Jemnické
listy

listopad 2014































Zprávy z radnice
Postřehy z radnice
Poslední svoz biopopelnic
Informace z matriky
Sbírka použitého ošacení
Slovo hejtmana
Co se děje
Víte, že...
Základní škola v Jemnici informuje
Finanční podpora Nadačního fondu
Albert
ZUŠ informuje
Robotice se na gymnáziu daří!
Šance pro děti v ohrožení na Vysočině
Vloupání do rekreačních objektů
Informace z Okresní hospodářské komory Třebíč
Služby LPS stomatologické
Rozpis zubní pohotovosti v Dačicích
Včelaři v Jemnici a okolí informují
Informace z městské knihovny
Listopad – sbohem a nashledanou
Občanská sonda
Pověsti a historky, které si vyprávěli
sousedé z „Kozí ulice“
Poděkování
Výsledky petice za obnovení pravidelné osobní dopravy na trati Moravské
Budějovice – Jemnice
Dobré věci by neměly být zapomenuty
Za vědou do Indie
Poděkování
Vážení spoluobčané
Paměti Jana Kopečka

Kulturní a společenský přehled
Přehled kulturních pořadů
O dvanácti měsíčkách
Vánoční kulturní trhy v Jemnici
Klub důchodců v Jemnici
2 / Jemnické listy / listopad 2014





Společenská kronika







Sportovní okénko
Atletika Jemnice závodila v německém
Tettnangu
Sokol Open 2014
Další úspěchy Atletické přípravky
Jemnice
Obce Jemnického mikroregionu
Kulturní kalendář
Radotice
Okénko redakce
Reklama

Tři sloky o Jemnici
I kdyby dnes jak stádo ovcí
dav rozutíkal se jí z bran,
dál bude pevně mezi kopci
vzdorovat hejnům vran.
I kdyby na ni zanevřela
rozvodna a ztrestala ji tmou,
bude tu stát jak zkamenělá včela,
med krásy jí už nevezmou.
Mázhauzům zbude klenba cenná,
štít střechám, domům průčelí
a na náhrobcích zbudou jména
všech drahých, co tu zemřeli.
Milan Růžička

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
předně mi dovolte, abych Vám za celé sdružení nezávislých kandidátů Mladí za rozvoj Jemnice poděkoval za důvěru, které se nám
dostalo v uplynulých komunálních volbách. Jako jediné uskupení
jsme posílili na mandáty (4) v Zastupitelstvu města Jemnice. Velmi
si toho vážíme a jak jsme již dříve proklamovali – Vaši důvěru
nezklameme. Interpretace volebních výsledků může být různá, pro
nás to však znamená, že jste spokojeni se stávajícím vedením města, vč. Rady města Jemnice. Jednání s ostatními politickými subjekty pokračují, s jejich výsledkem budete seznámeni na ustavujícím
zasedání Zastupitelstva města Jemnice.
Volby nevolby, vedení města si žádné prázdniny nedopřálo. Naopak intenzivně pokračujeme v práci.
Před nedávnem některé z nás zaskočila složenka s nedoplatkem od Vodárenské akciové společnosti. O podmínkách výpočtu cen vodného a stočného jsem toho napsal spousty.
Jen pro připomenutí, generování prostředků z vodného a stočného je nutné pro další rozvoj nákladné sítě vodovodních a kanalizačních přivaděčů vč. rekonstrukcí ČOV, dokonce
je navyšování podmínkou poskytovatelů dotačních titulů. Pozitivní je, že vodné/stočné
účtované v Jemnici, již nepatří k těm nejvyšším. Představenstvo Svazku vodovodů a kanalizací složené ze starostů měst se snaží nárůst minimalizovat na nejnižší možnou úroveň. Problematika výpočtu cen je natolik složitá, že nemá smysl blíže popisovat. Zkrátka, pokud máte zájem o bližší informace, rád si na vás udělám čas na osobní schůzce.
Jak jistě víte, Kraj Vysočina zrekonstruoval silnici do místní části Louka. Chtělo by
se napsat, že je ještě teplá. Věříme, že Loučákům se tím zvýšil komfort nejen příjezdu
do obce, ale celkově stoupla úroveň veřejných prostranství v místě jejich bydliště. Stále
ještě jednáme se zhotovitelem o vyspravení další části u vodní nádrže. Jestli půjde vše
podle plánu, pak se dalšího asfaltu dočkají v průběhu listopadu.
Už mnohokráte jste byli informováni o přípravě projektu revitalizace zeleně v areálu zámku a zámeckém parku. Nyní konečně došlo k realizaci. Proto vás prosím o obezřetnost při procházkách a zároveň se omlouvám za nepohodlí s akcí spojeným. Zásah
do více jak dvou tisíc (!) stromů se bude provádět po celé období vegetačního klidu.
Dalším rozjetým projektem je instalace bezdrátového rozhlasu. Jednotlivá hnízda
jsou očíslována, a proto budeme rádi za jakoukoliv připomínku s tím, že nezapomeňte
toto číslo uvést. My jsme schopni reagovat okamžitě, tzn. umíme regulovat (hlasitost)
každý rozhlas zvlášť. Bohužel jsme při revizi zjistili, že ze stávajících cca 70 hnízd jich
7 nefunguje. Město ani Správa majetku města Jemnice, s. r. o. nemůže v takovém případě
zasáhnout a musíme volat firmu, která rozhlas montovala. S tím jsou spojené problémy,
zejména časové – oprava nemůže být realizována hned. Mimochodem, je domluveno
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s vedením Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, že už se nebude opakovat
nenadálý „budíček“ v podobě poplachu prostřednictvím rozhlasu, ale pro svolání hasičů
bude použito náhradních řešení.
Opět se nám množí stížnosti na znečištění města psími exkrementy. Zde nezbývá, než
apelovat, abyste si po svém mazlíčkovi uklidili. Vždyť jsou pytlíky na výkaly u vybraných
odpadkových košů, dostanete je i v městské knihovně nebo můžete přijít na městský úřad
– finanční odbor. K dispozici jsou samozřejmě zdarma.
Vážení spoluobčané, děkuji za čas strávený čtením Postřehů z radnice a věřím, že
i do budoucna se na mne budete mít možnost obracet na telefonu 775 394 944, e-mailu:
mistostarosta@mesto-jemnice.cz, prostřednictvím sociálních sítí nebo přímo na osobní
schůzce.
Ing. Petr Novotný

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

Informace z matriky
Pro zájemce o blahopřání k životnímu jubileu
Město Jemnice by rádo popřálo svým občanům k významným životním jubileím. Úřad
pro ochranu osobních údajů neumožňuje, aby městský úřad poskytoval data narození z evidence obyvatel. Proto tímto žádáme rodinné příslušníky, kteří o blahopřání pro své blízké
mají zájem, aby se buď osobně dostavili na matriku MěÚ Jemnice, nebo kontaktovali Janu
Habrovou na tel. 702 090 431, e-mail: habrova@mesto-jemnice.cz, případně ponechali
na sebe kontakt v podatelně městského úřadu.
Vítání občánků
Město Jemnice pořádá pro své nové malé občánky slavnostní vítání. Úřad pro ochranu
osobních údajů neumožňuje, aby městský úřad poskytoval data narození a adresy novorozenců z evidence obyvatel. Proto tímto žádáme rodiče, kteří o přivítání dítěte mezi občany našeho města mají zájem, aby se dostavili na matriku MěÚ Jemnice do dvou měsíců
věku dítěte s jeho rodným listem, nebo kontaktovali Janu Habrovou na tel. 702 090 431,
e-mail: habrova@mesto-jemnice.cz, případně ponechali na sebe kontakt v podatelně městského úřadu.
Jana Habrová,
matrikářka
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Sbírka použitého ošacení
Ve dnech 2. – 4. října 2014 pořádalo občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Jemnice Sbírku použitého ošacení. Děkujeme všem dárcům, kteří do vestibulu
kulturního domu nashromáždili nepřeberné množství krabic a igelitových pytlů obsahujících ošacení, lůžkoviny, ručníky, domácí potřeby apod.
Poslední dobou se rozmáhá rozprodávání věcí z podobných sbírek. Diakonie Broumov,
o.s. se k něčemu takovému nesnižuje. Věci ze sbírky putují k občanům, kteří naléhavě potřebují materiální pomoc.
Za město Jemnice Dana Babišová

