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Společenská kronika

Okénko redakce
Reklama

Devátý měsíc
Zavřeli už koupaliště.
Vzduch je náhle prázdnější.
Smutný pohled na strniště
pocestného konejší.
K růžím posledním se tulí
zbytek léta malinký.
Z vášní v žáru levandulí
zůstaly jen vzpomínky.
Vrána se už vrací z lesů,
hosté brzo odletí,
lampiónky z jejich plesu
hozené jsou do smetí.
Čas se krátí, noc už tmavne,
mrak se ránem rozlije.
K dobrovodské pouti slavné
zve nás Paní Marie.
Milan Růžička

Starostovo okénko

Vážení spoluobčané,
měsíc září je vždy tak trochu přelomový. Školákům skončily prázdniny a začíná nový školní rok, pro některé úplně ten první. Končí doba dovolených a většinou již nemůžeme očekávat souvislou šňůru teplých letních dnů a večerů. Zahrádkářům začíná období podzimní
sklizně, znatelně se zkracuje den.
Pro řadu lidí, především z řad řemeslníků, však nebyly prázdninové měsíce zdaleka
obdobím klidu. Letní měsíce jsou totiž ideální pro provádění mnoha prací. Je vidět zvýšená
činnost na silnicích, na stavbách atd. Je tomu tak i u nás ve městě a okolí.
Započala oprava silnice do Louky. Jak asi víte, město uzavřelo s Krajem Vysočina dohodu o převzetí této komunikace do majetku za cenu generální opravy celé komunikace
od křižovatky až na konec obce v délce 1,4 km. Vzhledem k četnosti provozu a tomu, že je
silnice konečná, by byla pouze léta jenom opravovaná a generálky by se obyvatelé Louky
dočkali kdoví kdy. I když byly brány v úvahu námitky o příliš nákladné údržbě, přesto zastupitelé tuto dohodu schválili. Uvědomme si, že v postatě městu přibude na údržbu pouze
jeden kilometr komunikace, po které v rámci údržby obce technika stejně musí projíždět.
Přínos pro obyvatele Louky je však obrovský.
Před dokončením je odpočinková zóna pod kulturním domem. Vzhledem k tomu, že
drobné prvky pro děti a další mobiliář budou kvůli využití dotačních peněz dodány později
a bude nutné připravit provozní řád, můžeme zpřístupnit areál později.
V základní škole se v době prázdnin prováděla celá řada úprav a oprav především uvnitř
budovy. Je připravena oprava nové tělocvičny a její zateplení. Práce budou probíhat až
do listopadu tohoto roku.
V září bude konečně zprovozněn bezdrátový městský rozhlas. Chápu rozladěnost některých občanů nad dlouhou dobou realizace, ale nešlo o vlastní provedení. To bylo hotovo
během 3 týdnů, ale pražský úředník na „životním prostředí“, odkud je přidělena dotace,
je mocný pán. Při opakovaných urgencích z naší strany bylo řečeno, že „oni“ žádné lhůty
na zpracování nemají. Hromosvodem pro nespokojeného občana je ovšem někdo jiný.
Rovněž kostel sv. Víta se dočkal důstojnější úpravy okolních ploch. Vytvořené cesty
doplněné osvětlením zapadají do terénu a hlavně cíleně odvádí dešťovou vodu.
Z programu regenerace se dokončuje oprava maštale ve dvorním traktu muzea, provádí
se obnova dvorní fasády a její odvlhčení v č.p. 36 na nám. Svobody. Rovněž probíhá obnova fasády na č.p. 95 a 96 (soud) s výměnou oken, která byla v havarijním stavu.
V Panenské probíhá oprava kaple sv. Jakuba, která spočívá v odvodnění a obnově fasády.
Z programu Záchrana architektonického dědictví se financuje rovněž oprava krovů
a stropů na zámku. Jedná se již o další etapu. Zde město spolupracuje s Cyriaky, kteří hradí
vlastní podíl k dotaci. Zažádali jsme rovněž o dotaci Nadaci ČEZ, od které jsme získali
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250 tisíc na projekt Rozšíření muzea vojenské historie a válečných veteránů, který řeší
úpravu dalších přízemních prostor v hlavní budově zámku.
Na závěr bych rád popřál zvláště školákům hodně píle a co nejlepší výsledky a aby
ke škole přistupovali jako k instituci, která je má připravit pro život a vtisknout jim spoustu
dovedností a schopností. Je to jedna z nejcennějších věcí, kterou kdy získají, i když si to
většinou zatím neuvědomují. Hezký konec léta Vám přeje
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta

Setkání podnikatelů a živnostníků
s představenstvem OHK Třebíč
Začátkem měsíce srpna jsem jménem města nabídl představenstvu Okresní hospodářské
komory v Třebíči možnost konání schůze představenstva jako výjezdního zasedání v Jemnici. Předseda představenstva Ing. Richard Horký moji nabídku přijal a domluvili jsme
se na termínu 15. září 2014. Po skončení oficiálního programu jednání jsou zváni všichni
jemničtí podnikatelé a živnostníci na setkání se zástupci OHK Třebíč. Společná schůzka
a následná diskuse by měla být orientována k následujícím tématům:
- zaměstnanost v regionu a její udržitelnost
- příležitosti pro nové investory
- odliv lidí s vyšším vzděláním
- možnost vytvořit pracovní skupinu z řad podnikatelů ve spolupráci s HK.
Přijďte tedy v pondělí 15. září 2014 v 17 hodin do velké zasedací místnosti na radnici
a podělte se svými nápady a názory nad danými tématy.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
na prahu nového školního roku 2014/2015 je právě nejvyšší čas se
s Vámi podělit o další postřehy z radnice.
Věřím, že žákům Základní školy v Jemnici pomohou překonat
počáteční „šok“ z dalších 10 měsíců povinné školní docházky zásadní úpravy interiérů jejich tříd. Kromě modernizace výukových
systémů se konečně dočkají nových židlí a lavic, napravení nevyhovujících stavů podlah a osvětlení. Zde je potřeba poděkovat učitelskému sboru, který aktivně přiložil ruku k dílu. Na projekt modernizace učeben pak bude navazovat zateplení části nové budovy
a tělocvičny. Zbývá tedy popřát všem žákům, ať se jim škola v novém kabátě líbí a dosáhnou zde dobrých studijních výsledků.
Prázdniny přinesly jistě všem celou řadu zajímavých zážitků nevyjímajíce ty, kteří se
zúčastnili tradiční návštěvy našeho polského partnerského města Reszelu. Další setkání je
připraveno v rámci jemnické slavnosti Barchan 2015, kdy naši polští partneři zavítají zase
k nám. Mimochodem, i když se to zdá poněkud neuvěřitelné, Reszel je nám každým rokem
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blíž a blíž. Vděčíme za to obrovskému stavebnímu rozmachu Polska v rámci budování
dálniční sítě. Není to tak dlouho, co cesta autobusem trvala i přes 20 hodin. Dnes dokážeme
vzdálenost mezi našimi městy překonat za necelých 14 hodin. Kdo bude chtít vědět o naplňování partnerství Jemnice/Reszel, může se zúčastnit besedy na toto téma ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu v Jemnici dne 20. září 2014 od 18.00 hodin.
Konečně mohlo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele regenerace zeleně v zámeckém parku a zámeckého areálu. Vítězná nabídka je v objemu 10,7 mil. Kč (ze 75 % pokryje náklady dotace Státního fondu životního prostředí). Nejvíce prací se chystá na dobu
vegetačního klidu, tedy od 1. listopadu 2014. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu
v parku stejně tak, jako omluvte jistá omezení, která s sebou takto závažný a nutný zásah
přinese.
Mezi další dobré zprávy jistě patří postupné budování a zpřístupnění dětského hřiště
a relaxační zóny pro dospělé za budovou kulturního domu, konečně nový bezdrátový městský rozhlas, renovace fasád a oken na domech 95 a 96 na náměstí Svobody.
Život nám naopak v roce 2015 patrně zkomplikuje rozsáhlá rekonstrukce kanalizace
v dalších částech města. I když je taková stavba mezi občany velmi nepopulární, jsme rádi,
že se žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí podařilo podat. Zejména
z toho důvodu, že příští programovací období počítá s dotacemi do kanalizační a vodovodní
sítě hlavně pro obce do 2000 obyvatel (kam už Jemnice samozřejmě nespadá). Kanalizační
stoka AC je navržena od Husovy ulice, přes náměstí Svobody, dále v ulici V Zahrádkách
a v zeleni pod touto ulicí. Kanalizační stoka AC 3 je navržena v ulici Malá branka. AC4 se
plánuje ve spodní části náměstí Svobody. Kanalizační stoka AC 6 je navržena od Zámecké
ulice přes náměstí Svobody. Výstavba nové odlehčovací komory v ulici Na Podolí se týká
stoky AI. Stoka AJ je nevržena v ulici 28. října. V části ulice Dolní valy je plánována další
stoka AJ 1. Stoka AK se nevyhne ulici Dělnická. Stoka AL 1-1. Jak jsem již dříve zmínil,
počítá se s rekonstrukcí kanalizace ve zbytku části ulice Lípová (stoka AN). Dokončení by
se měla dočkat i část ulice Na Pořadí (stoka BD). Nezbytné je též vybudování stoky BG,
která povede v ulici Želetavská. A konečně stoka AP zvýší komfort občanů v části ulice
Romana Havelky. Celková délka rekonstruované kanalizace bude 2358 m, délka nové kanalizace pak 123 metrů. Opět si dovolím připomenout, že pro realizaci stavby je nezbytné
získání dotace z OPŽP. Bez využití tohoto dotačního titulu není ve finančních silách města
nezbytnou rekonstrukci provést. Jestli budete mít zájem nahlédnout do plánů stavby, pak je
to možné po domluvě přímo na radnici v Jemnici.
Z kanálu pro změnu na silnice. Někteří z nás kroutí hlavou nad tím, proč se v rámci
rekonstrukce silnice Jemnice – Dobrá Voda neprovedla oprava až do křižovatky ulic Znojemská / Budějovická. I když jsme na vedení Kraje Vysočina zaslali žádost o úpravu úseku
v rámci Jemnice, do prováděné stavby se nedostal. Dobrou zprávou je, že Kraj Vysočina
(který je majitelem těchto komunikací) připravuje projekt zbylého úseku (tedy od konce
současné stavby do zmíněné křižovatky). Další jednání proběhnou v nejbližších dnech,
o závěrech Vás budu informovat.
Smutným prvenstvím se též pyšní krajská silnice na Dačice (zejména pak úsek Ve Smrčku). Ano, právě tato silnice je vítězem ankety v Kraji Vysočina „výmoly.cz“. Jak se někteří
mohli dopátrat, termín opravy v současné době neexistuje. Jak uvedla mluvčí hejtmanství
Vysočiny Jitka Svatošová, probíhá územní řízení. Navíc je zde velmi komplikovaná majetkoprávní příprava. Pro Kraj Vysočina se jedná o páteřní komunikaci. To znamená tuto
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silnici rozšířit ze stávajících 6 m na 7,5 m, vyrovnávání zatáček a snižování nepřehledných
horizontů (to jsou právě důvody, proč je nutné vykoupit části přilehlých pozemků).
Co nás všechny upřímně zamrzelo, je opět vandalismus a závažné krádeže v areálu
hrobky rodu Pallavicini. Jistě jste si všimli, že zde v podstatě kompletně chybí plot. Nenechavcům se podařilo odcizit 4 ks ozdobně kovaných polí, čímž městu vznikla škoda čtvrt
miliónu korun. Kriminální policie po pachatelích pátrá. Zároveň žádáme o pomoc i Vás.
Pokud jste si všimli v období od 4. do 6. srpna čehokoli podezřelého, sdělte to prosím
zástupcům Policie České republiky či přímo nám na městském úřadě. Údajně se zde pohyboval bílý dodávkový automobil s korbou. Jen pro úplnost uvedu, že zbylá pole včetně
vstupních vrat do areálu jsme odvezli my na bezpečné místo, abychom zabránili dalším
škodám. Do budoucna se počítá s opravou hrobky v rámci Programu záchrany architektonického dědictví, která však nezačne dříve než v roce 2016.
Závěrem bych moc rád poděkoval všem, kteří reagovali na mou výzvu k získání informací o časopisu Svoboda (obsahoval řadu článků proti vpádu „spřátelených“ vojsk do Československa v roce 1968). Z pěti vydání se nám do rukou dostala 3, jejichž kopie byly
zaslány panu doc. Stehlíkovi za účelem historického výzkumu.
Jako vždy se na mne můžete obracet na telefonu 775394944 (pokud možno ne v nočních
hodinách, jak se již párkrát stalo), mailu mistostarsta@mesto-jemnice.cz či přímo na osobní
schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta

