorost 1. FC JEMNICKO
Od podzimní části sezony 2013/14 začal v Jemnici opět fungovat dorostenecký tým.
Týmu hrajícího Okresní přebor Třebíčsko-Jihlavsko se jako trenér ujal Rostislav Šamánek, asistentem je Zdeněk Kaisler, vedoucím mužstva Aleš Smetana.

Za dorost do 11 podzimních zápasů nastoupilo celkem 19 hráčů (v závorce uveden
počet startů) :
Axman Martin (9), Abrhám Jiří (11), Janíček Dušan (11), Kopr Jakub (11), Kalášek Jan
(11), Krejčí Kristián (2), Liška Martin (9), Nikrmajer Zdeněk (11), Niederhofer Dominik
(11), Lovětínský Tomáš (7), Smetana Daniel – kapitán (11), Svoboda Jaroslav (10), Sedláček Jakub (1), Polák Martin (11), Reegen Ervín (11), Svoboda Bronislav (9), Švec Matěj
(9), Tesař Tomáš (10), Váka Lukáš (8).
Ani jeden hráč nedostal červenou kartu, největším „hříšníkem“ byl Martin Axman
(2 žluté), po jedné žluté kartě si připsali Jakub Kopr, Jiří Abrhám, Lukáš Váka, Zdeněk
Nikrmajer, Martin Polák, Daniel Smetana a Martin Liška.
Dorostenci se zatím nacházejí na 2. místě s 22 body za 7 výher, 1 remízu a 3 prohry
(doma získali 15 bodů, venku 7) se skóre 40:17 (doma 28:5, venku 12:12).
Střelci :
Abrhám Jiří, Liška Martin, Axman Martin (všichni 7 gólů), Svoboda Jaroslav (5), Smetana Daniel, Nikrmajer Zdeněk (oba 4), Reegen Ervín (3), Svoboda Bronislav, Kalášek Jan,
Tesař Tomáš (všichni 1).
Před začátkem sezony se ještě hrály 2 přípravné zápasy – s jemnickým „B“ týmem
a dorostem Staré Říše.
18. ledna začala zimní příprava
						
Za dorost 1. FC Jemnicko
Jakub Kopr a Zdeněk Kaisler
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Náš školní volejbal a basketbal
Na naší škole pracuje spousta kroužků pod hlavičkou DDM Jemnice. Je mezi nimi
i kroužek volejbalu a basketbalu, které vede p. učitel Chvojka.
Kroužek volejbalu navštěvují chlapci i dívky od šestého do devátého ročníku. Minulý
rok se starší dívky probojovaly na první místo v okresním přeboru. Mladší dívky vyhrály
krajský přebor a chlapci byli druzí, oba týmy se dostaly až na republiku. I přesto, že soutěží
ve volejbale je opravdu málo, je kroužek velmi populární. Každý rok se koná i mimoškolní
soutěž v naší tělocvičně, a to Vánoční turnaj dvojic, Barchanický turnaj, Velikonoční turnaj.
Všech turnajů se účastní i žáci a žákyně naší školy včetně těch, co už tu dávno nestudují.
I v předchozích letech jsme byli s volejbalem úspěšní. Doufáme, že letos tomu nebude
jinak. Letošní rok jsme zahájili tréninkem v hojném počtu stále se zlepšujících žáků. Jsme
připraveni bojovat o umístění ve všech soutěžích, kterých se zúčastníme.
Dívky z šestých až devátých ročníků chodí i do basketbalu. Nejzkušenější jsou dívky
z devátého ročníku, které se zúčastnily mnohých turnajů v předchozích letech. V minulém
roce se umístily jako druhé v celoroční soutěži Superliga. Starší dívky po úporném boji
skončily druhé na Okresním přeboru škol. Mladší dívky vyhrály Okresní přebor a na krajském kole byly rovněž druhé. Letošní školní rok začal pro basketbalistky velmi úspěšně.
Zvítězily s převahou v obou kolech Superligy. V Okresním přeboru dívek a žen prohrály
v prvním i druhém kole pouze s jedním týmem. Na Vánoční turnaj, který se konal v Moravských Budějovicích, se dívky rozdělily na družstva A a B. Tým A vyhrál celý turnaj. Tým
B obsadil 4. místo. Třetí kolo Superligy 19. 1. 2014 prověřilo naše herní schopnosti. Unavené po atletických závodech v Praze, absencí další klíčové hráčky jsme porazily největší
soupeřky ze ZŠ Havlíčkova Mor. Budějovice. Věříme v naše další úspěchy ve volejbale
a basketbale a rády se o ně s Vámi podělíme.
Tabulka Superligy  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jemnice
TGM "A"
Okříšky
Předín "A"
Havlíčkova "A"
Předín "B"
TGM "B"
Havlíčkova "B"

