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Na silnici z náměstí
Prudká je od Grandu cesta,
kdosi tam chodívá domů.
Nahoru smí se jet autem,
dolů lze jít už jen pěšky.
Smutné jsou chodcovy kroky,
když severák kaštany sráží
a na drsný navlhlý asfalt
k nohám se skutálí perla.
Tak proč tu zůstávám v dešti,
když teplo ke kamnům láká?
Čekám, až půjdeš kolem?
Bláznivý, zpozdilý důvod!
Když jsi se vracela z práce,
k zemi ses, milá má, shýbla.
Snad abys oblázek hřála
v měkké a teplé své dlani.
Milan Růžička

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
říjnové číslo Jemnických listů je jednou za čtyři roky typické tím, že vychází těsně před
volbami. Je logické, že se zde objevují různé úvahy a je snaha se ohlédnout za uplynulými
roky. Osobně se nerad vracím k něčemu, co bylo řečeno již několikrát. Přesto je asi potřeba některé skutečnosti zopakovat a osvěžit si paměť. Především chci uvést, že jsme jako
město hospodařili poměrně dobře a investované prostředky jsme vynakládali na věci účelné a smysluplné, které se v budoucím rozvoji města zúročí. Můžeme se o tom přesvědčit
i na relativně novém internetovém portálu, kde je rozpracován rozpočet každé obce nebo
města a kde je možné porovnat např. výdaje obcí v přepočtu na jednoho obyvatele. V porovnání s městy jako jsou Dačice, Moravské Budějovice nebo Jaroměřice nad Rokytnou jsme
na tom velmi dobře. V oblasti investic do průmyslu (infrastruktury), vzdělávání a ochrany přírody, v případě Dačic a Jaroměřic nad Rokytnou i v oblasti bydlení a zdravotnictví,
dokonce lépe než jmenovaná města. Je to dobrá vizitka nejen pro vedení města, ale i pro
zastupitele, kteří v konečné fázi navržený rozpočet města připomínkují a schvalují.
Připomeňme si alespoň ty nejdůležitější momenty v uplynulém období.
Bezesporu to byla rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dyje II. Celkově bylo na území
města v rámci této akce proinvestováno cca 80 milionů Kč. Vlastní podíl představoval částku necelých 11 milionů, které město splácí každoročně svazku obcí Vodovody a kanalizace.
Splátky končí v roce 2015. Touto rekonstrukcí byla zasažena velká část města. V souvislosti
s tím byla provedena celá řada souvisejících úprav a rekonstrukcí ulic a ploch, zejména
v ulicích Lípová, Topolová a Dačická, kde se podařilo výhodně začlenit významnou část nákladů do projektu jako vyvolané investice. Podařilo se provést úpravy obtížně řešitelné, které čekaly léta na realizaci. Mám na mysli především opěrnou zeď naproti hasičské zbrojnici
a chodník na ulici Dačická. Rovněž celoplošnou opravu vozovky na dačické silnici nebylo
snadné prosadit a nakonec provést. Rovněž nové chodníky na ulicích V Ráji a Větrný kopec
včetně opravy vozovky jsou provedeny s touto akcí. O celé řadě menších ulic a upravených
vjezdech k domům občanů v trase rekonstrukce nemluvě.
Menší, ale významné a do budoucna velmi užitečné byly akce jako:
- vybudování kompostárny pro zpracování jakýchkoliv biologicky rozložitelných
odpadů. Celkové náklady na výstavbu byly cca 39 milionů s dotací téměř 35 milionů. Významné je i rozšíření o bezplatný svoz odpadových nádob na bioodpad,
kterých bylo do domácností zapůjčeno 300 kusů.
- zateplení všech budov mateřské školy včetně nové kotelny s moderním způsobem
vytápění tepelnými čerpadly doplněným solárním ohřevem teplé vody. Bude to
mít vliv na výrazné snížení nákladů na energie.
- stavba inženýrských sítí Na Předlískách se vznikem 15 parcel pro výstavbu rodinných domků.
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revitalizace a výsadba zeleně v lokalitách zámeckého parku a dalších ploch. Rozsáhlá akce za více jak 10 milionů s dotací 75 % nákladů. V důsledku průtahů s podpisem rozhodnutí o přidělení financí se začíná v druhé polovině září. Akce bude
pokračovat i v příštím roce.
- v základní škole běží kromě menších i dva nákladnější projekty na zateplení tělocvičny a na modernizaci výukového procesu. Oba samozřejmě s dotací jednak
z regionálního programu a jednak ze Státního fondu životního prostředí.
- rekonstrukce památek z tradičních dotačních programů se spoluúčastí města, zejména kostela sv. Víta (dokončena úprava podzemí, okolí kostela s osvětlením),
zadního traktu muzea, řady dalších domů v památkové zóně, naposledy budov
č.p. 95 a 96 (bývalý soud).
Pro město, jeho rozvoj a propagaci bylo významné i členství v několika sdružení a svazcích obcí. Mezi nejvýznamnější patří Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek,
kde je město Jemnice zakládajícím členem, svazek obcí Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí „Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs“ a v neposlední řadě Jemnický
mikroregion. Za pozornost stojí i členství Jemnického mikroregionu ve svazku Region Renesance, který byl založen roku 2006 a sdružuje kromě našeho mikroregionu i mikroregiony Třešťsko, Telečsko, Dačicko a Slavonicko a nedávno přistoupivší Zukunfts-raum
Thayaland z dolního Rakouska.
Vážení spoluobčané. V následujících dnech budete volit opět své zástupce, kteří se budou podílet na vedení Jemnice další čtyři roky a budou muset přijmout i svůj díl odpovědnosti na rozvoji a směřování města. Proto bych rád poděkoval současným členům zastupitelstva za součinnost a zodpovědný přístup k projednávaným záležitostem.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
je právě nejvyšší čas, abych Vás ve svém 128. článku, které jsem pro
různé tiskoviny sepsal za dobu svého působení ve vedení města Jemnice, seznámil s tím nejdůležitějším, co přinesly uplynulé dny.
Zklamáním a zároveň nejčastějším dotazem na nás je, proč Česká
televize neodvysílala tolik očekávaný pořad Folklorika s tématem Běh
o barchan – národní nehmotná kulturní památka.
Dne 1. září 2014 jsme byli ujištěni, že i přes značnou selekci pořadů z důvodu blížících se komunálních voleb bude pořad dle domluvy
vysílán. Na základě pozitivní informace jsme ještě více propagovali
časy vysílání, které byly oproti původnímu avízu lehce pozměněny. V pátek večer 5. září 2014
(tedy patnáct hodin před vysíláním) nám zástupci ČT sdělili, že se program vysílat nebude.
V našich silách tedy bylo zveřejnění překvapivé informace pouze prostřednictvím sociálních
sítí a městského rozhlasu. Omlouváme se tedy všem, kteří i přesto žhavili televizor a se zklamáním mohli zhlédnout sice pořad Folklorika, nicméně s tématem Krkonošský spiritualismus. Jedno je jisté, pořad se bude vysílat v náhradním termínu (buď po volbách, nebo v jar4 / Jemnické listy / říjen 2014

ních měsících roku 2015). Zástupci města Vás opět budou o vysílacích časech informovat.
Jistě víte, že nebývá mým zvykem reagovat na příspěvky v Jemnických listech (většinou
se to pak zvrhne k přestřelce, kde si mnozí nakonec vyčítají i nos mezi očima). Jedná se
o příspěvek paní magistry Jany Špičkové „Ve zdravém těle zdravý duch“. Z něj pro neinformované může vyplynout, že město Jemnice nechce, aby lidé sportovali, resp. se snaží někomu
házet klacky pod nohy. Opak je pravdou. Téměř před čtyřmi lety proběhla schůzka s vedením
města a zástupci vedení Sokola. Kromě toho, že jsme byli sokolům nápomocni při směně pozemků pro výstavbu sportovní haly, doporučili jsme čerpat dotaci přes MAS Jemnicko na rekonstrukci nevyhovující podlahové plochy. Stalo se. Logicky nejsou různé kulturní akce, zejména pak alkoholem oplývající zábavy, žádoucí ve zrekonstruované sokolovně. Došlo tedy
k dohodě. Kulturní dům bude plnit svůj účel a zaměří se pouze na kulturní akce. I z tohoto
důvodu je zde velmi přijatelný nájem (věřím, že paní magistru zaujal), nicméně je koncipován
právě na akce nevýdělečného charakteru. Sportovní akce budou naopak preferovány v zařízení tomu určeném. Je třeba si uvědomit a zároveň vyjádřit velkou podporu vedení Sokola v přípravě a snaze získat dotaci na potřebný atletický ovál. Každá dotace však s sebou nese jistý
díl finanční spoluúčasti, nejinak je tomu zde. Pronájmy sokolovny ke sportovním účelům jsou
pro Sokol významným příjmem, který pak může využít pro svůj rozvoj a sportovní možnosti
nás všech. Ano, prostory se mají využívat, dohody se ale musí dodržovat.
V další části článku mi dovolte lehké ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky. Nemá smysl zde vypisovat všechno, co se stávajícímu vedení města povedlo zrealizovat. S přehledem
investičních akcí (těch nejvýznamnějších) Vás seznámil pan starosta. Důležité je jedno, hlavním úkolem představitelů Jemnice je sehnat dostatek finančních prostředků. Laicky řečeno
– dostanete 1 korunu, ale Vaší úlohou je z ní udělat korun mnohem více (dotační tituly, granty apod.). Vedení města se nesoustředilo pouze na velké stavební akce. Nezapomínali jsme
i na oblasti další, které jsou stejně tak významné.
V rámci propagace města jste jistě zaregistrovali celou plejádu článků, reportáží, pořadů
o Jemnici. To však není samo sebou. Důležitá byla komunikace s médii a mohu Vás ujistit,
že Jemnice tím získává na věhlasu. Asi nejzásadnější bylo již zmiňované zařazení jádra slavnosti Barchan mezi zatím 9 nemateriálních národních kulturních památek. Prestiž národní se
může změnit v prestiž světovou, pokud se i nadále bude usilovat o vstup na světový seznam
UNESCO (jak se to podařilo například Jízdě králů).
Jemnice je krásné město zelení a památkami oplývající. Byť není značná část památek
zpřístupněna, podařilo se otevřít návštěvníkům jemnický zámek a v sezóně kostel sv. Víta.
Abychom „prodali“ další pamětihodnosti, byly vytvořeny 3 okruhy nejen pro návštěvníky
města (Okruh královny Elišky, Okruh sv. Víta a poslední Okruh sv. Jakuba). Ze statistiky
turistického centra vyplývá, že návštěvnost města má stoupající tendenci, do budoucna je
potřeba trend udržet.
Město Jemnice je aktivním členem sdružení, která mohou být turistickému rozkvětu města
nápomocny. Jen namátkou – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Turistický
region Podyjí, Region renesance a další.
Motivací pro návštěvu našeho města je jistě i velmi zdařilá virtuální procházka městem
na internetových stránkách Jemnice a Turistického informačního centra v Jemnici, za kterou
bylo město odměněno v anketě Zlatý erb symbolickou stříbrnou medailí. Povědomí o kráse
zeleně zvýšil Buk červenolistý u DDM, který se umístil v anketě Strom roku v první desítce
v rámci celé ČR.
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Důležitou kapitolou je pak dobudování expozic Muzea Vysočiny na náměstí Svobody dle
návrhu doc. Michala Stehlíka. Ve spolupráci s Krajem Vysočina čekáme na vypsání vhodného
dotačního titulu, aby muzeum bylo konečně důstojným reprezentantem bohaté historie města
a zároveň místem, které budete rádi navštěvovat.
Město Jemnice nezaspalo ani v oblasti prevence kriminality. Komise prevence kriminality
města se schází poměrně pravidelně, zástupci Policie ČR, sociálního odboru, neziskových
organizací, města Jemnice a základní školy si zde vyměňují (za podmínky mlčenlivosti) nezbytné informace. Stejně tak komise doporučila Radě města Jemnice některé projekty, které
se shledaly s úspěchem. Například vybudování a rozšiřování kamerového systému, vyhlášky města vedoucí k bezpečnosti občanů, zajištění terénních nízkoprahových služeb ve městě
Jemnici apod. Komise navíc analyzuje informace přímo od Vás a zabývá se jimi ve všech
zmíněných oblastech.
Neopomíjíme ani výzkum historie města. Zde je potřeba poděkovat Spolku Jamník, kterému se ve spolupráci s městem podařil husarský kousek, a to objevení skutečných pozůstatků
dávné havířské minulosti města. Hlubší výzkum dějin Jemnice musí pokračovat dál, třeba
právě díky fundované pracovní síle v Muzeu Vysočiny, která bude schopna trávit hodiny v archivech a při analýzách nalezených materiálů.
Jen v krátkosti ke kultuře. Významně přibylo různých zejm. „outdoorových“ akcí (čarodějnice, Masopust, Jemnická bitva, Vánoční setkání, oživení letního kina atd.), které jsou
ve valné většině zdarma. K naší radosti se stále více zapojují do kulturního života různé spolky či občanská sdružení. Město samo o sobě nemůže nést na svých bedrech kulturní život ze
sta procent. Všem, kterým není kultura ve městě lhostejná, patří dík, stejně jako těm, kteří
kulturu vytvářejí a hlavně velké díky těm, kteří se kulturních pořadu účastní jako diváci.
Na závěr mi dovolte, abych Vás požádal o účast v komunálních volbách. Mým cílem není
zde psát, koho máte volit. Spíše si musíme uvědomit, že právě tyto volby jsou těmi, kde každý
hlas rozhoduje. Jen Vy víte, kdo Vám za Vaši volbu stojí. S výsledky práce Vámi volených
zástupců se budete setkávat na každém kroku. Bezpochyby to ovlivní Váš život ve Vašem
městě minimálně po dobu následujících čtyř let.
Vážení spoluobčané, na tomto místě Vám přeji vše dobré do dalších let a věřte, že vše, co
jsme ve funkci vykonali, jsme vykonali s čistým srdcem a svědomím pro Vás, obyvatele naší
překrásné Jemnice.
Zkušební provoz bezdrátového rozhlasu – prosba o spolupráci
Vážení spoluobčané,
v současné době probíhá zkušební provoz nového bezdrátového rozhlasu. Abychom mohli jeho vysílání doladit ke spokojenosti všech, není možné obejít se bez Vaší
spolupráce.
Pokud se Vám zdá, že jednotlivá stanoviště jsou moc hlasitá, či naopak špatně slyšitelná, nahlaste tuto zkušenost našim pracovníkům. Můžete buď
prostřednictvím facebooku na profilu Město Jemnice, nebo telefonicky na číslo 568 450 221.
Zároveň je nutné uvést číslo „hnízda“, které je umístěno na krabici v dolním rohu.
Děkujeme za spolupráci
Ing. Petr Novotný, místostarosta
6 / Jemnické listy / říjen 2014