Slovo hejtmana
Na konci září se v Polné sešli členové Rady Kraje Vysočina se starostkami a starosty
měst, městysů a obcí regionu. Rád jsem jim za jejich čtyřletou práci poděkoval, protože šlo
o poslední z pravidelných setkání s představiteli obecních samospráv před komunálními
volbami. Nedávno jsem zjistil, že jsme jedním z mála krajů, které taková setkání pravidelně
organizují. A chceme v tom pokračovat, protože naše zkušenost je taková, že spolupráce
všech složek samospráv na všech úrovních je potřebná a užitečná. Další setkání s nově zvolenými starosty a starostkami obcí Vysočiny se uskuteční opět v jarních měsících.
Před necelým měsícem proběhly volby do obecních zastupitelstev. Tradičně jsou to volby, které zajímají občany nejvíce. Ve městech a obcích totiž své kandidáty občané znají
a mohou je při jejich vykonávání mandátu zblízka sledovat. Navíc oproti parlamentním
volbám nevolí strany, ale mohou si z různých kandidátek vybírat jim sympatické uchazeče.
Zajímavé bylo v letošních volbách množství nových nejrůznějších seskupení typu „za město krásnější“, což je trochu ošidné, ale napovídá to něco o potřebě lidí mluvit do obecních
záležitostí, ale i o jisté obecné touze po změně, po nových tvářích. Nebezpečí této situace
tkví v následném rozdrobení nových složení zastupitelstev, kdy je pak obtížné sestavování
koalic a jednotná a jasná politika samospráv.
Výsledky voleb tuto skutečnost potvrdily. Na mnoha místech byla jednání o koalicích
složitá a svou roli hrály i menší strany nebo seskupení, které ti silnější k získání většiny
v zastupitelstvech potřebovali. Při oněch jednáních jde vždy o to, aby se byli budoucí partneři schopni dohodnout a respektovat své partnery. Menší účast voličů se dala očekávat.
Mne potěšilo, že oproti celostátnímu průměru 44,46 % v našem kraji jako jediném v zemi
přišla k urnám více než polovina voličů (52,11 %). I to je sice méně než před čtyřmi lety
(55,00 %), ale přece jen to svědčí o vysokém zájmu a zodpovědnosti občanů Vysočiny
ke svým obcím.
Doufám, že nově zvolená zastupitelstva očekávání voličů nezklamou a budou schopna
pracovat pro obecní i obecný prospěch. K tomu jim přeji dostatek energie a schopnosti řešit
konkrétní pozitivní rozvoj sídel a věřím, že k tomu přispějí i obyvatelé v konkrétním místě. Bez nich to nejde. Ze strany krajské samosprávy a krajského úřadu jim v tom budeme
všemožně pomáhat.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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Víte, že...
Vraťme se o půl století později a porovnejme dvě fotografie na zadní straně JL ze stejného místa. Na levé straně byly zbourány domy čp. 151 v roce 1962, čp. 152 v roce 1996,
čp. 154 v roce 1985, za „Dolejší brankou“ dům čp. 155 v roce 1986. Na pravé straně pak
dům čp. 503 – byl zbořen v roce 2010 a byla upravena celá plocha. Zároveň byla opravena
zeď, která hrozila zřícením. Byla upravena i cesta. Postupně bylo elektrické vedení uloženo
do země. Proběhly i opravy „Dolejší branky“, hradeb a jeden zazděný oblouk byl vybourán.
Celé prostranství bylo upraveno. Horní branka byla upravena podle památkářů naposled
v roce 2011.
Kamenná panna na „Horní brance“ považovaná za patronku města Jemnice začíná
být otazníkem. Podle vyjádření odborníka se prý jedná o muže v suknici. A tak se možná
dočkáme toho, že Kamenná panna není žena, ale muž. Co pak s vyjádřením „Kamenná
panna“ představující dceru krále Přemysla Otakara I. (rok 1208 – 1284)? Nevím! Možná
časem přijde další odborník, který bude mít jiný názor. Pro občany Jemnice zatím po řadu
let byla ženou. Muž by stál se založenýma rukama?
O Malé brance a vyobrazení původních staveb se můžete dočíst v knize „Založení
a zlatá doba Jemnice“ (Kamenná panna), kterou v roce 1928 vydal Okresní osvětový
sbor v Jemnici. Přispěli František Jech, Florián Zanáška, Jan Gartner. Vyobrazení staveb
od Josefa Faasta. Nebo vyobrazení na vydané pohlednici Muzejním spolkem Jemnice
v roce 1948.
Tato část Jemnice patří k nejstarším – z doby původního opevnění Jemnice. I když
nejsou peníze (nebyly vlastně nikdy), možná se časem najdou prostředky na odstranění
záplatované asfaltové cesty, nahradí se kamennou dlažbou podobně jako Na Parkáni u zeleniny a bistra, třeba ze žulové dlažby, která zatím odpočívá na skládce U Černého mostu.
Toto místo by si upravenou cestu měřící 68 kroků zasloužilo.
Vladimír Hrbek

Základní škola v Jemnici informuje
Dne 5.12.2014 zahajuje činnost školní půjčovna lyžařského vybavení. K dispozici jsou
komplety lyží, lyžařských bot pro sjezdové lyžování. Je k dispozici vybavení pro všechny věkové kategorie včetně přileb pro děti. Umístění půjčovny je pod velkou tělocvičnou.
Přístup do půjčovny je plechovou brankou za velkou tělocvičnou. Půjčovní doba je každý
pátek od 16.30 do 18.30 hodin. V nutných případech je možnost zajistit půjčení se správcem
půjčovny Mgr. Ivanem Chvojkou přes mail: iivanch@seznam.cz.
V období lyžařského kurzu 23.1.2015 do 30.1.2015 je půjčovna zavřena. Půjčené lyže
a vybavení před tímto termínem se musí vrátit do 16. ledna 2015.
Mgr. Ivan Chvojka,
učitel ZŠ v Jemnici
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Finanční podpora Nadačního fondu Albert
Díky grantovému programu Kávomaty finančně podporuje NFA v letošním roce děti z Dětského domova v Jemnici v aktivitách, které by si
z vlastního rozpočtu nemohlo zařízení v takové míře dovolit. Ze získaných
finančních prostředků se děti zúčastnily letního dětského tábora Zvůle,
jsou jim hrazeny zájmové kroužky. Další aktivitou, která je finančně podporována, jsou sportovní turnaje v přehazované a ping-pongu, které dětský
domov každoročně pořádá pro spřátelené dětské domovy. Podpory Nadačního fondu Albert
si nesmírně ceníme a velice mu za jejich činnost děkujeme.
Marie Šprinclová,
DD Jemnice

Základní umělecká škola informuje
ROK ČESKÉ HUDBY
V měsíci listopadu si chceme v rámci Roku české hudby připomenout skladatele a básníka, který se měl stát pro náš národ neznámým a zapomenutým.
Přitom si skladatel JAN NOVÁK (1921 – 1984) „znovuobjevení“ pro širší české publikum zaslouží – životem i pozoruhodným dílem.
Když se totiž rozhodl po srpnové
okupaci v osmašedesátém zůstat exulantem, možná si tak docela neuvědomil, že
se po něm velmi rychle slehne zem. A že
se domů vrátí až po smrti. Dnes si jeho
jméno připomínají spíše lidé orientovaní v hudbě dvacátého století. Za minulého režimu pro zdejší scénu neexistoval
a zemřel v emigraci už před třiceti lety.
Narodil se v nedaleké Nové Říši
8. dubna 1921. Získal elitní všeobecné
vzdělání na jezuitském gymnáziu na Velehradě a na klasickém gymnáziu v Brně,
kde v roce 1940 maturoval. Právě zde je
třeba spatřovat počátky jeho celoživotního zájmu o latinu, v níž se stal svrchovaným odborníkem. Po maturitě vstoupil
na brněnskou konzervatoř, kde studoval
současně obor klavír a skladba. Absolutorium se mu však protáhlo jako příslušníkovi smutně proslulého „ročníku 21“,
byl totálně nasazen do Německa, odkud
na sklonku války uprchl a konzervatorní
studia ve skladatelské třídě Viléma Petrlistopad 2014 / Jemnické listy / 7