Naše město recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo
k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 185 televizí, 76 monitorů a 1.174,08 kg drobného elektra
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme,
díky recyklaci, ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studie neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Naše město získalo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených elektrospotřebičů do nového produktu. Pro každou
frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace (např. stovky mobilních telefonů) uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více
než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy,
na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné
vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
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„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
našeho města v loňském roce vytřídili 185 televizí, 76 monitorů a 1.174,08 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 68,03 MWh elektřiny, 2.788,87 litrů ropy, 313,16 m3 vody
a 3,13 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 15,83 tun CO2
ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 61,25 tun.“
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh
elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto všichni, kdo zodpovědně třídí a přispívají
tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
za firmu Asekol, s.r.o. Pavel Peroutka
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Slovo hejtmana
Už za měsíc nás čekají nové volby, členům volených samospráv měst a obcí končí
jejich čtyřleté funkční období. I za tuto dobu jsem poznal řadu obětavých, pracovitých
a schopných starostů, místostarostů a zastupitelů. Mohu s čistým svědomím konstatovat,
že spolupráce v samosprávách na všech úrovních v našem kraji funguje velmi dobře a rád
bych všem jejich členům za tu náročnou práci poděkoval. Volení představitelé v našem
kraji přistupovali ke své práci velmi zodpovědně. Na Vysočině téměř neznáme případy, kdy
by například hrozil krach města či obce kvůli nezodpovědnému hospodaření nebo kdy by
docházelo k závažným provozním problémům ve fungování našich sídel.
Přitom dobře vím, jak je tato práce náročná a často i nevděčná. Zvláště v tom „prvním
sledu“ na úřadech měst a obcí, kam nespokojení občané docházejí často i s nejrůznějšími
malichernostmi, s pocitem, že úřad musí vyřešit i všechny jejich osobní problémy. A pochopitelně podle jejich osobního přání a receptu.
Je to už takový náš český obyčej, že všichni rozumí všemu – hlavně tomu, jak to ti jiní
dělají špatně a jak by to mělo být jinak. Jen převzít tu odpovědnost je ochoten málokdo.
Lépe je kritizovat „zpoza buka“. Někdy přemýšlím o tom, kde se v některých lidech bere to
sebevědomí a pohrdání prací jiných bez skutečné znalosti problémů.
Nyní jsem proto chtěl ještě jednou na konci volebního období velmi srdečně poděkovat
starostům, místostarostům, členům rad a zastupitelstev měst a obcí za jejich úsilí v minulém
období. Přes obtížnost této práce mnozí jdou znovu a znovu s kůží na trh. Obzvláště neuvolněným starostům a zastupitelům na malých obcích, kteří se starali o chod svých vesnic
po svém zaměstnání, patří velký dík. Všem voličům ve městech a obcích bych rád popřál,
aby volili za své představitele ty, kteří budou fundovaně, upřímně a obětavě pracovat pro
obecný (a obecní) prospěch.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...
V Jemnických listech jsem napsal, že nemám informaci o nařízení vlády České republiky o zrušení osobní železniční dopravy na trati 243 Jemnice – Mor. Budějovice.
Nevím, kde byla tato informace získána a zveřejněna v JL č. 6 – červen, strana 14 – 15
(Ing. A. Finda). Proto jsem se obrátil na Úřad vlády ČR. Rád bych zveřejnil odpověď ze dne
16. června 2014, č.j. 8702/2014-OSV a uvedl celou záležitost podle pravdy. Podle vyjádření
v dopisu vláda o zrušení osobní přepravy nejednala.
A co dodat ještě k dopravě na silnici 152/II v Jemnici? Ve třech dnech po třech hodinách,
tedy za devět hodin bylo spočítáno 2250 osobních aut a 284 nákladních. Dny a čas byly
vybírány náhodně. Svět se pomalu vrací k železniční dopravě. Neděláme pravý opak? Naši
předci prosadili železnici, která v roce 1896 spojila Jemnici s Mor. Budějovicemi. Pokus
o její prodloužení do Dačic (13 km) byl odsunut. V roce 1946 bylo prodloužení zařazeno
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do plánů dvouletky. I přes sliby nebyl plán, bohužel, splněn. A tak jsme svědky toho, že
po bezmála sto dvaceti letech zůstává jen u plánu! A tak to asi bude i s plánovaným obchvatem Jemnice. Petice o zachování provozu na této kulturní památce, snížení počtu projíždějících aut a umožnění lidem využívání železniční dopravy. Náklady podle informace
na 1 km, který jezdil o prázdninách na naftu při spotřebě 0,4 – 0,5 litru jsou srovnatelné
jako autobus.
Nabízí
se
i myšlenka předsedy vlády Slovenské republiky
o přepravě dětí
a důchodců vlaky
zdarma.
V ekonomicky
slabých částech
Kraje Vysočina
přepravovat lidi
do práce, děti
a důchodce železnicí podobně
a ne jen se dívat
na peníze, které se
někde vynakládají zbytečně. To je
vše!
Vladimír Hrbek

STŘED, o.s. informuje
Železnice spojila východ se západem
Více než 30 zaměstnanců společnosti Virgin postavilo železniční spojku mezi východním pobřežím Spojených států až po Western city. Železniční dobrodružství začalo u stolku hlavního předáka, který stavitele zaměstnal. Po přijetí do městečka na kolech se rozjel letní tábor v Panenské Rozsíčce, který
každoročně pořádá občanské sdružení STŘED. Během dlouhé stavby se účastníci tábora
setkali s vodou i pouštním horkem, s horami i údolími a nakonec se dostali do pobřežního
města Western city. Slavnostním otevřením nádraží a přestřihnutím pásky byl na železnici
zahájen provoz.
„Letošní letní výchovně-rekreační tábor organizovaný občanským sdružením STŘED
se nesl ve westernovém duchu. Účastníci, kterých bylo 21, se prostřednictvím úvodní motivace přesunuli na „divoký západ“, kde strávili celý týden.
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Tábor zpestřilo několik zážitkových aktivit, jako jsou jízdy na koních, střelba z luku,
lanové aktivity, výlet do Telče a koupání v nedalekém rybníce,“ informoval vedoucí tábora
Karel Vondráček.
Pracovníci formou letního výchovně-rekreačního tábora poskytují dětem a mladým lidem podporu v obtížných životních situacích a nabízejí aktivní a smysluplné trávení volného času, včetně rozvoje spolupráce mezi nimi. „Naším specifickým prvkem je individuální
přístup k účastníkům, a to formou menších skupinek, které vedou zkušení vedoucí,“ vysvětluje Vondráček.
Při pořádání letního výchovně-rekreačního
tábora
každoročně spolupracujeme se
sociálními odbory Městského
úřadu v Třebíči, Moravských
Budějovicích a Jemnici, které
doporučují účastníky pobytu
a ti pak mohou žádat o jednorázovou finanční podporu. Dotace Nadace rozvoje občanské
společnosti výrazně přispěla
k úhradě dalších nákladů spojených s výchovně-rekreačním
táborem.
Bc. Karel Vondráček,
vedoucí výchovně-rekreačních
táborů a NZDM eMBečko
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XIX. Mezinárodní veletrh vzdělávání
DIDACTA 2014
Tradiční veletrh vzdělávání DIDACTA se návštěvníkům
otevře ve čtvrtek 16. října 2014 od 9.00 do 18.00 hodin v prostorách Střední průmyslové školy Třebíč (Manž. Curieových 734).
Cílem veletrhu je podat rodičovské, školské a podnikatelské veřejnosti ucelený přehled o nabídkách vzdělávacích aktivit škol
a školských zařízení a umožnit podnikatelským subjektům, aby
představily veřejnosti své produkty a služby.
Veletrh umožní prezentaci vzdělávacích institucí především z Kraje Vysočina a dalších
krajů ČR (Olomoucký, Jihomoravský, Pardubický, Jihočeský, Zlínský) a tím bude přínosný
zejména pro širokou veřejnost, která stojí před rozhodnutím, kam umístit své děti do dalšího vzdělávacího procesu po ukončení základní školní docházky.
Na letošní ročník je přihlášeno mnoho vystavovatelů – vesměs se jedná o tradiční účastníky, mezi kterými nechybí např. Střední zahradnická škola Rajhrad, Střední lesnická škola
Hranice, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín nebo Střední průmyslová
škola chemická Pardubice a mnoho dalších.
Na stáncích i na venkovním prostranství budou jednotlivé střední školy a učiliště prezentovat nabízené studijní obory a také informace o svém zázemí, aktivitách a možnostech
propojení studia s praxí. Dále budou součástí programu nejrůznější doprovodné akce (např.
ukázka výcviku sebeobrany), přehlídky a přednášky.
Srdečně zveme všechny rodiče a budoucí studenty k návštěvě již 19. ročníku tohoto
veletrhu.
Petra Valová, projektový manažer

Nebezpečí houbaření
Ke konci prázdnin a začátkem školního roku velice často řeší policisté případy, které
mají souvislost s houbařením. Češi jsou vášniví houbaři, a tak v tomto období lze u lesů
vidět zaparkovaná vozidla, jejichž majitelé sbírají houby. Houbaři ale musejí mít na paměti
několik zásad, kterými by se měli řídit.
Řidiči si musí uvědomit, že vjezd a parkování vozidel v lese je podle lesního zákona
zakázáno. Pokud již řidič zaparkuje své vozidlo na vhodném a bezpečném místě u lesa,
musí si ho řádně zabezpečit. To znamená zkontrolovat, zda je vozidlo řádně zamčeno a má
uzavřena všechna okna. Zaparkované automobily jsou častým terčem zlodějů, a tak uvnitř
nesmí zůstat žádné cennosti. Pro zloděje, který za oknem uvidí kabelku nebo fotoaparát, je
dílem okamžiku rozbít okno a věci ukrást.
Policisté také často pátrají po houbařích, kteří se v lese ztratí. Těmto případům lze předcházet dodržením několika zásad:
1. Houby sbírám pouze na místech, která znám. Pokud jsem v neznámém lese, snažím
si zapamatovat orientační body, podle kterých najdu cestu zpět.
2. Vždy mám u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud se ztratím nebo
zraním, mohu jím přivolat pomoc.
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3.