8
9
8
9
6
9
9
6

8
6
4
3
5
2
1
3

0
3
4
6
1
7
8
3

381:37
205:114
94:165
82:217
135:51
99:250
42:197
62:69

+344
+91
-71
-135
+84
-151
-155
-7

16
15
12
12
11
11
10
9

    Tabulka Okresního přeboru
1.
2.
3.
4.

Babsmile
ZŠ Jemnice
BC MB
Repre MB

6
6
6
6

6
4
1
1

0
2
5
5

248:96
178:162
119:207
69:149

+152
+16
-88
-80

12
10
7
4

Ludmila Vaňurová, Martina Kšírová, žákyně 9. A
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Kulturní kalendář
Pálovice
15. 3.		
		
16. 3.		

Tradiční setkání s dárci krve, 19.30 hodin, KD Pálovice,
posezení u harmoniky s Jiřím Virglem
Dětský karneval, 13.30 hodin, KD Pálovice

Mladoňovice
1. 3.		
Masopustní průvod masek – začátek 08.00 hod.
16. 3. 		
Dětský karneval (kulturní dům – ČČK) – začátek 14.00 hod.
21. 3. 		
Beseda v knihovně – ZŠ – začátek 11.00 hod
30. 3.		
Střelecká soutěž „O pohár starosty obce“ (střelnice - MS),
		
začátek 10.00 hod.
17. - 19. 4.
Vrkání
16. 4.		
Den Země – orientační závod ZŠ – začátek 08.00 hod.
27. 4. 		
Střelecká soutěž „O pohár MS Mladoňovice“ (střelnice MS)
		
začátek 10.00 hod.
29. 4. 		
Sraz rybářů (sportovní areál – RS) – začátek 17.00 hod.
30. 4. 		
Stavění máje – začátek 17.00 hod.
30. 4. 		
Pálení čarodějnic – začátek 20.00 hod.
30. 4. - 4. 5.
Rybářské závody Česko-Slovensko 100 hod. (Asuán – RS)
		
začátek 07.00 hod.
Police
1. 3. 		
9. 3.		
14.- 24.4.
24. 4. 		
		
30. 4. 		
Třebětice
1. 3.		
2. 3.		
Radotice
1. 3.		
		

Masopustní průvod masek po obci – pořádá SDH Police
Dětský karneval – budova ZD Police ve 14 hodin
Jarní výstava u obchodu na návsi
Hledání velikonočních vajíček, odpoledne pro děti v zámeckém parku,
vstupné dobrovolné
Stavění máje v 19 hodin
Maškarní průvod po vsi, 10.00 hodin, sraz u KD
Dětský karneval, hraje Stonožka, 13.00 hodin, KD