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva města Jemnice
Starosta města
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
oznamuje:
Volby do zastupitelstva města se uskuteční
dne 10. října 2014   od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 11. října 2014   od   8.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb:
Číslo
volebního
okrsku

Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Volební místnost

1

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

vestibul radnice
Husova 103

2

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

fa KOVA, Na Podolí 954,
kancelář v přízemí

3

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

Hasičská zbrojnice,
Lípová
místnost v přízemí

4

ulice Fialova, Lesnická, Lípová (č.p.738), myslivna Záděra, Nivka, Penkova,
Romana Havelky, Spojovací, Široká, Topolová, Třešňová, U Víta, Valentova

Kulturní dům, Tyršova
592,
vestibul kina

5

obec LOUKA

Louka
společenská místnost

6

obec PANENSKÁ

Panenská
společenská místnost

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem hlasovací lístky. Ve dnech
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.
V Jemnici dne 1.9.2014
Ing. Miloslav Nevěčný v. r.
starosta města

Poslední svoz biopopelnic
Oznamujeme občanům, že poslední svoz biopopelnic pro rok 2014 proběhne v pondělí
10. listopadu. Začátek svozu pro rok 2015 bude včas oznámen.
Jana Krejčí, odbor výstavby a životního prostředí
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Slovo hejtmana
Podzim je čas nostalgický, léto už je dávno pryč a zima se hlásí jen nesměle. Pro
zemědělce je obdobím, kdy mají za sebou vyvrcholení jejich činností. Přestože na počet
už jich není tak mnoho jako dříve ani v našem venkovském kraji, zemědělci jsou pro mě
zvláště důležitou součástí našeho obyvatelstva. Jejich práce není jen prostou výrobou,
ale jejich činnost výrazně ovlivňuje stav naší přírody. O jejich poctivé náročné práci se
pravidelně přesvědčuji nejen při svých návštěvách našeho venkova.
Zemědělství na Vysočině má dlouhodobou tradici, je zaměřeno na produkci zemědělských komodit, jako je např. mléko, hovězí maso, brambory, mák, kmín, řepka apod.
Z toho vyplývá i zvýšený požadavek na pracovní sílu a na její odbornost a profesionalitu. Kraj Vysočina se proto soustřeďuje na vzdělávání v tomto zanedbávaném oboru.
V současné době se například intenzívně snažíme o rozvoj krajského centra zemědělského vzdělávání. Česká zemědělská akademie v Humpolci a Školní statek Humpolec by se
v budoucnu měly stát společně prestižním vzdělávacím zařízením zařazeným do sítě tzv.
Národního centra odborného zemědělského vzdělávání se zaměřením na obecné zemědělství.
Toto jediné krajské centrum zemědělského vzdělávání vzniklo již v roce 2005 sloučením tří zemědělských středních škol v okolí (Humpolec, Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou). Humpolecká zemědělská škola byla zvolena jako nástupnická zejména z důvodu
perspektivního a ekonomicky soběstačného školního statku, dále pak s ohledem na dlouhodobé kontakty s ministerstvy a agrární komorou a také na tradici jezdeckých závodů.
Centrum nabízí vzdělávání jak v klasických maturitních oborech, tak v učebních, včetně
opravářů zemědělských strojů. Nabízí také specifická chovatelská zaměření (koně, psi).
Centrum je dobře dostupné – Humpolec leží při dálnici D1 mezi Prahou a Brnem a má
vlastní ubytovací a stravovací zařízení. Centrum odborného zemědělského vzdělávání
v Humpolci by mělo do budoucna sloužit žákům z celé republiky, využívat v rámci praktického vzdělávání nejmodernější techniku, čerpat evropské dotace a stále držet vysoký
standard kvalitního vzdělávání.
Naše Vysočina je rovněž regionem s rozvinutým potravinářským průmyslem a s rozličnou škálou krajových specialit. Vzhledem k tomuto stavu dlouhodobě podporujeme
agrární sektor. Kraji chybí potřebné pravomoci k tomu, aby zemědělcům více pomohl.
Snažíme se alespoň o stálý tlak na centrální orgány, o různé formy propagace regionálních výrobků.
Prosazujeme mimo jiné využívání obchodní značky „Regionální produkt“ pro lepší
odbyt našich výrobků. Potraviny z Vysočiny z důvodu jejich propagace a přiblížení veřejnosti pravidelně využíváme mimo jiné na akce jako jsou např. Den s Krajem Vysočina,
Letní dovádění s Vysočinou, Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě, Celostátní výstava
červenostrakatého skotu v Radešínské Svratce a další.
Oblíbeným evergreenem je připomenutí, že všichni můžeme napomáhat našim výrobcům, mimo jiné, tím že budeme přednostně kupovat české výrobky. A mám dobrý pocit,
že se tím řídí stále více lidí.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Víte, že...
Časy se mění, někdy rychleji než je naše přání, nebo než stačíme vše kolem nás zaznamenat. Problémem je postižena střední, ale nejvíce starší generace. Zvláště ta se nestačí
přizpůsobit.
Internet, teletext, tablety dnes zahlcují stále novými zprávami, informacemi. Člověk by
asi neměl dělat nic jiného, než vše sledovat, pokud má ovšem čas a náladu. Mizí dopisy,
přání k Vánocům, Velikonocům, atd. Jedno přání je odesíláno mobilem na všechny dostupné adresy. Přijde to rychle, pohodlně a levně. Koupit pohlednici, zaplatit 13,- Kč za známku, napsat a ještě vhodit do schránky stojí hodně času i peněz. Mobilem poslané přání je
neosobní a proto zbytečné.
Postavte se na chvíli na křižovatce „U Strašilových“, kolik projede aut i s reklamou
i v němčině, angličtině s adresou na e-mail, kterou nestačíte ani přečíst, nebo si zapamatovat. Co vezou, co chtějí připomenout? Chtějí prodat maso, zeleninu, nábytek nebo něco
jiného, nezjistíte.
Nedávno jsem se ptal známých, kde v Jemnici najdu firmu „Tata Globál Beverages“.
Skoro nikdo nevěděl, tak jsem jim musel říci, že to je podnik Jemča. To věděl každý! Když
jsem na cestách dostal otázku: „Odkud jste?“ – říkám, že z Jemnice. Velká většina nevěděla,
kde to je, ale když jsem řekl, že se zde balí čaj fi Jemča, to věděl skoro každý s odpovědí:
„Ten kupuji.“ Je proto štěstí, že na krabičkách čaje zůstalo napsáno „Jemča“, protože jinak
by se konkurence dodávající čaje „zaradovala“, že odešla bez námahy a nákladů konkurence na trhu, protože nějaký čaj od fi TATA by je v záplavě čajů na trhu nezajímal. Jméno
firmy a názvu se buduje léta. Nezmizel název Škoda, Zetor, Baťa, Plzeňské pivo, Motorpal,
Budvar a další. Věděli proč!
Balírny letos slaví 55 let působení na trhu a v Jemnici. Jemča pak více jak 20 let. A tak
přejme současným zaměstnancům, aby jejich podnik vydržel další roky na trhu i v Jemnici.
Aby nepřišli o práci a nadále zůstali „Českou čajovou jedničkou“, jak je zatím napsáno
na jejich budově. Po názvu Jemča Jemnice, který nahradil!
Vladimír Hrbek

