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Osud slavíka
Napnou síť a chytí pěvce.
Ouha! V kleci se mu zpívat nechce.
Prosí, nutí, hrozí, klnou …
Vše je marné. Nedostanou
z jeho hrdla ani píp.
Klec s ním šupnou do tmy sklepa.
„Ptáčkovi tam bude líp!“
Marně panstvo na zpěv čeká.
V zobáčku už není tón.
Bezhlasý byl pěvcův skon.
Milan Růžička

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
s nadcházejícím jarem vyvíjí velká část lidí zvýšený zájem o zahrádky, okolí domů
a o přírodu vůbec. Pevně věřím, že to přináší i lepší náladu a tím i pozitivní myšlení nás
všech. I když letošní zima byla spíše symbolická a podle kalendáře takový ten běžný
nepořádek je stejný jako každý rok. Že tomu tak skutečně je, svědčí i hromady větví
a dalšího odpadu po úklidu zahrádek v autoparku u kompostárny. Jsem rád, že tento
zavedený systém zpracování zeleného odpadu funguje a investice do kompostárny měla
smysl. Mimochodem nás navštívili redaktoři z odborného časopisu Komunální technika
a byli jsme v rámci všech kompostáren v ČR výborně hodnoceni. Chci zde poděkovat
místním občanům, kteří se spolupodílejí na jarním úklidu, a přispívají tak k pěknému
vzhledu našeho města.
Jistě jste si všimli, že začaly práce na stavbě inženýrských sítí na Předlískách. Ornice
bude použita na vyrovnání plochy pro hřiště hasičů na bývalém PS útvaru, které by letos
mělo být dokončeno. Důležité vybavení pro toto hřiště je již nakoupeno s využitím dotace
a po úpravě plochy bude umístěno.
Začne se rovněž s přípravou plochy pro dětské hřiště za kulturním domem. Kromě
herních prvků pro děti bude obsahovat i prvky pro dospělé. Oba typy budou zakoupeny
s pomocí dotačních peněz.
Rozbíhají se práce na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Údolní, kde využíváme rekonstrukce vedení nízkého napětí společnosti E.ON. Čeká nás dokončení projektu
„Varovný protipovodňový systém“ s bezdrátovým rozhlasem a též projektu týkajícího se
pěstebního opatření zeleně. Velmi zdlouhavý přístup ze strany Státního fondu životního
prostředí způsobil značné zpoždění, které nepostihlo jen naše město a způsobuje problémy i již vybraným firmám, které budou práce provádět. Úředníkům v Praze je to zřejmě
úplně jedno.
Na letošní rok je připravena realizace dvou projektů pro základní školu. Jeden projekt se týká modernizace a inovací výukového procesu a druhý řeší zateplení tělocvičny.
Na oba projekty bude použita dotace a město zde figuruje jako investor.
Na závěr se musím zmínit o jednání, které proběhlo začátkem března a týkalo se naší
železniční trati. Jednání bylo vyvoláno po dohodě se starosty obcí na trati Jemnice – Mor.
Budějovice, včetně dalších obcí v blízkosti trati. Cílem bylo přejít od obecných vyjádření
pana Joukla na téma objednání vlakových spojů, k diskusím nad konkrétními návrhy
a postupně dosáhnout nějaké dohody tak, aby byl zachován provoz osobních vlaků na železnici a ten skloubit s autobusovou dopravou. Starostové se totiž jasně vyjádřili, že chtějí
železnici v našem regionu zachovat.
Nečekal jsem přirozeně, že na tomto jednání padne konečné řešení, ale očekával jsem,
že do přípravy se zapojí odpovědní krajští úředníci tak, jak tomu bylo v roce 2010, když
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kraj neobjednal na rok 2011 vlaky a chtěl je nahradit autobusy. Po prvním vyjádření
pana Joukla však bylo jasné, že kraj na obnovení dopravy na železnici nemá zájem a nic
pro to nehodlá udělat. Objednání diskutovaných 4 párů vlakových spojů totiž podmínil
převodem trati na nového vlastníka, který se navíc zaručí, že bude trať udržovat v provozuschopném stavu alespoň 10 let. To je totiž období, na které chce kraj zpracovat koncepci dopravní obslužnosti. Pokud mu tuto záruku nedáme, nezahrne naši trať do tohoto
konceptu. Jinými slovy, já vám vyjdu vstříc, když se zaručíte něčím, co nemůžete ovlivnit
ani splnit.
Musím uznat, že pan Joukl je velmi obratný manipulátor, který své argumenty předkládá jako obecnou pravdu a nepřipouští tak další diskusi. Problém je v tom, že jeho argumentace je založená na mylných informacích. I když jako mylné by se daly nazvat pouze
v případě člověka neznalého situace. Tím však pan Joukl ze své pozice náměstka pro dopravu a několikaletého člena správní rady SŽDC rozhodně není. Jen pro ilustraci uvedu.
Tvrzení: „Trať Mor. Budějovice – Jemnice vede SŽDC v kolonce zrušená, proto na ní
nelze objednat dopravu.“
Skutečnost: SŽDC je pouze správcem trati jako státního majetku. Není tedy vůbec kompetentní ke zrušení trati ani provozu na ní. Jak si ji ve svých kolonkách nazve, nám může
být úplně jedno. Naopak je povinna udržovat trať v provozuschopném stavu, pokud na ní
je objednána doprava nákladní nebo osobní. Důkazem je to, že ani po třech letech od doby,
kdy kraj neobjednal dopravu, nebyl zastaven provoz na trati, natož aby byla zrušena. Vliv
má samozřejmě i to, že je využívána pro dopravu nákladní pro soukromé firmy. Nabízí se
tady otázka, koho zájmy v r. 2010 hájil pan Joukl, tehdy člen správní rady SŽDC? Zájmy
obcí „svého“ regionu, které postavil před hotovou věc, nebo zájmy SŽDC?
Tvrzení: SŽDC neuvažuje o bezúplatném převodu kolejí na obce, v úvahu přichází
pouze prodej. Navíc bývalý ministr Bárta prohlásil, že do tratí, kde není vlastníkem stát,
nedá ani korunu. (Kde je konec ministru Bártovi?)
Skutečnost: SŽDC je pouze správce majetku státu a o tom rozhoduje vláda. Úvahy
úředníků na SŽDC jsou v tomto případě vedlejší. Stále totiž platí nařízení vlády z června
roku 2012, které stanovuje jasný postup při nakládání s dráhami, které jsou vytipovány
a určeny k převodu (nikoliv ke zrušení). V tomto usnesení je jasně uvedena i možnost
převodu na obce. Nový nabyvatel bude mít možnost získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na údržbu v případě, že zde bude zajišťována dopravní obslužnost
v rozsahu min. dvou párů vlaků denně atd. Jasný argument pro eventuální spolupráci
s krajem. Bohužel.
Nebudu již pokračovat dále, i když by bylo možné uvést řadu nesrovnalostí ve tvrzeních pana Joukla a alternativních řešení. Obrázek ať si každý udělá sám. Postoj vrcholných představitelů Kraje Vysočina nás posouvá směrem k méně atraktivnímu území, což
přináší další negativní důsledky. Navíc ubíjí snahu řady lidí, kteří jsou aktivní a jsou
ochotni pracovat bez vyhlídky na nějaké ocenění. Tím nemám v žádném případě na mysli
sebe.
Jsem přesvědčen o tom, že jemnická trať by se dala zachránit, i provoz osobních vlaků
na ní. Při vstřícném postoji Kraje Vysočina a s jeho pomocí řešení existuje.
Přeji Vám příjemné prožití krásných jarních dnů. A jak jsem naznačil v úvodu, myslete pozitivně. Tím totiž pomůžete hlavně sami sobě.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta Jemnice
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Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
nebývá mým zvykem, abych usedal ke psaní svého článku plný
(v tomto případě negativních) emocí. Zkusím se od nich oprostit,
představitel města by neměl být takovým stavem ovlivňován. Nicméně – posuďte sami.
Že byl zaražen možná poslední hřebík do rakve případného pravidelného provozu veřejné osobní dopravy po jemnické železnici, je
Vám známo z článku pana starosty Ing. Nevěčného. Dalším velkým
zklamáním, kdy nemůžeme s přímou podporou (finanční) ze strany Kraje Vysočina počítat,
je Muzeum Vysočiny v Jemnici (nám. Svobody). Již před delší dobou vznikla úvaha, že
by naše město mělo v centru plnohodnotnou pobočku muzea (kvalitní a moderní expozice,
fundovaný pracovník na plný úvazek, prostor pro odborné i populární přednášky apod.).
Veškerá jednání vedoucí k tomuto záměru probíhala na dobré úrovni a vyvíjela se velmi
slibně. Muzeum Vysočiny v Třebíči (pod které to jemnické spadá) je odborným pracovištěm
pro regionální kulturu. Máme informace o tom, že zřizovatel jedno pracovní místo Muzeu
v Třebíči dluží (v poměru k dalším lokalitám jako Pelhřimov, Havl. Brod atd.). Stejně tak
pokrytí Třebíčska (jako takového) není ideální. Město Jemnice investovalo nemalé finanční
prostředky do oprav zadního traktu krásného měšťanského domu, kde se jemnická pobočka nachází. Jako velký trumf jsme vytáhli i celonárodní úspěch Běhu o barchan (jediná
nehmotná národní kulturní památka v celém Kraji Vysočina), vždyť i v tomto případě jde
o mnohasetletou regionální kulturní událost. Město Jemnice bylo připraveno nést veškeré
provozní náklady místní pobočky. Po Kraji Vysočina jsme požadovali jediné. Vytvoření
pracovního místa na celý úvazek právě v našem městě. K tomu samozřejmě musí stanovisko zaujmout Rada Kraje Vysočina. Už před časem jsem seznámil pana hejtmana a i paní
radní pro kulturu RNDr. Kružíkovou s úspěchem Běhu o barchan. Paní radní mi dokonce
odpověděla velmi milým dopisem, kde naše naznačené záměry velmi podporuje. Proto se
nemůže nikdo divit, že jsme jeli na jednání s ní s velkým optimismem (já větším, pan starosta poněkud menším…). Bohužel již po první větě bylo zřejmé, že s přímou podporou
počítat nemůžeme. Bylo by laciné celé jednání shrnout do věty: „Když to chcete, tak si to
zaplaťte a vytvořte.“ Dokonce bylo naznačeno, že Muzeum v Třebíči by mohlo odborné
pracovní místo vytvořit, ale rozhodně ne (!)v Jemnici. Nabízí se prý spíše přímo Třebíč či
Moravské Budějovice. Je pravdou, že byla vyjádřena podpora našemu záměru ve formě
spolupráce s třebíčským muzeem i případnou pomocí při zajištění grantů a dotací. A tak
stojíme před zásadním rozhodnutím – má mít Jemnice své vlastní městské muzeum s fundovaným pracovníkem? Osobně se domnívám a naštěstí nejsem sám, že rozhodně ano.
Jednak je úžasné město Jemnice plné bohaté historie, málokdo je však schopen vyhledávat
aktivně v archivech další a další informace, o luštění dobového „krasopisu“ ani nemluvě.
Do pracovní náplně by se jistě hodilo případné vedení či spolupráce na kronice města, snad
i redakční činnost na různých kulturních akcích (se kterými se v Jemnici roztrhl pytel).
Barchan a potažmo Běh o barchan si svou moderní expozici zaslouží, po národním úspěchu
zvlášť. Vždyť turista a mnohdy i jemnický rodák ani netuší, co je jeho podstatou a Jemnice
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se prezentuje slavností pouze 3 dny v roce. To je uboze málo. Asi ani nemá smysl mluvit
o tom, že v současné době není na náměstí masově navštěvovaná instituce či jakákoliv zpřístupněná památka (věž, podzemí apod.), na což si stěžují někteří zdejší podnikatelé.
Co v této oblasti vnímám velmi pozitivně, je spolupráce na libretu jemnického muzea
s panem doc. Michalem Stehlíkem, který stojí za úspěchem nového muzea na zámku v Třebíči. Pan docent navštívil objekt samotný a zpracuje pro město komplexní řešení celého
domu s návrhy expozic. S touto studií pak budeme hledat další zdroje na případné financování projektu.
Další „spolupráce“ s Krajem Vysočina se projevila v křižovatce Velká brána. Časovaná
bomba zde tikající (nebezpečí dopravních nehod, nedostatečné značení apod.) asi hned tak
tikat nepřestane. Podle nejčerstvějších informací byl návrh řešení (posunutí značek výš
a zvýraznění tvaru křižovatky) smeten ze strany dopravního inženýra jako nedostačující.
Tuto informaci vzali zástupci kraje na vědomí. Město Jemnice bude svolávat další jednání
se všemi zúčastněnými stranami a hledat (opět) řešení nejproblematičtější křižovatky v našem okolí.
Zajímavý postoj zaujal Kraj Vysočina k případné opravě silnice do místní části Louka.
O tom, že ji rozhodně opravovat nebude, jste byli informováni. Jediná možnost pro „loučáky“ je, že město přijme silnici za svou, pak ji kraj samozřejmě před převzetím opraví.
Obrovské dilema s touto situací se projevilo i na zasedání Zastupitelstva města Jemnice,
kdy někteří zastupitelé měli s přijetím této silnice do majetku města velký problém. Tou
nejmenší možnou většinou (11 hlasů) byl návrh nakonec přijat.
Dnešní rubrika by se místo Postřehy z radnice mohla jmenovat Postřehy z Kraje Vysočina, ale věřím, že jde o informace, o které jsem se Vámi musel podělit. Očekávám však, že
jednou přijde doba, kdy kraj a město budou opět partneři a ne nesouměřitelní soupeři, jak se
může po přečtení tohoto článku zdát.
Jako vždy se na mne můžete obracet na telefonu 775394944, mailu
mistostarosta@mesto-jemnice.cz či přímo na osobní schůzce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití jarních měsíců a věřím, že se spolu
setkáme například při pálení čarodějnic 30. dubna 2014, nebo při mnoha jiných příležitostech.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání…
Rady města konané dne 5. 3. 2014 (výtah z usnesení):
Rada města schválila:
- Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 9 v ulici Na Předlískách 1152 v Jemnici
- ke dni 31. 3. 2014.
- Přidělení bytu č. 9 (1+kk) v ulici Na Předlískách 1152 v Jemnici - na dobu určitou od
1. 4. 2014 do 31. 3. 2015, nájemné 45,69 Kč/m2/měsíc.
- Bezplatný pronájem dopravního hřiště ZO KSČM za účelem pořádání dětského sportovního odpoledne u příležitosti Svátku práce, tj. čtvrtek 1. 5. 2014 od 13.00 do 17.00 hodin.
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Smlouvu o právu provést stavbu (kompletní rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikací na ul. Lípová) uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103,
675 31 Jemnice a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 586 01 Jihlava.
Smlouvu o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti.
Smlouvu zakládající právo provést stavbu (oprava mostku v Podolí přes Třebětický potok) mezi Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 586 01 Jihlava a městem Jemnice se
sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice.
Výsledky poptávkového řízení na investiční akci „Jemnice, Údolní ul. – veřejné
osvětlení“ s tím, že jednotliví uchazeči se umístili v následujícím pořadí:
•
ZÁPADOMORAVSKÁ ELEKTROMONTÁŽNÍ SPOLEČNOST,
SPOL. S R.O., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč, IČO 43371833
•
ELEKTRO Ing. Klíma s.r.o., Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč, IČO 25522043
•
SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice, IČO 46683461
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a společností ZÁPADOMORAVSKÁ ELEKTROMONTÁŽNÍ SPOLEČNOST, SPOL.
S R.O., Sadová 829/1, 684 01 Třebíč, jejímž předmětem je zhotovení díla „Jemnice,
Údolní ul. – veřejné osvětlení“.
Návrh měsíčních cen pro jednotlivé bytové domy ve vlastnictví města za vybavení
bytů zařizovacími předměty do nových nájemních smluv dle nového Občanského zákoníku.
Umístění sídla firmy IN Optik s.r.o. do budovy č. p. Husova 96, 675 31 Jemnice, která
je ve vlastnictví města Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice.
Zařazení budov č. p. 36, 95, 96 a výměnu dožilých vrat budovy fary č. p. 63 do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok
2014.