želky mohl absolvovat až v roce 1946. Poté pokračoval ve studiích na nově zřízené pražské
AMU u Pavla Bořkovce a na brněnské JAMU.
V roce 1947 získal stipendium Nadace Jaroslava Ježka a odjel do USA. Zde studoval
krátce u Aarona Coplanda na Berkshire Music Centre v Tanglewoodu a poté soukromě
u Bohuslava Martinů v New Yorku. Zvláště právě Martinů měl na Novákův další skladatelský vývoj zásadní vliv. To jej zásadně ovlivnilo a nasměrovalo. Oba zůstali ve velmi
přátelském korespondenčním styku až do smrti Martinů v roce 1959.
Jan Novák se vrátil do vlasti v osudném únoru 1948 a žil v Brně jako skladatel ve svobodném povolání. Od počátku si vydobyl respekt jako velký skladatelský talent. Nicméně
s komunistickým režimem se Novák postupně dostával do sporů: doktrínu socialistického
realismus nepřijal, a tak byl kritizován pro formalismus, abstraktnost, povrchnost a „prázdný artismus“. Mnohé z těchto odsudků měla na svědomí latina, na kterou se jako skladatel
i jako básník orientoval stále silněji, což bylo komunistické ideologii a estetice rovněž proti
mysli, neboť latina měla s budováním socialismu pramálo společného a navíc „zaváněla“
náboženstvím. Verše Vergiliovy, Horatiovy, Catullovy, Tibullovy, próza Cicerona, Caesara
a jiných a konečně vlastní básně, kde využíval klasickou metriku a rytmus, mu byly velkou
inspirací. Po nějakou dobu také používal dodekafonie a jazzových prvků, což bylo oficiálním dogmatikům rovněž trnem v oku. Situace se vyhrotila až do Novákova vyloučení ze
svazu skladatelů. Jan Novák byl ovšem suverén, nepoddajný humanista s vlastními ideály,
vědom si svých kvalit. Mezitím se z něho stal i úspěšný skladatel filmové a scénické hudby
(Karel Kachyňa, Jiří Trnka, Zeman aj.) se svou manželkou Eliškou, rovněž znamenitou
klavíristkou, vytvořil známé klavírní duo.
Srpnová okupace Československa ze strany vojsk Varšavské smlouvy roku 1968 jej
zastihla v Itálii, kde byl na uměleckém zájezdu s Kuhnovým smíšeným sborem. Se slovy:
„dvakrát stejnou chybu neudělám“ se Novák do okupované vlasti již nevrátil. Zakrátko
se podařilo manželce Elišce i se dvěma dcerami vycestovat do Vídně, kde se rodina opět
spojila. To byl začátek emigrace, z níž se Jan Novák už nevrátil. Z Vídně odcestovali na čas
do Německa, poté na rok do Aarhusu v Dánsku. V roce 1969 obdržel Jan Novák Cenu
města Rovereta v Itálii za svoji skladbu MIMUS MAGICUS na Vergiliovy verše. V severoitalském městě se mu tak zalíbilo, že sem velmi rychle i s rodinou přesídlil, a to do blízké
Rivy na Gardském jezeře. V Roveretu založil sbor „Voces Latina“, který se specializoval
na repertoár s latinskými texty.
V roce 1977 se usadil v německém Ulmu a od roku 1982 vyučoval na „Staatliche
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst“ ve Stuttgartu. Zemřel 17. listopadu 1984
ve svém domě v Neu-Ulmu.
Po dobu emigrace byla Novákova hudba v tehdejším Československu zakázána a nové
skladby, které Novák vytvořil již v cizině, zůstaly pro české publikum na dlouhou dobu
takřka nedosažitelné. Teprve po pádu komunistického režimu se jeho hudba mohla znovu
vrátit domů, kde se jí dostalo oprávněného uznání. Roku 1996 udělil prezident Václav Havel Janu Novákovi státní vyznamenání „in memoriam“.
To, že byl tvůrcem s velkou invencí, nepřineslo Janu Novákovi nějakou skvělou existenci. Až dva roky před smrtí zažil zadostiučinění, když Rafael Kubelík v Německu provedl
a nahrál kantátu Dido.
Čas pro hudbu Jana Nováka však přece jen znovu přišel. Letos na Pražském jaru zazněla
v Anežském klášteře v podání mladého komorního souboru Martinů Voices, který byl za8 / Jemnické listy / listopad 2014

ložen v roce 2010 jako vokální těleso s ambicí interpretovat sborovou tvorbu na nejvyšší
profesionální úrovni. I přes krátkou dobu své existence si získal tento sbor respekt české
odborné veřejnosti. Nastudoval rozsáhlý a náročný repertoár a uskutečnil řadu koncertů
v České republice i v Evropě.
Spolu se svým sbormistrem Lukášem Vasilkem se sbor Martinů Voices dlouhodobě
a systematicky věnuje interpretaci díla Jana Nováka. Skladatelovy sborové kompozice jsou
mimořádně komplikované a běžným interpretům tedy nedostupné. V dokonalém provedení
profesionálního ansámblu ovšem sklízí obrovské úspěchy a vejdou-li ve větší známost, mají
potenciál stát se součástí světového sborového repertoáru.
V roce 2014, tedy třicet let od úmrtí Jana Nováka vydal Supraphon skladatelovu autorskou desku celou věnovanou jeho sborovému dílu v interpretaci Martinů Voices.
A na Pražském jaru bylo připomenuto toto kulaté výročí koncertem z Novákova díla.
Mimořádný koncert k uctění památky tohoto skladatele se odehrál dva dny nato i v jeho
rodné Nové Říši. Přizvány k tomu byly i obě slavné Novákovy dcery, flétnistka Clara a klavíristka Dora. Tento koncert, jehož se účastnila i skladatelova manželka Eliška, se stal pro
všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem. Společně tak bylo uctěno výročí tohoto
velkého skladatele našeho kraje.
Luba Jánská

Robotice se na gymnáziu daří!
Začíná nový školní rok a už teď se všichni těšíme, až se zase ponoříme do skládání
a programování robotů. Jedná se o zbrusu novou aktivitu na naší škole. Dovolte mi tedy
seznámit vás blíže s tuto zajímavou technickou záležitostí.
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Z minulých čísel zpravodaje již víte, že jsme se zapojili do projektu „Přírodní a technické vzdělávání – výzva pro budoucnost“. Díky tomu zakoupila škola sondy na měření
fyzikálních veličin, mikroskopy propojené s kamerou a další pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů. Dostalo se ovšem i na nás, informatiky – získali jsme úplně nové
stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3. Jedná se o stavebnice, ze kterých se dají skládat
roboti. Jelikož jde o úplnou novinku na poli robotiky, návodů na stavbu nemáme k dispozici
mnoho. Přesto se nám povedlo sestavit robota, který hlídá předem určený prostor, pohybuje se pomocí pásů a na každého „vetřelce“ nemilosrdně zaútočí. Další robot, který stojí
za zmínku, je „GyroBoy“. Tento robot dokáže balancovat na dvou kolech a jeho pohyb se
ovládá barevným ovladačem. Neméně zajímavá byla robotická ruka, která přenášela kostky
z Lega. Povedlo se nám také zkonstruovat robota, který třídil kostky podle barev.
Naše úsilí bylo právem oceněno na celokrajské přehlídce v Jihlavě, kde studenti bývalé 2. C Ondřej Bulička a Tomáš Chytka získali za svoji práci 1. místo. V prezentovaném
výstupu poutavou formou předvedli roboty, které postavili se svými spolužáky v kroužku
robotiky. Na konci loňského školního roku jsme roboty ukázali na okolních základních
školách. Při těchto návštěvách nás překvapil zvýšený zájem žáku o danou oblast. Proto pro
letošní školní rok připravujeme kroužek robotiky, jehož náplň bude ušita „na míru“ žákům
základních škol. Případní zájemci se podrobnosti dozvědí přímo od nás, protože v dohledné
době se opět chystáme zavítat do okolních základních škol.
Cítíme, že by tato problematika mohla zajímat i více studentů naší školy. Hodláme tedy
pro letošní školní rok zakoupit další stavebnice a kroužek robotiky nabídnout i dalším studentům gymnázia.
Veřejnost si bude moci roboty prohlédnout na dni otevřených dveří, který připravujeme
na 27. listopadu 2014. Všichni jste srdečně zváni.
Za kroužek robotiky Mgr. Petr Dohnálek