Masopustní průvod masek obcí za doprovodu živé hudby,
sraz masek v 10.00 hodin u KD, pořádá TJ Družstevník Radotice
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Radotice
Zoral-li jsi..?
„Března, měsíce vlhkého, zanech pití přílišného. Slunce na skopce vskakuje, podletí
nám ukazuje. Březnový vítr fučí, již každému sluší, aby se opatřil, před škodou ušetřil.“
Podobně vypovídají i pranostiky jako: „V březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě
nesundává. Jaro nám otcem i máti, kdo nasel, bude mu zráti. Zima je trýzeň, jaro je přízeň.
Na Svatého Řehoře, čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do moře, šelma sedlák,
který neoře“. Pod obratem „žába hubu otevře“ si nelze představovat známé, pronikavé koncerty, tolik příznačné např. pro květnovou a červnovou jihočeskou krajinu. V pranostice je
velice zdůrazněn svolávací hlas skokana hnědého. Tento druh žab se v přírodě objevuje často ještě v ledové tříšti, v době, kdy ještě zdaleka nepřestaly jarní mrazíky. Impulsem k náhlému objevení skokanů bývá výskyt každé výraznější březnové a únorové oblevy. A proto,
že skokan hnědý má pouze vnitřní ozvučné bubínky, není jeho hlas tak pronikavý. Měsíc
březen je zvlášť příznačným pro zemědělce, kterým jejich úspěšnost v započatém roce začíná. Není-li příznivý, dělá jím vrásky i přes veškerou techniku, kterou disponují. Naši předkové, převážně zemědělci, kteří si velice vážili tohoto prostoru daného od praotce Čecha, jej
nelehce, ale se ctí obhájili. Byli si vědomi toho, kolik úsilí bylo věnováno kultivaci krajiny
a hájení před vetřelci, které lákal a domnívám se, že nebudu příliš provokativní, když sdělím, že stále láká. Ne všichni, kteří na této planetě spatřili světlo světa, měli takové štěstí
jako my. Jak si této výhody vážíme, dle mého pohledu „nedbale,“ jistě nezůstanu s tímto
názorem osamocen. Soběstačnost je dnes skoro neslušné slovo. „K čemu,“ řekne slušně
zaplacený dealer, „to všechno se dá dovézt levněji, než dokážeme vyrobit doma.“ Jistě, ale
nabídnuto zákazníkovi s navýšenými maržemi se již tato levnost nejenže vytrácí, ale stává
se drahotou. Brambor, za sedm korun vykoupený od prvovýrobce, zemědělce, přes výkup
a prodejnu, je v regále za sedmnáct korun. Podobně se to odráží i na dalším zboží. Výsledkem je přes milion lidí žijících v bídě a padesát osm procent domácností s nedostatečnými
příjmy. Snížená spotřeba domácností vykazuje od počátků krize výpadek kolem dvou set
miliard. Proč? Bořili jsme, co se dalo, snad jen proto, že to vytvořili jiní námi neoblíbení.
Jak jinak se dá vysvětlit, že mléko se přestalo vyrábět pro ztrátovost a ti, kteří u něj zůstali,
je se ziskem prodávají za hranice. Po zpracování tam se nám vrátí do regálů našich obchodů
ve formě celé škály výrobků z něho vyprodukovaných. Co jsme tím získali? Nic. Ztratili
jsme pracovní příležitosti, tím stát vynakládá na podporu nezaměstnaných, aby přece jenom
něco získal za vynaložené náklady použitých energií pro výrobu suroviny, zvýšil DPH těm,
kteří by si při prozíravé politice mohli peníze vydělat, nikoliv pobírat je jako podporu v nezaměstnanosti. Co na to náš zemědělec? Nic, je vcelku spokojen, podporu dostane ne na litr
vyprodukovaného mléka nebo kilogram masa, ale na hektar obhospodařovaných pozemků.
Pěstuje jen takové komodity, na které stačí se svojí technikou sám, nebo ve třech. Dříve se
na těchto výměrách zaměstnávalo více lidí. Může být namítnuto, že zbytečně, ale rozhodně, pokud by šlo o skutečné zemědělství, zaměstnávalo by se jich více, než zaměstnáváno
je. Od nastupující politické garnitury zaznívají kritické pohledy v tomto směru, jako „jak
odstřihnout od zdroje tzv. farmáře z paneláků“. Půda a práce na ní je naší devizou, které se
dobrovolně vzdáváme ve prospěch pokrytí panely fotovoltaiky, dopravních tepen, obchvatů
a staveb na zeleném, které ji zabírají a nevyužívané, nebo málo využívané, které jsme tímto
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nahradily, zemědělské půdě nevracíme. Naopak jsou poskytovány dotační prostředky pro
jejich rekonstrukce na různé stavby, kterým říkáme trasy pro to, či ono. Jedni za tím vidí
pracovní příležitosti, jiní vyhozené peníze. Kdo má pravdu, ukáže čas. Taková rozhodování
u našich sousedů rozhodně nezaznamenáváme. Hájí své zlato, mají své stříbro, jsou zásadoví k sobě i těm okolo, na své si nedají sáhnout. Nám tento příměr nic neříká, naopak vypichujeme z jejich konání to, co na svou obhajobu potřebujeme, aniž bychom na misku vah
položili jejich pozici proti naší. Lehkovážně se zbavujeme všeho, co zavání ziskem, který
se v zápětí rozplyne jako dým. Popravdě, nic nám není svaté. Poukázání na chování těchto
stratégů je prý dílem lidí nevzdělaných, zpravidla se prý jedná o lidi se základním vzděláním a závistivé. Není co závidět, snad jen to, že v předešlém zdůvodnění se postrádá sebemenší reflexe o možnosti, že pravdu může mít i poctivý nevzdělanec. Tatíčku, zorali jsme
toho skutečně mnoho, viníci jsme všichni, snad nám již ty radlice i při kvalitě Poldioceli
brzy orat přestanou, (jiné již dlouhá léta ani nevyrábí, také zkrachovala). Pokud se zadaří,
bude to skutečně významná oslava i tvého měsíce, který si připomínáme již jen sporadicky.
Blahopřejeme jubilantce:
Fedrová
Milada
76 roků