Rada města vzala na vědomí:
- Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 6 v ulici Větrná 1056 v Jemnici.
- Rozpočtová opatření č. 1 na rok 2014 dle předloženého návrhu, včetně finančních příspěvků (členské příspěvky, dotace, dary…) subjektům uvedeným v příloze návrhu a tato
doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
- Smlouvu o budoucí darovací smlouvě na silnici III/41014 v k. ú. Louka u Jemnice, obec
Jemnice uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
- Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
„Modernizace a inovace výukového systému ZŠ Jemnice“ a doporučuje zastupitelstvu
ke schválení.
Rada města neschválila:
- Pronájem budovy na ulici Valentova č. p. 675, 675 31 Jemnice.
Zastupitelstva města Jemnice konaného dne 13. 3. 2014 (výtah z usnesení):
Zastupitelstvo města schválilo:
- Ověřovatele zápisu a členy návrhové komise dle předloženého návrhu.
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Rozpočtová opatření č. 1 na rok 2014 dle předloženého návrhu rozšířeného o příspěvek
pro dodatečně podané žádosti pro společnost AlterNaiva, o.s. a Svaz tělesně postižených
v ČR, o.s. a dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje poskytnutí
dotací, peněžitých darů a členských příspěvků dle návrhu.
Rozpočtovými opatřeními dochází ke zvýšení příjmů o 3.073.260,- Kč, zvýšení výdajů
o 2.453.260,- Kč a zahrnutí financování ve výši -620.000,- Kč proti dosud schválenému
rozpočtu.
Darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč.
Do funkce přísedícího Okresního soudu v Třebíči.
Prodej pozemku p. č. 338/1 - orná půda o výměře 915 m2 v k. ú. Jemnice za schválenou cenu 600,-Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
Prodej pozemku p. č. 1147/14 - orná půda o výměře 817 m2 v k. ú. Jemnice za schválenou cenu 600,- Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem.
Kupní smlouvu na část pozemku p. č. 652/4 o výměře 40 m2 mezi společností Orkim HNB s.r.o. se sídlem Tyršova 591, 675 31 Jemnice a městem Jemnice se sídlem
Husova 103, 675 31 Jemnice.
Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
„Modernizace a inovace výukového systému ZŠ Jemnice“.
Předfinancování projektu ROP Jihovýchod „Modernizace a inovace výukového systému ZŠ Jemnice“.
Smlouvu o budoucí darovací smlouvě na silnici III/41014 v k. ú. Louka u Jemnice, obec
Jemnice, uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
- Nařízení vlády č. 960 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 ponechává výše odměn neuvolněným zastupitelům i fyzickým
osobám za výkon funkcí ve výši platné k 31.12.2013, a to členům zastupitelstva
města 590,- Kč, členům rady města 1 720,- Kč, předsedům výborů nebo komisí
rady města 1 400,- Kč a členům výborů nebo komisí rady města 200,- Kč - měsíčně.
Zastupitelstvo města neschválilo:
- Poskytnutí příspěvku Mezinárodnímu Řádu Křižovníků s červeným srdcem – Cyriakům, Na Pankráci 1352/2, 140 00 Praha.
Zastupitelstvo města zrušilo
- Odstavec 1 bodu č. 6 v Usnesení Zastupitelstva města Jemnice č. 3/2012 konaného
dne 12.9.2013 „Prodej pozemku žadateli: pozemek p. č. 338/1 – orná půda o výměře
915 m2“.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Jemnice se prezentovala na veletrzích cestovního ruchu
Od 16. do 19. ledna 2014 se Jemnice prezentovala na největším tuzemském veletrhu GO
+ Regiontour 2014 v Brně. Pult města Jemnice byl umístěn v rámci expozice Vysočiny, kde se
představila třicítka měst, obcí, mikroregionů a podnikatelských subjektů. Nosným tématem expozice Kraje Vysočina a Vysočina Tourism byl jeden z největších projektů Kraje Vysočina v oblasti
muzejnictví - oprava budov a zpřístupnění expozic Zámku Třebíč, kde sídlí Muzeum Vysočiny.
Druhý z veletrhů, kde se město prezentovalo, byl mezinárodní veletrh v Praze HOLIDAY
WORLD 2014 v termínu 20. – 23. února 2014. Tam se mimo Jemnice prezentovalo dalších 10
subjektů. Z Prahy si Vysočina odvezla také ocenění, a to v anketě „Kraj mého srdce 2013“, kde
byla Vysočina zvolena na 3. místo v kategorii pěší turistika. Druhým úspěchem bylo 1. místo
v soutěži vystavovatelů v kategorii nejlepší propagační materiál. Do soutěže byla přihlášena
tištěná brožura „Na běžkách po Vysočině“ a DVD „Tipy na výlety“ a „Průvodce Vysočinou“.
Na obou veletrzích mohli návštěvníci získat materiály k historii a památkám v Jemnici,
mapu města a okolí, přehled ubytování a restaurací, informace o historické slavnosti Barchan,
trhací mapy k turistickým okruhům a informace o Jemnickém mikroregionu.
Mimo informační materiály byly rozdávány také pohlednice, propisky a kalendáříky.
Díky opětovné podpoře firmy Jemča a.s. jsme mohli rozdávat i reklamní balíčky čajů, které se
vždy těší velkému zájmu návštěvníků.
Stejně jako v minulých letech zavítala k našemu infopultu řada návštěvníků, kteří se narodili nebo bydleli v blízkém okolí Jemnice a uvítali tak možnost získání informací o městě,
které již řadu let nenavštívili.
Bc. Zdeněk Hopian, pracovník Turistického informačního centra v Jemnici

Havárie ČOV
Dne 19. února 2014 došlo v Jemnici k události, nad kterou zůstává rozum stát. Někdo velmi
nezodpovědný (slabé slovo) vylil do veřejné kanalizace zhruba 100 litrů látky ropného původu.
Díky pohotovosti pracovníků na čistírně odpadních vod (ČOV) bylo okamžitě povoláno několik jednotek Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. V podstatě v minutě dvanácté
se podařilo tuto látku přečerpat do dešťových zdrží, a tak nedošlo ke kontaminaci technologické části ČOV ani úniku do významného vodního toku naší řeky Želetavky. Na místě
(kromě hasičů) zasahovala i Policie ČR, pracovníci Vodárenské akciové společnosti a. s.,
přítomen byli pracovníci odboru životního prostředí z Mor. Budějovic a Jemnice. Za použití
sorbentu k likvidaci závadných látek v nátokové části ČOV a preventivní instalaci norné stěny
přímo do řeky se podařilo havárii zlikvidovat. Málokdo si asi uvědomí, jaké škody mohlo
toto nezodpovědné jednání způsobit. Jen na ČOV v Jemnici mohlo dojít ke škodě ve výši
1,5 mil. Kč. V případě kontaminace řeky Želetavky by byl případný ekologický dopad nevyčíslitelný. Zákon o vodovodech a kanalizacích myslí i na sankce, které z takového jednání mohou vyplynout. Pro fyzickou osobu podle § 32 odst.7 písm.c) jde o pokutu ve výši
do 100 000 Kč, za správní delikt podle § 33 ods. 9 písm. c) o pokutu do 100 000 Kč.
Závěrem bych rád dodal, že spolu s pracovníky jsme vytipovali lokality, kde mohlo k úniku závadných látek dojít, vše je stále v procesu šetření.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Svoz BIO POPELNIC
Svoz bio popelnic bude probíhat každé pondělí počínaje dnem
7. dubna 2014.
Jana Krejčí, životní prostředí