Šance pro děti v ohrožení na Vysočině
Každé dítě v České republice má právo na spokojené dětství. Legislativa našeho státu deklaruje, že ideální institucí pro zajištění bezpečí, pohody
a prosperity dítěte je rodina. Bohužel i na zdravé Vysočině vyrůstají děti
v rodinách, kde teplo rodinného krbu chybí. Rodiče svoji roli ochránce
a vychovatele nezvládávají. Mnohdy jsou mladí a nezralí, nebo závislí
na alkoholu a drogách. Někteří mají osobnostní či zdravotní omezení, řeší
partnerské problémy, zadlužení. Děti jsou v těchto rodinách nešťastné, zanedbávané, zneužívané, cítí se osamělé, a to je mnohdy důvod, proč zlobí. Systémová pomoc právě ohroženým rodinám je stěžejním posláním organizace STŘED, o.s.
„Naším prvořadým zájmem je být dobrým partnerem veřejné správě v roli schopného pomocníka původní - biologické rodině tak, aby zvládala svoji roli a děti nekončily
v ústavní nebo náhradní rodinné péči,“ sdělila Martina Bártová, ředitelka organizace.
STŘED, o.s. je téměř desetiletým prostředníkem pomoci dětem v ohrožení na Vysočině.
Na období dvou let získal prostředky z Finančních mechanismů Evropského hospodářského
prostoru, kam přispívá Island, Lichtenštejnsko a Norsko, a může tak posílit svoji roli místně
dostupných poskytovatelů služeb sociální prevence.
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Nový projekt je postaven na potřebách
stávajících klientů organizace, dlouhodobě
spolupracujících organizací, ale i na potenciální
žadatele o pěstounskou
péči. Cílovou skupinou
jsou jak biologické rodiny, kterým hrozí rozpad,
tak i rodiny pěstounské,
kde žijí děti vyžadující
odbornou pomoc, psychologické,
sociální,
výchovné poradenství,
terapii či sdílení běžných
životních radostí a starostí v jejich přirozeném prostředí. V období
od září 2014 do dubna
2016 proběhne více jak
600 konzultací v budovách organizace v Třebíči na Mládežnické ulici,
v Moravských Budějovicích na ulici Husově
nebo v přirozeném prostředí klientů. Terénní
pracovníci
provedou
minimálně 60 návštěv
v rodinách a klientům
poskytnou 300 hodin terapeutické péče.
Program dvou říjnových konferencí bude korespondovat s trendy v péči o děti v ohrožení a potvrdí nezbytnou spolupráci s pracovníky sociálně-právní ochrany městských úřadů
v kraji Vysočina. Sami pracovníci organizace posílí svoji odbornou kapacitu a absolvují
tři dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti motivační rozhovory, terapeutický přístup
zaměřený na řešení a filiální terapie.
„Na tuto výzvu donátora jsme dlouho čekali. Byli jsme si vědomi toho, že je přímo „šitá
na míru“ našemu zájmu. Chceme, aby děti a mladiství se zdravotním a sociálním znevýhodněním na Vysočině vyrůstali v přirozeném prostředí vlastní rodiny nebo rodiny náhradní
a každý krokem usilujeme o to, aby se na Vysočině zvýšil poměr rodinné péče na úkor péče
ústavní,“ zakončila Martina Bártová.
Mgr. Martina  Bártová,
ředitelka sdružení STŘED, o.s.
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Vloupání do rekreačních objektů
Od začátku letošního roku do konce září evidují policisté v Kraji Vysočina celkem
158 případů krádeže vloupáním do rekreačních objektů. Pachatelé při nich způsobili majitelům chat a chalup odcizením věcí a poškozením rekreačního objektu a jejího zařízení
celkovou škodu 3.172.000 korun. Policistům a kriminalistům se podařilo 38 těchto případů objasnit.
Pachatelé se do chat vloupávají především přes zajištěná okna a dveře za použití násilí. Nejčastějším cílem je v rekreačním objektu zahradní nářadí, motorové pily, elektronika, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, oblečení, potraviny a alkoholické
nápoje. Pachatel odcizí ale prakticky všechno, co má nějakou hodnotu a lze to prodat.
Pachatelé využívají chaty zvláště v chladném počasí také k přespání. Škoda v těchto
případech majiteli vznikne poškozením dveří, popřípadě okna a zařízení chaty.
Dopadení pachatele je v případě vloupání do rekreačních objektů velmi obtížné, neboť majitelé často krádež zjistí až po delší době. Vlivem časové prodlevy dochází k poškození nebo zničení některých stop. Práci policistům znesnadňuje i to, že se v těchto lokalitách pohybuje menší množství osob, které by se mohly stát svědky vloupání
a poskytnout policistům důležité informace.
Majitelům chat doporučujeme, aby si ve svých chatách nezanechávali v době nepřítomnosti cenné věci. Je vhodné objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením a mechanickými zábrannými prostředky jako jsou například bezpečnostní zámkový systém,
mříže, uzamykatelné okenice. Není dobré nechávat si u rekreačního objektu viditelně
žebřík. Uklizené by měly být rovněž všechny věci, které by pachatel mohl při násilném
vniknutí do objektu použít. Jedná se především o sekyry, nářadí a předměty, které je
možné využít k páčení.
Je vhodné rekreační objekt i v zimních měsících nepravidelně navštěvovat. Uklizený
sníh budí zdání pobytu majitele v objektu. Dále je vhodné všímat si pohybu podezřelých
osob a vozidel v chatových oblastech. Pokud dojde k vloupání do rekreačního objektu,
je pro policisty důležité, aby majitel nevstupoval dovnitř a tuto věc neprodleně oznámil
policii. Vhodné je pořídit si fotodokumentaci cenných věcí, policisté ji využijí při pátrání
a identifikaci odcizených věcí.
Policisté provádějí v chatových oblastech nepravidelné preventivní kontroly. V zimních měsících jsou intenzivnější a na tyto lokality se zaměřují také policejní psovodi.
			
Počet vloupání
ÚO Jihlava			
43
ÚO Třebíč			
41
ÚO Žďár n/Sáz.			
21
ÚO Havlíčkův Brod		
23
ÚO Pelhřimov			
30
Kraj celkem			
158

objasněno
7		
16		
7		
4		
4		
38		

Škoda (Kč)
617.000
574.000
1.042.000
483.000
456.000
3.172.000

nprap. Martin Dušek,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence
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Informace z Okresní hospodářské
komory Třebíč
Vedení Okresní hospodářské komory v Třebíči hostilo dne
7. října 2014 prezidenta Hospodářské komory České republiky
(HK ČR) Vladimíra Dlouhého.
Svůj program prezident HK ČR Dlouhý zahájil návštěvou Jaderné elektrárny Dukovany. Osobně se seznámil s elektrárnou a jejími provozními výsledky, které ji dlouhodobě řadí mezi nejlépe provozované jaderné elektrárny na světě. Z pohledu HK ČR je
totiž udržení jaderné energetiky a výstavba dalšího bloku pro rozvoj průmyslu České
republiky stěžejní. Hlavním tématem setkání, kterého se účastnili také zástupci OHK
Třebíč, Občanské bezpečnostní komise při EDU a předseda Energetického Třebíčska,
byl další provoz jaderné elektrárny i příprava výstavby nového 5. bloku. „Udržení jaderné energetiky a výstavba nových jaderných bloků nás zajímá, protože je to oblast,
která má přímou návaznost na české podnikatele a české podnikatelské klima,“ řekl
Vladimír Dlouhý.
Delegace se následně přesunula do Třebíče. První zastávka ve společnosti ENVINET
udělala na zúčastněné velký dojem. Setkání s členy OHK Třebíč pak proběhlo v prostorách Boroviny. Milé přijetí se hostům dostalo i ve firemní mateřské školce Na Hradě.
Prezident HK ČR si prošel celý areál Boroviny, kde se role průvodce ujal předseda OHK
Třebíč Richard Horký.
Oficiální zdravice pak proběhla v prostorách expozice historie továrny, která byla
částečně doplněna o vzácnou sbírku stabilních motorů. Úvodního slova se ujal starosta
Třebíče Pavel Heřman. Předseda Horký poté představil prezentaci Boroviny jako příklad
ukázkového projektu spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Již v roce 1879 bylo
realizováno nové dopravní napojení odlehlé továrny za městem z městských peněz.
V průběhu desetiletí se ukázalo, že tato investice byla správným řešením, protože areálu
umožnila jeho budoucí rozmach. Historie se opakuje v roce 2012, kdy město investovalo
do přemostění Stařečského potoka a s tím související kruhové křižovatky. Navíc probíhající rekonstrukce veřejných prostranství byla možná pouze za předpokladu spolupráce
města s podnikateli – takto byl postavený štědrý dotační titul, který kryje 85 % nákladů.
Prezident Dlouhý kvitoval progres borovinského oživování a slíbil svoji účast na slavnostním otevření v příštím roce.
Prezident HK ČR ve svém následném projevu nastínil cíle, které si jako nový šéf hospodářské komory stanovil. Připomněl, že Hospodářská komora ČR je oficiálním připomínkovým orgánem k veškeré legislativě a má tedy možnosti, jak hlídat zákonodárce, aby
vznikající legislativa byla v souladu s potřebami podnikatelů. Vyzdvihl také dlouhodobě dobrou práci místní komory, kterou opakovaně označil jako nadstandardní vzhledem
k členské základně, aktivitám a spolupráci s místní samosprávou. Po úvodních slovech
měli členové místní komory z řad podnikatelů s prezidentem Dlouhým a dalšími představiteli jedinečnou možnost osobně o věcech diskutovat a představit svou podnikatelskou
činnost.
Petra Valová,
projektový manažer
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Služby LPS stomatologické – listopad 2014
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
so 1.11.2014
MUDr. Piálková Irena
ne 2.11.2014
MDDr. Novotný Vojtěch
so 8.11.2014
MUDr. Novotný Vojtěch
ne 9.11.2014
MDDr. Nožičková Iva
so 15.11.2014
MUDr. Novotná Irena
ne 16.11.2014
MUDr. Machová Eva
po 17.11.2014 MUDr. Machová Eva
so 22.11.2014
MUDr. Machová Eva
ne 23.11.2014
MUDr. Machová Eva
so 29.11.2014
MDDr. Rolincová Monika
					
ne 30.11.2014
MUDr. Sedláček Milan ml.

Chmelova 21, Třebíč
Kpt. Jaroše 1123, Třebíč
Kpt. Jaroše 1123, Třebíč
Vltavínská 1346, Třebíč
Vltavínská 1346, Třebíč
Husova 898, Náměšť n. O.
Husova 898, Náměšť n. O.
Husova 898, Náměšť n. O.
Husova 898, Náměšť n. O.
ESTHE s.r.o., Sokolská 3,
Třebíč			
Zákostelní 9, Hrotovice

568 843 086
568 826 880
568 826 880
568 844 296
568 843 718
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 840 820
568 860 256
Blanka Krejčová

Rozpis zubní pohotovosti v Dačicích - listopad 2014
1.11.-2.11.
8.11.-9.11.
15.-16.,17.11.
22.11.-23.11.
29.11.-30.11.