Jan Vyletěl, občan Radotic

Budíškovice
Zámek v Budíškovicích
65 let domovem
pro důchodce
Původně
renesanční tvrz byla v roce 1681
přebudována na patrový
čtyřkřídlý barokní zámek
s arkádami v přízemí
i patře. K zámku po čase
přibyla ještě obora a rozsáhlý park. V zámku byla
také kaple, krásná prostorná místnost, dnes využívaná jako společenský sál
a knihovna. Na nádvoří
zámku stojí kamenná kašna z roku 1697. Téměř
dvě století (1760 - 1945)
byl zámek v majetku rodu
Wallisů, v současné době
je tato kulturní památka
majetkem státu.
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Dne 5. ledna 2014 uplynulo již 65 let ode dne, kdy do nově zřízeného domova důchodců nastoupila první důchodkyně paní Františka Žižková. Do nového domova se stěhovali lidé z tzv. chudobinců v Dačicích a Jihlavě, z Psychiatrické léčebny v Jihlavě
a z vesnic v okolí Budíškovic. Provoz zařízení zajišťovali civilní zaměstnanci a řádové
sestry. V 80. letech minulého století zde žilo více než 200 obyvatel. Současná kapacita
domova je 138 klientů.
Domov v průběhu své existence prošel mnoha úpravami. V 60. letech minulého století
byla přistavěna tzv. „Novostavba“, kde jsou většinou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Všechny přestavby, přístavby a úpravy zámku vždy podstatně zkvalitnily prostředí pro
obyvatele zde žijící.
Domovem důchodců v Budíškovicích prošlo od roku 1949 více než 3000 obyvatel.
Někteří odešli, ale většina z nich zde svoji životní pouť ukončila. Mnoho důchodců zde
žilo 20 let i více (pan Karel Urban 36 let!). Sta let se zde dožila paní Marie KRÁLOVÁ,
žila zde i paní Marta POKORNÁ – svého času nejstarší občanka ČR, dožila se úctyhodných 108 let!
Dokladem skutečnosti, že průměrný věk obyvatel se zvyšuje, je fakt, že v Domově
seniorů Budíškovice žije v současnosti 15 klientů, kteří se v letošním roce dožijí 90 a více
let – 12 žen, 3 muži. Průměrný věk našich důchodců je 78 let, žije zde 79 žen a 59 mužů.
Žádostí o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Budíškovice je dostatek, s naplněním kapacity nemá zařízení problém.
Domov je také celá desetiletí významným zaměstnavatelem, především žen. V současné době je to 70 zaměstnanců – z toho 6 mužů.
Domov seniorů v současné době spadá pod CENTRUM sociálních služeb v Jindřichově Hradci. Popřejme Domovu seniorů Budíškovice při příležitosti jeho „65. narozenin“
do dalších let hodně spokojených klientů a všechno dobré.
Jaroslava Zámečníková

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 14. března 2014. 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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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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SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

(min. 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

V
Hračky - nepoškozené a kompletní
Obuv - veškerou nepoškozenou
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče (vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí strojky,
hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače)

13. - 15. 3. 2014
Kulturní dům, Tyršova 592

Čtvrtek 13. 3.
Pátek 14. 3.
Sobota 15. 3.

13.00 - 16.00
13.00 - 16.00
8.00 - 13.00