Zprávy z Gymnázia Dačice
Zahájení školního roku 2014/2015
Do nového školního roku 2014/2015 vstoupila naše škola po prázdninách, během kterých došlo k výměně zbývajících dřevěných oken v přízemí budovy gymnázia a školní jídelny za plastová, bylo vymalováno několik učeben a všechna sociální zařízení, proběhly opravy podlah, nátěrů, školního nábytku
a uskutečnil se tradiční generální úklid všech prostor využívaných školou.
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V prvním ročníku čtyřletého gymnázia se sešlo 31 chlapců a děvčat, kteří v loňském
školním roce absolvovali 9. třídy základních škol v Dačicích a okolí, do primy osmiletého
gymnázia nastoupilo 22 nových žáků. Celkový počet žáků školy se ve srovnání s koncem
minulého školního roku zvýšil o 11 na současných 261. Pedagogický sbor gymnázia tvoří
21 učitelů, další dva vyučující působí ve škole na základě uzavřené dohody o provedení
práce. Provoz školy zajišťují čtyři zaměstnanci.
Začínající školní rok je ve znamení očekávané další modernizace vybavení školy, v nejbližší době by měly být vyměněny počítače v obou učebnách výpočetní techniky, školní
internetová televize G-one se těší na nové zařízení na zpracování natočených videí a především učebny přírodovědných předmětů by díky úspěšnému a z prostředků ROPu podpořenému projektu „Počítačem podporované přírodovědné experimenty“ měly zaznamenat
doslova převratnou změnu.
Přejeme všem žákům školy a jejich učitelům, aby se jim práce v letošním školním roce
dařila a aby pokud možno co nejčastěji zažívali pocit radosti z úspěchů.
Uplatnění absolventů gymnázia v roce 2014
V roce 2014 složilo úspěšně maturitní zkoušku všech 41 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia v Dačicích, z toho 21 ve třídě oktávě osmiletého gymnázia a 20 ve
4. ročníku čtyřletého gymnázia. Během měsíce září byly zkompletovány informace o jejich
pomaturitním uplatnění.
Z 21 absolventů osmiletého gymnázia bude 18 pokračovat ve studiu na vysokých školách, jedna absolventka již studuje vyšší odbornou školu se zaměřením na zdravotnictví
a dvě absolventky nastupují do zaměstnání v zahraničí. Mezi novými vysokoškoláky převažují posluchači Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (4x), všeobecného lékařství
(rovněž 4x, z toho dvě absolventky budou studovat na 2. LF UK v Praze, třetí na 1. LF
UK v Praze a čtvrtá na LF Masarykovy univerzity v Brně) a právnických fakult (také
4x, z toho 3x na Masarykově univerzitě v Brně a jednou na Univerzitě Palackého v Olomouci). Dva naši absolventi nastupují k odbornému (neučitelskému) studiu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Do Brna směřuje ještě další absolvent na Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity. Do Prahy odchází na Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy jedna absolventka, do Českých Budějovic na Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity rovněž jedna a na Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity
jeden absolvent.
Také většina absolventů a absolventek čtyřletého gymnázia, přesně 17, zahájila nebo
zahájí v těchto dnech svá vysokoškolská studia, zbývající tři nastoupili přímo do zaměstnání, jeden z nich v zahraničí. Z vysokých škol volili nejčastěji Přírodovědeckou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně (2x), Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
(také 2x), Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno (2x) a Zdravotně sociální fakultu
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2x). Další absolventi a absolventky směřují již jednotlivě na Matematicko fyzikální fakultu Univerzity Karlovy do Prahy, Stavební
fakultu ČVUT Praha, Vysokou školu chemicko-technologickou Praha, Fakultu informatiky Masarykovy univerzity Brno, Fakultu informačních technologií VUT Brno, Univerzitu
obrany Brno, Pedagogickou fakultu a Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
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Na závěr lze konstatovat, že se také letos potvrdil trend posledních několika let, kdy většina absolventů našeho gymnázia odchází za svým vysokoškolským studiem do Brna (20),
následuje Praha (7), České Budějovice (6) a Olomouc (2). Naopak se nepotvrdila skutečnost, že nejvýznamnější část našich absolventů volí obory pedagogického studia, v celém
letošním maturitním ročníku se tak stalo pouze jedenkrát.
Přejeme všem našim absolventům, vysokoškolákům, studentce vyšší odborné školy
i těm, kteří vstoupili do pracovního poměru, aby se jim dařilo v jejich pracovním i osobním
životě a věříme, že najdou cestu do školy svých středoškolských studií, aby se s námi podělili o své nové zkušenosti a zážitky.
Další informace ze života školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
PaedDr. Aleš Morávek

Služby pro klienty ZPMV ČR
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR v rámci služeb pro klienty i ostatní občany
bude vždy třetí čtvrtek v měsíci od 13.00 do 14.30 hodin úřadovat ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Jemnici.
Termíny:
16. říjen 2014
20. listopad 2014		
18. prosinec 2014
Miluše Novotná, referent specialista TP Jihlava

Aktivity K-centra ve vašem městě
Pro ty, kteří nevědí, co je K-centrum, je třeba zmínit alespoň základní informace. Jedná
se o zařízení sociálních služeb, které poskytuje své služby uživatelům drog ve všech fázích
drogové kariéry, tj. od experimentátorů až po aktivní uživatele drog, v hlubokém sociálním
propadu, ale také partnerům, rodině a osobám blízkým uživatelů drog. Ze širokého spektra
poskytovaných služeb je nutné zmínit především poradenské služby, které nabízíme jak
klientům, kteří se rozhodnout abstinovat, nebo se např. vracejí z léčby a vyžadují podporu
při zařazování do běžného života, ale i rodinným příslušníkům, kteří se s drogou potýkají
u svých dětí. K-centrum Noe nabízí svým uživatelům také více jak patnáctiletou zkušenost
se závislostmi, certifikát odborné způsobilosti, který je nezbytný pro poskytování služeb,
individuální přístup a anonymní a bezpečné prostředí.
Problematika užívání drog postihuje nejen velká města, ale i menší městečka, či dokonce malé obce. K-centrum Noe sídlí v Třebíči, za svými klienty však do ostatních lokalit přijíždí a poskytuje jim tzv. Harm reduction služby. Jedná se o výměnný program injekčních
stříkaček, poskytování zdravotnického materiálu potřebného k bezpečné aplikaci, zdravotní
informace a testování na infekční choroby HIV, žloutenky typu B a C. Cílem poskytování
těchto služeb je omezování sociálních a zdravotních dopadů u samotných uživatelů drog,
rodin uživatelů drog, ale také široké veřejnosti. Pokud nás jako aktivní uživatel drog nebo
bezradný rodič chcete kontaktovat, můžete také na anonymní online poradně, přístupné
na www.kcentrumnoe.cz. Zde naleznete také informace o poskytovaných službách, včetně
kontaktů.
Bc. Kateřina Suchá, pracovník v sociálních službách
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Informace z Okresní hospodářské komory Třebíč
Poradna podnikatelům
Zaměstnanecká karta pro cizince nahradí zelenou kartu
V červnu 2014 vešla v platnost novela cizineckého zákona, která
zjednoduší dosavadní pravidla pro zaměstnávání cizinců. Novela zákona
ruší například tzv. zelenou kartu a nahrazuje ji novým dokladem – kartou
zaměstnaneckou. Zaměstnanecká karta je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, kdy účelem pobytu cizince je zaměstnání. Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn pobývat na území ČR a zároveň pracovat
na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo pracovat na pracovní
pozici, ke které byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra
(v rámci změny zaměstnavatele, změny pracovní pozice, zaměstnání u dalšího zaměstnavatele nebo na další pracovní pozici). Více informací zájemci najdou na internetových stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz
Se sankcemi vůči Rusku exportérům poradí Zelená linka
Ministerstvo průmyslu a obchodu od začátku srpna zřídilo speciální Kontaktní místo
pro české firmy a společnosti podnikající na území Ruska. Jeho pracovníci budou dotčeným podnikatelům k dispozici na bezplatném telefonním čísle každý pracovní den. Nové
kontaktní a informační místo bylo zřízeno v souvislosti s přijetím sankčních opatření proti
Rusku s cílem zajistit aktuální informovanost české podnikatelské veřejnosti. Toto specializované pracoviště zaměřené výhradně na zmíněnou problematiku je zároveň součástí již
existující Zelené linky pro export. Kontaktní místo je zájemcům k dispozici každý pracovní
den vždy od 9 do 17 hodin na bezplatném telefonním čísle 800 133 331. Podnikatelé a exportéři do Ruska mohou své dotazy na uvedené téma rovněž zasílat pomocí elektronické
pošty na e-mailové adresy export@mpo.cz nebo info@czechtrade.cz.
(zdroj časopis Komora)
Plán akcí a seminářů
Okresní hospodářská komora Třebíč Vás zve na tyto akce a semináře:
DIDACTA 2014 - tradiční veletrh vzdělávání v prostorách Střední průmyslové školy
Třebíč - 16. 10. 2014, 9.00 - 18.00
Small business - přípravný kurz pro začínající podnikatele - od 2. října 2014
Seminář Zákoník práce s ohledem na práva žen, JUDr. Daniela Světlíková
- 4. 11. 2014
Seminář Nový občanský zákoník v pracovním právu, JUDr. Miloš Hejmala
- 11. 11. 2014
Seminář Zdravotní pojištění v roce 2015, Ing. Antonín Daněk - 18. 11. 2014
Podrobné informace o všech plánovaných seminářích najdete na webu
www.ohktrebic.cz/seminare
Petra Valová, projektový manažer
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Služby LPS stomatologické – říjen 2014
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin

so 4.10.

MUDr. Lhotská Kateřina

ESTHES, s.r.o. Sokolská 3, Třebíč

568 840 820

ne 5.10.

MUDr. Lhotský Václav

ESTHES, s.r.o. Sokolská 3, Třebíč

568 840 820

so 11.10.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

ne 12.10.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

so 18.10.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

ne 19.10.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

so 25.10.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

ne 26.10.

MUDr. Málková Ivana

Jelínkova 991, Třebíč

568 827 982

út 28.10.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

Blanka Krejčová

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
jestli jste nestihli v letních měsících podniknout nějakou zajímavou cestu do vzdálené země
a cestování patří mezi vaše koníčky, můžete si vše vynahradit na besedě s cestovatelem
Vojtěchem Trčkou, která je pro vás připravena na středu 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin
- tentokrát uslyšíte o cestě stopem na Nordkapp - téměř nejsevernější bod kontinentální
Evropy a možná se dozvíte i něco málo o Rwandě (vnitrozemský stát ve střední Africe),
odkud se cestovatel vrátil teprve před několika dny.
Z nových knih:
Milanetti Gian Pietro – sovětské letkyně ve Velké vlastenecké válce: unikátní slovní
a obrazové svědectví o hrdinském boji sovětských letkyň.
Pohlreich Zdeněk – Rozpal to, šéfe!: 91 receptů a k tomu rady - jak správně zacházet
s grilem.
Motl Stanislav – Děti Antonína Kaliny: téměř neuvěřitelný a přesto pravdivý příběh českého vězně, kterému se v krutých podmínkách koncentračního tábora Buchenwald podařilo
zachránit tisícovku dětí.
Cibulka Aleš – Černobílé idoly: třetí díl plný úsměvných i vážných medailonů o hereckých hvězdách stříbrného plátna.
Kronbergerová Marie – Urbanová Eva: životní příběh jedné z nejvýznamnějších českých operních pěvkyň současnosti.
Whitton Hana – Sedmý hřích se trestá smrtí: tajuplný detektivní příběh ze středověké
Anglie.
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Vondruška Vlastimil – Smrt ve Vratislavi: velvyslanec českého krále jedná ve Slezsku,
ale zmizí a nikdo netuší, co se mohlo stát. Protože jde o ožehavou diplomatickou misi, je
třeba postupovat taktně. Král proto posílá do Slezska v přestrojení svého věrného služebníka Oldřicha z Chlumu.
Heitz Markus – Děti Jidášovy: hlavní hrdinka je mladá, krásná a zdravá a žije již přes tři
století. Je Aeternou, bytostí podobnou upírovi, jenž snáze odolává krvi. Román na pomezí
fantasy a hororu.
Felscherinow Christiane V. - Christiane F., můj druhý život: autobiografie. Volné pokračování bestselleru „My děti ze stanice ZOO“.
Guenassia Jean-Michel – Klub nenapravitelných optimistů: společenský román zachycující atmosféru Paříže počátku 60. let 20. století.
Janouchová Kateřina – Nalezenec: švédský rodinný trhriller. Navazuje na knihy: Podváděná, Sesterstvo.
Řeháčková Věra – Návraty do lázní: volné pokračování knihy Lázeňská známost. Hlavní hrdinka se vrací do Luhačovic. Podaří se jí navázat novou známost.
Enger Thomas – Instinkt dravce: třetí kniha ze série krimirománů s postavou novináře
Henninga Juula v hlavní roli. Tentokrát se hledá vrah stařenky s pletacími jehlicemi v očích,
ale také Henningova sestra řeší svůj politický skandál.
Gerritsen Tess – Krvavá lázeň: malebné Tranquility rozložené na břehu jezera, v létě ráj
turistů, se však na podzim náhle změní v miniaturní peklo. Krvavé rvačky mezi studenty
vbrzku přerostou v nekontrolovatelné smrtelné útoky na spolužáky, na učitele, na rodiče.
Připomínáme:
8. října 2014 v 17.00 hodin přednáška Petry Sehnalové: Dornova metoda
Připravujeme:
Listopad – prosinec – projekt „Večer s ombudsmanem“ - komponovaný večer včetně
diskuze s právníky z Kanceláře veřejného ochránce práv (ombudsmana).
Otevírací sobota v měsíci říjnu:
18. října 2014 od 8:30 do 10:30
Pracovnice knihovny