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

Slovo hejtmana
Začátkem roku jsme čekali, že nás zasypou přívaly sněhu, a obávali jsme se možných
následných povodní. Nakonec nepřišlo jedno ani druhé. A nyní nám pro změnu hrozí sucho. Náš kraj má hodně lesů a polí, ale ve srovnání s jinými kraji jen poměrně menší počet
obyvatel. S tím přece jen ve svém důsledku souvisí i menší síla politická a ekonomická.
Výhodou je, že jsme přitom dost jednotní. Spolupracovat a prosazovat společně zájmy Vysočiny je nutností naší situace.
Stále více se ukazuje, že nejen ústředí našeho státu, ale ani Evropská komise na venkov
při financování příliš nehledí. Je tedy třeba vnímat, že když nám nikdo nepomůže, musíme
si pomoci sami. Důležitá je společná vůle všech subjektů regionu. Typickým složitým problémem, s nímž často zápolíme, jsou územní plány. Při jejich tvorbě a schvalování se scházejí a střetávají nejrůznější zájmy i mnohá protikladná stanoviska. Setkáváme se tu se zájmy
místními pro skupinu obyvatel některé oblasti, nebo jen obce, zájmy širšího regionu nebo
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celého státu. Jindy hrají roli zájmy profesní, nebo prostě potřeba zaměstnanosti. Na první
pohled často vypadají i ta protichůdná stanoviska velmi pochopitelně. Obecně neradi ustupujeme z přesvědčení o svých pravdách. Ale abychom mohli realizovat potřebné projekty,
musíme hledat kompromisy a netrvat pouze na preferování svého pohledu.
Z pohledu a potřeb kraje jsou pro nás důležité projekty na vylepšování dopravní infrastruktury a krajského zdravotnictví. Silnice polykají obrovské prostředky, které sami nejsme schopni v dostatečné míře profinancovat. Přitom kvalitní dopravní infrastruktura je
základním předpokladem pro rozvoj všech dalších oborů. Máme výhodu, že náš kraj protíná
dálnice, ale nutné je i dobré napojení dalších komunikací. O významu zdravotnictví a našich starostech s financováním krajských nemocnic jsem už toho napsal nemálo a ty stálé
potřeby jsou jednoznačné.
Dohromady jsme pro náš kraj už z evropských peněz vyčerpali téměř 5,7 miliardy korun. Nejbližší roky budou důležité vzhledem k dalšímu plánovacímu období, kdy máme
poslední možnost evropské dotace co nejlépe využít. Nebude to snadné, ale na Vysočině
jsme se často dokázali dohodnout v zájmu celku i napříč politickým spektrem. Doufám, že
se nám to bude dařit i v dalším období.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...
Jsou místa v Jemnici, která se změnila k nepoznání? Tím je i dnešní ulice Topolová
od kostela sv. Víta k závodu Motorpal. V roce 1947 byly zahájeny práce na vybudování silnice k plánované škole – dnešní závod Motorpal. Silnice vedla před bývalé hřiště na kopanou vlevo a tržiště vpravo. Stavbu provádělo Stavební družstvo Slavonice za plánovaných
2 mil. Kčs. Škola měla stát 30 mil. Kčs a stavbu prováděly Stavební závody Brno. Učitelský dům za 2 mil. Kčs byl postaven stavitelem Josefem Hrůzou z Jemnice. Část kanalizace ke škole měla stát 4 mil. Kčs. Stavební dozor měl jemnický stavitel Hrůza. (Částky
počítány do měnové reformy v roce 1953).
Plánovaná škola – dnešní závod Motorpal stojí na bývalé nivě velkostatku Pallaviciniů. Silnice byla dlážděná a v letech 1948 – 1949 zde žáci školy po obou stranách vysázeli
topoly. Mnozí na vzkazy u stromů vzpomínají dodnes. Budova plánované moderní školy
nikdy svému účelu nesloužila.
A nová silnice nyní? Topoly byly vykáceny v březnu 2011, byla vybudována nová
kanalizace, částečně vodovod a plyn, nové osvětlení, chodníky, parkoviště a asfaltový
povrch. Silnice navazuje na ulici Lípovou. Práce mají být dokončeny v 1. pololetí letošního roku. O náklady se podělily peníze z budované kanalizace akce Dyje II a prostředky
města Jemnice, které činí cca 16 mil. Kč. Práce provádí firma Bohuslav KLEE Třebíč,
Wolkerova 10 a zdá se, že v dobré kvalitě, včetně úpravy okolí.
Jen se zřejmě zapomnělo na prostor před závodem Motorpal - asi nepatří nikomu!
Vladimír Hrbek
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Česká pošta informuje o změně otevírací doby
Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. 4. 2014 dojde ke změně otevírací doby na pobočce
České pošty Jemnice, Palackého 771, 67531 Jemnice.
Hodiny pro veřejnost: PO
8.30 - 10.30
12.00 - 17.00
			
ÚT
8.30 - 10.30
12.00 - 17.00
			
ST
8.30 - 10.30
12.00 - 17.00
			
ČT
8.30 - 10.30
12.00 - 17.00
			
PÁ
8.30 - 10.30
12.00 - 17.00
			
SO
7.30 - 9.30
Česká pošta, s.p., pobočková síť Jižní Morava

Pozor na neověřený alkohol
Upozorňujeme občany na skutečnost, že v Kraji Vysočina se objevil první případ otravy
methylalkoholem. Kriminalisté šetří od 23. února případ otravy methylalkoholem, ke kterému došlo v obci na Žďársku. V souvislosti s vyšetřovaným případem tedy znovu apelujeme
na širokou veřejnost, aby lidé v žádném případě nekonzumovali podezřelý rozlévaný alkohol, který získali z neověřených zdrojů, ani žádný alkohol, který je opatřen etiketami výrobce Likérka Drak. Pokud mají lidé tento neověřený alkohol i z jiných zdrojů ještě doma,
měli by ho raději zlikvidovat. Důsledná kontrola správného označení a originálnosti láhve
je stále aktuální. Kupujte alkohol jen z ověřených zdrojů a jen tam, kde si můžete původ
alkoholu spolehlivě ověřit. Nekupujte alkohol rozlévaný a nesprávně označený. Pár minut,
které věnujete právě této kontrole, vám může zachránit život.
Z doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR vyplývá, že za nebezpečné lahve alkoholu
lze považovat:
• s obsahem ethanolu od 20 % objemu včetně a výše, které byly vyrobeny v období
od 1. ledna do 27. listopadu 2012
• neoznačené
• které nebyly zakoupeny v běžné obchodní síti
• u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o padělky lihovin
Pokud máte podezřelý alkohol doma a nechcete jej zlikvidovat, můžete si ho nechat
otestovat na přítomnost methylalkoholu na odborných pracovištích Zdravotního ústavu se
sídlem v Ostravě. K provedení testu stačí 1 dcl alkoholu. Cena testu je 500 korun včetně
DPH. Bližší informace lze zjistit na internetových stránkách www.zuova.cz.
Adresy pracovišť Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v rámci Kraje Vysočina:
Jihlava, Vrchlického 57			
tel. 567 574 770
Havlíčkův Brod, Štáflova 2003			
tel. 569 408 911
Třebíč, Bráfova 31				
tel. 568 840 380
Pelhřimov, Slovanského bratrství 710		
tel. 565 355 440
Žďár nad Sázavou, Tyršova 3			
tel. 566 502 861
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence
Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina
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Den otevřených dveří v ZŠ v Jemnici
V pondělí 24. února 2014 proběhl na jemnické základní škole „Den otevřených dveří“.
Během celého dne mohli rodiče, prarodiče, budoucí i bývalí žáci, prostě všichni, kdo měli
zájem, školu navštívit a prohlédnout si ji.
V dopoledních hodinách bylo možné podívat se do vyučovacích hodin, od půl třetí si
návštěvníci prohlíželi školní budovu v doprovodu průvodců z řad žáků. Ve třídách byla otevřena stanoviště, kde si zájemci vyzkoušeli „výuku” na vlastní kůži. V učebně dramatické
výchovy si mohli zahrát spolu s žáky, kteří zde zůstali jako dobrovolníci, v učebně hudební
výchovy čekal vědomostní test z hudby, různé úkoly byly připraveny i na dalších stanovištích, např. první pomoci, v učebně přírodopisu, matematiky, chemie či fyziky.
Prohlídka školy pak byla zakončena v jídelně. Tam si příchozí dali občerstvení v podobě ovocných buchet a čaje a zhlédli výstavu „Hanin kufřík” o židovské dívce, jež zemřela
za druhé světové války v koncentračním táboře Osvětim. Výstavu doprovázely práce žáků
devátých tříd na téma „Osudy Židů za druhé světové války“, které vznikly v rámci projektu
Jeden svět na školách, vyhlašovaného ve spolupráci s Českou televizí.
Kolem páté hodiny ze školy odešli poslední hosté a „Den otevřených dveří“ skončil.
Na další se můžeme těšit zase příští rok.
Kristýna Poláčková

ZUŠ informuje – Rok české hudby
Bedřich Smetana
Narozen 2. března 1824
Zemřel 12. května 1884
Dne 12. května 1884 zemřel slavný český skladatel Bedřich Smetana. Dlouhá léta se
traduje, že příčinou jeho smrti byla pohlavní choroba lues, jinak zvaná syfilis. Je to pravda,
nebo spekulace?
Tento mýtus o jeho chorobě se neustále předává v touze po laciné senzaci a opisuje až
do současnosti. Ale bohužel někde i žákům ve škole. Proto je možná na místě uvést některé
informace, které předložili (a nejen hudební veřejnosti) uznávaní čeští vědci a které uvádějí
nepravdivé údaje do správného světla. Jaké nemoci světoznámý skladatel skutečně podlehl?
Nad touto záhadou si v posledních 130 letech lámalo hlavu už hodně lidí. Ale až současní lékaři, kteří měli možnost zkoumat Smetanovy pozůstatky a především jeho lebku,
pravdu odhalili. Jednu z hlavních rolí v tom sehrál doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc., dlouholetý pracovník Dětské stomatologické kliniky 2. LF UK v pražském Motole. Celý život
se zajímal o akutní dětskou traumatologii obličeje a o problematiku dlouhodobých změn
a poúrazových deformací. Od 80. let byl zván do týmu prof. E. Vlčka k účasti na antropologicko-lékařských výzkumech ostatků významných osobností našich dějin.
V listopadu 1987 byly kvůli nutnosti opravy hrobky na pražském Vyšehradě exhumovány mistrovy ostatky, což byla unikátní příležitost po lékařské stránce, samozřejmě že se
souhlasem potomků, prozkoumat. Výzkumu se zúčastnil profesor Vlček – významný český
antropolog. Zjistil, že Smetanova lebka je asymetrická a zaslal ji na další vyšetření právě
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Mladý Smetana jako student v Plzni (snímek z roku 1843). Všimněte si oteklé pravé strany
obličeje. Na druhém snímku, pořízeném o 37 let později, otok zmizel a zůstalo silné zploštění tváře, zakrývané bohatým plnovousem.
doktoru Rambovi. Jeho vyšetření ukázala, že Smetana měl výrazně menší pravou polovinu
obličeje, což se v pozdějším věku snažil skrýt mohutným plnovousem a navíc se nechával
fotografovat prakticky jen z levé strany. Z rentgenů bylo patrné, že jde o vývojovou anomálii způsobenou zpomalením růstu obličeje. I další nález hodně překvapil. Na obličejových
kostech měl jednoznačné známky dlouhodobého infekčního zánětu – osteomyelitidy.
Vědce zajímalo, jak k takovému zánětu přišel. To již museli jít do archivů. Dvanáct
let studovali všechny možné dobové prameny, včetně Smetanových deníků. Nakonec ale
získali dostatek údajů, které se nakonec daly chronologicky seřadit tak, že dnes mají před
sebou podrobný zdravotní záznam - Smetanův chorobopis.
Ve zkratce se dá říct, že v době, coby jedenáctiletý chlapec, kdy pobýval v Jindřichově
Hradci, utrpěl těžké zranění a přechodně ztratil sluch. Došlo k tomu nejspíš při explozi
nálože skleněné lahve naplněné střelným prachem, kterou chlapci zakopali na poli. Výbuch
vmetl Smetanovi do obličeje střepy, čerstvě pohnojenou ornici a navíc mu ránu vymyli
nečistou vodou z nedalekého rybníka Vajgaru. To vše byla ideální kombinace pro zanesení
infekce. A také pro vznik již zmíněného zánětu, který Smetana při tehdejší neznalosti antibiotik a dalších léků jen zázrakem přežil. Jenomže zánět přešel později do chronického
stadia a postihl mozkové pleny, čímž se podle současného lékařského poznání vysvětlují
nejrůznější obtíže, které musel skladatel po celý život snášet. Například v podobě větší
ztráty imunity. Docházelo u něho k alergickým potížím a dalším chorobám. V dobových
dokumentech se třeba dočteme, že ho trápilo „zapálení močového měchýře“, často u něho
docházelo ke „krčním katarům“, zvracel a měl závratě. Další mikroskopické vyšetření prokázalo, že zánět těžce postihl také ušní kůstky, což vedlo k postupné ztrátě sluchu. Nakonec
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se dostavily i psychické potíže. To vše spolu s velmi bolestivým a hnisavým zánětem kůže,
mylně pokládaným za příznaky jinak nebolestivých luetických vředů, vedlo k všelijakým
dohadům o příčinách jeho nemoci.
Závěr jeho života nebyl lehký. Ale i přes těžké rány, se dokázal Smetana radovat ze života vedle milované dcery Žofie a svých vnoučat v krásné přírodě. V klidu jabkenické
myslivny, oklopen svými blízkými, napsal nejkrásnější hudební díla. Jabkenice se staly
útočištěm, kde prožíval pohodu rodinného života, chodil na procházky, hrál si s vnoučaty.
Smířil se se svou hluchotou, naučil se odezírat, pilně pracoval, jen občas si posteskl, jak
o tom svědčí jeden z jeho dopisů příteli z mládí: „Co bych dal jen za malinkou chvíli, abych
uslyšel okouzlující dojem orchestrální hry. Už jsou tomu tři léta, co jsem neslyšel ani tónu
jediného!“
Na sklonku života se dočkal slávy, úspěchu, veřejného uznání, avšak sám mnoho z těchto poct a zadostiučinění neužil. Jeho stav se neustále zhoršoval a na radu lékařů byl převezen do pražského ústavu pro choromyslné v Kateřinkách. Tam 12. května 1884 zemřel.
Jeho pohřeb se stal národní smuteční slavností a na jeho poslední cestě na Vyšehrad ho
doprovázely obrovské davy lidí.
Smetana zakusil trpkost a hořkost, ale i krásné a bohaté okamžiky ve svém životě. Tak
jak to do dnešních dnů můžeme slyšet a cítit z jeho hudby, která se stala nesmrtelnou a přináší radost a reprezentuje nás po celém kulturním světě.
Luba Jánská, učitelka ZUŠ