Vždy informuji rodinu, své kamarády nebo známé o tom, že jdu na houby a kde je
přibližně budu sbírat.
4. Pokud trpím vážnou nemocí nebo alergií, musím mít u sebe potřebné léky.
Při dodržování těchto několika základních pravidel budete mít jistotu, že v případě nějaké nepříjemné příhody, která vás při houbaření může potkat, se vám včas dostane potřebné
pomoci.
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina

MAS Jemnicko informuje
Vážení občané,
Jemnický mikroregion se chystá zpracovat strategii svého rozvoje 2020. Půjde o významný
dokument, který by měl sdělovat, na co by se představitelé mikroregionu měli v následujícím období zaměřit a k jakému cíli by vlastně měl mikroregion směřovat. Strategie mikroregionu se bude zpracovávat v rámci většího územního celku, tzv. Regionu renesance, který
se rozprostírá na území Telečcka, Třešťska, Dačicka, Slavonicka, Jemnicka a přilehlém rakouském území.
V první fázi bude zpracováván profil mikroregionu, který by měl analyzovat jeho potenciály, problémy, potřeby, atd. Při takové analýze je pro nás velmi důležitý názor Vás,
občanů, na tyto otázky. Připravili jsme proto anonymní dotazníkové šetření, které je zveřejněno na webových stránkách http://evaluacnisetreni.cz/RR-Jemnicko. V písemné podobě je
možné dotazník vyplnit a odevzdat v Turistickém informačním centru v Jemnici.
Průzkum probíhá v období 1. 8. – 15. 9. 2014. Jeho cílem bude zjistit Vaše potřeby,
názory a postoje k životu ve Vašem regionu a pojmenovat problémy a omezení, se kterými
se potkáváte. Budeme velmi vděčni za čas, který se rozhodnete vyplněním tohoto krátkého
dotazníku věnovat! Vaše názory a odpovědi nám umožní lépe porozumět tomu, co občané
našeho regionu považují za skutečně zásadní ve vztahu k jeho rozvoji.
Jakékoliv dotazy k chystanému projektu zpracování strategie rozvoje mikroregionu
i k dotazníkovému šetření rádi zodpovíme na emailové adrese: dfd@fd.cz
Velmi děkujeme za Vaši spolupráci!
Za MAS Jemnicko, o.p.s. Jana Karásková
Virtuální univerzita třetího věku v Jemnici opět začíná
Studenti Virtuální univerzity třetího věku (dále VU3V) v Jemnici mají za sebou druhý
kurz Čínská medicína v naší zahrádce. Kurz úspěšně absolvovalo deset studentů z Jemnice
a okolí.
Jak jsme Vás již informovali, VU3V je moderní typ výuky, který je založen na využití
nových technologií a internetu, má prvky dálkového vzdělávání a je didakticky přizpůsobený charakteristickým specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání
na vysokoškolské úrovni. Zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci
s lektorem a další aktivity, které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet. Účastníkem
studia je senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez ohledu na věk a osoby 50+ /
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nezaměstnané a čekající na statut důchodce/, maturita není podmínkou.
S dalším kurzem, který obsahuje 6 přednášek, začínáme začátkem října na téma:
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
Účelem kurzu je seznámit posluchače s pěstováním jedlých a léčivých hub. Bude též
poukázáno na rozdíly v pěstebních postupech různých skupin pěstovaných léčebných hub
a jejich účinných látek. Cena celého kurzu je 200,- Kč.
První přednáška kurzu je nezávazná, uchazeč má tedy čas na rozmyšlení, zda bude
v kurzu pokračovat. Kurz se uskuteční v Městké knihovně v Jemnici.
Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma, přihlaste se nejpozději
do 26.9.2014 v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, která se nachází v jemnickém
Podnikatelském inkubátoru (Husova 2), ve druhém patře, hned vedle výtahu, nebo na mail
masjemnicko@seznam.cz či telefonu 602779923.
Více informací se dozvíte v kanceláři MAS nebo na stránkách www.e-senior.cz
Sekretariát MAS Jemnicko, o.p.s.

Základní umělecká škola informuje
Nový školní rok je již v plném běhu, žáci a žákyně oprášili hudební nástroje a vyhledali
založené noty. A přesto se chceme ještě vrátit ke dvěma posledním měsícům loňského školního roku. Byly plné aktivity všech žáků naší pobočky. Uskutečnilo se několik zajímavých
akcí, o kterých jsme ještě neinformovali.
V květnu se uskutečnil koncert k Roku české hudby, který proběhl v rodinné atmosféře
v sálku naší pobočky. Tato významná hudební událost ještě nekončí, čeká nás ještě půl roku
zajímavých výročí, akcí, projektů. Dne 22. května jsme opět podnikli „výpravu za operou“.
Brzy ráno jsme vyjeli do Brna, abychom mohli v Janáčkově divadle zhlédnout operu Leoše
Janáčka Příhody lišky Bystroušky. V loňském školním roce to byla druhá návštěva operního
představení a měli jsme radost, že i druhý osvědčený titul se všem zúčastněným líbil.
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Jako každý rok nás v květnu čekalo v místním kulturním domě setkání s nějakým umělcem v rámci Hudebních slavností. Dramaturgie nám přidělila pěvecké duo sester Elefteriadu.
Koncert se velice vydařil a vedle radosti ze společného hudebního zážitku získala naše škola
i nemalý finanční obnos ze vstupného. Tímto chceme také poděkovat především všem návštěvníků koncertu, protože i letošní výtěžek z koncertu byl městem věnován naší pobočce.
Dne 10. června si zahráli všichni absolventi I. i II. cyklu hudebního oboru na absolventském koncertu, který proběhl v jejich velice vydařené režii. Žáci se předvedli i jako
velice šikovní konferenciéři. Vystoupení udělalo především radost všem blízkým loňských
absolventů.
Na úplný závěr roku jsme dostali dárek od studentů Ježkovy konzervatoře v Praze, kteří
uspořádali pro žáky naší ZUŠ v Moravských Budějovicích koncert. Svým i „jazzovým programem“ byli zpestřením pro všechny návštěvníky. Pro naše žáky to byla určitě i pobídka
k pilnému cvičení a zdokonalování se ve hře na svůj nástroj.
Dne 20. června se uskutečnila již po třetí Noc pod klavírem. Pěkná tečka za celým
školním rokem. Jako vždy přinesla tato akce hodně zábavy, legrace i mírného „poučení“
pro děti i učitelky.
Luba Jánská

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
možná si vzpomínáte, že jsme vám v dubnových listech slibovaly přednášku o Dornově
metodě neboli jemné manuální terapii, jejíž pomocí jsou klouby a obratle bezpečně a přesně uváděny zpět do svých původních správných poloh. Svůj slib tedy plníme a zveme vás
na přednášku Petry Sehnalové o Dornově metodě, která se uskuteční ve středu 8. října
2014 v 17.00 hodin. Na přednášce budete mít možnost poslechnout si i osobní zkušenosti
klientů Petry Sehnalové, se kterými „pracovala“ v předchozích měsících.
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Z nových knih:
Jonasson Jonas - Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel: román o jednom veselém
útěku a také o šíleném životním příběhu svéhlavého muže, který se sice nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten do velkých historických událostí
20. století.
Guillou Jan - Stavitelé mostů: 1. díl románové série Velké století. Příběh tří bratrů o lásce
a poslání. Příběh o lidstvu a století, které nás všechny utvářelo.
Kupka Jiří Světozar - Válečná nevěsta: nevšední milostný příběh s osudnou volbou mezi
dvěma bratry, které rozdělila válka.
Docherty Dan - Tai-či od A do Z: průvodce. Cviky, formy, sestavy, historie.
Däniken Erich - Pozdravy z doby kamenné: autor představuje svůj jedinečný archiv a nabízí
čtenářům 195 fotodokumentů o aktivitách mimozemských návštěvníků, kteří v době
kamenné navštívili naši zemi.
Připravujeme:
8. října v 17.00 hodin – Dornova metoda
říjen – listopad – beseda s cestovatelem Vojtou Trčkou

Pracovnice knihovny

Vzkaz
Je po prázdninách a dovolených, kdy nám bylo dopřáno více času i na připravenou
četbu a diskusní večery při svíčce či dohasínajícím plápoláku. Zrnka moudrosti a štěpné
verše je však třeba sbírat celoročně. Hledáte-li proto tip na podnětná zamyšlení, určitě
nahlédněte do archivu Tv 24 se stručným názvem „Vzkaz“.
Již vícekrát jsem ve zmíněném pořadu „VZKAZ“ vyslechl při snídani úvahy významných osobností. Nejvíce mě zaujal Jan Sokol citátem francouzského filozofa minulého století Allena Gisberga: „Štěstí je odměna těch, kteří je nehledají.“ Dále to byl Mons. Jiří
Paďour, emeritní biskup budějický, který na závěr odpovědí na různé otázky vyjádřil své
poselství slovy: Pro smysl a štěstí lidského života je důležité pochopit jedno: „Pán Bůh
je velký“. A do třetice, Vojtěch Cepl, spolutvůrce české ústavy a bývalý ústavní právník,
pronesl v neděli 10. 8. ráno v sedm hodin následující doporučení pro dobré soužití v naší
republice: „Non sub hominem, sed sub legem“. Ne vláda lidu, ale vláda řádu a práva.
Zastavme se krátce u těchto třech výroků.
Štěstí. Každý člověk touží být šťastný. Hledá, co by ho mohlo trvale naplňovat
a uspokojovat. V tomto postoji může vyjít na mnohé cesty - dobré i špatné. Pro útěchu
těm, kteří ve své cestě za štěstím pobloudili, doporučuje astronom Jiří Grygar ve stejnojmenném pořadu, aby si svou negativní zkušenost nenechali jen pro sebe, ale varovali
svým svědectvím podobně kráčející. Všem, kteří své štěstí - svůj život - biblicky řečeno,
již nalezli, je také třeba připomenout jedno: Nebudeš šťastný, když vedle tebe bude znít
pláč a kanout slzy. Proto stále platí: Jen ten, kdo hledá štěstí druhých, nachází své vlastní.
Bůh je a je velký. Islám vyjadřuje svou víru zvoláním: Alah akbar! Bůh je největší! Toto přesvědčení však nelze nikomu vnucovat. Boží království se sice buduje v čase
a na zemi, ale svého dovršení dojde až ve věčnosti nebe. Proto je důležité tolerovat různé stupně nedokonalosti i nedostatků bez snahy vše násilně korigovat. Fanatismus a názáří 2014 / Jemnické listy / 15

silí Bůh odmítá. Pán Ježíš říká učedníkům: „Nechte pšenici i koukol růst společně až
do žní…“ Mt 13,30. Teprve když se uzavře kniha života každého člověka i celého vesmíru, pak bude vše spravedlivě posouzeno samotným Stvořitelem.
Vláda a právo. Třetí zásada se týká uspořádání vztahů mezi lidmi. Autor potvrzuje,
že existence řádu a práva je lepší než vláda lidu. Zároveň však připouští, že formulace
pravidel pro společnost se musí lidmi odhlasovat. A právě zde je velké nebezpečí. Všechny totality, dávné i nedávné minulosti, se zaštiťovaly vůlí lidu, senátu či paramentu. Jak
to ale ve skutečnosti dopadlo, vidíme nejlépe na francouzské revoluci a těch dalších,
které následovaly podle stejného scénáře demovlády. Proto je třeba vždy posoudit, zda
definované zákony nejsou v rozporu s tím, co vyhlásil Mojžíš na Sinaji Dt 5,6-22 a Ježíš
Kristus na Hoře Blahoslavenství Mt 5,1-11. Tyto principy jsou fundamentem pro budování každé společnosti a každého státu. /Např.: Život je třeba chránit od jeho početí až
do jeho přirozeného konce, manželství je trvalý vztah mezi mužem a ženou, jen legitimní
svazek, který je otevřený pro život, vytváří bezpečný domov pro děti a je také nadějí pro
třetí generaci, atd./ Proto Přikázání lásky je tím největším Zákonem nad všechny zákony.
Zlaté pravidlo, které nedávno připomněl kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský,
všem bez rozdílu ukládá: Co chceš, aby druzí konali tobě, to čiň ty i jim. Tato zásada
samozřejmě platí i opačně.
P. S. A můj vzkaz? „Buďte dobří, můžete-li.“ Sv. Filip Neri
Proč? Abychom byli šťastni. „Bůh nás povolal kázáním evangelia, abychom dosáhli
slávy našeho Pána Ježíše Krista.“ 2 Sol 2,14
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Vážení čtenáři Jemnických listů,
po přečtení prázdninového čísla radničních Jemnických listů jsem nabyl dojmu, že za vše
nepříznivé v případě Jemnice mohu já – Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina. Stále platí, že za ukončením pravidelné regionální železniční dopravy mezi Jemnicí
a Moravskými Budějovicemi byla malá obsazenost spojů. To je skutečnost, kterou neovlivní ani Kraj Vysočina, ani politické vedení města Jemnice. Mohou ji ovlivnit pouze
sami cestující, a ti svou nízkou početností rozhodli o budoucnosti této formy dopravy
na Moravskobudějovicku. Osobní železniční dopravu v této části kraje nahradily rozšířené linky autobusů. Každý pracovní den odjíždí ČTRNÁCT přímých spojů z Jemnice
do Moravských Budějovic (z toho tři dálkové) a stejný počet opačným směrem (z toho pět
dálkových). Do této chvíle jsme na tento druh dopravy nezaznamenali jedinou stížnost,
naopak spokojenost je slyšet z Budkova, který si spojově polepšil.
Přání vedení města Jemnice vrátit regionální dopravu na železnici bohužel jednomyslně nepodporují všechny obce na trati. Minimálně polovina ze starostů na trati Jemnice
– Moravské Budějovice nemá se současným komfortnějším řešením – tedy autobusovou
dopravou – žádný problém nebo je jim to jedno. Vyplynulo to z březnového jednání konaného na jemnické radnici. Nostalgie je jedna věc – připomínkové jízdy v rámci prázd16 / Jemnické listy / září 2014