MUDr. Soukupová
MUDr. Marková		
MUDr. Lovětínský
MUDr. Lacinová		
MUDr. Matoušková

Centropen
TRW - DAS
Nivy
Nemocnice Dačice
Nemocnice Dačice

Případné změny naleznete na http://www.nemdac.cz/ambulance/zubni-pohotovost/
Nebude ordinovat -  11. 11. – Interní amb. – MUDr. Štumar
Bc. Monika Vágnerová

Včelaři v Jemnici a okolí informují
Včelařství má v Jemnici dlouholetou tradici, což dokládá i zmínka o vzniku Spolku včelařského v Jemnici v X. ročníku Včelařského kalendáře z roku 1922: „Spolek včelařský se
sídlem v Jemnici vznikl v roce 1911. Předseda spolku byl Inž. A. Michálek, řed. lesn. školy
v Jemnici. Funkci jednatele vykonával Jos. Kokeš, ř. uč. z Ostojkovic, p. Jemnice. Spolek
včelařský měl v době vzniku 42 členů.“
Základní organizace Českého svazu včelařů v Jemnici jako nástupnická organizace
Spolku včelařského dnes sdružuje chovatele včel v Jemnici a jejím okolí - v obcích Radkovice, Slavíkovice, Chotěbudice, Lhotice, Lomy, Louka, Menhartice a Panenská.
Základní organizace Českého svazu včelařů má 42 členů, kteří v uplynulém měsíci léčili
a připravili na zimu 846 včelstev. Pro srovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu o 68 včelstev,
což výrazně ovlivní opylování zemědělských plodin. V letošním roce bylo členy základní
organizace odchováno 236 mladých včelích matek a vytaveno bylo 422 kg včelího vosku.
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Celková produkce převážně květového medu (jarního) byla 14.731 kg. Velký pokles
produkce medovicového medu (podzimního) byl způsoben nepříznivým dlouhodobým suchým počasím v druhé polovině léta. Tato skutečnost negativně ovlivnila i nabídku medu
od včelaře přímo spotřebiteli.
Organizace obdržela finanční dotaci od města Jemnice, kterou využila na nákup léčiva
při zazimování včelstev. Prováděné rozbory zdravotního stavu včel dlouhodobě vykazují
dobré výsledky. K dobrému zdravotnímu stavu včelstev přispívá i každoročně pořádaná
ukázka chovu nových včelích matek. Organizace pro své členy zabezpečuje zasílání měsíčníku Včelařství, přednášky v oblasti chovu včel a zájezdy s praktickou ukázkou včelaření
u zkušených chovatelů.
V měsíci červnu organizace uspořádala v informačním centru výstavu „Včelařství pro
novou generaci“, která měla za cíl přiblížit život včel dětem i laické veřejnosti. V listopadu
uskuteční prodejní včelařskou výstavu, která se již stává tradicí a přispívá k propagaci dobré
práce všech včelařů na veřejnosti. Na tuto výstavu vás srdečně zveme.
Včelaři ZO ČSV v Jemnici

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
určitě víte, že veřejný ochránce práv – ombudsman - chrání osoby před jednáním úřadů
a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy. Provádí také preventivní systematické návštěvy
míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě a usiluje o respektování jejich základních
práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před
diskriminací. Nabízíme vám možnost setkání a diskuze s právníky z Kanceláře veřejného
ochránce práv formou komponovaného večera „Večer s ombudsmanem“, který se uskuteční v úterý 25. listopadu 2014 v 17.00 hodin v městské knihovně. Pokud máte o tuto
akci zájem, navštivte stránky knihovny www.mesto-jemnice.cz odkaz městská knihovna
odkaz ANKETA a zapojte se do hlasování o tématu večera, které si pro naše město kancelář
připraví. Nemáte-li možnost on-line hlasování, stačí zajít do knihovny nebo turistického
informačního centra a hlasovat přímo na místě. Anketa je anonymní a hlasováním se nezavazujete k účasti na akci, jde o to zjistit, co vás, občany našeho města, trápí. Nabídka témat
je následující:
TÉMA 1: Překračování limitu hluku ze sousedství + sousedské vztahy
		
TÉMA 2: Diskriminace v zaměstnání
Z nových knih:
Hastings Max – Katastrofa 1914: první světová válka zahájila éru sebezničujícího krveprolévání a zbořila „starý svět“. Přední britský historik dramaticky popisuje, co této
konfrontaci bezprostředně předcházelo.
Wilson Jim – Nacistická kněžna: fakty nabitá biografie o kontroverzní osobnosti, kněžně
Stephanii von Hohenlohe (1891-1972) barvitě popisuje prostředí předválečné evropské
smetánky v Německu a Anglii.
Green John – Hvězdy nám nepřály: zajímavá a citlivá knížka o šestnáctileté Hazel, která
trpí rakovinou a sblíží se s Augustem, jemuž se podařilo tuto nemoc překonat. Ti dva
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mladí lidé se výborně doplňují, a navíc je spojuje originální pohled na život i na chorobu, která je postihla.
Holá Edith – O ženách a o lásce: příběh tří žen, dvou matek a jedné dcery, román o náhradním mateřství.
Mtawa Nicole – Zloději hvězd: Nicole se rozhodne splnit si svůj životní sen: pomáhat
potřebným v Africe. V Tanzanii poznává skutečnou pohostinnost, potkává lidi, jejichž
osudy se jí hluboce dotýkají. Její srdce si především získá černošský mladík Juma, který
za svým zářivým úsměvem skrývá zraněnou duši. Od svých sedmi let totiž žije na ulici
a nemá vlastní rodinu ani domov. Mezi oběma se záhy vyvine něžný milostný vztah.
Připomínáme:
středa 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin - beseda s cestovatelem Vojtěchem Trčkou – Stopem na Nordkapp
úterý 25. listopadu 2014 v 17.00 hodin - projekt „Večer s ombudsmanem“ - komponovaný večer včetně diskuze s právníky z Kanceláře veřejného ochránce práv (ombudsmana)
Otevírací sobota v měsíci listopadu:
22. listopadu 2014 od 8.30 do 10.30 hodin
Pracovnice knihovny

Listopad - sbohem i nashledanou
Český jazyk využívá pro názvy jednotlivých měsíců v roce proměny v přírodě v daném
období. Slovanský původ pojmenování dvanácti oběhů Měsíce kolem naší planety Země
nás tak odlišuje od ostatních evropských národů, které jejich označení většinou převzaly
od Římanů. Proto předposlední měsíc roku – listopad – nám slovně i nepřehlédnutelným
poselstvím babího léta a padajícího listí pravidelně připomíná, že roční období života v přírodě opět končí a vše se připravuje na zimní vegetační útlum. Konec starého je však spojen
s očekáváním nového a dotýká každého z nás. Je spjat s otázkou, kolik jar nám již bylo
dopřáno a kolik podzimů zbývá. Akcent na to, co nového je před námi, nám nabízí optimistický pohled na plynoucí čas. Nicméně téma finality a myšlenku na nezadržitelné dovršení
darovaného času nám připomene každý padající list z javoru, dubu či jabloně. Také černě
orámovaná obálka ve schránce na dopisy a nebo parte ve vývěsce nás čas od času pozvou
k poslednímu rozloučení s těmi, kteří nás opustili. Ztráta těch, kteří byli po dlouhá léta
součástí našeho života, vždy zabolí a zranění způsobené jejich odchodem se nikdy docela
nezahojí. Proto na některých hrobech najdeme do kamene vytesaná slova: „Kdo byl milován, není zapomenut!“     
Dušičkový čas ale není jen pozváním k návštěvě hřbitovů spojenou s úkolem k ozdobě
a úpravě hrobů. Není jenom pohledem do minulosti a nostalgickou vzpomínkou na to, co
bylo a již se nevrátí. Je také časem modliteb při zapálených svících a místem naděje - nahlédnutím „o patro výš“, s myšlenkou na společenství duší v očistci i v nebi. Proto ani
pohřby nejsou jen poslední tečkou za nekrologem. Jsou spíše vyprovázením našich drahých
či známých k další kapitole třídílného života: na zemi, v očistci a v nebi.
Biblické poselství o věčném životě naší nesmrtelné duše a opětného nabytí tělesné podoby na konci dějin kosmu však nemusí být pro každého dobrou zprávou. Osudy lidského
života každého jednotlivce mohou totiž obsahovat události, které by člověk nejraději „vy16 / Jemnické listy / listopad 2014