Zápis do mateřské školy
Zveme rodiče a jejich děti
k zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy,
který proběhne po dohodě se zřizovatelem
dne 24. dubna 2014
od 9.00 hod. do 15.00 hod.
Na školní rok 2014 – 2015 budou zapsány děti, které dosud mateřskou školu nenavštěvovaly. Žádost o přijetí a Evidenční list si mohou rodiče stáhnout z internetových stránek
naší školy. (www.msjemnice.cz).
Těší se na Vás učitelky a děti z Mateřské školy v Jemnici

Zprávy z Gymnázia Dačice
Česká lingvistická olympiáda v Praze
28. února 2014 se v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy konalo regionální kolo České lingvistické olympiády. Za naše gymnázium se
ho zúčastnila studentka oktávy Hana Kalábová. V loňském školním roce se jí v této soutěži
podařilo prosadit tak výrazně, že reprezentovala naši republiku v Anglii. Letošní nejlepší
řešitelé by se podívali dokonce do Číny.
Oproti loňskému roku se však počet řešitelů v základních kolech zvýšil na trojnásobek –
letos to bylo 1576 studentů. Regionální kolo, které se kvůli velkému počtu řešitelů konalo
v Praze a Olomouci, řešilo 132 studentů. Hanka obsadila 21. – 23. místo a do národního
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kola postoupí s dalšími 54 řešiteli. Budeme jí přát, aby se jí opět dařilo a vyrazila v létě
do Číny.
Úspěch našich studentů na okresním kole olympiády ze zeměpisu
Vítězové v jednotlivých kategoriích školního kola zeměpisné olympiády nás reprezentovali v okresním kole v J. Hradci 18. 2. 2013.
A reprezentace byla velmi úspěšná! Štěpán Burda z kvarty zvítězil a postoupil do krajského kola. Jak Klivan z primy a Jan Dohnal ze 3. ročníku obsadili shodně 3. místo. Izabela
Starková ze sekundy skončila na 4. místě.
Všem děkujeme za velmi úspěšnou reprezentaci školy a fandíme v krajském kole!
Odpolední florbalové turnaje
21. února a 15. března zorganizoval K. Chalupa florbalové turnaje pro žáky nižšího
gymnázia naší školy a pro žáky druhého stupně ZŠ ul. B. Němcové. První turnaj byl pro
chlapce z primy, sekundy a 6. a 7. tříd ZŠ. Druhý turnaj byl pro chlapce z tercie, kvarty
a 8. a 9. tříd ZŠ. Výsledky najdete na www stránkách gymnázia, ale ty nejsou to nejdůležitější. Daleko důležitější je to, že žáci mají stále zájem o sport. Oba turnaje proběhly ve velice dobré sportovní atmosférě a všichni žáci hráli v každém zápase s velikým nasazením
Nejaktuálnější informace o škole najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
Mgr. Milan Točík

Informace muzejního spolku
Bude Vás jistě zajímat, že dne 8. června 1924 požádal městský úřad ministerstvo financí o sloučení Jemnice a Podolí. K tomu došlo výnosem ministerstva financí ze dne
11. června 1924 a výnosem Zemského finančního ředitelství v Brně ze dne 25. června 1924
se smělo užívat názvu MĚSTO JEMNICE. Letos je tomu 90 let.
Do Podolí patřil jemnický velkostatek (dnes tam stojí Penny market), dále ulice Dělnická, Údolní, Červenomlýnská a vše za vodou.
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Do Jemnice patřilo město, Dolní a Horní valy, židovská čtvrť, směr Větrný kopec
a Dvořákova čtvrť.
Více se dočtete v knize Dějiny Jemnice na stranách 275 – 277.
Za muzejní spolek Antonín Podhrázký

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
lektorka Petra Sehnalová, která přijela v březnu do naší knihovny s přednáškou Grafoterapie ...aneb rukopisem k rozvoji osobnosti, nás všechny velmi překvapila – nejenom, že
nás zaujala zajímavými informacemi o rukopisu – mapě našich pocitů, postojů, mentálních
schopností a emocionálních přirozeností, ale po živé diskuzi jsme plynule „vpluli“ do téměř dvouhodinové besedy o terapii Dornovou metodou, kterou se lektorka také intenzivně
zabývá, což vyústilo v příslib další přednášky na toto téma.
Ještě jednou připomínáme všem zájemcům o kurzy trénování paměti Nenechte mozek zlenivět, že začínáme 8. dubna 2014 v 9.00 hodin 1. lekcí pro pokročilé a odpoledne
pokračujeme ve 13.00 hodin lekcí pro začátečníky. Jestli ještě stále váháte, zda je kurz
vhodný právě pro vás, přijďte se podívat na odpolední úvodní lekci, rozhodnutí pak bude
možná snadnější. Kurzy jsou zdarma a opět je povede lektorka Jana Vejsadová – členka
České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a certifikovaná trenérka paměti
III. stupně (http://www.mneme.cz/).
Z nových knih:
Hemingway John – Hemingwayové: kniha Hemingwayova vnuka je tvrdým svědectvím
o nelehkém životě potomků rozvětvené rodiny slavného spisovatele.
Matušková Olga – Zákulisí našeho života: zpověď a vzpomínka na životní a osudovou lásku.
Hlaváček Boris – P.R.A.C.H.T.E.L., život na niti: vzpomínky jednoho z nejlepších
československých horolezců.
Jarkovská Helena - Domácí cvičení s Helenou Jarkovskou: kratičké programy, které lze
provádět kdekoliv a kdykoliv.
Vaří Čirina: vybrané recepty od osobní kuchařky Václava Havla.
Giordano Paolo – Tělo: osudy jednotlivců, které svede dohromady moderní novodobá válka,
kterou známe ze zpravodajství.
Davouze Marta – Dům v Bretani: humorná knížka zachycuje barvité příběhy autorky poté, co
začala v poměrně pokročilém věku žít ve Francii.
Připravujeme:
beseda pro I. ročník ZŠ
4. dubna – Noc s Andersenem – pro děti z 2. ročníku ZŠ
8. dubna – 6. května – kurz trénování paměti Nenechte mozek zlenivět – pokročilí
(9.00 hodin) a  začátečníci (13.00 hodin)
„Otevírací“ soboty v dubnu a květnu 2014:
12. 4. 2014 od 8.30 do 10.30 hodin
3. 5. 2014 od 8.30 do 10.30 hodin

Pracovnice knihovny
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Numero?
Občanka s čipem, biopas, řidičák, kreditky všeho druhu, karty parkovací, pojišťovací,
slevové, klubové a nevím, jaké ještě. Soudě podle záložek v nové peněžence je jich možno
nashromáždit ještě mnohem více. Zdá se, že na papírové peníze a drobné mince už moc
místa nezbývá, asi vše brzy vyřeší čip nastřelený za uchem nebo číslo na předloktí. Jméno
člověka, krok za krokem nahrazuje NUMERO.
Ani Jules Verne, který předpověděl mnohé z technických zázraků současné doby, neměl dostatek fantazie, aby si představil nový, čísly zakódovaný svět, zasíťovaný vlnami
na všech možných frekvencích. Tato vysoce sofistikovaná konstrukce dat se sice chová
jako dobrý sluha, ale snadno se může stát i špatným pánem. Všechny transakce se totiž dějí elektronickou cestou, a ta, v případě proudového kolapsu, jede jen na zálohové
zdroje - tzv. na baterky. Ty ovšem slouží jen k uchování dat a ne ke standardní práci.
Zkrátka, když vypadne proud a vy právě sedíte u přepážky v bance, máte smůlu. Dveře se
uzamknou a budete muset čekat na vysvobození, až energetici světlo opět rozsvítí. Počítačové terminály mají ale ještě jednu vlastnost a tou je naprogramování na určité postupy.
Jejich operační paměť však pracuje - na rozdíl od jednání člověka - zcela pragmaticky.
Všichni její uživatelé jsou nuceni se jí podrobit. Důsledky těchto nadefinovaných kroků
jsou i v případě výjimečných situací zavazující a nezměnitelné. Člověk se musí podřídit
technice, tomu co „stvořil“.
Proč? Stručně řečeno: Datový terminál pracuje přesně, ale bez soucitu a smilování.
Možnou nadvládu techniky a čísel nad člověkem uvedu na příkladu z mé únorové návštěvy Říma. Papež František při sobotním setkání 1. 2. 2014 v aule Pavla VI. vyslal dvěstěpadesát rodin a 28 kněží na misii ad gentes. Cesta rodiny, kterou jsem do Říma a zpět doprovázel, nebyla vůbec jednoduchá. Otec čtyř dětí procházel při vstupu do letadla na vídeňském
letišti poslední elektronickou kontrolou a jedno dítě měl v náručí. Místo dvou letenek však
přiložil na digitální čtečku jen jednu. Netušil, že tím ona druhá - jeho vlastní - nebyla počítačem zaregistrovaná. Při zpáteční cestě se najednou ukázal problém. NUMERO si stálo
na svém, samoobslužný počítač byl v neděli dopoledne neoblomný. Let Radka K. do Říma
se podle databáze nekonal. Také pracovník, který všechny cestující odkláněl k automatickým terminálům, byl rezolutní. Trvalo dosti dlouho, než souhlasil, aby se nastalá záležitost
řešila s přepážkovou úřednicí. Ta nakonec konstatovala totéž, co ji nadiktovala obrazovka
počítače. Páteční let Radka K. z Vídně byl zrušen, tj. nekonal se, a tak je třeba zakoupit
novou letenku, a to na další letadlo, které ovšem letí až odpoledne. Letenka se musí koupit
samozřejmě nejen do Vídně, ale i zpět do Říma v ceně 160 Euro. V té chvíli hrozilo, že jeho
manželka s dětmi poletí sama a on počká na další let. Nakonec se ukázalo, že i dvacet minut
před odletem lze zakoupit expresní letenku - ovšem za dvojnásobnou cenu. Tak se i stalo
a rodina byla pět minut před odletem opět pohromadě. Setkání s počítačovými automaty
však nebylo poslední. Tiket z parkoviště na vídeňské letiště zněl na 49,50 Euro. Místo peněz
si však automat žádal kartu. I na posledním exitu vládlo NUMERO. Jen díky člověku - byl
to nějaký Ind, který přijel na exit parkoviště mercedesem a uhradil parkovné svou kartou
- se závora zvedla a bylo možné ohrazené a kamerami hlídané parkoviště opustit.
Na dálnici domů už naštěstí žádná elektronická brána nebyla - díky zrušeným celnicím. Poslední direktiva techniky se projevila při použití navigace v autě. I zde vystrčilo své
růžky NUMERO. Neústupně vyžadovalo použít dočasně uzavřenou silnici. Naštěstí selský
rozum ještě funguje, a tak se jelo zpět jinou cestou.
Jaké z toho plyne poučení?
Technika je dobrý sluha, ale může se stát špatným pánem. Když se člověk octne pod
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vládou čísel, hesel a kódů, musí se mít hodně na pozoru, aby rychle zvládl tuto novou řeč,
nový jazyk. Svět čísel - NUMER - je přesný, ale neoblomný. Nahrazuje mezilidské vztahy
datovými schématy bez lásky a soucitu.
Pravým opakem je jednání Boha. Místo tajemného, nadpozemského mimozemšťana
se stal člověkem, abychom se ho nebáli a mohli v jeho lidství zakoušet lásku a milosrdenství.
Ano, Mesiáš - Spasitel a Vykupitel lidstva -  je ten, který přišel v těle. Kdo to popírá,
je Antikrist. Nebo-li je proti Kristu, protože povýšil jiné naděje a vsadil na klamné jistoty - stal se modlářem. Odosobněná situace člověka je zvláštně bolestná tam, kde vznikají
jakási robotická, odlidštěná pracoviště. Dominantní vládu techniky a přístrojů je zvlášť cítit
na jednotkách intenzivní péče velkých nemocnic. Pacient je zde napojen na všechny možné
detektory, drény a infuzní dávkovače. Jeho obraz je monitorován na vzdálené obrazovce
velínu spolu s dalšími stejně sledovanými případy. Cesta domů i na věčnost je bděle sledovaná... V tom druhém případě se na obrazovce místo kmitajícího kardiogramu objeví rovná
čára. Péče o zdraví je zde sice dokonalá, ale bez slz a modliteb nejbližších, hřejivého doteku
podané ruky a štěbetání dětí, které přinášejí elixír mládí.
Děkujme při slavení Velikonoc Bohu za jeho Vtělení a Vykoupení. Za to, že se stal
člověkem, aby povýšil cenu našeho lidství do božské důstojnosti. A nedovolme, aby nám
odlidštěná vláda NUMERA přerostla přes hlavu.
Jak útěšně zní radostné velikonoční ALELUJA, poselství o tom, že naše osudy jsou
nezpochybnitelně směrovány ke slávě vzkříšení. Syn Boží a syn člověka k nám mluví lidským hlasem, dává se nám poznat ve svém mystickém těle církve a můžeme se ho dotýkat
skrze společenství bratří a sester.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Jan Špička
Není to dlouho, kdy při tradičním pravidelném setkání bývalých zaměstnanců podniku Jemča, které pomáhal organizovat, byl plný humoru, úsměvů a dobré
nálady.
Tragická nehoda snad zapříčinila, že odešel člověk,
který celý život prožil v Jemnici. Byl dlouholetým vedoucím závodu Balírny a skladiště, Balírny obchodu
a později ředitelem podniku Jemča. Za více jak čtyřicet let dokázal vybudovat podnik, ve kterém nacházelo
zaměstnání postupně několik stovek lidí. Jemča se stala moderním podnikem, který dodával těžký koloniál,
suché plody a později balený čaj do celého Československa. I v současné době je rozhodujícím dodavatelem
balených čajů v České republice. Stovky milionů krabiček čaje závodu Jemča se podílí i na propagaci Jemnice,
která tím získala jméno nejen u nás, ale i ve světě.
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Nebylo to vždy lehké, problémy dovel řešit, i když „není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem“. Vedle povinností vedoucího závodu zastával Jan Špička i řadu veřejných
a politických funkcí. I péče o rodinu byla jeho starostí. Jen málo občanů Jemnice vykonalo
za svůj život tolik užitečné práce. Mimořádná účast na posledním rozloučení potvrdila jeho
zásluhy.
Zatím budete marně hledat hrob s jeho jménem, pomník na hřbitově. Jeden však nepřehlédnete na křižovatce cest Znojemská, Tyršova, Jana Vrby. Pomník, který nemůžete
přehlédnout – je jím podnik Jemča Jemnice.
Těžko můžeme rodině ulehčit bolest, kterou právě po jeho odchodu prožívá. Přesto bych
chtěl jménem bývalých a snad i současných zaměstnanců podniku Jemča (jistě se připojí
i řada ostatních) vyjádřit rodině podporu a smutek nás všech, kteří jsme pana Jana Špičku
řadu let znali, a poděkování za jeho celoživotní práci.
Vladimír Hrbek