ninových programů Jemnici nikdo nezakazuje a Kraj Vysočina je do budoucna připraven
je i dílem podporovat, na druhou stranu nákladovost pravidelného železničního spojení
Jemnice – Moravské Budějovice je už několik let nad poměry a pro kraj, a do budoucna
i pro město a přilehlé obce, by představovala obrovskou finanční zátěž. Na základě nepříznivých čísel bylo v době ministra dopravy Víta Bárty rozhodnuto o zrušení provozu
některých regionálních tratí, jedna z nich byla právě jemnická. Dodnes toto rozhodnutí
nikdo z ministrů nezměnil. Aktuálně vyčíslené náklady na provoz trati Jemnice – Moravské Budějovice jsou 12,6 miliónů za rok s tím, že tržby ze všech druhů dopravy se
ročně pohybovaly kolem 650 tisíc korun. Porovnáním těchto dvou čísel se nabízí logická
otázka, kdo a z čeho by nadále pokrýval opakovanou hlubokou ztrátu?
Za posledních šest let Kraj Vysočina investoval na Jemnicku desítky miliónů korun
nejen do oprav silnic. Už čtyři roky má Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
výjezdové stanoviště právě v Jemnici. Téměř osm miliónů stála generální oprava střechy
a půdní konstrukce na Dětském domově Budkov, další milióny korun si vyžádala generální oprava kotelny a vytápění Dětského domova Jemnice. Kraj Vysočina opravil silnici
II/408 Jemnice – Dobrá Voda za 34 miliónů korun. Mohl bych takto pokračovat dál a vracet se o několik let zpátky, připomínat zásadní investice kraje, které se příznivě podepsaly
na kvalitě života spoluobčanů v Jemnici. Naučil jsem se hledat při řešení problémů kompromisy. Kompromisy, které však jednu skupinu lidí neupřednostňují nad úkor jiné. Práce
pro Kraj Vysočina mě naučila, že některé problémy nemají okamžité nebo jednoznačné
řešení a věčné hledání neexistujících viníků pouze zdržuje od smysluplné práce.
Hezký a klidný zbytek léta.
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast majetku a dopravy

Jemnický zámek a poměry na radnici v r. 1999
Nechci si naříkat ani stěžovat, ale ty kecy, které se neustále opakují, o tom, co bylo,
jen potvrzují, že zastupitelé i občané města žijí v úplném informačním vakuu (JL červenec - srpen 2014 – Starostovo okénko, Vlak versus cyklostezka, Víte, že...).
Copak není nikdo schopen podívat se do archivu města a přečíst si, jak to bylo?
Všichni ti chytří, které jsme před 20 lety vyzývali ke spolupráci a neměli zájem, dnes
ale mají patent na rozum a ví, jak se to tenkrát mělo dělat.
Město Jemnice se v roce 1991 přihlásilo o tzv. „historický majetek obce“, do kterého
spadal i zámek. Po konfiskaci původním majitelům v roce 1945 byl předán městu. Vzápětí se do zámku nastěhovala armáda a ta zámek užívala bez jakékoliv smlouvy a placení
nájemného až do svého zrušení v roce 1993. Po zrušení útvaru nastoupili různí zájemci
o koupi zámku, které dohazovalo tehdejší ministerstvo obrany. Využití bylo různé: luxusní nevěstinec, luxusní starobinec pro zámožnou klientelu ze Západu, lázně s vodoléčbou
– tehdy nebyl vranovský vodovod a v Jemnici byla kritická situace s vodou a podobné
nesmysly. Abychom předešli těmto spekulacím, nechali jsme potvrdit vlastnická práva
města na zámek, která byla na město vložena už v roce 1945. Nebyli jsme tak naivní,
jak uvádí pí Jánská, ale snažili jsme se v této hektické době získat pro město maximum.
Vždyť zámek leží v centru města a vidina nevěstince nás děsila.
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Veškeré další snahy o využití zámku nějakým praktickým způsobem se ukázaly nereálné. Zamýšlené rehabilitační centrum pro paraplegiky a diabetiky ministerstvo zdravotnictví zamítlo, střední školu stavebních řemesel – zájem firem o absolventy byl značný
– ministerstvo školství zamítlo taktéž, ministerstvo obrany shánělo objekt mezi Prahou
a Vídní pro potřeby NATO, ale po čase zájem vyšuměl. Po všech možných konzultacích
nám bylo doporučeno, že nejlepším řešením bude zámek rehabilitovat jako prohlídkový
objekt. Zájem projevila Moravská galerie Brno – nakonec dala přednost Mikulovu, dále
Středočeská galerie pro sbírky fotografie – dnes je v Jindřichově Hradci. Tomuto řešení
bylo nakloněno ministerstvo kultury i Státní ústav památkové péče. Na zasedání zastupitelstva po nekonečné diskusi se tento záměr odsouhlasil, a tak jsme začali připravovat
projekt kulturně-společenského využití zámku. Že je to reálná šance jsme si ověřili v obcích, kde také vlastnili zámek (Borovany, Polná, Uherský Ostroh, Zlín, Blansko, Konice,
Rosice atd.). Vypracoval se záměr využití, zámek se geodeticky zaměřil, objednala se
projektová dokumentace a dohledával se kmenový inventář. Nakonec se zjistilo, že vybavení zámku bylo nesmírně cenné a největším překvapením pak bylo, že už po vyvlastnění
v roce 1945 chtělo MK zařadit jemnický zámek do své sítě zpřístupněných objektů pro
jeho výjimečnost.
Na zákrok místních komunistů a za pomoci jejich soudruhů na vlivných místech
se toto rozhodnutí zrušilo ve prospěch armády, která prý zajistí rozvoj města. Pikantní
na tom je, že stejný záměr měly i Dačice a Mor. Budějovice. Jemničtí ale měli delší prsty
a vyhráli. Zmíněná města mohou být ráda, že neuspěla, protože prosperují dodnes i bez
armády a dnes jsou jednou tak velká než Jemnice. Takže armáda nebyla všespásná, ale
vše záleželo na schopnosti radních.
Po tomto nešťastném rozhodnutí se zámecký inventář roztřídil a nejcennější kusy se
rozvezly do jiných zámků, kde je můžete vidět. Značná část inventáře (možná polovina)
je ale skryta v depozitářích zámků Náměšť a Jaroměřice. Ty nejcennější věci jsou ozdobou zámků Jaroměřice, Náměšť nad Oslavou, Dačice, Lednice, Milotice, Boskovice,
Bučovice a Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Knihovna v počtu 7.500 svazků je
zařazena do Univerzitní knihovny v Olomouci, ale dá se dohledat pouze podle ex libris
– není uchována jako celek. Na základě těchto zjištění a vypracovaných projektů jsme
byli zařazeni do programu „Záchrana architektonického dědictví ČR“ a začali jsme čerpat
dotace. Za čtyři roky se proinvestovalo asi 16 milionů Kč, z toho asi 4 miliony Kč z našeho rozpočtu. Přesnou sumu financí už si nepamatuju.
Z těchto financí se podařilo realizovat: vyčištění zámku od vojenských úprav a dostaveb, vyvezení zasypaných sklepů, odstranění novostaveb garáží a vrátnice s basou,
zrušení asfaltových povrchů, stavebně-historický a archeologický průzkum, položení nových inženýrských sítí v celém areálu s přípojkami do všech budov, sanace dřevomorky,
oprava střech, vybudování nových mlatových povrchů v areálu, obnova východního zahradního parteru včetně bazénu, který armáda zničila, založení trávníků, zřízení tříd pro
LŠU v kočárovně, zřízení dvou bytů a kanceláří správy majetku města v bývalé konírně
a obnova totálně zničené a zbořené hradby s balustrádou na jižní straně zámku. Dále se
začal svážet kmenový inventář z depozitářů zámků Jaroměřice, Bučovice, Milotice, Lednice a Vranova. Po zřízení nové elektroinstalace se začalo s odkrýváním a restaurováním
nástěnných maleb v salonech východního křídla. Pravdou je, že hrubé stavební a zemní
práce se prováděly vlastními silami pomocí technických služeb města, což značně sníži18 / Jemnické listy / září 2014

lo finanční náklady. Bez jejich práce by se tak velký objem prací nepodařilo realizovat.
A za to jim patří velký dík.
Na konci druhého volebního období v roce 1998 už jsem byl vyždímaný jako citron
a rozhodl jsem se už nekandidovat. Okamžitě znovu ožily záměry zámek prodat a zbavit se ho. Bylo mi líto vynaložené práce a všeho toho úsilí o záchranu zámku, vlastně
rodinného stříbra, které značná část obyvatel Jemnice nechtěla, a tak jsem začal jednat
o převodu zámku na stát, který by garantoval pokračování nastartovaného znovuzrození.
Tušil jsem, že jakmile odejdu, všechno to úsilí přijde nazmar.
Nebylo to jednoduché, ale nakonec MK souhlasilo a pověřilo ředitele SUPP Brno,
aby převod nachystal. Na svolaném zastupitelstvu města po nekonečné diskusi se záměr
odsouhlasil. Podle mého názoru to byla jediná cesta jak pokračovat, protože Jemnickým
k tomu chyběla chuť, vůle, potřebné vize a nadhled. V budoucnu mohl zámek do města přilákat více návštěvníků. Dnes je návštěvnost hradů a zámků 10.000 až 50.000 lidí
za rok v jednom objektu. Někteří občané města však po zmíněném zastupitelstvu začali
šířit fámy, že usnesení je neplatné. Svolali jsme tedy další jednání, kde se vše probíralo
znovu a se stejným výsledkem: „bezplatný převod zámku na stát“. MK a MF rozhodnutí
zastupitelstva akceptovalo a pověřilo ředitele SUPP Brno, aby zámek od města převzal.
Protože státní rozpočet na rok 1999 už byl hotov a SUPP Brno v něm žádnou položku
na zámek Jemnice neměl, podařilo se mi na MK ještě zajistit 1 milion korun na překlenutí
roku 1999 na nejnutnější výdaje.
Moje volební období skončilo v listopadu 1998. Dne 1. prosince jsem přišel do kanceláře na předávání úřadu. Po dvou hodinách čekání, kdy si mě nikdo nevšímal, jsem
odevzdal klíče od úřadu sekretářce a odešel s dobrým pocitem, že alespoň o zámek už
je postaráno. Zámek se měl předávat během ledna a od 1.2.1999 už měl být ve správě
SUPP Brno. Jaké však bylo překvapení, když město v lednu požadovalo od státu vrácení
vložených financí a bezúplatný převod se tak změnil v úplatný, v rozporu s usnesením
zastupitelstva města.
Tuto změnu však MK neakceptovalo a z převodu tak definitivně sešlo. Starosta
Mgr. Havlíček a Ing. Finda to tak definitivně po..... sami, ale celá léta to svádí na jiné. Tohle inteligentní a slušný člověk nedělá. Na MK zůstalo jakési tabulkové místo po našem
zámku volné, a proto okamžitě převedli na stát jiný objekt, a to hrad Veveří u Brněnské
přehrady a neprodleně se začalo s jeho opravou. Jak vypadá dnes, se může každý přesvědčit sám. A to, že Jemnice zámek nepotřebuje, je taky lež. Když se odstranila plechová
ohrada kolem zámku, okamžitě se v areálu začaly odehrávat veškeré oslavy a candrbály,
které město pořádá, pouze vlastní zámek už 15 let chátrá.
Zloba a zášť některých lidí v Jemnici je bezbřehá, dnes už to vím, ale pořád se nestačím divit. Koncem dubna 1999 zatarasila naši uličku dvě policejní auta, ze kterých
vyskákalo deset kriminalistů z Třebíče, a odvezli mě k výslechu. Na základě trestního
oznámení, které podalo město Jemnice, jsem prý po dobu vykonávání funkce starosty
systematicky rozkrádal zámek v Jemnici. Každý, kdo zámek znal, tak ví, že po padesátiletém hospodaření armády už na zámku nebylo co ukrást. Po půlročním vyšetřování se
případ uzavřel a odložil s tím, že se obvinění nezakládá na pravdě. Z iniciátorů tohoto
svinstva se mi nikdy nikdo neomluvil a mně zůstal z ostudy kabát. Paradoxem je, že
po mém soustavném drancování zámku tam přece jen něco zůstalo. Město nechalo opravit a zprovoznit zámecké hodiny asi za 150.000,- Kč. Léta šly a bily, až zmlkly. Když se
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vyměnilo vedení radnice, dožadoval jsem se uvedení zmíněných hodin do chodu. Nebylo
to však možné, protože za kralování zmíněných dvou soudruhů na radnici někdo celý
stroj ukradl. Přísahám, že já to nebyl. Svou kůži jsem v oné době nesl na trh dobrovolně
a takové případy, jako můj, se občas stávají, ale je potřeba vědět, že lidé tohoto ražení
v Jemnici kalí vodu dál, dnes třeba na problému železnice.
Vážení občané, za dnešní stav zámku můžete poděkovat tehdejšímu zastupitelstvu
města, tehdejšímu vedení města a také sobě, protože vy jste si je zvolili, a tak si sami
zapříčinili tristní stav zámku. Dnes mohl být už patnáct let zámek oživen a město by to
nestálo ani korunu. Zajeďte si na Veveří, abyste mohli tiše závidět.
V Jemnici se lže a mlží už od roku 1945, kdy se dostala k moci komunisticko vojenská
lobby a trvá to dodnes. Doufejme jen, že už to snad brzy vyhnije a do zastupitelstva se
dostanou fundovaní a osvícení otcové města. Znovu budou volby, používejte prosím svůj
mozek.
P.S. Reakce na tento článek mě nezajímají a nemíním na ně už reagovat.
Jiří Tříska, bývalý starosta