preparoval“ ze své historie a někdy i se samotnými aktéry, nebo z nich vyretušoval i sám
sebe. Nepřijetí druhých i sebe je velkým pokušením k dělání tzv. tlustých čar a pokusem
distancovat se od toho, co nás zranilo, nebo čím jsme naopak my ublížili druhým. Není však
v našich možnostech „vystříhat“ z daného celku jiný film, jiné video, jiný životní příběh,
než je ten náš vlastní. Tvořit věci nové může jenom sám Stvořitel. On jediný má moc nám
dát sílu, abychom odpustili sobě i druhým a vše přetvořit v nové - vše vrátit do původní
krásy a dokonalosti.
Osvobození od všech negací, stínů, smutků a bolestí vede k obnově původního Božího
plánu - našeho trvalého štěstí. Věčnosti žité v jednotě a pokoji se všemi lidmi dobré vůle.
Právě takový nový život nám dosvědčují ti, které církev tzv. postavila na oltář - naši svatí
a světice. Proto Vzpomínce na všechny věrné zemřelé předchází Slavnost všech svatých.
Svědectví mučedníků, vyznavačů a pannen neobsahují jen bezchybné příběhy dokonalých
životů bez reality selhání a pádů. Často je tomu právě naopak. Po bouřlivé době života bez
pravidel, a tím bez Boha, následovalo zklamání a dostavila se i touha po změně. Ta se pak
projevila uznáním vin a následným obrácením. Konec dobrý, všechno dobré.
Je důležité, abychom neztratili ze zřetele, že hroby se otevírají nejenom k pohřbu, ale
i ke vzkříšení. Kéž nás proto listopadový čas nevede jen k ohlížení se do minulosti, ale i k pohledům do budoucnosti. Žalmistova slova vypovídají o cestě kajícnosti i živé naději v odpuštění: „Smiluj se nade mnou, Bože, ve své velké lásce zahlaď můj hřích ….“ /Žalm 51/
Nebo jinak: „Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme. Budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat.“
Ježíšovo pozvání: „Pojďte požehnaní mého Otce, praví Pán; přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.“ / Mt 25,34 / je adresované každému
z nás.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Pověsti a historky, které si vyprávěli sousedé z „Kozí ulice“
O ševci a čertu
Před dávnými časy v Jemnici bydlel u zvoničky1 chudý švec. Moc dobře se mu nevedlo,
bída a hlad byly v jeho chaloupce stálými hosty. Ač se snažil sebevíc, nebylo to nic platné.
Nakonec si švec usmyslel, že za všechno může čert a přemýšlel, jak by se mu pomstil. Namaloval si ho tedy na dveře u kadibudky a pokaždé, když tam šel, tak na něj plivnul. To se
ale čertovi nelíbilo a rozhodl se, že ho za to potrestá. Čas plynul a jednoho dne se po městě
rozšířila zpráva, že se na zámku ztratilo nějaké stříbrné nádobí. Zámečtí mušketýři začali
tedy prohledávat všechny domy v celém městě. Když byli v ševcově chaloupce, objevili
na půdě ukrytou stříbrnou misku pocházející ze zámku. Zoufalý švec se snažil mušketýry
přesvědčit, že s krádeží nemá nic společného, ale nebylo to nic platné. Chudáka spoutali
a odvedli ho v řetězech na zámek a tam uvrhli do vězení. Za krátký čas byl soud a byl
odsouzen k trestu smrti oběšením. Když nadešel den popravy, vedli ho s pouty na rukou
1 Nově zrekonstruovaná dřevěná zvonička se dodnes nachází na začátku ulice 28. Října ve směru od Podolí.
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za zvuků bubnů na popraviště za Podolí, zvané Šibeniční vrch. Odsouzenec nesměl jít jako
ostatní lidé přes řeku po dřevěném mostě. Byl veden na provaze brodem na druhou stranu.
Když došel ubožák doprostřed toku, všichni lidé strnuli hrůzou. Místo lidské postavy se
objevil na hladině slaměný vích2 a pomalu odplouval po proudu pryč. Čert tedy ševce potrestal, ale ušetřil ho utrpení popravy.
Šibenice stála tehdy na uměle vyhloubené ploše ve stráni nad dnešním Novým rybníkem. Tento rybník však byl zbudován teprve nedávno, v době, kdy se údajný příběh měl
odehrát, tam ještě nebyl. K šibenici se prý chodilo tehdy od mostu v Podolí po dnešní ulici
Slavonické. Po pravé straně silnice v kopci se dnes nachází firma Dřevona. Tento objekt byl
před 1. a krátce ještě po 2. sv. válce továrnou na hospodářské stroje Matěje Pánka. V prudké
zatáčce nad ní vede naproti domu čp. 285 rovno do polí cesta. Tato však ještě před zhruba
50. lety vedla poměrně hlubokým úvozem - více vpravo. Byla zrušena a úvoz zahrnut při
zcelování polí po založení JZD. Kdysi se tam říkalo v celém úseku polností tzv. „za Pánkova“. Původní cesta pokračovala až za horizont polí a poté se svažovala do místa, kde se
osamoceně dodnes nachází pěkně opravená „Náckova kaplička“. U ní se cesta rozdvojovala
a v pravém směru vedla prý tehdy až k popravišti.
Na snímku vlevo se nachází „Náckova kaplička“ a vpravo přesné místo, kde prý tehdy
šibenice stála. Snímky byly pořízeny letos na jaře a celý prostor okolo bývalého místa šibenice je dnes zarostlý porostem.
František Železný
2 Malý svazek slámy
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Poděkování
Obrátil jsem se na starostu města Jemnice Ing. Miloslava Nevěčného s žádostí o opravu (vyčištění) pamětní desky pana Františka Valenty umístěné na domě čp. 675, Valentova ulice vlevo u vchodu. Bývala původně umístěna vedle vchodu do dětského domova.
Po přestavbě na městský úřad v roce 1988 byla přemístěna na přístavbu budovy, kde zůstala
i po zrušení finančního úřadu dodnes.
František Valenta, po kterém byla přejmenována i ulice v těchto místech, byl inspektorem hasičské pojišťovny, členem ilegální organizace, ke které patřili i pan Penk, Fiala,
Kreuzwiezer, bydlel v dnes zbořeném domě čp. 89 vedle školy na nám. Svobody u pekaře
pana Knesla. Narodil se 28.11.1905 a zemřel v Mauthauzenu 17.9.1944.
Kdy byla pamětní deska odhalena na budově po II. světové válce, nevím, nepodařilo se
zjistit (nemám ani fotografii o odhalení pamětní desky). Pod pamětní deskou byla později
i další s nápisem „Pod záštitou Kanadských unitářů“, zřejmě na podporu dětského domova, který zde byl. Kdy byla odstraněna nevím, ani fotografii nemám. Snad se mezi občany
Jemnice nachází.
Protože od smrti pana Františka Valenty uplynulo letos 70 let, chtěl bych poděkovat
panu Ing. Miloslavu Nevěčnému, starostovi města Jemnice, za jeho přístup k opravě pamětní desky, která byla v krátké době realizována a mladé a střední generaci občanů Jemnice
může v krátkosti připomenout, kdo byl pan František Valenta, jehož pěkně opravená pamětní deska na domě čp. 675 ve Valentově ulici připomíná.
Vladimír Hrbek