Jemnice - Chotěboř  6:1,  P.P.P.I.- SCHOLAS  3:6
Řím. 2. 9. 2014. První mezináboženský fotbalový zápas za mír včera večer na římském
Olympijském stadionu zhlédlo dvacet tisíc diváků. Utkání bylo skutečným svátkem, jaký
si papež František přál. Obešlo se bez žlutých karet či střetů mezi fanoušky a naopak dalo
otcům možnost, aby svým dětem vyprávěli o fotbalové legendě, tedy Diegu Maradonovi.
Nad stadionem vedle sebe poklidně vlály vatikánské prapory vedle italské, argentinské,
palestinské nebo irácké státní vlajky.
Bývalé i současné hvězdy fotbalového nebe hrály v dresech obou jmenovaných nadací.
Svatý otec pozdravil účastníky zápasu i diváky krátkým videoposelstvím.
„Dobrý večer, jsem rád, že jste se sešli na tomto fotbalovém utkání, které je vysoce symbolické. Při dnešním zápase vyniká jednota mezi oběma mužstvy, diváky a touhou po míru,
kterou projevují všichni zúčastnění. Je to utkání, při kterém nikdo nehraje sám za sebe,
nýbrž hraje za druhého, či ještě lépe - za všechny.“
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Vedoucí španělské redakce Vatikánského rozhlasu o. Hugo Guillermo Ortiz požádal
o komentář včerejšího utkání svého krajana Diega Armanda Maradonu:
„Myslím, že srdce každého člověka zasáhne, když vidí válku a mrtvé. Měli bychom
mnohé odložit a usilovat o mír. Myslím, že tento zápas tak trochu vyvrací domněnku, že
hráči fotbalu se o mír nezasazují. Je to právě naopak! Přejeme si, aby si lidé uvědomili, že
mír je pro všechny to nejlepší.“
Rusko - Ukrajina: Silnější válcuje slabšího
Nedávné, alespoň navenek poklidné soužití mezi oběma národy je v troskách. Mír trval
pro některé neklidné workoholiky v uniformách už příliš dlouho. Bojechtiví mladí válečníci i odpočatí vojenští stratégové už zapomněli, že ve válce není vítězů, jen poražených.
/Viz. debakl v Afganistánu, čečenský Groznyj proměněný v ruiny, Beslamská tragédie či
bezohledná likvidace vzbouřenců i rukojmích v moskevském divadle roku 2002./ Zdálo se
jim, že už dlouho neprovětrali orezlé hlavně samopalů, minometů a děl. Hrozila jim nuda
a nezaměstnanost. A také i to, že v očích veřejnosti jsou mladí chlapci v maskáčích zbytečně
odděleni na dva roky či více od svých drahých a blízkých. Nakonec by se mohlo lidem zdát,
že nevyužívaný zbrojní arzenál by bylo nejlépe nabídnout jako šrotovné a vyměnit stárnoucí techniku za civilní výbavu pro zásahy při přírodních katastrofách. Bohužel zbrojařům už
chyběl odbyt a své nabité sklady potřebovali uvolnit pro další, čerstvé zboží… A tak v rámci cvičení obsadili Krym a rota výsadkářů buď zabloudí, nebo si v osobním volném čase
/myslí se asi vycházka/ - podle vyjádření Putina - zaběhnou nabídnout bratrskou asistenci
vzbouřencům na hranice s Ukrajinou. A to vše v bílém plášti tzv. Humanitární akce.
A to vše v době, kdy naprosto nezvládnutá horečnatá nemoc Ebola potichu a dosud
nekontrolovatelně rozmnožuje počet nakažených tímto novodobým morem. Stále silnější
volání po mírové asistenci vojáků v některých zemích Afriky, kde nemoc vznikla, je zde
jednoznačně odůvodněné. Tzv. Lékaři bez hranic nejsou schopni zajistit izolaci jednotlivců ani uhlídat ohraničená území s výskytem postižených tímto dosud neléčitelným virem.
Hrozba epidemie visí nejen nad sousedními zeměmi afrického kontinentu, ale i zbytkem
světa. Právě zde je třeba mobilizovat zálohy i nasadit nejmodernější techniku. Hraní vojáků
na vojáky a přehlížení skutečného nepřítele je ignorancí velké hrozby spojené s ohrožením
nás všech.
Brněnský biskup Vojtěch vzkazuje všem, kterým není lhostejný osud lidstva: „Žijeme
ve světě, který je nejen těžce zkoušen stále novými válečnými konflikty, ale který - stejně jako
před dvěma tisíci lety - stále pronásleduje ty, kteří uvěřili Kristu. Podle organizace Křesťanská mezinárodní solidarita čelí diskriminaci, pronásledování, nebo hrozbě smrti až 200
milionů věřících v Krista. Jejich utrpení je částečně způsobeno i nedostatečnou podporou ze
strany západních křesťanů. Prosím, abychom pomohli svými modlitbami i jiným způsobem
tam, kde je to potřeba. V době komunistické totality jsme to byli zase my, kteří byli povzbuzováni sestrami a bratry ze svobodných zemí.“
V modlitbě a postu spojený biskup Vojtěch Cikrle.
/Viz výzva na konci července 2014/
Naše vlast, ani naše Jemnice není ostrov v moři, kterého se světové dění netýká. Proto
je důležité, abychom všichni společně a každý zvlášť byli šiřiteli pokojného soužití. Mír
v nás je vkladem do pokojného života mezi námi. O kvalitě vztahů vypovídá vzájemná úcta
a ohleduplnosti. I sportovní utkání mohou vyjadřovat dobré soužití jinak smýšlejících nebo
říjen 2014 / Jemnické listy / 15

i jinak barevných. Vítězství ani prohry nemají hráče rozdělovat. Vzrušeným fanouškům je
třeba připomínat: fotbal je jen hra a pokaždé není posvícení. Důležité je vyvarovat se faulů
i verbálních ataků.
A na závěr ještě jedna připomínka. Letošní komunální či i senátní volby jsou výzvou
a pokušením k útoku na posty a stanoviska protikandidátů. Ano, kritické, ale i konstruktivní
názory má mít každý člověk. Je však důležité, aby v každém dialogu vždy ctil pravidla slušného chování. Abychom mohli zítra stát pospolu a spolupracovat, je třeba už dnes uznávat
a snášet i možnou rozdílnost. Dobré vztahy je třeba ctít a zachovávat před volbami, během jejich průběhu i po volebním klání. Lepší než osobní ataky je přesvědčivější program
a poctivé sdělování faktů bez propagace nesplnitelných slibů.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Reakce na zářijový příspěvek pana Růžičky v JL
(Parkování v Jemnici)
Reagoval jsem v JL na červnový příspěvek pana Růžičky, dovolávající se restrikcí v oblasti parkování automobilů. Svou formou se jevil jako parodie, nemyšlená vážně. - Ale on
byl. Nyní se pan Růžička opět ozval, a ne zcela férově. Verbální ping pong v tisku není
dobrý, nicméně, prosil bych tentokrát o dovolení se ještě ozvat:
Automobily jsou součástí dnešního života. A nebuďme pokrytci, každý na ně nadává
(je to módní), ale každý je rád používá. Tam, kde je jich moc, vznikají problémy a je
nutno je řešit restrikcemi (které samozřejmě přinášejí i omezení kvality života, to už je
v povaze restrikcí). To respektuji nejméně stejně dobře jako pan Růžička. Není třeba ze
mne dělat sobeckého neoliberála, poplatného ideologii panem Růžičkou zřejmě nemilované ODS. Nic mi není víc vzdálené. Jde o to, že restrikce jsou nutné tam, kde jsou
nutné a nejsou třeba tam, kde nejsou třeba. Apokalyptické jevy, kdy zácpy kolonami aut
blokují jemnické ulice, auta parkují na chodníku, protože jinde už nemohou, chodci se
pro záplavu aut nemohou dostat z bodu A do bodu B, jsem v Jemnici neviděl. Píše snad
pan Růžička o jiné Jemnici? A ještě otázka: Není lepší k lidem přívětivé město, které
nezakazuje tam, kde nemusí?
Ve městě jako je Jemnice je dětinské hrát si na velkoměsto a navrhovat extrémní restrikce - které jsou bohužel nutné tam, ale tady jsou jen módní a díky Bohu - zatím - nejsou třeba. Hlasování o tom, zda restrikce v Jemnici zavést a ani podzimních voleb se, samozřejmě,
nezúčastním. Prosbu k občanům, aby si raději vážili prosté a jednoduché přívětivosti svého
města, již si zatím mohou dovolit, si ale neodpustím.
Občanem a patriotem Jemnice jsem byl možná dřív, než se pan Růžička narodil.
A - souvislost dané problematiky se psími hovínky také se vyskytujícími v reakci pana
Růžičky na můj článek mi sice uniká, ale dobrá. Míval jsem pejska - knírače. Byl to moc
roztomilý pejsek. Jeho hovínka jsem sbíral dávno předtím, než to bylo oficielně vyžadováno. Dokonce se mi za to jednou dostalo veřejné pochvaly.
Ing. Kopeček, Plzeň
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Vážení spoluobčané
Rozhodl jsem se odpovědět na některé reakce k mému článku v JL z června 2014. Úvodem chci říci, že jsem nikdy nebojoval za to, aby byla trať a provoz na ní zrušen. Pokud ale
vedení města nebylo schopno zabránit zrušení provozu, tak mělo dělat vše pro jiné využití,
a to hlavně ve prospěch cestovního ruchu. Skutečností je, že snaha vedení o obnovu tratě
v původním rozsahu je boj s větrnými mlýny (nedá se nikdy vyhrát). Je úplně klidně možné,
že celý tento humbuk kolem železnice slouží k odvedení pozornosti veřejnosti od faktu, že
za posledních 8 let bylo (pod vedením ODS) dosaženo velmi slabých výsledků v rozvoji
města. Konec konců, blíží se volby a je třeba „prokázat“, že se „něco“ děje a že se vedení
města „bije za zájmy“ občanů …
Na můj článek z června 2014 reagovali tři pisatelé, převážně však na něco jiného, než
o čem jsem psal. V článku pí Jánské a p. Hrbka to je vesměs napadání mé osoby a zesměšňování mého názoru, který jsem vyjádřil. Třeba p. Hrbek - že nejezdím na kole nebo kolečkových bruslích, tak na co potřebuji cyklostezku. Jako kdyby veškerá výstavba v Jemnici,
kterou jsem zabezpečoval (a nebylo toho málo), byla pro mé potřeby a nikoliv pro všechny
občany i návštěvníky města. V článku jsem se snažil vyjádřit názor svůj a názor stejně smýšlejících spoluobčanů. A nejedná se přece o to, že by někdo nutil starší lidi jezdit do Mor.
Budějovic na kole. Jezdí snad v dostatečné míře autobusy a jejich počet je schopno ovlivnit
vedení města. Možnost vybudování cyklostezky náhradou za trať byla reálná v době před
zrušením provozu na trati, ale nikoliv dnes. Takhle jsem to jasně vyjádřil v mém článku,
ale p. Nevěčný má svůj letitý zvyk odvracet pozornost občanů jinam. Například na zámek
a jiné neudržované objekty v Jemnici. Jeho tvrzení o zámku a jeho vrácení zpět státu nebudu vysvětlovat, protože to důkladně a věcně správně provedl p. Havlíček v posledních JL.
Názorem pí Jánské i p. Nevěčného je, že je štěstím, že má zámek město, jinak by se o něj
stát nestaral. P. Tříska v posledních JL píše zase pravý opak, a to přitom jsou, nebo byli,
zástupci jedné politické strany. To však není podstatné. Záleží totiž na vedení města a jeho
schopnosti, či neschopnosti donutit jakéhokoliv majitele nemovitostí (včetně státu) starat se
o svůj majetek. Chátrající nemovitosti jsou tedy jistě vizitkou majitelů, ale rovněž tak jsou
ostudou pro vedení města. Totéž platí pro obecní majetek. Buď je vedení ochotné a schopné
město budovat a rozvíjet a zajistit pro to potřebné finanční prostředky (dobrým hospodařením, zajištěním dotací atp.), anebo mu k tomu chybí vůle i schopnosti. Podle mého názoru
se nestačí bít v prsa a křičet „chceme zámek, chceme železnici“, je nutné také pro to něco
udělat, hlavně pak zajistit jejich financování. Hlavně ale tak, aby přitom neutrpěly potřeby
rozvoje infrastruktury pro občany (místní komunikace, chodníky, byty, údržba města, zeleň
a další potřeby). Pokud budou ve vedení města stejní lidé jako v posledních osmi letech, tak
bude zajištění financí na všechno (včetně zámku a železnice) velmi sporné.
Pár čísel pro porovnání - v letech 1998 - 2006 bylo ve městě vybudováno staveb za
375 milionů Kč a bylo vzato 35 milionů úvěrů (čili poměr zhruba deset ku jedné) a v letech
2006 - 2014 to bylo za 210 milionů Kč při 40 milionech Kč úvěrů (čili poměr zhruba pět ku
jedné). Do 210 milionů přitom nepočítám něco přes 5 milionů, které byly vydány za megalomanskou projektovou dokumentaci sportovního areálu po bývalém PS útvaru a na nadstavbu požární zbrojnice pro záchrannou zdravotní stanici. Z tohoto projektu nebylo dodnes
nic realizováno. A přitom pí Jánská, která tak hájí zámek a dráhu, byla členkou rady města
celých posledních 8 let.
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Ještě musím reagovat na článek p. Třísky v posledních JL. Obsahuje totiž zjevné nepravdy a naprosté výmysly. Zámek s pozemky a všemi objekty v areálu byl městu smlouvou
bezúplatně převeden k 26. 5. 1994 s podmínkou, že pokud by v budoucnu chtělo město
zámek nebo některý z jeho objektů prodat, muselo by ho nejdříve nabídnout zpět státu
a teprve, pokud by stát o něj neměl zájem, mohlo město zámek prodat jinému zájemci. Při
nedodržení této podmínky by bylo město pokutováno částkou 100 milionů Kč. Tak je to
jasně uvedeno ve smlouvě mezi Okresním úřadem v Třebíči jako zástupcem státu a městem
Jemnice a smlouva byla podepsaná p. Třískou, tehdejším starostou. A co se týče nechutného a vulgárního napadání mě, p. Havlíčka a dalších komunistů v Jemnici, co že jsme to
zavinili od roku 1945, tak ho upozorňuji, že já jsem byl v Jemnici veřejně činný až od roku
1980 a p. Havlíček od roku 1998. Zapomíná však, že v uvedené době byli právě jeho rodiče
aktivními členy KSČ a působili v našem městě. P. Tříska senior dokonce nějakou dobu
pracoval jako důchodce na OV KSČ v Třebíči. Podle mého názoru se umí bývalý starosta
Tříska vulgárně vyjadřovat. Umí také lhát o zámku a „radit“ občanům, co, proč a jak mají
dělat. Raději by se však měl podívat na svůj chátrající dům na Havlíčkově náměstí (který
si bůhví proč koupil) a něco s touto ostudou udělat. Pro doplnění třeba dodat, že p. Tříska
v době, kdy byl starostou, na tento nyní chátrající barák čerpal i státní dotace. Myslím, že
mu rozhodně nechybí vysoké mínění o své téměř osmileté činnosti na radnici. Za svého působení však „stihl“ (mimo vyčištění areálu zámku) vybudovat pouze nové úřadovny na radnici, vyasfaltovat dvě místní komunikace a nebyl přitom ani schopen dokončit rozdělané
stavby po svých předchůdcích (jednalo se o přístavbu školy, byty Větrná, přivaděč vody,
čistička odpadních vod, plynofikace města a kino). Kulturní dům a dokončení plynofikace,
vč. Louky a Panenské, se provádělo až po roku 1998. Nutno ještě dodat, že největší možnosti získání dotací byly po roce 1990, pana Třísku to však ani nenapadlo využít. Obecným
pravidlem totiž bývá, že po každé politické změně jsou vždy největší možnosti k získání
dotací. Dalším pravidlem však také je, že velmi záleží na tom, kdo je v této době ve vedení
města či obce a jak v zájmu občanů využije nabídnutých příležitostí.
Závěrem chci říct, že na rozdíl od p. Třísky nebudu nikomu radit - každý ať si udělá
obrázek sám. Svým spoluobčanům přeji hodně zdraví a pohody.
Ing. Antonín Finda