Být otrokem pokroku či ne?
(odpověď panu Kopečkovi)

Pan Kopeček v posledních JL kritizoval můj pohled na parkování. Problémy, na které
jsem chtěl upozornit, on za problémy nepovažuje. Nízkoemisní zóny ve městech, kam
nemají mít vstup neekologická auta, vnímá jako byrokratickou šikánu. Připomínám, že
jediná strana, která byla proti zavedení nízkoemisní zóny v Praze, je ODS.
Pan Kopeček má zato, že rozšířením individuální volnosti se musí automaticky zvýšit
i kvalita života. Ať se prý každý postará o sebe a všem bude dobře. Na co si kdo vydělá,
na to má právo. Tak uvažuje liberál.
Na rozdíl od pana Kopečka chápu svobodu konkrétněji. Dejme tomu, že v nějaké
aglomeraci budou mít všichni možnost libovolně jezdit vlastním autem. Získají tím vyšší
kvalitu? Ne, a svobodu asi taky ne: vystaveni hluku motorů a jejich zplodinám budou se
posunovat v nekonečné řadě aut od semaforu k semaforu, zastavovat na všech přechodech, trávit spoustu času troubením, hledáním místa k zaparkování. Jestli to má něco
společného s dobře prožitým časem, nevím. Naše názory na kvalitu života se zřejmě
liší.
Jemnice je idylka. Dopravní problémy Prahy nebo Plzně nás věru netlačí. Už řadu let
se vylidňujeme. Nebydlí tu ani pan Kopeček. Ale i u nás se individuální svoboda nemusí
rýmovat s kvalitou života. Například pejsci. Domácnost by měla mít svobodu, aniž by jí
někdo kvůli tomu tahal peníze z kapsy, pořídit si libovolný počet čtvernožců a venčit je
tam, kde si pes umane. Že bychom se pak všichni báli na ulici šlápnout, abychom do něčeho nešlápli, to je druhá stránka. Svoboda vítězí, kvalita života trpí.
Ať mi někdo vysvětlí, jak se můj život zkvalitní tím, že musím obcházet auta zaparkovaná na chodníku, nebo že nemůžu vyfotit portál kostela bez stafáže parkujících aut?
Jakou kvalitu pociťují děti, které si nemůžou hrát před domem, protože se tam každou
chvíli přiřítí auto? O tom, že oběma bránami na Malé brance, kde je mimochodem zákaz
vjezdu, každou noc projíždějí vozidla (možná podnapilých) řidičů, kteří se chtějí vyhnout
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možné kontrole na hlavní ulici, jsem už jednou psal. Každý rok z nich někdo narazí
do zdi.
Budiž, buďme liberálně tolerantní a zkusme připustit s panem Kopečkem, že každý
jedinec má právo přepravovat se vlastním autem. Myslel tím jen lidi z tak zvaného západního světa? Pochybuju, že by bojoval za stejné právo i pro pět miliard Asiatů a Afričanů.
Výrobci automobilů by si mnuli ruce, ale životu na naší planetě by to neprospělo. Zkrátka
kvalita života není vždy slučitelná s volností. Rozhodující je množství. Co šlo, dokud
nás byla hrstka, už nejde, když je nás spousta a když si všichni nárokují volnost dělat
totéž. Podmínkou svobody je uznat, že jako občan mám nejen práva, ale i povinnosti. Demokraticky zvolené orgány rozhodují koneckonců i mým jménem. Mají tudíž legitimní
možnost mou svobodu omezit. I takoví fandové motorismu, jako jsou Němci, zavádějí
dnes na svých silnicích mýto, o parkování ani nemluvě.
Ale samozřejmě souhlasím, že do konečného rozhodnutí je třeba zapojit obyvatele
města. Ať o zavedení parkovného hlasují ti, kdo tu bydlí.
Milan Růžička

Reakce na část článku Starostovo okénko

Vážení spoluobčané,
nedá mi, abych nereagoval na část textu p. starosty uveřejněného v Jemnických listech
(7-8/2014, str. 4) ohledně převodu zámku na stát. Jak ve svém článku uvádí, asi v polovině
roku 1998 byl dojednán převod zámeckého areálu, včetně všech objektů, zpět na stát, potažmo na Památkový ústav Brno. Zdokumentování v usneseních a zápisech zastupitelstva
města ze dne 22. 10. 1998 a 11. 11. 1998 je přímo schválen bezúplatný převod do vlastnictví státu a jak pan starosta uvádí, ještě 21. 12. 1998 byl schválen zastupitelstvem města bezúplatný převod nemovitostí a pozemků areálu zámku. Mne zastupitelstvo pověřilo
jednat jeho jménem s Památkovým ústavem v Brně o konkrétní podobě bezplatného převodu a po „DOHODĚ“ tuto darovací smlouvu podepsat. Jednání, která následovala, nevedla
bohužel ke kýženému převodu na stát. A tady pan starosta neříká pravdu, když uvádí, že
k převodu nedošlo z části z toho důvodu, že si město kladlo podmínky pro Památkový ústav
(stát) nepřijatelné.
Ačkoliv si někteří zastupitelé kladli podmínky týkající se vrácení vynaložených financí
městem za dosavadní opravy zámku, což bylo pro stát neakceptovatelné, já jsem nejednal
nikdy sám za sebe a vždy jsem tlumočil pouze rozhodnutí SCHVÁLENÁ zastupitelstvem.
Každé usnesení, jeho plnění nebo splnění jsem jasně komentoval jak na radě, tak i na zastupitelstvu. Nikdy jsem nic nezamlčel a vždy jsem říkal pravdu. Ostatně tzv. opozice, která
měla výrazné zastoupení jak v radě, tak i v zastupitelstvu by mi to nedarovala.
Vždy jsem prosazoval návrat zámku do vlastnictví státu. S ředitelem památkového ústavu jsem jednal vždy a pouze v duchu výše uvedeného schváleného usnesení o převodu
zámku na stát BEZÚPLATNĚ, nikoliv za finanční kompenzaci. Jednání s ním probíhala
nejen v Brně, ale i v Jemnici a i když z jeho pohledu by byl náš zámek vhodný pro umístění
archivu, po jeho dalších jednáních na Ministerstvu kultury, nakonec sdělil městu, že ministerstvo toto z důvodu velkých finančních investic nakonec zamítlo. Tím aktivita ze strany
Památkového ústavu a Ministerstva kultury skončila. Dvakrát jsem rovněž hovořil s ministrem kultury p. Dostálem o možném, samozřejmě vždy bezplatném převodu zpět na stát.
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Ale co mi řekl, si budu pamatovat stále: „CHTĚLI JSTE HO, TAK SI HO NECHTE!!!“
Poté následovala řada jednání s různými zájemci o zámek, ale tzv. „opozice“ vždy
přišla s takovými podmínkami, které druhá strana nemohla akceptovat. Možná, nebýt
těchto podmínek, byl by už pravděpodobně nyní zámek, který nikdy v minulosti nepatřil
městu, ale rodům šlechticů a později státu, již pár let vhodným způsobem využíván. Já
jsem vždy prosazoval prodej pouze za symbolickou 1,- Kč s tím, že by jej někdo opravil
a staral se o něj.
Jistě by bylo zajímavé zjistit, kdo vlastně a kdy o převod zámku na město požádal. Byl
jsem v té době již v zastupitelstvu a žádné usnesení týkající se převedení zámku na město jsem
nikdy neviděl, ani o něm neslyšel, což by zcela jistě zastupitelstvo vědět a schvalovat mělo.
Je před volbami a každý usiluje o nějakou pozici. Mně o to nejde, ale byl bych rád, kdyby u nás v Jemnici byly po volbách na radnici síly, které to s námi, obyčejnými lidmi, myslí
upřímně a půjde jim v první řadě o rozvoj našeho hezkého města.
Mgr. Milan Havlíček

Poděkování

Nedávno jsem při procházce cestou k vodojemu ztratila mobil. Našly ho děti rodiny
Tesařovy od sv. Víta a po návratu domů mně čekala výzva, abych si ho vyzvedla. Byla jsem
jejich přístupem velmi překvapena, a jelikož jej považovaly za samozřejmost a odmítly
přijmout jakékoliv nálezné, chci jim touto formou upřímně poděkovat.
Zdeňka Kohoutová