O našich strážcích
Při jedné z posledních procházek mě napadla samozřejmost, kterou si však málokdo
uvědomuje. Že slova „březen“, „duben“, ale i „květen“, si předkové půjčili od stromů. České názvy jarních měsíců jsou i v dnešní „zelené“ Evropě pozoruhodnou výjimkou. Máme
být na co pyšní.
Taky jsem si vzpomněl, že po stromech bylo pojmenováno i pár jemnických ulic. Třeba
ta Třešňová, Topolová nebo ta - čím dál míň lípová Lípová. Přemýšlel jsem, čím by asi byla
Jemnice, kdyby z ní stromy zmizely. Kde by si stavěli hnízda ptáci? A co teprve veverky?
Dokážeš si představit takovou pustinu? Na čem bychom měřili postup jara?
Listnáče, ale i modříny už nalévají pupeny, brzo z nich vytryskne život. Ty velké
lesklé na větvích jírovce, lidově „kaštanu“,
vypadají, jako by se už už chtěly přilepit
na prst, kdyby se jich dotkl. To lípy si zatím dávají šlofíka, pupence nechávají zrát.
Až přijde chvíle jejich vzkříšení, rovněž
oživnou. Vyklubou se z nich dojemně
něžné lístky. Snad byste mi, lhostejníci,
nechtěli vykládat, že se obejdete bez toho
každoročního zázraku, že dokážete žít bez
kmenů, větví a baldachýnu z listí. To vám
tak zrovna uvěřím.
Kéž mi někdo z vás vysvětlí, proč mnozí lidé, jinak čestní a pracovití, ve stromech
vidí konkurenty. Copak už zapomněli, že ti
obři nám vytvářejí klima i estetiku životního prostoru a jsou tajemnou zárukou našeho bytí? Až se vzdálené generace z neobyvatelné Země uchýlí třeba na Mars, najdou
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tam jen holý povrch planety, skály a písek. Pak si možná na stromy vzpomenou. Ale to už
bude pozdě.
Občas si připomínám národy, které na stavbu lodí vykácely lesy, a dnes se jim domov proměňuje v poušť. Pro dva chlapy vyzbrojené motorovou pilou není žádný problém skácet za pár
minut velikána, který rostl staletí. A najednou dnes tam, kde nás dosud řada lip chránila před
dotěrností letního slunce a činila snesitelným vedro suchých odpolední, vede obyčejná silnice.
Zbylé pařezy měly na obvodu kolem 5 m. Sám jsem je neměřil, mám to od pana Hrbka.
Pár lidí má pohodlnější parkování, z větví jim nekape na kapoty, nemusejí zametat
z chodníků spadané listí. Ale za jakou cenu? Ulice ztratila slávu a město svou dominantu.
Kos už shora nezazpívá, sluneční paprsky už neprojdou blahodárným filtrem chlorofylu.
Počet dendrologických exemplářů se v Jemnici pomalu a jistě snižuje. Kdoví, ve kterých
krbech hoří ten elegantní platan na cestě k prvnímu rybníku v parku.
Je sice pravda, jak onehdy mávl rukou jeden představitel města, že v Jemnici a okolí je
pořád stromů habaděj. Kolem našich silnic se ještě najdou zasloužilí veteráni. Pojedeš-li
Dolním Rakouskem, budeš kroutit hlavou nad holou krajinou bez alejí, místo živých kmenů
uvidíš sloupy větrných turbín. Doufám, že nepovažuješ za požadavek moderní doby efektivně se zbavit toho, co dělá domov krásným. Možná neumíme napodobit úspěchy našich
sousedů. Proč bychom však měli kopírovat jejich hloupost?
Ujdu z domu asi osmdesát kroků severním směrem, seběhnu betonové schody pod větvemi ořešáku a pokaždé užasnu nad vysokým jasanem v místech, kde se Dolní valy napojují
na cestu ke Grandu (ulice 28. října). Před bývalým špitálem mi pozvedne náladu škumpa
houževnatě čelící okolnímu provozu. Naproti nad autoopravnou pana Havlíka je hájek akátů. Akát, odborně trnovník, s jarním rašením nespěchá. U ekologů to má však polepené.
Že prý k nám přivandroval ze zemí za velkou louží. Co na tom, myslím si. Ty bílé medově
vonící hrozny květů za nic nemůžou, nerad bych je oželel. Na druhém konci Dělnické mi už
zdaleka svítí zamilovaná dvojice bříz. Pak už vyhlížím košatý javor mléč rostoucí z náspu
v zatáčce nad Penny. Vidíte, nebyl jsem ani 20 minut venku a kolik jsem cestou potkal přátel! Impozantním stromořadím na Horních valech se vracím a jen letmo a zdálky přes Podolí pozdravím červený dub u vchodu do hřbitova. Dnes pod ním kupodivu autobus nestojí.
Stromy, trpěliví strážci našeho domova, čekají věrně, že si jich všimneme. Život našich dávných předků se neodehrával pouze před kulisami stromů, v původním pradávnu
na stromech doslova bydleli. Děti na ně ještě dnes rády lezou. Jako by se zasutá paměť rodu
rozpomínala na dobu ráje. I starší často potají, ale vděčně objímají kmen plný mízy a hladí
jeho kůrový dezén. Až budete řezat kládu, nezapomeňte spočítat letokruhy. Prozradí vám,
kolik poražený kamarád prožil jar a let, kdy a kterým směrem rostl rychleji, kdy pomalu.
Zkuste si najít rok vašeho narození.
Vyhledal jsem pro vás odborné názvy stromů, o nichž je tu řeč. Zaposlouchejte se do jejich kouzla. Larix decidua, Aesculus hippocastanum, Tilia cordata, Platanus hispanica,
Juglans regia, Fraxinus excelsior, Rhus typhina, Robinia pseudoacacia, Betula alba, Acer
platanoides, Quercus rubra. Tato řada jmen odpovídá pořadí v textu, jen o lípě (Tilia) jsem
se zmínil dvakrát.
PS: Zrovna, když jsem dopisoval tento příspěvek, přinesli mi zvěst, že jeden z hrdinů
mého článku čestně padl. Fraxinus excelsior na Dolních valech se už nezazelená. Zůstal
nám po něm pařez.
Milan Růžička
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Kapitola z dějin jemnické psychiatrie
Navazuji na text v Jemnických listech, číslo z března 2014, str. 20 a 21. K našemu
psychiatrickému oddělení patřily od založení v r. 1965 postupně vznikající psychiatrické ambulance a poradny v Třebíči, v Jemnici a v Náměšti nad Oslavou pro dospělé, děti
a dorost, protialkoholní záchytná stanice v třebíčské nemocnici (od r. 1983), dva lůžkové
pavilony při arboretu v Jemnici (od r. 1975 dvacetilůžkový psychiatrický pavilon, k němu
od r. 1977 přibyl dvacetilůžkový protialkoholní pavilon). Na základě svého projektu obhájeného na Ministerstvu zdravotnictví ČR v r. 1995 jsem do konce r. 1998 zřídil na zdravotním středisku v Jemnici Stanici léčby drogově závislých patnáctiletých až osmnáctiletých
dívek s deseti lůžky. Po roce 1989 do roku 2004 došlo postupně k privatizacím ambulancí
a k zániku některých specializovaných stanic Psychiatrického oddělení Nemocnice s poliklinikou v Třebíči. Z našeho oddělení po privatizacích ambulancí nejdéle zůstalo státním
zařízením v soustavě Nemocnice v Třebíči jemnické torzo (dva pavilony, stanice léčby
drogově závislých dívek a psychiatrická ambulance na jemnickém zdravotním středisku).
Tyto čtyři jemnické stanice dále pracovaly jako statutární primariát Nemocnice v Třebíči.
V r. 1998 jsem odešel po překročení věku 65 r. do důchodu (věkový limit pro primáře
ve státních nemocnicích). Konkurzním řízením ředitel Nemocnice v Třebíči pan Mgr. Luděk Hájíček ustanovil v roce 1998 primářkou jemnického oddělení třebíčské nemocnice
v Jemnici paní MUDr. Blanku Ondrouškovou. Psychiatrické oddělení v Jemnici v letech
1999 – 2003 neprosperovalo. Nemocnice v Třebíči v létě roku 2003 zrušila nevyužitou
protidrogovou stanici pro dívky a propustila devět zdravotních sester z pracovního poměru. Koncem roku 2003 Nemocnice v Třebíči zrušila celé lůžkové jemnické Psychiatrické
oddělení Nemocnice v Třebíči a rozvázala pracovní poměr se všemi zaměstnanci jemnické
psychiatrie. Zůstala v provozu pouze psychiatrická ambulance v Jemnici, kde stále pracovala paní MUDr. Věra Benešová. O privatizaci zrušené jemnické léčebny usilovala skupina lékařských podnikatelů z Prahy, skupina lékařských podnikatelů z Brna a podnikatelé
z Jemnice. V r. 2004 byla jemnická léčebna s ambulancí privatizována společností Pateb
s. r. o. (jednatelé Pateb byli paní MUDr. Věra Benešová a pan Jaroslav Beneš z Jemnice). Manželé Benešovi rovněž převzali za městem Jemnicí do péče zahradnickou usedlost
zemřelé emeritní vrchní sestry jemnického psychiatrického oddělení paní Zdeny Kreuzwieserové. V tomto objektu se zahradou Na Nivce manželé Benešovi zřídili provozy chráněného bydlení pro duševně nemocné (Alkat). Privátní firma Alkat měla původně devět
lůžek, letos od 1. ledna 2014 již třináct lůžek tzv. následné psychiatrické zdravotní péče
(psychiatrický typ léčebny pro dlouhodobě nemocné).
Předmětem mého sdělení o dějinách jemnické psychiatrie je pouze vývoj oddělení
od založení v r. 1965 do r. 1998, kdy jsem odešel jako pětašedesátník do důchodu. Byl jsem
nejdéle sloužícím primářem třebíčské nemocnice za již staletou historii Nemocnice v Třebíči. Oddělení jsem vedl třicet tři let. Za třetinu století na mnou řízeném oddělení vyrostla
odborně více než desítka vysoce kvalifikovaných psychiatrů a psychologů. Čtyři z nich učí
na univerzitách (profesor MUDr. Ladislav Hosák, PhD., přednosta Psychiatrické kliniky
Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Mgr. Jiřina Hosáková, pedagog Ústavu pro vzdělávání zdravotních sester na Slezské univerzitě v Opavě, docentka PhDr. Jana Kocourková,
CSc., Dětská psychiatrická klinika Univerzity Karlovy v Praze – Motole, docent PhDr. Jiří
Kocourek, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze). Šest pracovníků našeho
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oddělení vedlo významná pracoviště: prof. MUDr. Ladislav Hosák, PhD. (nar. 1962) je
přednostou Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Já, stejného jména a příjmení, MUDr. Ladislav Hosák, CSc. (nar. 1933), jsem 33 let vedl Psychiatrické
oddělení NsP Třebíč. Náš dětský psychiatr doktor Nováček přišel do naší třebíčské dětské
a dorostové psychiatrické ambulance v lednu 1970, potom jako prim. MUDr. Jiří Nováček byl ředitelem Krajské dětské psychiatrické léčebny ve Velké Bíteši. Dříve sekundární
lékařka našeho oddělení paní MUDr. Věra Benešová od r. 2004 s manželem panem Jaroslavem Benešem řídí soukromou Psychiatrickou léčebnu v Jemnici (Pateb s.r.o.) a ústav
následné psychiatrické péče v Jemnici (Alkat). Čtyři diplomované zdravotní sestry našeho
oddělení dosáhly vysokoškolského akademického titulu (PhDr. Jana Solarová – sociologie, PhDr. Zuzana Zmátlová – psychologie, Mgr. Naďa Dusilová – logopedie, Mgr. Jiřina
Hosáková – učí na Slezské univerzitě v Opavě). Sedm vysokoškoláků našeho oddělení
podalo k dnešnímu dni již tisíce znaleckých soudních posudků jako řádní znalci („s kulatým razítkem“ – doc. PhDr. Jana Kocourková, CSc., prof. MUDr. Ladislav Hosák, PhD.,
prim. MUDr. Ladislav Hosák, CSc., prim. MUDr. Jiří Nováček, MUDr. Zdeňka Hosáková,
MUDr. Libuše Kabátková, PhDr. Jindra Mácová). Pět vysokoškoláků z našeho oddělení
získalo na čtyřech univerzitách vědeckou hodnost (CSc., Ph.D.). Naše oddělení organizovalo s domácími a zahraničními odbornými lékařskými společnostmi u nás v Jemnici, Třebíči,
Moravských Budějovicích, Jaroměřicích nad Rokytnou a v Telči po tři desetiletí vědecké
psychiatrické konference až pro stovky účastníků ze dvou kontinentů. Naše oddělení pro lékaře okresu Třebíč pořádalo výukové semináře v oboru psychiatrie. Lékaři našeho oddělení
prošli studijními pobyty na prestižních zahraničních pracovištích psychiatrie. Před protidrogovou konferencí v Jemnici v r. 1995 organizovanou naším oddělením nejprve Úřad vlády
ČR (MUDr. Pavel Bém) a potom Ministerstvo zdravotnictví ČR (MUDr. Marián Koranda) nabídli našemu velmi čipernému pracovišti investici a provozní dotace, pokud zřídíme
v Jemnici desetilůžkovou Stanici léčby drogově závislých patnáctiletých až osmnáctiletých
dívek.
Alternativou, která hrozila desetiletí, byla nezaměstnanost živitelů třiceti rodin zaměstnanců třebíčské nemocnice v Jemnici, kdyby byla psychiatrie v Jemnici zrušena. Oddělení
pracovalo v existenční nejistotě. Projekt protidrogové léčby dívek v Jemnici jsem v r. 1995
proto podal a ještě téhož roku obhájil na Ministerstvu zdravotnictví ČR (předseda komise
MUDr. Zdeněk Bašný). Stanici jsem zřídil v budově zdravotního střediska v Jemnici krátce
před svým odchodem do důchodu v r. 1998. Stanice protidrogové léčby dívek je zárukou, že
psychiatrická léčebna v Jemnici nemůže být při reorganizacích zdravotnictví České republiky zrušena (úzký profil). Česky: třicet jemnických rodin nepřijde o chleba.
Čtvrté pokračování Kapitoly z dějin jemnické psychiatrie zveřejním v některých příštích Jemnických listech.
MUDr. Ladislav Hosák, CSc.