Co má být, má být
Stává se vám poslední dobou, že něco, co má být, není? Třeba kolo, které jste si postavili do stojanu před obchodem, náhle není. Nebo spoj, který měl jet, nejede. Jak se pak
cítíte? Vrtá vám to hlavou, nadáváte, nebo je vám smutno? V létě jsem si zašel k hrobce
Pallaviciniů a když jsem místo na krásné oplocení s bránou zíral na prázdnou mez, vrtalo
mi to hlavou a bylo mi smutno. Vždyť co má být, má být. Tak proč to proboha najednou
není?
Letní noci jsou klidné a teplé. S hlavou v trávě jsem se díval, jak se nade mnou otáčí
orloj souhvězdí. Často jsem si říkal: co má být, má být. Kdyby tam nahoře ale najednou
chyběl Velký vůz, protože ho někdo ukradl a odvezl do šrotu, kam bych to měl jít ohlásit?
Za letních nocí není spánek pod širákem žádný problém. Zbožní si můžou představovat, že jsou v náruči Boží. Že k Němu mají blíž, než majíce střechu nad hlavou. V Jemnici
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ovšem takových krásných nocí zas tak moc není a ti, co jsou bez domova, na růžích věru
ustláno nemají. Trable jim začínají už po svaté Anně, natož pak teď po svatém Václavu,
když přituhne.
Původně jsem chtěl začít názvem „Kdybych neměl kde bydlet“. Pak jsem si uvědomil,
že by to bylo vůči bezdomovcům nefér. Mohlo by to být chápáno jako posměch. Nebo
v horším případě by to mohlo čtenáře svádět, aby jejich úděl brali jako něco normálního,
na co jsme si už zvykli. Přitom nám svědomí říká, že každý má mít nějaké své doma. Co
má být, má být.
A přesto v naší republice žije na pětadvacet tisíc bezdomovců a každý rok další tisíce
přibudou.
Co s tím? V nejisté době přijít o bydlení můžeme každý. Než jsem se rozhodl o tom
psát, chtěl jsem si to nejdřív aspoň na chvilku vyzkoušet. Napíšu-li o něčem, co jsem sám
nedělal, stihne mě osud Ing. Findy. Jak prý může psát o cyklostezce, když na kole, ani
na koloběžce, ba ani na kolečkových bruslích nejezdí? Odhodlal jsem se tedy, vzal deku
a že jednu noc přespím venku. Poznám, co hrabě L. N. Tolstoj prožil krátce před smrtí.
V dětství jsem záviděl kamarádům, které rodiče nenutili chodit spát za světla jako mě.
Kdyby mi někdo býval řekl, že lze přespávat i na lavičkách v parku, cítil bych se ošizen
ještě víc. Vůbec jsem netušil, jak je to zlé nevědět, kde večer složím kosti. I později jsem
si to romantizoval. Namlouval jsem si, že to musí být úžasně svobodný pocit. A jestli to
někomu vyhovuje, proč ne? Zkrátka co má být, má být, i když v trochu jiném smyslu:
Que sera, sera.1
Teprve ve chvíli, kdy jsem se vžil do postavení jemnického bezdomovce, začalo mě
mrazit. Všechny útulky kolem hradební zdi, kam jsem se chtěl uchýlit, byly zamřížovány. Obloha zatažená k dešti mě zahnala k autobusové zastávce u mostu. Budu mít nad
sebou přístřešek, nezmoknu. Leč po deseti minutách mě tvrdá a krátká sedačka začala
tlačit. Navíc jak spát, když každou chvilku jede kolem kamion? Budíte se s pocitem, že
se to valí přímo na vás. Napadla mě zděná dešovská čekárna, tam provoz není a dá se
zavřít. Nebo čekárna nad Hříběcím rybníkem (později jsem zjistil, že ji někdo zboural)?
Šlapat v noci kilometry se mi nechtělo. Zbývalo klasické místo: pod mostem. Vhodný
most je kousek za Jemnicí. Statečně jsem se tam dobelhal. Byl tam plácek a relativní
pohodlí až na protékající potok, který mi svým hučením připomínal českou hymnu.
Dlouho jsem však nevydržel. Začal jsem klepat kosu a mé nadšení vyprchalo. Vrátil
jsem se domů, pokorně zalezl pod peřinu a chrněl až do dvanácti. Měl jsem štěstí: nikdo
mě při mé hře na bezdomovectví nepřepadl, nikdo mě nechytil. To by se mě pak město
zřejmě zbavilo stylem „Sbohem a šáteček“, tak jak to udělalo se skupinkou bezdomovců v květnu: posadit na autobus, koupit jízdenku do Moravských Budějovic a ještě jim
zamávat. Tak lacino bych se odbýt nenechal. Úředníkovi bych si řekl o jízdenku aspoň
až do Klatov.
Co byste dělali vy, kdybyste neměli kde bydlet? Co byste dělali v zimě? Kde byste se
myli? Myslíte, že byste se mohli zdržovat v obchodech? Penny sice otevírá už v 7, ale nevyhodili by vás? Směl bych ještě v papírnictví flirtovat s prodavačkami a dlouho vybírat
z nabídky igelitových pytlů, kdybych zapáchal? Byl bych ještě vítaným hostem v knihov1) Píseň Que Sera, Sera obdržela v roce 1957 Oskara. Složili ji rok předtím Ray Evans a Jay Livingston pro film Alfreda Hitchcocka, kde ji zazpívala Doris Day. V Británii byla dlouho na prvním místě
hitparády.
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ně, kdybych toužil sednout si do kouta, položit nohy na topení a hlavu na regál? V čekárně bývalého nádraží bývalo teplo a klid. Ale ta vzala s ukončením železničního spojení
za své. Ani čekárna autobusová nepřipadá v úvahu. Dvéře skřípou a škvírami táhne. Měl
bych odvahu se k někomu vloudit do chatky? Nechal by mě někdo za hubičku přespat?
Minulou zimu jsem ráno za tmy přijel autobusem na moravskobudějovické nádraží.
Čekání na vlak jsem si zahříval pobíháním kolem kolejí. Od odstaveného vagonu jsem
zaslechl chrápání: pod nárazníkem ležela na pražcích mumie ve spacáku. Odešel jsem
po špičkách, abych chudáka nevzbudil. O čempak sní bezdomovec? O hotelové suitě
s koupelnou, o posteli s nebesy, nebo jen o nějaké díře, kam nefouká a neprší? Možná si
nepřeje nic jiného než dodýchat, zemřít, třeba zmrznout, aby tak konečně dostal místo,
odkud jej už nevyhodí.
Pokud se nějakým bezdomovcům dostanou do ruky JL, dávám jim radu: Jemnici se
radši vyhněte. Que sera, sera.
Milan Růžička

Doplňující dobová fotografie
… ke článku Kde se v Jemnici říkávalo „U Šajby” z minulého dílu Jemnických listů.
Snímek byl pořízen z místa, kde se říkávalo „U Kaštanu”.