Ve zdravém těle zdravý duch
„Ve zdravém těle zdravý duch,“ to nám říkávaly už i naše prababičky. Tělesný pohyb
by měl být nedílnou součástí našich životů, abychom mohli co nejdéle být aktivní a mít tak
radost ze života. Dělá ale naše město maximum pro to, aby ho podpořilo či vylepšilo?
Podle mého názoru ne. Už několik let vedu skupinová cvičení nejen pro ženy a troufám
si říct, že se setkávají s úspěchem. Baví mě dělat lidem radost prostřednictvím sportu a vyplavených endorfinů. Ráda bych v tom pokračovala, ale jsou mi neustále házeny klacky pod
nohy v podobě neúměrně vysokého nájmu. Když jsem tyto drahé prostory chtěla změnit
za nevyužitý kulturní dům, nebylo mi to umožněno, protože „je prý určen pouze pro kulturní akce“ (citováno z rady městského úřadu). Ale to není pravda! O tělesné kultuře se můžete
dočíst v celé řadě vědeckých publikací.
Své cvičení provozuji nejen v Jemnici, ale také v okolních městech, kde mi vycházejí
ve všem vstříc, přestože je zde větší konkurence. Ráda bych ve cvičení v Jemnici pokračovala, ale bohužel při stávajících podmínkách budu nucena vést své hodiny pouze v okolí
a cvičenci z Jemnice budou muset dojíždět, nebo se cvičení vzdát. Přestože je Jemnice malé
město, lidí dbajících na zdravý způsob života a s ním spojený pohyb je stále dost. Proto by
bylo jistě škoda kvůli organizačním věcem cvičení zrušit.
Všichni si stěžují, že v Jemnici nezůstávají mladí lidé, protože zde, mimo jiné, není dostatečné kulturní vyžití, a pokud se to někdo snaží zlepšit, není podpořen. Trochu paradox,
nemyslíte?
Mgr. Jana Špičková
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HROMY BLESKY Z CYKLOSTEZKY
aneb Jemnické vlakové vlastencování
Po zveřejnění článku pana Findy „Dráha ano, či ne?“ v JL 6/14 se na chudáka autora
sesypali kritici jako sršni na meloun. A přitom naprosto zbytečně, řekl bych. Vytrhat koleje na trati, která je od r. 1996 kulturní památkou /jako taková je uváděna i ve speciální
publikaci o technických kulturních památkách Kraje Vysočina/ - to by snad nešlo ani
v Jemnici, přestože u nás je možné ledacos. Je stěží k uvěření, že zbudování cyklostezky
z prostředků SFDI, spojené právě s likvidací kolejí, nabídl městu Kraj Vysočina jako
alternativu rušeného pravidelného vlakového provozu /jak uvádí pan Finda a ve své odpovědi i pan Nevěčný/.
Na druhou stranu udělal ale pan Finda něco, nač se nikdo z jeho ohnivých kritiků
nezmohl ani náznakem: navrhl řešení, byť zjevně pochybné a nerealizovatelné. Až dosud
byla veškerá kritika zrušení pravidelného provozu vyjadřována jenom trucovitým dupáním a vzteklým pofňukáváním „my chceme vlak, Joukle dej!“ A čím že argumentuje
pan náměstek Joukl a všichni ostatní upírači našich posvátných práv? Vlakem se nejezdí,
tudíž je nejen silně prodělečný, ale hlavně zbytečný. Dobrá tedy, vzchopme se k činu
a seberme jednou provždy všem podobným pochybovačům vítr z plachet!
Předkládám zde veřejnosti k úvaze dva jiné, podle mne naprosto reálné návrhy, jak
pravidelný provoz na jemnické trati zachovat. Pan starosta se v č. 7 – 8/ 14 JL /uzávěrka 15. 6./ pochlubil, že archy s vlakovou peticí podepsalo jenom v Jemnici už přes
1100 lidí. Za dva měsíce nepochybně mnohé další podpisy přibyly, navíc je z páně starostovy formulace zřejmé, že petice se podepisuje i mimo Jemnici.
Můžeme tedy oprávněně vyjít ze dvou předpokladů: 1) Petice má dnes okolo
1500 podpisů. 2) Signatáři petice chtějí jemnickým vlakem pravidelně jezdit /proč by
se jinak podepisovali, že?/.
Protože každá petice musí obsahovat adresy podepsaných, nebude problém, aby
je někdy kolem Tří králů městský úřad vyzval k zakoupení vlakovnice /předplacené
známky na způsob popelnice/. Signatáři povinně, leč jistě rádi, ostatní dobrovolně.
Jezdit by mohli, ale nemuseli, ostatně úřad se nikoho neptá, vyváží-li popelnici každý
týden nebo jen dvakrát za rok. Při jednotné ceně 1000 Kč máme rázem pohromadě
půldruha miliónu a s tím už se dá něco podniknout. A to nepočítám dobrovolnou podporu nepetičníků /sám si vlakovnici rád zakoupím/ a platby tisíců nadšených turistů…
Nebyl by to ostatně první ani jediný případ, kdy občané sami dobrovolně svým úsilím, prací i prostředky zachránili či významně přispěli k záchraně něčeho, na čem jim
společně záleželo: zámku /to ale, zdá se, nebude náš případ/, muzea / u nás, bohužel,
právě naopak/, kostela, kaple, parku, továrny, nádraží… Anebo pravidelného vlakového
provozu!
Někdy před 170 lety zhodnotil jeden výrazný rys naší národní povahy Karel Havlíček
takto: „Kéž by se nám to naše vlastencování konečně z huby do rukou vraziti ráčilo!“
Pro případ, že se v Jemnici stále vlastencuje pouze … ústy, vysypu z rukávu druhý návrh: Jemnickou šlapohybku aneb 1. visegradskou drezínostezku. Uvažme, že mnoho věcí,
které se původně jevily jako bezbřehá fantazie, se díky nadšení a úsilí často jen několika
málo lidí nakonec uskutečnily.
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Co k tomu potřebujeme? Kromě onoho nadšení vyrobit či zakoupit dvě drezíny /pro
začátek/ a sehnat potřebná povolení. Jen připomenu, že kdo chce, hledá možnosti a způsoby, jak by to šlo; kdo nechce, hledá výmluvy, proč to nejde /většinou lidé neschopní
či líní, často obojí/. Město by rázem získalo unikátní objekt zážitkové turistiky. Vlečňák
na kola, v Třebelovicích výhybka, promyslet pár detailů – a na drezínostezku bude vyprodáno na měsíc dopředu! Kulturní památka by zůstala zachována a pověst o jedinečné
dráze by se záhy rozletěla po světě.
Fantazie? Možná. Ale pořád lepší, než jen natahovat ruku a okopávat kotníky panu
náměstkovi. Ostatně soudím, že ať už se pokusíme realizovat kteroukoliv z navržených
variant, Kraj Vysočina nám v takovém případě přispěje velmi rád.
Luboš Tesař

Kde se v Jemnici říkávalo „U Šajby”

Jdeme-li Údolní ulicí, ve směru od Podolí, dojdeme asi ve dvou třetinách její délky
k bývalé tzv. „Rybárně”. V tomto domě čp. 230 měl před 1. polovinou min. století obchodník Karel Pejčoch v suterénu upravené prostory pro ryby. Tyto prodával ve svém hlavním
obchodě na Husově ulici čp. 109, nebo také na místě zákazníkům. Tok řeky Želetavky vedl
tehdy, před regulací, blíže kolem zmiňovaného objektu než dnes. Za domem vedla tehdy
po poměrně nízké hrázi pěšina a po lávce přes řeku pokračovala dále vzhůru okolo lesíka až
do polí nad ním. Před vyústěním pěšiny na okraji porostu stával mohutný kaštan a v okolí
se podle něj tak říkávalo. Na kmeni visíval tehdy svatý obrázek na památku, že se tam prý
z nešťastné lásky zastřelil mladý, tzv. adjunkt. Tento sloužil jako nížší úředník u hraběcího
hajného. Jeden starší člověk, který mi vše vyprávěl a bydlí nedaleko v ulici, tam nosíval
s kamarády ještě jako dítě květiny. Vrátím se ale k místu s názvem „U Šajby”. V lesíku,
který se táhne ve stráni nad tokem řeky, prý bývala zhruba v polovině jeho délky střelnice.
Panstvo z místního zámku tam prý chodilo cvičit střelbu do terčů. Podle toho lze usoudit,
že se může jednat o pravdivou informaci, protože „Šajba”, v němčině Scheibe, znamená
terč. Je ale ještě jedna možnost původu názvu, protože zároveň toto slovo znamená kotouč.
Při regulaci toku řeky prý v těch místech byly vybagrovány poměrně zachovalé mohutné trámy. Zmíněný pamětník mi také říkal, že když si jako děti v těch místech hrávaly,
bylo tam ještě vidět jakési velké kolo. Mohlo se jednat pravděpodobně o zbytky soustrojí
sloužící k vodnímu pohonu nějakého technologického zařízení. V tom případě toto mohlo
sloužit ke mletí kůry ze stromů, k získávání tzv. třísla. Toto se používalo při vydělávání
kůží a může to souviset s existencí koželužského řemesla v Jemnici. Konkrétně by se mohlo
jednat o případ prapředka jednoho starého jemnického rodu. Toho člověka prý zanechala
zraněného nebo nemocného procházející švědská vojska, během 30. leté války, v bývalém
špitále u kaple sv. Alžběty v Jemnici – Podolí. Po uzdravení se prý voják v Jemnici usadil
natrvalo a začal se věnovat svému původnímu řemeslu. Byl totiž koželuh a kousek od kaple
a špitálu si postavil domek v místě dnešního čp. 257. Protože se lidem jeho původní jméno
špatně vyslovovalo a nemohli si ho zapamatovat, začali mu říkat jinak a už mu to zůstalo.
Když ho prý viděli, jak se pořád čvachtá ve vodě a máčí kůže, tak je napadlo jméno podle
ptáka, který vodu jak je známo má rád a v divoké formě druhu u vody žije.
Na závěr zbývá tedy otázka – která z těch dvou variant názvu „U Šajby” je blíže pravdě?
František Železný
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Paměti Jana Kopečka

Pamatuji si, nebo si vymýšlím? Jsou i jiní pamětníci?
Když jsem se po dlouhých šedesáti pěti letech konečně zase dostal do Jemnice, setkal
jsem se s řadou spolužáků a kamarádů, kteří si z té dávné doby v minulém století pamatovali
hodně detailů.
A ty detaily se kryly s mými vzpomínkami, u nichž už jsem si už někdy nebyl jist, nakolik odpovídají dávné skutečnosti a kde už zapracovala fantazie. A co víc: Spolužáci a kamarádi, které jsem měl dvě třetiny století pouze uložené v paměti, zřejmě skutečně a pořád
ještě, existují! A existují tam, kam je situují moje vzpomínky!
Všech setkání si cením. S Ivo Hrbkem, s Jendou Jakoubkem, a třeba se spolužáky - Josefem Holým (kterého jsem po 65ti letech poznal hned!), s Berčíkem, Klimešem, Alexou,
Vackem, Korandou. (A i ty jsem skoro všechny poznal, tak si byli podobní.) Ale raději se
už nebudu pokoušet vyjmenovávat je všechny. Mohl bych na někoho zapomenout, a to by
nebylo fér.
Spolužačky jsme také měli. Ale pro kluky v našem věku byly tenkrát jakýmsi odlišným
živočišným druhem s jinými zájmy a pro nás, kluky, nepříliš zajímavé. Z tohoto hodnocení se vymykaly členky naší dětské party v Dvořákově čtvrti - Máňa Jakoubková, Vlasta
Dvořáková, Bobina Svobodová, Máňa Fučíková, a také Milada Kubíková, ač ta už námi
byla trochu chápána jako slečna, a tedy už tu byl jakýsi ostych. Navíc všichni víme, jak je
to s jejich příjmením (tedy těch spolužaček), když dospějí a vdají se, takže je vyjmenovat
je zvlášť obtížné. Těm se proto omlouvám nejvíc, a slibuji, že na příštím třídním setkání
udělám vše pro to, abych si i v této věci udělal pořádek.
U kdysi našeho domku v Dvořákově čtvrti jsem se nedávno setkal s Miladou Kubíkovou, a na jednom třídním setkání i s „Bobinou“ Svobodovou.

1940 - 41: První svaté přijímání v jemnické škole. Bylo horko a svíčky se nám ohýbaly v rukách.
Já stojím po levé ruce řádové sestry (sestry Hermíny?), kterou jsme měli na náboženství.
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Mimochodem: Přesně si pamatuji, kdy jsem si poprvé uvědomil, že holky jsou taky
zajímavé, a to dokonce tak, že dost. Bylo to v roce 1946 při jakési vlastenecké besídce
v Besedě na náměstí a holky na jevišti něco recitovaly. Od té doby je můj vztah k nim
veskrze kladný.
Ivo Hrbek se svými encyklopedickými znalostmi z oboru historie Jemnice je pro mne
v současnosti nenahraditelným zdrojem informací. Zájem o Jemnici u mne v poslední době,
po mnoha letech, kdy jsem měl jiné starosti, opět sílí a při svém pátrání po dnes už historických událostech od něj očekávám ještě nejednu pomoc. Pomoc tak říkajíc historika
a kronikáře. I v záležitostech, jako je například skauting v Jemnici, jehož tehdy slavného
poválečného znovuoživení jsem se i já zúčastnil.
Tolik tehdejších „děcek“, která jsem před pětašedesáti lety v Dvořákově čtvrti opustil,
je tam dodnes k nalezení! Skoro jsem jim všem záviděl, že prožili celý život „doma“ a neměli tak důvod, aby se jim stýskalo. (I když těžkým životním zkouškám, kde jim nebylo co
závidět, se mnozí, jak vím, také nevyhnuli.)
Pokud mám fotografie některých z těch, které jsem jmenoval, jsou na dalších stránkách.
A s nimi i několik fotografií členů mé rodiny. - To, aby měl čtenář ucelenější představu.
Na základě vylíčeného jsem se rozhodl, že se do Jemnice budu častěji vracet. S Jendou
Jakoubkem už se ale nesetkám, už bohužel nežije. Nedávno také zemřel ve vesnici poblíž
Prahy Hubert Crha, a to jsme měli domluveno ještě několik „badatelských“ projektů týkajících se válečných dob. Škoda, byli bychom si měli ještě hodně co říct.
Jan Kopeček