Výsledky petice za obnovení pravidelné osobní dopravy
na trati Moravské Budějovice – Jemnice
Dne 1. října zaslal petiční výbor výsledky podpisové akce za obnovení osobní dopravy
na trati číslo 243 na adresu hejtmana kraje Vysočina MUDr. Běhounka. Petici podepsalo
1.739 občanů. Signatáři petice se jednoznačně vyslovili pro zachování železnice Moravské
Budějovice – Jemnice.
Znevýhodňování této trati začalo již před více než 30 lety. Odjezdy vlaků se kryly s odjezdy autobusů, nebo jezdily v dobu nevhodnou pro cestující. Např. spoj, který po léta vozil
studenty a žáky do škol, přijížděl do Moravských Budějovic po 8. hodině. Také návaznost
na vlaky do Znojma a do Okříšek byla velmi špatná. Spoj z Jemnice přijížděl do Budějovic
až po jejich odjezdu. Lidé dojíždějící do zaměstnání a do škol byli nuceni volit dopravu osobními auty nebo autobusy. Počty spojů byly následně omezovány, až nakonec kraj
osobní dopravu na této trati zrušil. Jako rozhodující argument byla uvedena úspora financí
a nízký počet cestujících. Provoz osobní dopravy na trati 243 skončil 31. 10. 2010. Trať
však musí být nadále udržována pro nákladní vlaky. Osobní železniční doprava měla být
nahrazena autobusy. Ale opět se opakuje stejný scénář, tj. špatná návaznost. Také autobusy
většinou jezdí jen s minimem cestujících. Situace tedy vyřešena nebyla.
Od roku 2010 podniklo město Jemnice různá jednání s Krajem Vysočina o opětné zařazení železniční trati Moravské Budějovice – Jemnice do koncepce veřejné dopravy.
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Jednání však nebyla úspěšná. Proto se občané rozhodli uspořádat petici, aby se krajští
úředníci i volení zástupci přesvědčili, že úsilí o obnovení trati není jen zájmem několika
jedinců.
Petici za obnovení pravidelné dopravy na trati Moravské Budějovice – Jemnice podepsalo celkem 1.739 občanů starších 18-ti let. Z tohoto počtu bylo 1.338 lidí z Jemnicka,
169 z Moravskobudějovicka, 44 z jiných měst kraje Vysočina a 188 z měst ostatních krajů.
Protože Jemnice leží na hranicích tří dalších krajů, byly to většinou podpisy z Dačicka
a Znojemska. Petiční archy také obsahují podpisy lidí, kteří pochází z Jemnice a přestože
bydlí jinde, nezapomínají na své rodné město. Je mezi nimi i spisovatel Slavomír Pejčoch
Ravik a Jiří Moos z Prahy, Věra Vášová (Muchová) s rodinou ze Vsetína, dcera pana Hrbka
s rodinou z Mikulova. Pod jedním podpisem bylo i zdůvodnění: „Máme v Jemnici dědu“.
Vysoký počet podpisů dával naději, že Kraj Vysočina se bude problémem seriózně zabývat. Podávání petic upravuje zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním. V zákoně stojí:
„Občan kraje, který dosáhl věku 18 let, popř. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
a vlastní na území kraje nemovitost, mají právo požadovat projednání určité záležitosti
v oblasti samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem. Je-li žádost podepsána nejméně 1000 občany kraje nebo 50 % obyvatel obce, musí být projednána na jejich zasedání
nejpozději do 60 dnů radou kraje a zastupitelstvem kraje nejpozději do 90 dnů.“
Kraj však reagoval se stejným pohrdáním jako na předchozích jednáních. Přestože
jemnická petice splňovala všechny potřebné náležitosti, nebyla vůbec zařazena do programu Zastupitelstva Kraje Vysočina. Signatářům petice pouze odpověděl ředitel úřadu
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. na adresu tzv. „kontaktní osoby“ pana Antonína Podhrázkého. Jeho dopis otiskujeme v plném znění.
Sdělení k Petici za obnovení osobní dopravy na trati Moravské Budějovice – Jemnice.
Přestože Kraj Vysočina petici neprojednal a reagoval na ni jen ředitel úřadu, nepovažujeme celou akci za zbytečnou. Občané svými podpisy ukázali, že nejsou lhostejní k dopravní obslužnosti města a že dokážou náležitě projevit svoji nespokojenost. Petice také dává
sílu novému vedení Jemnice, aby jeho zastupitelé bojovali proti všemu, co naše město i náš
kraj staví do druhořadé pozice oproti větším městům na Vysočině.
Jana Jánská
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Dobré věci by neměly být zapomenuty
„Jako obraz zasazený do skvostného rámu vypadá město Jemnice obklopené svými parky“ - tuto poněkud nadnesenou větu jsem napsala před léty do průvodce naším městem. Ale
ani dnes bych na ní nic neměnila. Nedávno jsme měli možnost vyslechnout a také si popovídat se zahradním architektem Ing. Pavlem Šimkem o parcích a dalších úsecích zeleně
v Jemnici. Nejvíce mne zaujala zpráva, že na území našeho města je 51 % parků a městské
zeleně. Jemničany to asi moc nepřekvapí, ale protože občas provádím po památkách turisty,
znám jejich údiv, když vystoupí na autobusovém nádraží a ze všech stran vidí parky. Jak
nám vysvětlil Ing. Šimek, běžná česká města mají na svém území nejvýše 12 % tzv. sídelní
zeleně. Jemnické prvenství nemá však jen klady, ale i mínusy a tím je údržba těchto ploch,
která je pro tak malé město velmi drahá. Všichni bychom si dovedli představit, že by se
mohlo mnoho zlepšit. Nejvíce záporů asi vidí starší Jemničané, kteří si pamatují Jemnici
z dřívějších let. A k nim právě patří i Ing. Pavel Šimek - jemnický rodák, který na město,
ve kterém vyrostl, dodnes nezapomíná. Jeho firma Florart v současné době zpracovává
projektovou dokumentaci na úpravu zeleně v Jemnici. Když budeme mít projekty, můžeme
čerpat finance z dotačních projektů a byla by i naděje, že se mnohé zlepší. Jen namátkou
vyjmenuji několik úseků, o kterých nám vyprávěl. Třeba cestičky pod Barandovem, zanedbaná Obůrka, úprava kolem Klášterního rybníčku s návazností na Městský les, úprava
Podolí – ale to jsem jmenovala jen několik úseků z jemnické zeleně, která by se měla opět
zlepšit. Ing Šimek nezapomíná ani na novou část Jemnice Na Předlískách, kde by měla
být dobře zpracovaná nová zeleň, aby to nebyly jen nahodile vysázené stromy. Největší
jemnickou bolestí je už po desetiletí hřbitov. Na staré části stojí přerostlé lípy a ta novější
je vyprahlou pouští. Chybí parkoviště, osvětlení, místo, kam by bylo možné umístit urny
a možná i místo na rozhoz popela. Lidé klopýtají po příšerných asfaltových cestách, které
se nedají udržovat.
Na besedu s Ing. Šimkem na téma „Strategie krajinářské a sídelní zeleně s ohledem
na další rozvoj města Jemnice“, kterou uspořádal Muzejní spolek Jemnice dne 6. října 2014,
přišlo překvapivě hodně občanů. Ing. Šimek slíbil, že v únoru 2015 na další besedě posluchače seznámí s podrobnými plány na zkrášlení našeho města. O datu besedy budeme
zájemce včas informovat.
Jana Jánská

Za vědou do Indie

Ve dnech 25. - 28. září 2014 jsem se na pozvání organizátorů zúčastnil vědecké konference 1st Global Conference of Biological Psychiatry v hlavním městě Indie Dillí. Konferenci
pořádala Indická společnost pro biologickou psychiatrii pod záštitou Světové federace společností biologické psychiatrie, kdy já jsem členem výboru uvedené Světové federace. Byl
jsem vyzván, abych přednesl přednášku o kardiovaskulárních a metabolických problémech
u nemocných se schizofrenií, čehož jsem se úspěšně zhostil za využití výzkumných dat z naší
psychiatrické kliniky v Hradci Králové.
Konference se zúčastnilo přibližně 120 odborníků - zejména z Indie, Spojených států, Kanady a Evropské unie. Kromě významných místních psychiatrů přednášely některé světové
špičky našeho oboru, například Prof. Yatham z Kanady, prof. Takeda z Japonska, Prof. Kane
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z USA, Prof. Thibaut z Francie nebo Prof. DeLisi z USA. Jednotlivá sdělení se týkala například zvířecích modelů duševních poruch, nálezů zobrazovacích metod mozku u významných
lidských duševních poruch (demence, schizofrenie, deprese), biochemie mozku, genetiky,
imunologie, účinků psychiatrických léků, elektrokonvulzivní léčby a etické problematiky
v oboru psychiatrie. Byly prezentovány zejména souhrnné práce v uvedených oblastech, které
je možno využít při plánování dalšího výzkumu.
Přes krátkost mého pobytu v Indii a velkou časovou vytíženost na konferenci jsem získal některé drobné postřehy o této zemi, která se pyšní titulem „největší demokratický stát
na světě“, Indie se osamostatnila od nadvlády Velké Británie v roce 1947, přesto je v místních
obyvatelích hluboce zakořeněna potřeba sloužit a pomáhat bílým lidem. Toto je kombinováno s výraznou přezaměstnaností, kdy v Indii práci vykonává několik lidí, zatímco v Evropě
na stejný pracovní úkol stačí člověk jeden. To se týká například hotelových služeb. Prakticky
se to projevovalo tak, že za mnou stále chodili zaměstnanci hotelu, zda něco nepotřebuji. To
bylo místy až nepříjemné, na uvedené jednání nejsme v našich končinách zvyklí. Evropan je
schopen donést si láhev s vodou ze vzdálenosti tří metrů, sám bez doprovodu dojít 20 metrů
od hotelových dveří k recepci a dokonce i sám pochopí, že v restauraci si může nabrat jídlo
sám z rautových stolů, není třeba mu to vysvětlovat.
Člověku trpícímu nadměrnou vztahovačností toto nemusí činit dobře, neboť v Indii je
skutečně stále sledován, kontrolován a někým kontaktován. Přes uvedené drobnosti je Indie
fantastickou zemí s nádhernou přírodou (Himaláje, džungle s divokými slony a tygry, pobřeží
Indického oceánu) a středověkými památkami, kterou určitě stojí za to navštívit, nejen v rámci vědecké konference.
Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.