František Železný
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Bude líp? ANO
„Žijeme a pracujeme v České republice. Chceme, aby zde žily i naše děti. Chceme pro ně
lepší budoucnost. Chceme lepší podmínky pro české firmy a živnostníky, kteří zde platí daně.
Chceme lepší životní standard pro ty, kteří chtějí pracovat a mají odvahu stát na vlastních
nohou, ať už žijí ve městech či na vesnicích. Chceme prosperující stát, který zajistí lepší
podmínky mladým rodinám, sociálně slabým, dlouhodobě nemocným i důstojný život seniorů. Proto jdeme do politiky.“
Výše uvedená citace pochází z úvodní webové stránky politického hnutí ANO 2011.
Je v ní obsaženo vše podstatné. Víme, že v naší společnosti žijí občané, kterým mluví tato
slova z duše.
Iniciativa ANO vznikla na podzim roku 2011, kdy Andrej Babiš promluvil v médiích
o systémové korupci, která prorostla veřejnou správou. Babišovo vystoupení vyvolalo pozitivní ohlas tisíců občanů. Na základě vznesených požadavků byla sepsána Výzva, která
shrnovala základní myšlenky a teze, jež daly také obsah sdružení ANO. To vzniklo v listopadu 2011. Vstup ANO 2011 do politiky podporují tisíce sympatizantů.
Víte, že také v našem městě žijí občané, kteří se ztotožňují s myšlenkami ANO 2011
a stali se sympazitanty? Není to nic složitého, stačí se zaregistrovat na webových stránkách
hnutí. A protože se dnes vše děje elektronickou cestou, bylo nasnadě oslovit sympatizanty
z jednotlivých měst a obcí.
Na jaře letošního roku nás oslovila Ing. Monika Oborná, předsedkyně oblastní organizace ANO Třebíč. Hned na první schůzce bylo jasné, že v našem městě sestavíme kandidátní
listinu pro volby do zastupitelstva obce, které nás čekají ve dnech 10.-11.10.2014. Po pár
týdnech čítal náš seznam 21 lidí, kteří se rozhodli „jít do neznáma“ s přesvědčením něco
změnit. Neslibujeme vám, našim spoluobčanům, věci, které nemůžeme splnit, ale zasadíme
se o jisté změny.
• Jako zastupitelé se nebudeme stydět za svůj názor, budeme veřejně činní a bude
nás vidět (na akcích pořádaných městem, sportovními a dalšími spolky a organizacemi ve městě)
•

Zasadíme se o zavedení transparentního účtu - tj. bankovní účet, do kterého může
nahlížet veřejnost (zpravidla prostřednictvím webových stránek na internetu)

•

V zásadních rozhodnutích chceme znát názor občanů (např. místní referenda)

•

Chceme změnit radnici tak, aby lépe komunikovala s občany

•

Připravíme podmínky pro získání finančních prostředků z dotačních programů
EU
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•

Podpoříme tradice a nové místní aktivity ve formě sdružení a spolků

•

Budeme podporovat rozvoj partnerství se zahraničními městy (Raabs an der Thaya
a Reszel), včetně spolupráce se školami

Milí spoluobčané,
do voleb do zastupitelstva obce zbývá už několik málo dní. Možná jste již měli možnost
přečíst si programy všech stran, hnutí a sdružení, které se v Jemnici budou ucházet o vaše
hlasy, možná je teprve naleznete ve svých poštovních schránkách. Než půjdete za plentu
vložit svůj hlasovací lístek do volební obálky, vše dobře zvažte a promyslete, komu svůj
hlas dáte. Závisí od toho budoucnost našeho města.
Vám všem, kteří chcete změnu a podpoříte v říjnových volbách hnutí ANO 2011, děkujeme.
Za přípravný výbor hnutí ANO 2011 v Jemnici Dana Babišová

Vážení spoluobčané,
Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici završuje před letošními volbami 16. rok své
existence. Polovinu z této doby – v letech 1998 – 2006 se Sdružení aktivně podílelo na rozvoji města. V této době bylo dosaženo nemálo nesporných a významných úspěchů, zejména
pak v oblasti investic. Tempo rozvoje města bylo v této době vysoké jako nikdy předtím, ale
bohužel ani potom, i když pro to byly vytvořeny předpoklady.
Když se ohlédneme na posledních 8 let, kdy jsme se na vedení a rozvoji města nepodíleli, nevidíme bohužel v tomto směru nic významného. Mimo dokončení investičních
akcí z předchozích let bylo z větších investic realizováno v podstatě pouze zateplení mateřské školky a výstavba kompostárny, což lze hodnotit pozitivně. Dále byl vybudován
chodník do Podolí v roce 2010 (snad proto, že bylo před volbami?). Byla rovněž provedena rekonstrukce kanalizace, ale tato akce byla spíše ukázkou neodpovědnosti vedení
města. Považujeme za naprosto nepřijatelné stavět se k chaotickému průběhu rekonstrukce způsobem „to se nás netýká, to Svazek“. Následky této rekonstrukce a zejména kvalita
provedení jsou vidět ještě dnes na ulici Lípová, kde se několikrát opravoval sběrač na křižovatce s ulicí Penkovou a voda po silnici při dešti meandruje všemi směry, jenom ne
do kanalizačních vpustí. Nemluvě o dlouhodobém zatížení občanů v okolí rekonstrukce
prachem a špínou. O „kompetentnosti“ vedení města v letech 2006 – 2014 svědčí rovněž
stav areálu bývalého PS útvaru. Vedení města nechalo zpracovat projekt jeho využití, který stál 4,6 mil. korun (!!!), ze kterého dosud nebyla realizována ani čárka. Důvodem této
skutečnosti je to, že se vedení zřejmě opomnělo seznámit se stavem dotačního programu,
ze kterého bylo možné získat dotaci. Pokud by tak totiž učinilo, nemohlo by nechat zpracovat tak megalomanský projekt, třeba víceúčelová sportovní hala by už mohla dávno
stát. Nechápeme rovněž, proč v areálu PS útvaru ještě teď nemohla stát budova pro hasiče
s přilehlým cvičištěm. Podobným příkladem je i prodej budovy finančního úřadu, která
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mohla být velmi dobře využita například pro Dům dětí a mládeže a „projekt“ zdravotnické záchranné služby nad budovou hasičů.
Považujeme naše město za velmi dobré místo k životu, které by se ovšem mělo rozvíjet
a podmínky pro život jeho občanů by se měly trvale zkvalitňovat. Město sice neoplývá
nějakým velkým počtem pracovních příležitostí, nicméně při dnešní mobilitě lidí není problém za prací dojíždět i na větší vzdálenosti. Aby však město nezačalo vymírat, je třeba, aby
vedení města mělo vizi a realizovalo opatření k udržení zejména mladých lidí, a to zejména výstavbou tzv. startovacích bytů a přípravou pozemků pro výstavbu rodinných domů.
V tomto směru se však v uplynulých letech udělalo velmi málo. Až v poslední době (snad
proto, že je opět před volbami?) se trochu „hnula“ situace kolem pozemků Na Předlískách.
Stav místních komunikací a na mnoha místech propadlých chodníků nedělá městu rovněž
dobrou reklamu.
Nejedná se nám však jenom o nedobrý stav v tzv. velkých investicích. Za tristní rovněž
považujeme například stav v úklidu veřejných prostranství a komunikací. Ptáme se, proč
jsou občané nuceni polykat chuchvalce prachu v jarních měsících po zimním posypu, když
už byl konečně pořízen zametací stroj? Pokud je tomu tak z důvodu „šetření“, tak to šetření
není namístě, protože se zdravím lidí se nemá hazardovat. Pokud je to pouze z důvodu něčí
lenosti, tak by s tím měl někdo odpovědný něco udělat.
Často od současného vedení města slyšíme, že vše je otázkou stanovení priorit a peněz.
S tím se dá souhlasit, dodnes jsme se však o „prioritách“ mnoho nedozvěděli, zato však
často slyšíme, že to, či ono „nejde“.
Vážení spoluobčané,
my se domníváme, že všechno jde, když se chce. Zároveň vám sdělujeme, že se znovu
pokusíme získat vaši důvěru v nadcházejících volbách s volebním programem, který včas
obdržíte. Pokud tuto důvěru získáme, pokusíme se obnovit dynamický rozvoj města včetně
zkvalitňování podmínek pro váš život ve všech směrech.
Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

Dobrý tým pro Vaši budoucnost
Vážení spoluobčané,
v nejbližších dnech se bude rozhodovat o budoucnosti našeho města a obcí Louka a Panenská. Nechceme se ohlížet, co bylo, nebylo a mohlo být. Nyní se bude rozhodovat o tom, co
bude. Naším velkým přáním je, aby každý občan těchto obcí využil své volební právo a tím
tak vyjádřil svůj názor a zároveň směr vyvíjení našeho života v obci.
Kandidáti KDU-ČSL Jemnice nadále chtějí rozvíjet a zvelebovat město. Udržovat městský majetek a případně jej opravit, aby i turisti při vjezdu do Jemnice se zde cítili dobře, ve městě zastavili a případně se sem vraceli. V této době je už také potřeba vyměnit
některá veřejná osvětlení, zrekonstruovat hřbitov a autobusové nádraží. Stále je důležité
nezapomenout na bezpečnost – vybudování dalších chodníků a hlavně přehledných přechodů (v Podolí na hlavní silnici vedoucí přes celé město není ani jeden). Je také potřeba
více spolupracovat s místním oddělením Policie ČR a více využívat kamerového systému
na exponovaných místech.
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Zařídíme více nádob na sběrný odpad, především bioodpad, na který máme vlastní kompostárnu. Při větším třídění ušetříme za skladování odpadu na skládkách. Zároveň je také
potřeba, abychom více monitorovali černé skládky, kterých kolem Jemnice není málo.
Naše město stále buduje obecní byty, rádi bychom podporovali občany, kteří si nemohou dovolit vlastní bydlení, z čehož plyne zefektivnění chodu pečovatelských domů
a zavedení startovacích bytů pro mladé občany. Nabídneme vhodné prostory odborným
lékařům a prosadíme větší spolupráci s neziskovými organizacemi při poskytování nízkoprahových služeb pro mládež a při řešení sociálně-patologických jevů mezi mládeží
(užívaní drog apod.).
Nadále chceme podporovat modernizaci základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy. Vybudovat další, příp. zrekonstruovat dětská hřiště. Důležitá je také pro budoucí rozvojí města podpora místních spolků a organizací zaměřovaných nejen na sport.
Budeme usilovat ve spolupráci s KÚ Vysočina o rekonstrukci silnic II. a III. tříd v okolí
Jemnice, důsledně prosazovat optimalizaci dopravní obslužnosti veřejnou dopravou do významných měst regionu = zajistit navazující spoje pro pracující a studující a odpovídající
opačné spoje. Nemá-li docházet k dalšímu vylidňování města, musí mít občané, kteří nezískají zaměstnání v místě, možnost obstojně za zaměstnáním a studiem dojíždět!
Budeme hledat nové formy spolupráce s významnými firmami a živnostníky ve městě
a vytvářet společné projekty. Důležité je neustálé zviditelňování našeho města.
Chceme neustále podporovat místní organizace, spolky a nadšence, kteří se starají
o zpestření nejen kulturního života. Budeme pokračovat ve zviditelňování významných
rodáků Jemnice. Pro menší kulturní akce typu výstava, koncert apod. najdeme důstojný
prostor pro pořádání těchto akcí.
Abychom měli na všechny naše plány finanční prostředky, je potřeba nadále rozumně
nezadlužovat městský rozpočet a hlavně důsledně čerpat dotační fondy nejen z EU. Důležité je také spravedlivé rozdělování peněz do OBOU obcí Louka a Panenská.
Rádi bychom na závěr připomněli letošní výročí od sametové revoluce. Před 25 lety
byla hlavním iniciátorem právě lidová strana, která zakládala tehdejší Občanské fórum.
Přejeme Vám, našim spoluobčanům, abyste měli šťastnou volbu při výběru kandidátů,
a aby se nám v naší obci žilo blaze.
Více z našeho volebního programu a kompletní seznam kandidátů najdete na Facebooku - www.Facebook.com/ KduCslJemnice
Za MO KDU-ČSL Jemnice Jiří Prokeš