Kulturní přehled

6.9.2014 - 9.50 hodin
7.9.2014 - 2.15 hodin
10.9.2014 - 12.20 hodin
Program ČT2 – pořad Folklorika
- ½ hodinový dokument z letošní historické slavnosti Barchan
6.9.2014
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Welcome to school, hraje DJ Halogen

13.-14.9.2014
9.00 - 16.00
		
		

Dny evropského dědictví
- v rámci EHD budou zpřístupněny kulturní památky:
- kostel sv. Stanislava, kostel sv. Jakuba, kostel sv. Víta a zámek
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem v Jemnici

13.9.2014
21.00 - 05.00
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Verona live! Mimo vystoupení hraje DJ Rudys, vstup 100,- Kč,
začátek 21.00 hodin

19.9.2014
Povídání se Zdeňkem Troškou
20.00 hodin
- vstupné 150,- Kč, předprodej TIC Jemnice, 721 508 737
		
- kino Jemnice, pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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20.9.2014
18.00 hodin
		
		
		

Beseda k partnerství měst Jemnice a Reszel
- prezentace, fotografie, videa, povídání
- velká zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Chrámovým sborem
při kostele sv. Stanislava v Jemnici

27.9.2014
21.00-05.00

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

28.9.2014
15.00 hodin
		
		

Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla
- divadelní pohádka nejen pro malé diváky – Divadlo Andromeda
- kino Jemnice, vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

8.10.2014
17.00 hodin
		
		
		

Přednáška Petry Sehnalové na téma Dornova metoda
- na přednášce budete mít možnost poslechnout si i osobní zkušenosti
klientů Petry Sehnalové, se kterými „pracovala“ v předchozích měsících
- Městská knihovna v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

17.10.2014
19.00 hodin
		
		

Divadelní představení Mafie a city
- hrají: Ivan Vyskočil, Lukáš Langmajer, Karel Zima a Veronika Nová
- vstupné 150,- Kč, předprodej TIC Jemnice, 721 508 737
- kino Jemnice, pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

Zajímáte nás
Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová dne 2. října 2014
zavítá do Kraje Vysočina v rámci projektu Společně k dobré
správě. Setká se se zástupci kraje a obcí i s veřejností.
V 11.00 ochránkyně ve vestibulu krajského úřadu otevře dočasný informační stánek,
v němž budou až do 16.30 právníci Kanceláře veřejného ochránce práv přijímat podněty
k šetření a informovat o kompetencích ochránkyně.
Od 18.00 jsou všichni srdečně zváni do Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, kde proběhne informačně osvětové setkání „Zajímáte nás“ pro veřejnost formou interaktivního divadla a diskuse s ochránkyní a jejími právníky.
V týdnu od 22. do 26. září mohou lidé podávat písemné podněty k šetření na podatelnách větších obcí. Ochránkyně tyto podněty převezme 2. října k vyřízení.
Podrobnosti na www.ochrance.cz nebo u Mgr. Weisbauerové (542 542 347, weisbauerova@ochrance.cz).
Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv. Projekt Společně
k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007) je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Jemnická bitva již po čtvrté
Už zaběhlou tradicí je pořádání Jemnické bitvy. Čtvrtý ročník proběhl již po třetí v organizaci společenstva ohně a meče NOVUS ORIGO z Polné.
Jako šťastné se ukázalo přemístění místa konání z letiště u Pálovic do krásného zámeckého parku. Je nezbytné podotknout, že návštěvnost se rok od roku zvyšuje, věřím, že nejen
v důsledku vydařeného počasí. Stejně tak se událost setkává s větší pozorností šermířů,
kterých bylo v letošním klání opět o třetinu více. Ačkoliv je bitva vyvrcholením celého
programu, nesmíme zapomínat na záplavu doprovodných akcí a vystoupení.
Letošní rok se oproti minulým rozrostl o páteční program. Skupiny Metanoon a Lady
Kate dopřály návštěvníkům drobnou ochutnávku ze sobotního programu, stejně jako vyhlášenou ohňovou show NOVUS ORIGO.
To hlavní přišlo v sobotu. Dělostřelba, projížďky na poníkovi, lukostřelba, spousty stánků a kvalitní občerstvení, tím vším mohli návštěvníci trávit čas mezi jednotlivými vystoupeními. A že se bylo na co dívat. Koncerty dobové skupiny Jagabab střídaly historické
tance Latify, Vendulky Pánkové, La Volty a dalších. Opět se překonal fakír Dragon, který
v zubech táhl po střepech tentokrát už dodávkový automobil (příště asi přichází v úvahu
snad jen naložený kamión). V 17.00 hodin proběhla již zmiňovaná Jemnická bitva. Jsem
vděčný organizátorům, že akceptují náš požadavek tématicky upravit bitvu na historii Jemnice a opět poukázat na zlatou dobu našeho města.
Úplnou novinkou pak byly souboje v rámci tzv. „Historical Medieval Battle“. I když se
to mnohým nemusí zdát, jde o regulérní sport, tedy kontaktní zápasy v rytířských dovednostech, které jsou téměř bez pravidel. Zkrátka, kdo se poslední udrží na nohou, ten vyhrál.
V tomto sportu se dokonce koná i mistrovství světa, které naposledy proběhlo v Chorvatsku. Ti internetově zdatnější mohou notnou dávku z nich zhlédnout na síti po zadání výše
zmíněného názvu. Bylo nám velkou ctí, že právě v Jemnici se tento turnaj konal na Moravě
poprvé v historii. Už teď plánujeme kvalifikační zápasy na mistrovství světa, které by se
měly konat v zimě i na Vysočině a právě v našem městě. O termínu jejich konání budete
zavčas informováni.
Na závěr si dovolím poklonu nad hereckými schopnostmi Klubu nezávislých nadšenců
z Jemnice. Divadlo „Černý den na Tolštejně, aneb veselé krveprolití tamtéž“ opravdu stálo
za zhlédnutí. Věříme, že ochotníci uplatní své herecké umění i v dalších divadelních představeních, které obohatí kulturní život v našem městě.
Tak nezapomeňte, příští rok v srpnu se opět sejdeme na bojišti v jemnickém parku.
Ing. Petr Novotný

Vzácný jemnický zážitek
Vzpomínám na to jako na vyvrcholení krásné slavnosti. Teď však nemám na mysli to, co
úspěšně předvedl divákům na bitvě nezávislý klub jemnických nadšenců. Ani nestárnoucí
swingové melodie, kterými oživil 10. srpna průčelí zámku „The Moles Band“. Má paměť
sahá hlouběji. Sedmdesát pět dní zpátky končil letošní Barchan. Obyvatelé města se vzpamatovávali z radostí i útrap pouti. Náměstí opouštěly kolotoče. Tu a tam na římsách stály ještě
kelímky se zbytkem vyčpělého piva, za rohem na dlažbě leželo pár zamaštěných tácků.
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Zato na prostranství o pár ulic dál bylo živo. Většinou seniorky a senioři. Ti, co už zažili
řadu režimů. Bylo to duchovní shromáždění? Nebo snad demonstrace za vyšší důchod?
Pódium před nimi bylo připravené, ale prázdné. Přišel jsem pozdě, všichni už tam byli. Byl
jsem poslední a stál úplně vzadu. Stál jsem na hrubých kamenech u zdi. Do tváří čekajících
jsem neviděl. Ale měl jsem pocit, že se usmívají, že se jim jasní a rozšiřují zorničky.
Veliká a hřejivá je náruč naší společné minulosti, toho, co nás všechny spojuje: vzpomínky na mládí, rodný kraj, boží muka, pohled na vzdálené vrcholky lesů, naše první lásky,
jména i srdíčka vyrytá do kůry lip, kamarádi, kteří se schází v hospůdce. Dnešní nepřehledný svět se postupně stává něčím, co jim hrozí, protože už ho nechápou. Ale tady jsou ještě
pořád doma. A já pomalu, i když obtížně, začínám chápat jejich zájem o známé tóny, které
doprovázejí prostá a srozumitelná slova.
Pravda, lidé hledají náplň pro svou duši, něco, co dá jistotu. Nebo aspoň porozumění.
Řekněme tomu třeba spása. Ano, tito lidé milují důvěrné známé. Touží po společenství stejně smýšlejících. Kdo by takovou touhu chtěl hanit a nazývat kýčem, odsuzoval by lidskou
radost a možná by byl mrtvý zaživa.
Všechno, co myslíme upřímně, je nádherné, včetně slz a sentimentálnosti. Všechno, co
dokáže, aspoň na čas, udělit blaženost, utěšit nářek. Prostota duší je nevinná jako studánka
zrcadlící nebe. V duchu jsem jim říkal: stařenky, stařečci, vaší naději rozumím. Tak ať se
nám srdíčko ještě jednou zahřeje v té velké náruči lásky, která promlouvá rytmem valčíku.
I pocítil jsem ostych, jako bych byl svědkem intimního aktu. Jako kdybych se díval přes
plot do zahrady a se závistí sledoval, jak soused domlouvá pejskovi ležícímu na jeho klíně.
Podíval jsem se na hodinky. Bylo za pět tři. V Jemnici mezi konírnou a zámkem začínal
koncert Veselé trojky.
Milan Růžička

Byli jsme v Reszelu!
V letošním roce se Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava opět vydal po dvou letech
do partnerského města Reszel. Jako zástupce města Jemnice s námi jel pan místostarosta
Ing. Petr Novotný. Z Jemnice jsme vyjeli ve čtvrtek 10. července v sedm hodin večer.
Po dobu dlouhé cesty (přes 1000 km) jsme se velmi těšili, až se setkáme s našimi polskými
přáteli. Tentokráte jsme nebyli ubytováni přímo v partnerském městě, ale v obci Leginy (asi
6 km od Reszelu). Ze samotného ubytování jsme byli skutečně nadšeni. Jednalo se o klidnou lokalitu v netknutém přírodním prostředí.
V odpoledních pátečních hodinách jsme se účastnili společné zkoušky tří sborů – z Jemnice, Reszelu a Św. Lipky, kde jsme se s našimi přáteli srdečně přivítali. Po zkoušce jsme
se zúčastnili slavnostního zasedání městské rady, která zahájila oslavy 677. výročí založení
města Reszel. Na konci tohoto zasedání vystoupily společně tři uvedené chrámové sbory.
Navečer jsme navštívili baziliku ve Św. Lipce a vyslechli koncert duchovní hudby.
V sobotu nám polští přátelé naplánovali výlet do nedalekého Stoczka na prohlídku
místního kláštera. V neděli se o půl jedenácté dopoledne konala slavnostní mše svatá,
na které jsme opět zpívali společně. V neděli nás čekal poslední večer s našimi přáteli,
který pro nás připravili skutečně bohaté posezení v místě ubytování. Tento večer jsme se
osobně setkali se starostou, místostarostou Reszela, proboštem reszelské farnosti a s dalzáří 2014 / Jemnické listy / 29

šími milými lidmi našeho česko-polského přátelství.
Těm byly předány dárky
od města Jemnice a od chrámového sboru. V neděli se
taky udál historický přátelský
turnaj ve volejbale mezi Reszelem a Jemnicí. Taktně jsme
tento zápas zakončili vítězstvím pro Reszel :-). Pondělí
už bylo jen ve znamení loučení. Mezi námi a reszelskými
vyrostlo veliké pouto, a proto
loučení trvalo dlouho.
V závěru bych chtěl srdečně poděkovat jménem Chrámového Sboru při kostele sv. Stanislava především městu Jemnici za finanční příspěvek na dopravu. Dále místostarostovi
Ing. Petru Novotnému za příkladnou reprezentaci v našem partnerském městě. Poděkování patří Stanislavu Bradovi a Danutě Konopnické za organizaci našich setkání. Dík patří
sbormistrovi jemnického sboru Bc. Josefu Hofbauerovi, autobusové dopravě NEKY. Děkuji také všem účastníkům těchto zájezdů. Největší poděkování však patří našim přátelům
z Reszelu za jejich srdečnost, ochotu a především lásku k Jemnici.
Radek Engelmann

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Švestková sezona nastala.
Modré švestky na stromě dozrávají,
sadaři je do košíku obírají.
Chlapi – ti z nich slivovičku rádi mají.
Maminky i babičky,
navařte z nich knedlíčky.