Paměti Jana Kopečka
Ale posuňme se zase jednou trochu zpět v čase. Těch posledních asi devět měsíců války
jsme o otci neměli žádné zprávy. Vnucovala se myšlenka, že už nemusí být naživu. Zažili
jsme takové situace už několikrát, a i když se zatím jednalo vždy o jeho spoluvězně, byli
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to nicméně blízcí přátelé a dobří známí. A tak se v podvědomí tato neradostná myšlenka
už usazovala, ačkoliv navenek si ji nikdo nepřiznával ani za nic. Jak to ale bylo opravdu?
Jak se západní fronta blížila k Německu, mohli Němci teoreticky vězně nechat na místě,
a pokud by je osvobodili Američani, tak by se o ně také museli starat a Němcům by jedna
starost odpadla. Místo toho vězně evakuovali a vláčeli Německem z místa na místo těmi
proslulými pochody smrti. Bůh ví, proč. Počítali snad, že se jim podaří své zacházení s politickými vězni utajit? Vždyť už muselo být všem, a jistě i jim, jasno, jak to nakonec dopadne.
Nicméně evakuovali a přesunovali sem tam až do nemožnosti. A to byl důvod, proč se nám
otec už vůbec nemohl ozvat, i když byl stále jakž takž naživu. Jedna matčina známá, zbožná osoba, poradila mojí máti údajně účinnou metodu, dnes bychom řekli lobbingu u Pána
Boha, ve prospěch otcova šťastného návratu domů. Nejnadějnější pomocnicí v nouzi je prý
Svatá Terezička Ježíškova, která se u Nejvyššího tam nahoře dokáže nejúčinněji přimluvit, ovšem vyžaduje to poprosit ji o přímluvu zavedenou metodou, regulovanou přesnými
pravidly. Tou metodou byla tak zvaná Novéna, systém pravidelných modliteb pronesených
v přesně určených časech a v určeném pořadí. A tak matka opatřila obrázek Svaté Terezičky,
pověsila ho na hřebík na zeď nad mycím stolem a tam jsme každý večer, matka a já, klečíc
každý na své stoličce, zajišťovali otci šťastný návrat domů.
Teď, v prvních povalečných dnech, s otcem, který možná zahynul ve vězení, a s matkou, která se teď ve vězení ocitla také, jsem tedy opět zahájil přemlouvání Nejvyššího,
aby mi vrátil alespoň některého z rodičů. A opět jsem večer klečel před Svatou Terezičkou
a modlil se, přičemž jsem se zároveň usilovně snažil nepodívat se doprava směrem k velkému nezatemněnému oknu, kde moje dětská fantazie stále v hrůze čekala, že se objeví
přízrak v podobě něčí tváře, přilepené zvenčí na okno, s pohledem upřeným na mne. Nutkání jsem natrvalo samozřejmě nevydržel, to nevydrží žádné děcko, a nakonec jsem se na to
okno přece jen podíval. - A ta tvář tam byla! Byl to soused pan Jahoda a dával mi znamení,
že mám vyjít ven a jít s ním. Vyšel jsem ven a šel jsem s ním. Zavedl mne k sobě domů –
bylo to hned vedle – a tam v kuchyni, obklopen rodinou pana Jahody a několika neznámými
lidmi, seděl na otomanu divný člověk, oblečený do německé vojenské košile a příslušných
kalhot, a na nohou měl ty neskutečně primitivní a humpolácké německé vojenské holínky.
Na zemi u nohou mu ležel uzlíček a v něm široká hliníková, notně zboulovaná jídelní miska, dvě vězeňské deky vyrobené z textilního odpadu a další pár o něco menších vojenských
holínek. Zdál se mi povědomý a něco tuše srovnával jsem jeho podobu s tím, co jsem si
pamatoval z fotografií v rodinném albu. A posléze jsem dospěl ke konečnému rozhodnutí:
„Je to on!“ Táta. A byl. Vzal mě na klín a něco mi povídal, ale to já už jsem zase poslouchal
něco jiného. V předsíni si totiž nějací lidé šeptali: „Šel už někdo pro tu Kopečkovou, aby
ji pustili? Bylo by to trapné, muset mu říct, že sedí.“ „No jo, hned jsme tam poslali.“ A tak
podobně. Dal jsem si to pak později dohromady. Otce s mnoha jinými vězni osvobodili
Američané někde v Bavorsku z pochodu smrti a asi po týdnu, během něhož ty lidi dávali
fyzicky a psychicky dohromady, české osvobozené vězně odvezli do Plzně. Ti už pak odtud
jeli dál vlakem sami. Když otec vystoupil v Jemnici z lokálky, někdo ho poznal a bylo jasno,
že tady je konečně někdo, kdo přežil, a koho bude vhodné oslavovat. A uvězněná manželka,
která navíc, jak každý věděl, pro pomoc vězněným během války vykonala dost, ta se do celkového obrazu nehodila. Proto honem otce odvedli nikoliv domů, ale k Jahodům, kde se ho
snažili zabavit a zdržet, než bude matka urychleně propuštěna a dopravena domů, a tam se
pak odehraje vlastní setkání. Jak si ti lidé představovali, že bude možno před otcem matčino
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věznění snad natrvalo utajit, to nevím. Možná šlo jen o to, nemuset mu to přímo říct v době,
kdy matka ještě byla v cele.
A náhle nastala zcela jiná doba. O našem chystaném odsunu, ze kterého jsem měl také
hrůzu, se už neuvažovalo. U toho odsunu nešlo tak o to, že budeme vyhnáni bez majetku,
jen s uzlíčkem, ale pro mne byla nepředstavitelná možnost, že přijdu o domov, svoji největší jistotu, o domov, který jsem miloval. A o Jemnici, kterou jsem miloval. Z toho byl ten
největší strach. Teď jsme najednou byli na výsluní a i mojí matce zase uznávali její zásluhy
za války. Jen ten slibovaný pomník se nějak neuskutečnil.
Otec se týden zotavoval na lůžku a v té době ho navštěvovala spousta lidí, návštěvníci
mu blahopřáli ke šťastnému konci všech útrap a prostě ho oslavovali. Ve stejné době byl
v Moravských Budějovicích objeven zapomenutý německý armádní sklad a v něm ještě
byly uskladněny motocyklové a automobilové pneumatiky zabavené Němci krátce před
koncem války jemnickým občanům. Byly mezi nimi i pneumatiky z motocyklu ČZ 250
Sport mého otce. Němci byli puntičkáři, a tak na každém balíku pneumatik byla jmenovka,
označující, od koho pneumatiky jsou. Proč, to nevím, ale Němci jsou puntičkáři. Jeden
otcův dobrý známý, který jej také přišel navštívit a oslavovat, pak vzápětí rovnou od nás
odešel na nádraží (bydleli jsme v jeho bezprostřední blízkosti) a odjel do Moravských Budějovic, kde si v řečeném skladu našel svoje bývalé pneumatiky a přivlastnil si i pneumatiky patřící mému otci. Dnes to zní úsměvně, ale takové věci jako pneumatiky byly v té
době nesmírně cenné. Pneumatiky se tenkrát nedaly koupit! A zde trochu předběhnu dobu.
V osmdesátých letech tentýž známý navštívil otce a žádal ho o podpis pod prohlášení, že
byl také v odboji (nejenže asi v žádném odboji nikdy nebyl, ale byl to, myslím, on, u něhož
matka po otcově zatčení hledala útěchu, a on jí řekl něco na způsob, že když byl blbej, tak
to teď odskáče). A důvod, proč potřeboval to potvrzení? Chce v zaměstnání povýšit, udělal
už pro to všechno, i v KSČ je velmi aktivní, ale to potvrzení o účasti v odboji by mu moc
pomohlo. „A Tobě to nic neudělá“, řekl otci. Otec ho vypoklonkoval hodně drsně, což bylo
něco, co dosud nikdy neudělal.
Domnívám se, že laskavému čtenáři, který se pročetl až sem, je jasné, co jsem měl
při psaní těchto memoárů také na mysli. Byla válka, strany byly na smrt znepřátelené.
Na té oficiální úrovni vysoké politiky to v každém případě tak bylo, tam bylo „jasno“.
Na úrovni obyčejných lidí to bylo složitější. Existovalo vlastenectví (na obou stranách),
byla nenávist k potlačovatelskému režimu i odmítání nepřátelských činů „druhé strany“
- a schvalování, nebo alespoň chápání činů „našich“. S výjimkou těch krátkodobě konjunkturálních sběratelů „másla na hlavě“ schopných podrazit přátele a postoje účelově
měnit ze dne na den (těch byla menšina) tu byla silná snaha přežít, a to slušným způsobem. Proto lidé z obou stran, kteří se navzájem znali, byli schopni komunikovat, chápat
postoje toho z druhé strany, a byli lidé schopní si i pomáhat. Takže vládly poměry komplikovanější, než je dnes většinou prezentováno. Na čem na této úrovni záleželo, byl jedinec
a jeho charakter a byly obecné lidské kvality, kterými daný jedinec buď disponoval, nebo
je postrádal. Věc komplikovalo to, že v případě německé okupace se jednalo o naprosto
nesymetrický vztah. Němci jako jasně silnější strana byli v nesmírné výhodě, a to mělo
také vliv a plná důvěra panovala zase jen mezi skutečně důvěrnými přáteli. Takže nakonec povzdech: Dokonale zdokumentovat složitost tehdejších vztahů ve společnosti se už
asi nikomu nepodaří.
Jan Kopeček
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5.4.2014
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
April night, hraje DJ Kitt