 KSČM
Vážení spoluobčané,
v nadcházejících komunálních volbách se bude o Vaše hlasy opět ucházet Komunistická
strana Čech a Moravy, která má pro tyto volby pořadové číslo jedna. V následujícím textu
vám představíme několik vybraných oblastí, na které bychom se chtěli v následujícím volebním období zaměřit.
Jednou z hlavních priorit je celkový vzhled města. Pokusíme se o zefektivnění a zkvalitnění systému údržby jednotlivých veřejných prostranství. S tím souvisí i obnova a rozšíření
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městského mobiliáře, úprava veřejných prostranství (především hřbitov), opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků, omezení parkování v blízkosti kulturních památek
a zvýšení počtu stanovišť na tříděný odpad.
Zaměříme se na úpravu koupaliště s přechodem na solární ohřev, rekonstrukci dopravního hřiště, úpravy prostor u budovy tělocvičny na Malé brance a dokončení opravy základní
školy. V našem zájmu bude i potřebná úprava prostor a fasády DDM Jemnice a rekonstrukce Zdravotního střediska. Pokračovat budeme v započatých rekonstrukcích kulturních
památek a jejich následném využití pro cestovní ruch.
Budeme podporovat podnikatelskou činnost s možností zřízení nových pracovních míst
a udržení těch stávajících. S tím souvisí i podpora bytové výstavby, zajištění dalších pozemků pro výstavbu rodinných domů a investice do stávajícího bytového fondu.
Snažit se budeme i o zvýšení bezpečnosti ve městě rozšířením kamerového systému
a efektivní spolupráci s Policií ČR včetně preventivních akcí. Potřebná bude i rekonstrukce
hasičské zbrojnice a obnova techniky SDH Jemnice.
V oblasti kultury, sportu a volného času budeme podporovat aktivity jednotlivých spolků a budeme se snažit o jejich další zapojení do činností města a vzájemnou spolupráci mezi
jednotlivými spolky.
V místních částech Jemnice – obcích Panenská a Louka, se budeme snažit řešit aktuální
problémy vždy ve spolupráci s osadním výborem.
Realizace výše uvedených bodů volebního programu bude závislá na finančních možnostech města a získaných dotací z fondů EU a dalších zdrojů ze státního rozpočtu. Jejich
splnění bude také závislé na nutnosti dalších nepředpokládaných investic do rozvoje města.
Budeme rádi, když nás svým hlasem podpoříte. Ujišťujeme Vás, že bude naší snahou
výše uvedené cíle v nadcházejícím volebním období prosadit.
Za kandidáty KSČM František Jasanský a Bc. Zdeněk Hopian

Vážení a milí spoluobčané,
už jen pár dnů zbývá do chvíle, kdy půjdeme ke komunálním volbám. Předně bychom
rádi poděkovali všem, kteří naše sdružení nezávislých kandidátů podpořili ve volbách
minulých. Věříme, že jste naši práci zaregistrovali, Mladí za rozvoj Jemnice rozhodně
nebyli neviditelní. Naši členové se nesoustředili pouze na kulturní činnost (Masopust,
Vánoční setkání, Jemnická bitva, Čarodějnice, Den dětí apod.), ale po celé čtyři roky
svědomitě pracovali i ve vedení města. Náš program pro nás není jen cárem papíru, kde
budeme slibovat nemožné a populisticky „honit“ každý hlas. Naopak jsme volili jednotlivé body programu tak, aby jejich naplnění bylo reálné a dosažitelné během čtyřletého
volebního období.
Město, to jsou především jeho obyvatelé. A pro ty (pro Vás) chceme pracovat i nadále.
Pro smysluplnou činnost zastupitele je nezbytné navázání důležitých kontaktů. To se nám
podařilo, zejména pak vytvořit dobré vztahy s vedením Kraje Vysočina, se zástupci poslanecké sněmovny, senátu a dalších uskupení, v nichž je město Jemnice členem (Vodovody
a kanalizace, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Jemnický mikroregion,
Turistický region Podyjí, Region renesance apod.).
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A proč volit právě SNK Mladí za rozvoj Jemnice? Především proto, že máme vizi, a to
udělat z našeho města místo, kde se lidem dobře žije, kde je jejich názor vyslyšen a kde se
nebudou muset za své zástupce stydět. Vizi vytvořit z našeho města atraktivní cíl potenciálních návštěvníků a dát Jemnici tvář. Tvář nejen historického města opírajícího se o svou
zlatou dobu, ale zároveň města, ve kterém mají mladí lidé důvod zůstávat.
Vážení voliči, až budete přemýšlet, komu dáte ten svůj hlas, nezapomeňte na jednu
praktickou věc. Většina z Vás bude volit konkrétní osoby, tzn. osoby, které znáte a potkáváte. Málokdo však uplatní všech 21 hlasů. I proto, aby byl Váš hlas plně využit, je dobré
po hlasování pro jednotlivé kandidáty dát ten poslední křížek konkrétní straně. A pokud to
budou právě Mladí za rozvoj Jemnice, budeme rádi. Slibujeme, že Vaši důvěru nezklameme.
Za SNK Mladí za rozvoj Jemnice
– Ing. Petr Novotný (místostarosta města Jemnice)

Kulturní přehled
2.-4.10.2014
13.00 – 16.00
8.00 – 13.00
		
		
		
		
		
		

Sbírka použitého ošacení
- čtvrtek 2.10. a pátek 3.10.2014
- sobota 4.10.2014
- věci zabalené do igelitových pytlů či krabic – letní a zimní oblečení,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, polštáře a přikrývky, nepoškozená
obuv, hračky, menší funkční elektrospotřebiče, domácí potřeby
(nádobí, skleničky...)
- KD Jemnice
- pořádá o.s. Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Jemnice

4.10.2014
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Cuba libre party, hraje DJ Halogen

6.10.2014
16.00 hodin
		
		

Beseda s Ing. Pavlem Šimkem
- téma: Zelené cesty městem Jemnice
- zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici

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

11.10.2014
Diskotéka - Cool dance club Jemnice
21.00-05.00
Pirátská párty, hraje DJ Adas
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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

18.10.2014
14.00-18.00
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
3. Dětská diskotéka v Cool dance slubu – spousta soutěží, zábavy a hudby
pro všechny děti

18.10.2014
21.00-05.00

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

Burza podzimního a zimního ošacení, obuvi, sportovního a spotřebního zboží
výběr zboží:
20.10.2014
8.00 – 16.00;
21.10.2014
8.00 – 12.00
prodej zboží:
22.10.2014
8.00 – 16.00;
23.10.2014
8.00 – 11.00
výdej neprodaného:				
24.10.2014
8.00 – 15.00
		
- pořadatel DDM Jemnice
22.10.2014
16.00 hodin
		
		

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

25.10.2014
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Jägermeister, hraje DJ Kitt

5.11.2014
17.00 hodin
		
		
		

Beseda s cestovatelem Vojtěchem Trčkou
- o cestě stopem na Nordkapp – téměř nejsevernější bod kontinentální
Evropy a možná se dozvíte i něco málo o Rwandě
- městská knihovna
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

9.11.2014
15.00 hodin
		
		

Pohádka pro děti – O dvanácti měsíčkách
- divadelní pohádka nejen pro malé diváky – Divadlo Andromeda
- kino Jemnice, vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

15.11.2014
20.00 hodin
		
		

Vystoupení travesti skupiny SCREAMERS
- vstupné 200,- Kč, předprodej TIC Jemnice, 721 508 737
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

19.11.2014
16.00 hodin
		
		

Promítání fotografií Vladimíra Hrbka s výkladem
- téma: Malá branka (dokončení minulé besedy)
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice
říjen 2014 / Jemnické listy / 27

30.11.2014
15.00 hodin
		
		
		

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

Zelené cesty městem Jemnice
Muzejní spolek v Jemnici pořádá dne 6.10.2014 v 16.00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Jemnice besedu se zahradním architektem Ing. Pavlem Šimkem na téma „Strategie
sídelní zeleně s ohledem na další rozvoj města Jemnice“.
Ing. Šimek seznámí posluchače s projektem jemnických parků a další zeleně, který
nazval „Zelené cesty městem Jemnice“. Povídat se bude nejen o parcích, ale i o zaniklých cestách pod Barandovem, o Obůrce, o hřbitovu, o úpravách kolem Andělského
rybníka s návazností na Městský les, o lipovém háji kolem kostela sv. Víta, ale i o výsadbě nové zeleně v ulicích Topolové, Lipové a Na Předlískách.
Beseda je určena všem obyvatelům Jemnice, kteří mají své město rádi a záleží jim
na tom, jak bude v budoucnosti vypadat.
Za MS Jemnice Antonín Podhrázký

Klub důchodců v Jemnici vám chce také něco říci
Náš klub 4. září 2014 uspořádal jednodenní zájezd. Na první zastávce byla prohlídka
ZOO v Jihlavě. Pak se jelo na oběd do Pivovarské restaurace a po obědě následovala prohlídka pivovaru.
Měli jsme pěkné počasí, tak se výlet vydařil. O zajištění zájezdu se postaraly: ved.
klubu Eliška Malečková, pokladní Jitka Lavičková. Také nám pomáhají děvčata z městské
knihovny – paní Věra Chvátalová a Hana Křikavová. Všem patří poděkování.
Marie Čurdová

Poděkování
O víkendu 13. – 14. září 2014 proběhly v našem městě Dny evropského dědictví. Službu
v otevřených kostelech sv. Víta, sv. Stanislava a sv. Jakuba zajišťovali členové Muzejního
spolku v Jemnici. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat. Bez jejich ochoty a dobré vůle
by bylo těžké zajistit po dva dny otevření kostelů pro veřejnost.
Dana Babišová, kulturní pracovnice
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Blahopřání
Dne 22. října 2014
oslaví své 85. narozeniny pan Leopold Pokorný
a
78. narozeniny paní Kateřina Pokorná z Jemnice
Přejeme jim ještě hodně šťastných chvilek v jejich
společném životě
Dcery s rodinami

Vzpomínka
Dne 7. října 2014
by se dožil 90 let
pan Bohumír Cyprián z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal
Dne 10. října 2014
uplyne čtvrté smutné výročí od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš syn Luboš Salava z Jemnice
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou maminka,
bratr a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Čas neúprosně letí a v srdci bolest zůstává,
slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný zůstává
Dne 16. října 2014
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
naší milé maminky, babičky a prababičky
paní Jaroslavy  Havlíkové z Jemnice
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
S láskou vzpomínají dcera a synové s rodinami
a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 31. října 2014
uplyne 6 let, co nás opustila
paní Věra Bastlová z Jemnice
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
S láskou vzpomínají syn s rodinou