Mák si na ně dáme,
cukrem si je posypeme
a dobrou chuť si popřejeme.
Švestkové knedlíky,
ty má každý rád,
ty se dají jíst i vícekrát.
Marie Čurdová

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Boženu Vellerovou z Jemnice,
která se v měsíci červenci dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody
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Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Lubomíra Bačáka z Myslibořic,
který se v měsíci červenci dožil 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou
blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Dne 5. září 2014 oslaví své 70. narozeniny
paní Naďa Ondráčková z Jemnice
Všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let přeje
Rosita, Iveta a Monička

Vzpomínka
Dne 21. srpna 2014
jsme vzpomněli 16. smutné výročí úmrtí
drahého tatínka, dědečka a pradědečka
pana Josefa Táborského z Jemnice
Za tichou vzpomínku všem děkují
dcera s manželem a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 5. září 2014
vzpomeneme 15. smutné výročí úmrtí
drahého manžela, tatínka a dědečka
pana Josefa Janouška z Lubnice
Stále vzpomínají manželka Jitka,
dcera Jitka s rodinou a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 6. září 2014 to budou 4 roky,
kdy nás opustil milovaný a milující manžel, tatínek
a dědeček, švagr, strýc a kamarád
pan František Zadražil z Jemnice
S láskou vzpomíná manželka Rosita
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Vzpomínka
Dne 10. září 2014 by se dožil 100 let
pan Václav Skřivánek z Jemnice
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Hana
a syn Václav s rodinami,
vnoučata a pravnoučata

Vzpomínka

Kdo v srdci žije,
neumírá

Dne 14. září 2014
uplynulo jedenácté výročí úmrtí
pana Josefa Salavy z Jemnice
S láskou stále vzpomínají manželka a syn

Vzpomínka

Kdo byl milován,
není zapomenut
Dne 20. září a 19. října 2014 uplyne 20 let,
co nás navždy opustili
naši drazí rodiče
pan Karel a paní Anna  Hlouškovi
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinou

Vzpomínka
Dne 22. září 2014
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Karla Štěpána z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a synové s rodinami

Atletické mistrovství republiky v Třinci
Atletickému mistrovství dorostu a juniorů se ne náhodou říká GIGANT a v Třinci startovalo 885 závodníků. Technický delegát vybral také 4 závodníky Atletiky Jemnice. Protože v každé disciplíně může startovat pouze 16 - 24 nejlepších závodníků, je účast našich
dorostenců a juniorů dokladem kvality práce v našem oddíle.
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Ve 3 případech padly stávající oddílové rekordy a závody byly pro naše závodníky další
motivací k pilnému tréninku. S velkou perspektivou do budoucna spoléháme na Dana Kincla a Ivetu Mocharovou, kteří jako „prvoročáci dorostenci“ příští rok prodají letošní zkušenosti. Obrovsky překvapil Tomáš Blažek, být 2 x 11. v republice je neuvěřitelný úspěch, ale
podpořený jeho pílí a snahou. Pavla Hartmanová a rodina Mocharových na sebe vzali velký
díl odpovědnosti za celou výpravu – prezentace závodníků, doprava, ubytování. Díky moc
za 3 denní péči.
Výsledky našich závodníků:
oštěp dorostenky:
8. místo Iveta Mocharová		
38.57 m - oddílový rekord
kladivo junioři:		
11. místo Tomáš Blažek		
36.01 m - oddílový rekord
koule junioři:		
11. místo Tomáš Blažek		
10.85 m
disk dorostenky:
13. místo Iveta Mocharová		
27.14 m
koule dorostenky:
13. místo Iveta Mocharová		
11.26 m
kladivo dorostenci:
14. místo Daniel Kincl		
36.93 m - oddílový rekord
oštěp juniorky:		
17. místo Pavla Hartmanová
28.44 m
Josef Novák – sekretář Atletiky Jemnice

Kulturní kalendář

Mladoňovice
1.9.2014		
7.9.2014		
12.-14.9.2014
12.9.2014
14.9.2014
18.10.2014

Slavnostní zahájení školního roku ZŠ – začátek 8.00 hod.
Soutěž „O pohár Petra Mladoně“ (sportovní areál – SDH) –10.00 hod.
Pouťové slavnosti
Pouťová zábava (kulturní dům - SDH) – začátek 20.00 hod.
Procesí poutníků k Dobré Vodě – začátek 10.00 hod.
Císařské posvícení

Police
7. 9. 2014
27.9.2014
		
10.10.2014

Pouť, poutní místo Hájek, celý týden lunapark u hasičovny
Noční hasičské závody, soutěž hasičských družstev v areálu zámku,
začátek v 19.00 hodin
7. Broučkiáda, začátek v 17.30 hod. v ZŠ a MŠ, průvod broučků po obci

Třebětice
27.-28.9.2014

Posvícení

Radotice
6.9.2014		
		
27.9.2014
		

Pouťová zábava, kapela DRINK, vstupné 60,- Kč,
TJ Družstevník Radotice, 20 hodin
Posvícenská zábava, KALÍŠCI, vstupné 70,- Kč, bohatá tombola,
TJ Družstevník Radotice, 20 hodin
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Radotice
Dem ó krat či, dem ó krad?
Bývají to krásné nálady ve volné přírodě za teplých slunečných dnů babího léta, kdy
se příroda na rozloučenou odívá do nádherných odstínů pestře zbarveného listí od barvy
rudé až do zelené a vše se stápí ve svítícím zlatě slábnoucích slunečních paprsků, jež
jsou koloritem právě pro měsíc září. Mnohá z pranostik o tom vypovídá. „V září sice
slunce ještě hodně svítí, ale kabát již připravený musíš míti. V záři je na sadě jako v máji
a navíc jako v ráji. Vznášející se pavučiny babího léta – poslední pozdrav léta.“ Výkladů
k výskytu babího léto je několik. Jeden zmiňuje vyhledávání vhodného prostoru k přezimování, což je málo pravděpodobné, vzdušné proudy jim ve většině neumožní nalézt
lepší, než ve kterém vyrostli.
Nejpravděpodobnějším výkladem bude pudový projev toulavého hmyzu, a to ve velmi
vhodnou dobu, již bez přítomnosti stěhovavého hmyzožravého ptactva, které loví za letu
a většina těchto pavoučích vzduchoplavců by se stala jejich kořistí. Tolik Velký pranostikon. Moudré uspořádání, žádný silácký projev, přizpůsobení se a prostor pro svoji existenci
mají všichni. Pak že příkladu pro harmonické soužití je málo, jsme sice v hierarchii hodnot
výše, ale nepokládejme léty vypozorované zákonitosti jen za pouhé shody náhod. Lidský
svět od nepaměti hledá řády, které by umožnily bezproblémové soužití. Jde o marné a nekonečné konání, které vždy před vrcholem navrtá někdo, kdo ve výsledku shledává křížení
svých zájmů. Následné úpravy pak přinesou na čas paskvil, který splnil své poslání a začíná
se opět znovu. Breviář demokracie, který nám byl nabídnut jako jeden ze vzorů již zaběhaného demokratického soužití, jsme, jak už je u nás standardní, zestručnili. Setkání dvou
nestorů znovuzrození demokracie v našem sektoru na televizní obrazovce dle ustrojení působilo svátečně, přece jen vítěznou korouhev nevztyčovalo.
Politický turismus, který má jeden z nich za sebou, se vyznačoval hledáním a záchranou
současně. K tomu, aby mohli společně hlasitě zvolat „Vivat,“ situace ještě nenazrála. Co
je příčinou, že ještě nenazrála a nezměníme-li své chování, dlouho ještě nenazraje? Čas
dvaceti pěti let, čtvrt století, doba, kdy minulému režimu do jeho konce zbývalo jen patnáct
roků a vedle plné zaměstnanosti a spokojeně bydlících lidí se mu do názvu státu podařilo
vložit jedno „S“ navíc, je hrubě promrhán. Demokracie, vláda široké vrstvy lidí, co lepšího
bychom si mohli přát. Zkušení politici říkají, není to ideální systém zřízení, ale ze současných nabídek ten nejlepší. Proč tedy zaznívá polemika o stavu demokracie po pětadvaceti
letech jejího působení u nás?
Vedle kladů, které demokracie s sebou přináší, ji provází i změna chování a povinnosti,
v čemž jsme naši roli ve většině sehráli špatně. Odvolatelnost politika, který zklamal, je
jedna z věcí, která by posouvala demokracii k úspěšnosti a byla by tím i oslavovaná. Politik
by se choval jistě jinak, jistá obava by ho omezovala v politikaření a ve výsledku by z toho
měli prospěch všichni, i problémy, se kterými se nyní potýkáme, by byly minimální. Proč se
toho politik obává a nepřipouští tuto možnost? Většina politiků kandiduje za stranu, či subjekt, který očekává, že pro něj bude pracovat ve smyslu jeho potřeb, rozumějme pro sebe,
ne pro voliče a pro stát. Tito politici nejsou „uznávanými osobnostmi,“ které nikdo, kromě
jejich rozumového rozhodování, neovlivní. Volič pak v takové demokracii dává mandát
někomu, kdo jde do zákonodárného sboru a teď mi promiňte toto přirovnání - ne jen něco
rozhodovat, ale i „páchat.“ Volič, který mandát umožnil, je bez šance něco dál měnit, po34 / Jemnické listy / září 2014

malu podléhá názoru těch, co k volbám nechodí a říkají: „Vždyť ono se na tom stejně nedá
nic změnit.“ Nemají sice pravdu, ale vyznívá to tak při jejich absenci. Drtivou většinu času
po výměně garnitur pak spolknou změny v zákonech, jak zabraňovat či jak umožňovat a posun kupředu bývá minimální, nezřídka i záporný. Občan se po právu dožaduje od orgánů
státu stejného přístupu v rozhodování. Publikované případy často představují, že tomu tak
není. Omilostnění, prosím, proč ne, ale musí mít humanitní důvod a nemůže následovat
zdůvodnění možného poškození pověsti provinilců, na kterých někomu záleží. Co si mají
pak počít jejich oběti, na kterých nikomu zřejmě nezáleží. V jejich osudech nejde o pověsti,
ale v mnohých případech o holé životy. Přestupky stavebního zákona řeší ustanovení zákona jasně „odstranění“, že se tak v praxi děje jen u někoho, proč? Jde o další a další přístupy
k prohřeškům stejného typu, rozdílně. To si pak slušní a spořádaní lidé vysvětlují správně,
že jsme dva druhy lidí - ty, na kterých někomu záleží a ty, na kterých nezáleží nikomu
a o tom opravdová demokracie není. Breviář demokracie nám má usnadnit osvojení si způsobu „politického myšlení,“ které tvoří nezbytnou základnu opravdové, správně fungující
demokracie. Je pochopitelné, že nějakou dobu trvá, než se návod vžije. Pokud ale máme
špatnou paměť a breviář si někam založíme, tápeme, až se téměř utápíme a čím dál více
a častěji improvizujeme, až zjistíme, že již nejsme demokratičtí, ale taktičtí. Pokud urychleně z naší demokracie nevymýtíme slovo „krad“, octneme se záhy v roli chirurga, který
během operačního výkonu zjišťuje, že již neoperuje, ale pitvá.
Blahopřejeme jubilantům:
Valchářová Marie
81 roků
Tobolková Ludmila
83 roků
Vyletělová Hana
74 roků
Kuchař Bedřich
72 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice

inzerce
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KOMINICTVÍ
èištìní a kontrola spalinových cest
výstavba a rekonstrukce komínù
frézování dehtu
vložkování komínù

Jirí VYDRA

Èastohostice 45 (u Mor. Budìjovic)
tel.: 606 068 428
e-mail: kominictvi.vydra@seznam.cz
www.kominictvi-vydra.cz

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 12. září 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).
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Obrazový seriál

1899 - vlakové
nádraží Jemnice
- parní lokomotiva používaná na
trati Moravské
Budějovice
- Jemnice
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