6.4.2014
15.00 hodin
		

Křížová cesta
- 14. zastavení Křížové cesty – texty od akad. sochaře Jaroslava Šlezingera
- kostel sv. Stanislava v Jemnici			

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

8.-15.4.2014
Velikonoční výstava
9.00-16.00 (po-pá) - práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
9.00-12.00 (so-ne) - 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

12.4.2014
7.30 -8.20
8.30 hodin
		
		

2. ročník Velikonočního turnaje v mariáši – o putovní pohár
- prezence
- zahájení
- restaurace U Víta
- pořadatel KPP Jemnice

12.4.2014
21.00-05.00

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

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

19.4.2014
21.00-05.00

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

20.4.2014
20.00 hodin
		
		

Velikonoční taneční zábava
- hraje Spektrum + DJ Tommy
- KD Jemnice
- pořadatel DELTA AGENCY
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26.4. 2014
8.00 - 10.00
		
		
		
		
		

21. ročník Jarního pochodu ke Dni Země
- start u skautské klubovny; trasy 10, 15, 25 a 40 km
- na trase hry a soutěže o ceny; připraveno bude i malé lanové centrum
- bude zpřístupněna věž kostela sv. Stanislava; v cíli se můžete těšit
na občerstvení
- startovné 30,- Kč
- pořadatel Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Jemnice

26.4.2014
21.00-05.00

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

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

17.5.2014
9.00-16.00
		
		
		

O májovou korunku DDM Jemnice
- V. ročník nepostupové soutěže mažoretek
- soutěž komentuje moderátor HIT RÁDIA VYSOČINA Milan Řezníček
- doprovodný program, občerstvení zajištěno
- areál sokolovny, pořadatel DDM Jemnice

17.5.2014

140 let SDH v Jemnici a 40 let HZS v Jemnici

24.5.2014
8.00 hodin
		
		
		

Dětské rybářské závody
- zámecký rybník v parku, startovné 30,- Kč
- závodů se mohou zúčastnit děti do 15 let
- pro soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny a občerstvení zdarma
- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice, www.mrs.jemnice.cz

24.5.2014
19.00 hodin
		
		
		
		

Hudební slavnosti 2014
– Martha a Tena Elefteriadu s kapelou
- vystoupí žáci ZUŠ v Jemnici
- vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek od 2.5. v TIC,  721 508 737
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

25.5.2014
600 – 700		
700 hodin
		
		

Rybářské závody O putovní pohár Barchanu
- losování stanovišť
- začátek, zámecký rybník v parku, startovné 300,- Kč
- povinná výbava: pean, vezírek, podběrák
- ceny: 1. místo 2.500,- Kč a pohár, 2. místo 1.500,- Kč a pohár,
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3. místo 1.000,- Kč a pohár, 4. -10. místo věcné ceny dle výběru
- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice, www.mrs.jemnice.cz

Velikonoce 2014
12.4.2014
Jemnice - Velikonoční zpověď 		
9.00-10.30 hodin
13.4.2014
KVĚTNÁ NEDĚLE
		
Jemnice:	 	
8.00 a 9.45 hodin
		
Budkov:		
11.15 hodin
Rancířov:
16.30 hodin
17.4.2014
ZELENÝ  ČTVRTEK   
		
Budkov:
17.00 hodin
Jemnice:
19.00 hodin
18.4.2014
VELKÝ  PÁTEK
		
Jemnice: 15.00 hodin		
Budkov:		
17.00 hodin
19.4.2014
BÍLÁ  SOBOTA  Velikonoční vigilie  
		
Budkov: 19.30 hodin		
Jemnice:		
21.00 hodin
20.4.2014
SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ   
neděle		
Jemnice: 8.00 a 9.45 hodin
		
Budkov: 11.15 hodin		
Rancířov:
16.30 hodin
21.4.2014           Velikonoční pondělí
		
Jemnice: 8.00 a 9.45 hodin
		
Budkov: 11.15 hodin		
Rancířov Nejen za známkami do Moravských Budějovic
Klub filatelistů 06-36 pořádá v neděli 13. dubna 2014 od 8.00 hodin v Domě dětí a mládeže v Moravských Budějovicích celostátní výměnnou
schůzku (burzu) všech sběratelských oborů. Kromě poštovních známek, zápalkových nálepek, telefonních karet a pohlednic budou k sehnání i mince,
odznaky, autíčka, starší hrnečky, kindr suvenýry aj.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.
František Křivánek za klub 06 – 36

Křížová cesta
Aleluja!
Vstal Pán oslavený!
Zmařil naděje proklatců
a pokořil své vrahy.
Vstal i pro Tebe,
aby ti sejmul pouta pokoření
a vzkřísil tě k životu,
Oslavení.
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14. zastavení Křížové cesty
- texty od akademického sochaře Jaroslava Šlezingera, jemnického rodáka

Křížová cesta

neděle 6. dubna 2014 v 15.00 hodin
kostel sv. Stanislava Jemnice
K uctění památky všech obětí zvůle, násilí a terorizmu
s prosbou o odpuštění a Boží milosrdenství pro všechny
s připomínkou stého výročí od začátku 1. světové války

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Veselé Velikonoce
Vřele jaro přivítejme,
ze sluníčka radost mějme.
Vše se kolem zelená,
slunce velké kouzlo má.
Ptáci ráno štebetají,
z jara také radost mají.
Kytičky jak zázrakem
z hlíny lezou rychle ven.
Sněženky i bledule,
první pozdrav jara,
libou vůni vydávají,
ženy z nich vždy radost mají.
Svátky jara zas tu máme,
jak je letos přivítáme?
Mazanec, vejce, kraslice,
ty se hodí nejvíce.
Všechny známé navštívit,
ze setkání radost mít.
Tak si svátků užívejme,
z koledníků radost mějme.
Marie Čurdová
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Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Marii Šamánkovou z Jemnice,
která se v měsíci březnu dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Za všechnu starost, mozolnaté ruce,
za všechny vrásky i za dobré srdce,
za vaše děti, jež jste vychovali,
za to všechno dík
Dne 11. dubna 2014
oslaví 50 let společného života
manželé Růžena a František Králíkovi z Pálovic
Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, spokojenosti
a Božího požehnání
ze srdce přejí dcery Marie, Jana, Miloslava
a syn Vladimír s rodinami

Blahopřání
Dne 14. dubna 2014
oslaví 45 let společného života
manželé Süssenbekovi
Hodně zdraví a štěstí přejí Renáta, Míša,
Láďa, Kačka a Dalibor s rodinou
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Blahopřání
Už je to pěkná řádka let, co vy dva spolu brázdíte svět.
Když jste si prstýnky z lásky dali,
úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět
a je to dlouhých 40 let.
Tak jako kdysi ať vám v srdci zvony znějí!
Dne 20. dubna 2014
oslaví 40. výročí společného života
manželé Květoslava a Jan Nevěční z Radotic
Lásku, štěstí a mnoho společných let vám k výročí přejí
dcery Jana a Květa s rodinami, dcera Martina
a syn Petr

Blahopřání
Dne 25. dubna 2014
oslaví 50 let společného života
manželé Libuše a František Tržilovi z Lomů
Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví,
štěstí, lásky a Božího požehnání
do dalších společných let ze srdce přejí
dcery s rodinami

Blahopřání
Dne 30. dubna 2014
oslaví své 80. narozeniny
paní Zdena Kalábová z Jemnice
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let přejí
synové Zdeněk, Václav
a Pavel s rodinami
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Vzpomínka
Dne 5. března 2014 uplynuly 3 smutné roky,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Táborská z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje dcera s manželem
a ostatní příbuzní.
Nikdy nezapomeneme

Vzpomínka
Dne 4. dubna 2014
vzpomeneme 8. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky
paní Emílie Nevěčné z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje syn Miloslav s rodinou

Vzpomínka
Čas neúprosně běží,
bolest v srdcích zůstává
Dne 18. dubna 2014 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav Karpíšek
Za tichou vzpomínku děkují maminka, sestra a bratr

Vzpomínka

Jak tiše žil,
tak tiše odešel....

Dne 19. dubna 2014
vzpomeneme 11. výročí,
kdy nás navždy opustil můj milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan František Musil z Jemnice
S láskou a úctou vzpomíná manželka Květoslava,
synové František a Jiří se svými rodinami
a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít
Dne 21. dubna 2014
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Marie Fučíková z Jemnice
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami

Vzpomínka
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát,
takoví lidé by neměli umírat.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, bratříčku, chybíš nám všem
Dne 25. dubna 2014
vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný bratr a strýc
pan František Jobbagy z Jemnice
S láskou vzpomínají sourozenci s rodinami

Vzpomínka
Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
vzpomínky na Tebe zůstávají v nás
Dne 27. dubna 2014 uplynul třetí rok,
kdy nás opustil
pan Zdeněk Vevera z Jemnice
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka Marie,
synové Zdeněk a Petr s rodinou
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Českomoravská myslivecká jednota
Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
Střelecká sekce Dačice
město Dačice
pořádají

X. ročník Střelecké soutěže družstev v brokovém víceboji
pod záštitou starosty města Dačice
Střelnice Dačice – Zahrádecký les
3. května 2014 od 9.00 hod.

Časový pořad soutěže:
9.00 – 9.45
registrace družstev, prodej položek, kontrola dokladů
9.45		
slavnostní zahájení
10.00 		
zahájení střelby
14.00		
vyhlášení výsledků, předání cen
Podmínky soutěže:
- Závazná přihláška a registrace družstva bude na střelnici do 9.45 hod.
- Členství v ČMMJ (doklad o pojištění), platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Cena položky pro tříčlenné družstvo členů ČMMJ = 1.500 Kč
Propozice soutěže a organizace:
Závod je vypsán na 60 terčů pro každého střelce: 20 lovecká baterie; 20 zajíc s terči;
20 lovecké kolo
• Střílí se za každého počasí dle střeleckého řádu ČMMJ z roku 2006 a jeho
doplňků a technických pravidel ISSF.
• Maximální velikost broku je povolena do 2,5 mm. V případě zjištění nepovoleného střeliva odstupuje střelec z položky s výsledkem 0.
• Při shodnosti celkového počtu zásahů bude proveden rozstřel o pořadí
na 1. – 3. místě v disciplíně zajíc s terči – střílí celé družstvo, každý člen družstva
10 terčů.
•
Od 4. místa rozhoduje o pořadí lepší výsledek na Z+T.
• Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i ochrana očí.
• Po celou dobu soutěže zajištěno občerstvení. Parkování vozidel v okolí areálu
střelnice.
Závod je dotován hodnotnými cenami.
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese v Dačicích se těší členové Střelecké sekce
Dačice, OMS ČMMJ J. Hradec a město Dačice.
Bohuslav Ferdan
ředitel závodu 		

      JUDr. Ing. Jan Bártů
předseda OMS ČMMJ J. Hradec
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Ing. Vlastimil Štěpán
starosta města Dačice

Rozpis týmů 1. FC JEMNICKO pro jaro 2014
Kolo
17.
18.
19.
20.
21.
29.
22.
23.
24.
25.
30.
26.
27.
28.