Přebor Kraje Vysočina v atletice
V sezóně 2014 jsme se zúčastnili krajského přeboru v atletice a celkem jsme získali
22 medailí v soutěžích jednotlivců.
8 ZLATÝCH (+ 1)
Dorostenka Iveta Mocharová – vrh koulí, oštěp, disk + (krajská přebornice ve víceboji)
Juniorka Pavla Hartmanová – vrh koulí, oštěp
Junior Tomáš Blažek – vrh koulí
Mladší žákyně Eliška Krajčová – vrh koulí
Starší žák David Novák – skok do výšky
8 STŘÍBRNÝCH
Junior Tomáš Blažek – disk, kladivo
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Dorostenec Daniel Kincl – kladivo
Starší žák David Novák – vrh koulí
Starší žák Ondřej Kadlec – dálka, 60 m, 150 m
Mladší žákyně Eliška Krajčová – 150 m
6 BRONZOVÝCH
Dorostenec Lubomír Fanta – dálka
Dorostenec Daniel Kincl – 110 m př.
Starší žák Adam Kaser – kladivo, oštěp, disk
Štafeta starších žáků 4 x 60 m – Kadlec, Kaser, Hron, Vl. Mandát
Přehled medailových disciplín ukazuje, že máme výbornou vrhačskou skupinu, která
využívá možnosti k tréninku na sokolovně a v Arboretu, jen oštěpařky si naříkají, že nemají
dostatečně dlouhé rozběžiště na hod oštěpem. Tlačí nás „atletická bota“ na překážkách,
ve skocích a sprintech – chybí nám dráha a sektory s vhodným povrchem, na písku nebo
na trávě se technika moc natrénovat nedá.
V soutěži družstev obsadili muži 6. místo, ženy – zatím nemáme, juniorky, dorostenky,
dorostenci a starší žáci obsadili 3. = bronzovou příčku, starší žákyně posbíraly bramborové
medaile za 4. místo, mladší žáky a mladší žákyně z důvodu finanční náročnosti v letošním
roce neobsazujeme a přípravky končí svoje soutěžení na konci září.
Nejlepší atleti našeho oddílu hostovali v dresu TJ Znojmo ve 2. lize, kde byli oporami týmu, některé atlety čeká ještě Mítink v německém Tettnangu u Bodamského jezera,
dále Mistrovství ČR v Plzni a start v dresu Kraje Vysočina na mezistátním pětiutkání
Vysočina + jižní Čechy + Dolní + Horní Rakousko + jižní Bavorsko ve Vídni začátkem
října.
Všem aktivním atletům děkujeme za jejich vzornou reprezentaci, těší nás výborná
spolupráce s rodiči, kteří podporují své děti (Mocharovi, Kinclovi, Kadlecovi, Vacovi
z Českého Rudolce,../.
KRÁLOVNĚ SPORTU ZDAR!!!
PaedDr. Josef Novák, Mgr. Aleš Krajčí – trenéři oddílu

Kulturní kalendář
Mladoňovice
18.10.2014		
13.11.2014		
28.11.2014		

Císařské posvícení
Beseda nad kronikou - MLK – začátek 19.00 hod.
Stavění betlému (ČČK) – začátek 15.00 hod.
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Police
10.10.2014		
			
23.11.2014		
			
30.11.2014		
			

7. Broučkiáda, začátek v 17.30 hod. v ZŠ a MŠ, průvod broučků
po obci
1. Adventní prodejní výstava na zámku Police, začátek
ve 14 hodin
2. Adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému
na návsi

Radotice
Je ta naše …?
Úroda byla z polí svezena domů a stromy divoce zápasí se silným větrem. Včely s prorockým pudem potřeby nashromáždily med, až úly přetékaly. Nastala nádherná roční doba,
říjen - vrchol podzimu. Pranostiky měsíce představují příjemné i méně oblíbené pocity, které s sebou přináší. „Říjen bývá již studený, ale nikdy hladový. Třetího října bouře a louže,
třicátého sníh a rampouchy. Práce je bez konce a posvícení jen jednou do roka.“ V době,
kdy se polní úroda přestěhovala do stodol, sýpek a sklepů, byla to doba hojnosti a z nashromážděných zásob se slavila posvícení či hody, skutečné svátky selského lidu. Neřídila
je církev ani vrchnost, ale vyplynuly z cyklu po završení sklizně polních úrod. Staročeská
posvícení se slavila plných osm dnů. Teprve roku 1787 nařídil císař omezit trvání posvícenských zábav pouze na neděli a pondělí v pevně stanoveném datu. Z té doby pochází pojmenování svatohavelské neboli císařské posvícení. Tolik Velký pranostikon. Z tohoto vidíme,
jak pokrok postupně omezoval volnost a libovůli člověka. Člověk byl postupně svazován
povinnostmi k nadřízeným, jejichž nároky narůstaly. Lepší kočáry, lepší výstroj pro jejich
vojáky, dnes by se řeklo, že hrubý národní produkt byl více zatížen. Přesto historie označuje tento vývojový posun za lidu prospěšný. Ubývá namáhavé práce a člověk se nachází
v pevnějším, soudržném společenství s větší ochranou vůči vnějšímu světu, ale i s druhou
stranou mince, nárůstem povinností.
I my se dnes s nostalgií ve vzpomínkách navracíme do dřívějších časů, časů, které nám
snad i více dávaly, ale i více nás svazovaly, a přesto se zdá, že nám činily život lehčím.
Dáme-li na misku vah rozdíly včera a dnes, rozhodne o rozdílu náročnost každého z nás.
Neuvážlivý politik dnes označí bez rozmýšlení taková ohlédnutí za úvahy nevzdělaného primitiva a vůbec nepřipustí, že původ může plynout z jeho nezodpovědného chování
za léta, kdy měl příležitost danou mu těmito lidmi, dát jim na minulost zapomenout. Proč
to neudělal a jen zavrhuje názor? Tímto postojem se řadí pod jejich úroveň. Dost se dnes
zdůrazňuje „naše české.“ Toužíme-li po našem českém a stále se nám zdá, že nepřichází,
nebo uniká, hledejme problém především v nás samotných. Jak asi na tyto tužby zapůsobí
vystoupení významných umělců, repertoárem krásných oblažujících českých písní, kterými
se zapíší do srdcí posluchačů. Po nich se představí jejich zpěvem nadaní potomci a z jejich
úst se line melodie, jak jinak, než engliš přesto, že vědí od rodičů jak je „ta naše písnička
česká - hezká.“
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Co způsobilo tuto odtažitost? Kdo pochybil? Jistě není možno vinit rodinu, ale vývoj
ve společnosti, která by takové jedince setrvávající na ryze české pozici možná ani mezi
sebe nepřijala. V dnešním otevřeném světě není možné dobře žít bez fondu úspěšných a originálních jedinečností, kterých jsme se bez boje a pod vidinou snadného života sami vzdali.
Ze slepé důvěry k těm, co se k nám hrnuli a hrnou pomáhat, nás probudila víc než nepříjemná kocovina. Snažíme se mezi sebou vzájemně přesvědčovat, že kdyby to bylo naše české,
že to bude poctivější a lepší. Probuďme se proto podruhé, a to již střízliví, vždyť naše české
zázemí, vyjma těch pravých českých sedláků, tu již není, za většinou stojí nějaký cizí vlastník, i svoz popele a komunálního odpadu obstarává firma zahraničního vlastníka. Vstoupili
jsme dobrovolně pod jejich křídla, poněvadž prý jsme v konkurenčním boji s ním „neobstáli“. Transformace a privatizace drtily všechno a všechny, prostý lid zíral a nahoře spokojenost, obrazně řečeno tleskali. Oni nás, pokud prosperita kvete, zaměstnávají, provedou
povinné odvody a s přidanou hodnotou ze zisku odchází do svého mateřského sídla, do své
země. Hrneme se houfně do velkoobchodů, navzdory tomu, že je provází alarmující aférky
v nabídkách, cestou míjíme malého českého obchodníka a to jen proto, že ušetříme pár korun, které on již slevit nemůže, poněvadž by to bylo pro něj likvidační. V krámku se mu pak
objevují jen lidé, kteří pro svůj zdravotní hendikep k velkoobchodu nedojdou. Přiznejme
si konečně naši českou zvyklost, získat a mít se dobře na úkor kohokoliv a pochlebováním
tomu, o němž se domníváme, že může od něj pro nás něco kápnout. Jsme navyklí řídit se
pořekadlem „čí chleba jíš, toho píseň zpívej“. My si totiž nedokážeme přiznat to, že chleba,
kterým jsme živeni, jsme si bohatě předplatili naší naivitou. K tomu poznání dojdeme až při
vzpomínkách na budoucnost.
Vývoj, který nastal, nás navedl do směru, o jehož změně by v dnešním globalizovaném
světě uvažoval jen nevyrovnaný pomatenec. Zachovejme si alespoň soudnost, když už nám
jde o to naše české „jen jako“, když skutečností je to, že jsme spokojeni a obáváme se, jen
aby nebylo hůř. Nebojme se věci pojmenovat pravými jmény, nebojme se nesouhlasit s tím,
že to černé, které je nám předkládáno, vidíme ve skutečnosti bíle. Ona „ta naše povaha
česká“ není pro okolní svět neznámá a mohli bychom se nadít toho, že ve vážných věcech
nebudeme věrohodni pro nikoho.
Blahopřejeme  jubilantům:
Vaňura
Vaňura

Ondřej
Luboš

85 roků
50 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Budkov
Přírodní zahrada – Budkov dětem
Za podpory Fondu Vysočiny, programu Environmentální osvěty – Přírodní zahrady se
začalo na jaře roku 2014 v centru obce Budkov s rekonstrukcí stavu návesního parku v režii
mladé dynamické firmy Paměť krajiny, s.r.o. Výsledek rekonstrukce se v současné době
honosí certifikační plaketou „Přírodní zahrada“.
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Přírodní zahrada je pestrý a rozmanitý systém harmonického vztahu člověka s přírodou. Ke vzniku přírodní zahrady je třeba splnit několik základních podmínek – nepoužívat
hnojiva, nepoužívat pesticidy, vytvořit divoký kout zahrady, vysázet bobulové keře pro ptáky, úkryty pro hmyz, apod. Původně vznikl projekt přírodní zahrady jako výsledek přeshraniční spolupráce České republiky s Rakouskem. Jeho základním cílem je snaha o rozšíření
povědomí o možnosti každodenní spolupráce lidí s přírodou a pomoci tak obnovit vztahy
k přírodě dávno minulé a téměř zaniklé.
Projekt „Budkov dětem” připravil nový prostor k odpočinku místních občanů, ale nezapomněl ani na zvířecí pomocníky a divokou přírodu. V parku je umístěno šest ptačích budek, které byly zhotoveny dětmi v místní základní škole. Budky jsou určeny pro menší druhy ptáků – např. budníček, sýkora modřinka, sýkorka parukářka či rehek zahradní. V parku
byla vztyčena dvě torza z pokácených stromů. Torza se stanou vyhledávaným místem pro
mnoho brouků, jejichž larvy se živí mrtvým dřevem a trouchem.
Na užitečný hmyz je myšleno v dalším z prvků přírodní zahrady, a sice v hmyzích domcích. Zlatoočka, slunéčka, dlouhošíjky, skákavky, včely samotářky a nespočet dalších mají
možnost „ubytovat“ se v těchto příbytcích a pomoci člověku svým dravým způsobem života vypořádat se naopak se škodlivým hmyzem, mezi něž patří především mšice. Taková
larva slunéčka jich během života sežere až 4 000!
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Také motýlí louka se skalkou nebo květinové truhlíky nabídnou vhodné životní podmínky dalším spoluobyvatelům naší společné krajiny. Motýli a druhy vázané na suché stanoviště (svižníci, ještěrky) se zde budou cítit jako doma. Enkláva keřů se pak může stát útočištěm
nočního hmyzožravce – ježka.
Projekt „Budkov dětem” je doplněn o informační tabulky, aby hlavně ti nejmenší měli
možnost se jednoduchou formou dozvědět něco o krásách přírody a naučit se tak jejímu
respektování a ochraně. Úkolem přírodních zahrad je ukázat člověku cestu k opětovnému
porozumění přírodních zákonitostí a návrat ke starým hodnotám a plodům, které spolupráce
s Matkou přírodou přináší.
Ing. Petr Sedlák

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 15. října 2014. Zdůrazňuji, že ty příspěvky,
které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny v dalším čísle JL. Své
příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu kultura@mesto-jemnice.cz, donést
do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 9).
Dana Babišová
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