Datum, den
30.3. NE		
5.4. SO		
13.4. NE		
19.4. SO		
26.4. SO		
1.5. ČT		
3.5. SO		
11.5. NE		
17.5. SO		
25.5. NE		
28.5. ST		
31.5. SO		
8.6. NE		
14.6. SO		

Krajský přebor – muži „A“
Začátek Domácí			
15:00 Čáslavice – Sádek
15:30 1. FC JEMNICKO
15:30 Náměšť n. Oslavou
16:00 1. FC JEMNICKO
16:00 Okříšky			
16:30 Světlá n. Sázavou		
16:30 1. FC JEMNICKO
16:30 Přibyslav		
16:30 1. FC JEMNICKO
16:30 Humpolec		
17:30 1. FC JEMNICKO
16:30 1. FC JEMNICKO
16:30 Pacov			
16:30 1. FC JEMNICKO

Hosté
1. FC JEMNICKO
Chotěboř
1. FC JEMNICKO
Ždírec n. Doubravou
1.FC JEMNICKO
1. FC JEMNICKO
Moravské Budějovice
1. FC JEMNICKO
Jaroměřice n. Rokytnou
1. FC JEMNICKO
Sapeli Polná
Velká Bíteš
1. FC JEMNICKO
Žirovnice

Kolo
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Datum, den
29.3. SO		
6.4. NE		
12.4. SO		
20.4. NE		
27.4. NE		
3.5. SO		
15.5. SO		
18.5. NE		
24.5. SO		
1.6. NE		
7.6. SO		
8.5. ČT		

III. třída sk. B – muži „B“
Začátek Domácí			
15:00 Kojetice			
15:30 Horní Újezd		
15:30 1. FC JEMNICKO
16:00 Předín			
16:00 1. FC JEMNICKO
16:30 Čáslavice		
16:30 1. FC JEMNICKO
16:30 Radotice			
16:30 1. FC JEMNICKO
10:15 Litohoř			
16:30 1. FC JEMNICKO
16:30 Borovina - Opatov

Hosté
1. FC JEMNICKO
1. FC JEMNICKO
Chlístov
1. FC JEMNICKO
Rokytnice
1. FC JEMNICKO
Želetava
1. FC JEMNICKO
Lesonice
1. FC JEMNICKO
Výčapy
1. FC JEMNICKO

Kolo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Datum, den
6.4. NE		
12.4. SO		
20.4. NE		
26.4. SO		
4.5. NE		
10.5. SO		
18.5. NE		
25.5. NE		

Okresní přebor – dorost
Začátek Domácí			
13:30 1. FC JEMNICKO
13:00 Třebenice		
13:30 1. FC JEMNICKO
13:30 Puklice			
13:30 1. FC JEMNICKO
14:00 Dobronín		
13:30 1. FC JEMNICKO
10:00 Stará Říše		

Hosté
Nové Syrovice
1. FC JEMNICKO
Pavlov
1. FC JEMNICKO
Rantířov
1. FC JEMNICKO
Budišov – Nárameč
1. FC JEMNICKO
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20.
21.
22.

1.6. NE		
7.6. SO		
14.6. SO		

13:30
14:00
16:00

1. FC JEMNICKO
Čáslavice - Sádek		
1. FC JEMNICKO

Kolo
15.
16.
17.
18.
19.
20.
14.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Datum, den
30.3. NE		
5.4. SO		
13.4. NE		
20.4. NE		
27.4. NE		
3.5. SO		
8.5. ČT		
11.5. NE		
17.5. SO		
25.5. NE		
1.6. NE		
8.6. NE		
11.6. ST		

OS – starší žáci (7+1)
Začátek Domácí			
10:00 1. FC JEMNICKO
11:00 Mohelno		
10:00 1. FC JEMNICKO
10:30 Čáslavice – Sádek
10:00 1. FC JEMNICKO
9:30
Stařeč			
Přibyslavice		
10:00 1. FC JEMNICKO
14:00 Rudíkov – Trnava
10:00 1. FC JEMNICKO
14:00 Dukovany		
10:00 1. FC JEMNICKO
17:00 Pyšel			

Brtnice
1. FC JEMNICKO
Pyšel
Hosté
Myslibořice
1. FC JEMNICKO
Šebkovice
1. FC JEMNICKO
Rapotice
1. FC JEMNICKO
1. FC JEMNICKO
Jakubov
1. FC JEMNICKO
Kralice
1. FC JEMNICKO
Výčapy
1. FC JEMNICKO

Starší přípravka (5+1)
Datum, den
Začátek Domácí			
Hosté
11.4. PÁ		
16:00 Šebkovice		
1. FC JEMNICKO
19.4. SO		
10:00 Moravské Budějovice
1. FC JEMNICKO
27.4. NE		
10:00 1. FC JEMNICKO
Želetava
2.5. PÁ		
17:00 Domamil		
1. FC JEMNICKO
11.5. NE		
10:00 1. FC JEMNICKO
Jaroměřice
24.5. SO		
10:00 Moravské Budějovice
Hrotovice
				
1. FC JEMNICKO
Předín
31.5. SO		
10:00 1. FC JEMNICKO
Výčapy
							
Želetava
7.6. SO		
10:00 Rokytnice		
Rapotice
						
1. FC JEMNICKO
Fin.				
Finálový turnaj
Fin.				
Finálový turnaj
Kolo
10.
11.
12.
13.
14.

Mladší přípravka (4+1)
Kolo
Datum, den
Začátek Domácí			
11.
20.4. NE		
11:00 1. FC JEMNICKO
12.
26.4. SO		
10:00 Stařeč			
13.
4.5. NE		
10:00 Rokytnice		
10.
8.5. ČT		
10:00 Želetava			
14.
11.5. NE		
11:00 1. FC JEMNICKO
15.
-		
Třebelovice		
16.
25.5. NE		
11:00 1. FC JEMNICKO
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Hosté
Domamil
1. FC JEMNICKO
1. FC JEMNICKO
1. FC JEMNICKO
Stará Říše
1. FC JEMNICKO
Předín

17.
30.5. PÁ		
16:00
18.
8.6. NE		
11:00
Fin.				

Okříšky			
1. FC JEMNICKO
Finálový turnaj

1. FC JEMNICKO
Šebkovice
Za 1. FC Jemnicko Jakub Kopr

Kulturní kalendář
Mladoňovice
16. 4.
17. - 19. 4.
27. 4.
		
29. 4.
30. 4.		
30. 4.
30. 4 - 4. 5.
		
10. 5. 		
17. 5. 		
25. 5.
		
30. 5. 		

Den Země – orientační závod ZŠ – začátek 8.00 hod.
Vrkání
Střelecká soutěž „O pohár MS Mladoňovice“ (střelnice MS)
- začátek 10.00 hod.
Sraz rybářů (sportovní areál – RS) – začátek 17.00 hod.
Stavění máje – začátek 17.00 hod.
Pálení čarodějnic – začátek 20.00 hod.
Rybářské závody Česko-Slovensko 100 hod. (Asuán – RS)
– začátek 7.00 hod.
Den matek – akademie ZŠ (kulturní dům) – začátek 14.00 hod.
Taneční zábava – Spektrum (sportovní areál – RS)
Střelecká soutěž „O pohár seniorů“(střelnice - MS)
– začátek 10.00 hod.
Den dětí (sportovní areál – ČČK) – začátek 16.00 hod.

Police
14. - 24. 4.
24. 4.		
		
30. 4.		
3. 5.		
4. 5.		
17.5.		
18.5.		
31.5. 		
		

Jarní výstava u obchodu na návsi
Hledání velikonočních vajíček, odpoledne pro děti v zámeckém parku,
vstupné dobrovolné
Stavění máje v 19.00 hodin
Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava, začátek v 8.30 hod.
Rybářské závody pro děti, rybník Doubrava, začátek v 8.30 hod.
5. pohár starosty obce, soutěž hasičských družstev v areálu zámku
Dětská pohárová soutěž hasičů, zámecký areál, začátek ve 13.00 hodin
Honba za pokladem, soutěžní odpoledne pro děti,
start 14.00 – 16.00 hodin

Budíškovice
10.5.		
		

Dětské rybářské závody - 8.00 hodin - zámecký rybník Obora,
startovné 50,- Kč
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Právo, na co?

Radotice

Při staročeském dělení roku na dvě přirozená období - léto a zimu, byl právě duben pokládán za dobu, ve které zima definitivně pozbývá své vlády. Proto se prý duben neobejde
bez početného střetávání a zápolení zimy a léta, a právě proto je pro něj nejpříznačnější
vlastností veliká povětrnostní nestálost a proměnlivost - ono příslovečné aprílové počasí. Pranostiky praví: „Aprílové počasí má daleko do krásy. Duben ze zimy a léta pleten.
Na Svatého Jiří, vylézají z děr hadí a štíří.“ Za „štíra“ bylo také u nás v 18. a 19. století zcela běžné považováno označení pro blízkého příbuzného našich cvrčků – krtonožku obecnou, štír kýlnatý spojovaný s tropickými oblastmi se zde vyskytoval a vyskytuje vzácně.
Ponechme tedy vývoj zcela tomu, co opravdu přijde, nezbude nic jiného, než se přizpůsobit,
jak je to v životě ve velké většině běžné. Jsou však jedinci, kteří toto davové rozhodování
neuznávají, a ti pak získávají nebo ztrácí. Jedno z přísloví říká: „Odvážnému štěstí přeje.“
Je-li jejich počínání v těchto krocích čisté, ničím neposkvrněné, je nutno smeknout a nezávidět. Z pohledu pohodlí našeho davového počínání se nám i tak nabízí různé varianty, jak
čistotu zpochybnit pod vlivem mediálních informací o ohromujících špinavostech, které se
dějí, zvláště zaznamenali-li jsme něco podobného v našem okolí. Jak řekl jeden z účastníků
televizní besedy, proč máme za problém platit všichni, když tento pololíný stát se chová
tak, jak se chová. Je pokrytecké se schovávat za tento argument, když tento pololíný stát si
doslova pěstujeme bezmála čtvrt století. Čím? Svojí lhostejností. Účast ve volbách je toho
důkazem, spojená s přetrvávajícím vztahem k partaji, bez ohledu na její chování. Opakovaně daná příležitost navodí vztahy, a jak známo, že „za peníze je v Praze dům“, a těm málokdo odolá. Odmítáním důležitých zákonů, které by stabilizovaly státní aparát důležitý pro
jeho správu bez povolebních změn, je pro to živnou půdou. Nemáme jen právo volit a být
voleni, ale odpovědnost za tento stát. Jsme právním státem a největším problémem je vymahatelnost práva, jak ukazuje polemika pořadu o neplacení výživného na děti z rozpadlých
manželství a vztahů. Ve hře jsou, kromě miliard korun, především „děti“ vzešlé z těchto
vztahů, jejich obživa a materielní zabezpečení. Horliví zastánci porevolučních změn volají,
ať to platí stát a vymáhá na povinných rodičích, což je předem neúspěšné. Ať si, hlavně, že
se děti alespoň najedí, když teplo domova ztrácí. Jakpak asi na tuto neochotu rodičů odpoví
v budoucnu tyto děti? Odpoví po právu neúctou k těm starým, obava pak z takového stavu
společnosti je víc než opodstatněná. Co si o právu myslí doživotně znemožněný poctivý
uchazeč, který si chtěl zabezpečit jen vlastní bydlení, které by ho stran financování provázelo i tak dlouhá léta? Přistoupil na nabídku firmy, které dal stát oprávnění, nikoliv „jako
podnikateli“. Co mu zbylo? Byl podveden a ve čtyřiceti osmi letech věku je jeho vyhlídka
při vykonávání dvou zaměstnání a manželky třech zaměstnání taková, že jejich výnos padá
na úhradu výdajů, které jim podvodem nastaly. Bude je to provázet do sedmdesáti roků života, na jehož konci bude uhrazen pouze „dluh“, ale nebude žádný dům, o kterém snili. Jak
dopadla podvodná společnost? Po soudních tahanicích, které probíhaly řadu let, byli zainteresovaní jedinci omilostněni „státem“ proto, že další setrvávání v této při jim snižuje prestiž
a znemožňuje je. Fešácké, co? Co říká poškozený? Netrápí ho tak podvod, na kterém ztroskotal, ale ubohost státu, který nedovede ochránit své ohrožené lidi a zamezit možnostem
uvrhnout je do takových situací. Dá se pochopit, že nadšení z porevolučních změn po této
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zkušenosti poněkud bledne. Právo mlčet bychom neměli mít k situaci, která nastala v parlamentě ohledně možnosti zákazu požívání alkoholu v jakékoliv podobě. Zákon schválený
v této sněmovně výslovně zakazuje požívání alkoholu na pracovištích a při řízení, i když se
zde nejedná o šoférování doslovně. I zde vzniká nebezpečí z újmy na zdraví těch, o kterých
je pod vlivem rozhodnuto. Nepřipusťme, aby babka, které se takové rozhodnutí dotkne,
měla pravdu, když v rozčíleni pronese: „To udělali ti lumpi nahoře.“ Většina z nás zakusila,
jaká silácká předsevzetí se po požití alkoholu nabízí. Takže střízlivost a slušnost je na místě
a poslankyně, která s tím přichází, ví jistě, proč. Je víc než ubohé oponovat jí ve smokingu tím, že toto rozhodnutí vyřkla v ustrojení poslance nedůstojném, a dávka alkoholu je
nezbytná, aby se na ni mohlo jen pohlédnout. Jistou etiketu v ustrojení je třeba zachovávat,
i když vy, pánové ve smokingu, doplněného dole riflemi, máte co napravovat. Nenechme se
proto umlátit jalovým řečněním, planými sliby a důstojné právo na rozhodování si braňme
a zachovejme pro dny budoucí, když pravdě a lásce se nad lží a nenávistí u nás stále ještě
vítězit nedaří.
Blahopřejeme jubilantům:
Novák
Josef
83 roků
J e l í n k o v á Lenka 50 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. dubna 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
inzerce
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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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Obrazový seriál

1947 - dnešní Topolová, dříve Kreuzwieserova k závodu Motorpal

2013 - Topolová ulice
Jemnické listy č. 4/2014 - vydalo město Jemnice, Husova 103,
IČ 00289531, 1. dubna 2014. MK ČR E 13924. Náklad 2.200 ks.
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