Oblastní charita Třebíč hledá zdravotní sestru
Oblastní charita Třebíč – Charitní ošetřovatelská služba Třebíč hledá zdravotní sestru
s registrací. Nabízíme DPČ s možností navýšení úvazku. Jedná se o terénní zdravotní péči
(péče je prováděna v domácnostech).
Řidičský průkaz skupiny B je nezbytný.
Kontakt: Bc. Eva Vráblová, 734 435 207
Eva Vráblová

Poděkování
O víkendu 10. - 11. 10. 2014 proběhly volby do Zastupitelstva města Jemnice. Za Hnutí
ANO bych ráda poděkovala všem občanům, kteří nás ve volbách podpořili a dali nám svůj
hlas, kterého si nesmírně vážíme.
V zastupitelstvu jsme získali pouze jeden mandát. Věřte, že i přesto budeme zodpovědně přistupovat k práci zastupitele a hájit zájmy města.
Za Hnutí Ano v Jemnici Dana Babišová
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Vážení spoluobčané
V době, kdy se Vám dostává do ruky toto číslo Jemnických listů, proběhne ustavující
zasedání městského zastupitelstva, kde budou zvoleni uvolnění zastupitelé města a neuvolnění členové rady.
Osobně jsem byl mile překvapen přístupem jemnických voličů, kteří nepodlehli volebním průzkumům, které jim média neustále předkládala, a rozdali hlasy podle svého rozumu a uvážení. Jménem kandidátů za ODS a členů místního sdružení ODS chci poděkovat za podporu, které si nesmírně vážíme. Mohu všechny ubezpečit, že budeme vždy hájit
zájmy města a prosazovat kroky, které vyplývají z našeho programu a směřují k dalšímu
rozvoji Jemnice.
Za MS ODS ing. Miloslav Nevěčný

Vážení spoluobčané
Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici by chtělo touto cestou poděkovat všem našim
voličům za projevenou důvěru, kterou v podobě svých hlasů dali kandidátům našeho sdružení při nedávných volbách do zastupitelstva města.
Za SNK v Jemnici Ing. Jiří Kopr

Vážení spoluobčané
Chtěli bychom vám poděkovat za projevenou důvěru v komunálních volbách, kde jste
podpořili svými hlasy naše kandidáty. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří kandidovali a pracovali v minulém volebním období v zastupitelstvu města a také těm, kteří
s námi kandidovali v těchto komunálních volbách.
Bc. Zdeněk Hopian, Mgr. Milan Havlíček, František Jasanský a výbor ZO KSČM

Paměti Jana Kopečka
Co já vychodil škol!
Pokud by se vzdělanostní úroveň daného člověka měřila počtem absolvovaných škol,
měl bych nárok na Nobelovu cenu za vzdělání, pokud by taková cena existovala. Absolvoval jsem nebo navštěvoval tyto školy, počítejte schválně se mnou:
Česká obecná škola v Jemnici, německá obecná škola v Jemnici, přechodně krátkodobě,
ale opakovaně německá obecná jednotřídka ve Vranovské Vsi. Německá měšťanská škola
v Moravských Budějovicích, kam jsem ke své radosti dojížděl denně „Biduškou“ z Jemnice, německé gymnázium ve Znojmě, kde jsem trpěl národnostně motivovanou šikanou,
do Jemnice evakuované vídeňské gymnázium pro dítka výjimečně hudebně nadaná (já sice
„chodil do houslí“, ale byl jsem totální hudební antitalent), pak česká škola v Šumné (ráno
šest kilometrů lesem tam, odpoledne šest kilometrů lesem zpátky), česká měšťanská škola
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v Jemnici a české gymnázium ve Znojmě. Pak v roce 1952 přijetí na civilní techniku do Brna
a převedení na brněnskou Vojenskou technickou akademii, útěk z této instituce na protest
proti násilnému převedení sem bez mého vědomí či souhlasu, navíc ještě s použitím jistých
podvodných triků a konečně, asi i díky mému strýci, bývalému řediteli v Plzeňské Škodovce, přijetí na Vysokou školu strojní v Plzni, kterou jsem pak absolvoval v roce 1957.
Do Moravských Budějovic jsem jezdil rád, a to nejen proto, že večer jsem byl vždycky
zase doma a že nás tam jezdilo víc kluků, kteří jsme se znali. „Biduška“ v okolí Jackova překonávala delší stoupání a jela krokem. Z frajeřiny jsme vyskakovali z vlaku a šli souběžně
s jedoucí „Biduškou“ pěšky po poli. Když se „Biduška“ blížila k vrcholu kopce a nabírala
rychlost, opět jsme do vlaku naskákali. Připadalo nám to nesmírně dobrodružné.
Ve Znojmě, v době, kdy jsem tam chodil do německého gymnázia, jsem bydlel u strýce
Oty, kterého děti moc nezajímaly. Navíc se stýkal skoro výhradně s „hogo-fogo“ společností, ve které jsem se cítil nešťastný. Jeho manželka, dcera po generace zavedených místních
továrníků, brala už svou příslušnost k privilegované třídě přirozeněji. Někdy si se mnou
i hrála, skotačila se mnou a naučila mě milovat Podyjí. Tenkrát to pravé Podyjí ještě nezmrzačené přehradou pod Obří hlavou. Přesto jsem ve Znojmě trpěl. Byl jsem bez kamarádů,
vrstevníků, jediný můj kamarád byl vedoucí truhlárny ve strýcově továrně, Čech, který byl
navíc ještě z Jemnice. Pak jsem ještě poznal majitele cukrárny, když mne teta jednou pozvala na rohu malého, dnes Václavského, náměstí na zmrzlinu. Cukrář byl Čech a byl rád,
že si se mnou může česky povídat. Pak jsem byl u něj i několikrát na návštěvě a měl jsem
zmrzlinu gratis.
Ve znojemském německém gymnáziu jsem byl vystaven neustálému nátlaku, abych přestal používat háček nad č ve jméně Kopeček. To jsem striktně odmítl a následky jsem pak
nesl sám. Na konci vyučování bylo nutno vyrazit k domovu hodně rychlým krokem, dřív
než se ze školy vyhrne dav ostatních studentů. Pokud se to nestihlo, byly boule a oděrky
a traumata na duši. Šikanován jsem byl i vedením školy.
Domů do Jemnice jsem směl jednou za dva týdny, v sobotu tam, v neděli zpět. Čas jsem
musel dělit mezi matku, Jendu Jakoubka a ostatní kamarády. Když nastala doba odjezdu
a matka už naléhala, ať mi to neujede, honem jsem ji přinutil, aby si sedla na židli. Sedl
jsem si jí na klín a pár vteřin si namlouval, že nikam nejedu. A měl jsem slzy na krajíčku.
(Později jsem se dočetl, že to je ruský zvyk při loučení. To usednutí, ne ty slzy.) Když už
bylo na blízkém nádraží slyšet lokomotivu, že se rozjíždí, vyrazil jsem, přeběhl pole, přeběhl loučku, přelezl plot a naskočil do projíždějícího vlaku.
Jednou mě bylo mé matce líto a rozhodla se, že mi udělá radost. Přivezla s sebou na návštěvu do Znojma Jendu Jakoubka. Byl jsem štěstím bez sebe, podnikl jsem s Jendou výpravu do Podyjí a celou dobu jsme na sebe šťastně pokřikovali. Pak jsem u strýce doma
slyšel, jak se Ota hrozně zlobí, že matka Jendu přivezla a že se tady pokřikuje česky. Což by
mu mohlo uškodit. Matka ho tenkrát sjela tak, že jsem na ni byl dlouho hrdý. Strýc už pak
proti návštěvě Jendy Jakoubka nic nenamítal, já se ovšem za vyústění Jendovy návštěvy
styděl. Po víc jak šedesáti letech jsme se s Jendou sešli a on vzpomínal i na tu svou návštěvu
u mne ve Znojmě. Strýcovu scénu si vůbec nepamatoval. Možná mu unikla - strýc nadával
německy.
Jendovi už je to dnes lhostejné. Bohužel, jak už bylo řečeno, už nežije.
V Jemnici se ke konci války začalo mluvit o možnosti, že bude do Jemnice před frontou
evakuováno hudební gymnázium z Vídně. Děti budou ubytovány v zámku, přes den se
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budou věnovat hudbě a večer bude vyučování na úrovni gymnázia. Chytil jsem se okamžitě
myšlenky, že by mě tam také mohli přijmout. Ne na tu hudbu, ale na to vyučování. Unikl
bych z toho nešťastného Znojma. Matka se pokoušela o kroky, které by mohly vést k realizaci tohoto záměru, ale vyhlídky nebyly veliké. Ani nebylo jisté, že se evakuace uskuteční.
Byly to týdny mučivé nejistoty, moc mi na přijetí do této instituce záleželo. Nakonec to vyšlo. Gymnázium bylo v zámku, do vyučování se chodilo večer za úplné tmy – bylo zatemnění – a domů jsme vždy tápali prohmatávajíce se zámeckým parkem po hmatu od stromu
ke stromu. Ve třídě nás bylo asi sedm, z Jemnických se mnou chodil do této školy i „Vašíček“ a mně dvě neznámé dívky. Vyučovali většinou invalidní důstojníci německé armády.
Zeměpis učil příjemný, v civilu chodící typický kantor, bývalý příslušník parašutistů, kteří
na začátku války dobývali Krétu. Tam z něj Angličané udělali toho invalidu. Na matematiku jsme měli komisního (typicky prušáckého) asi dva metry vysokého hubeného oficíra
s jedním okem a bez jedné ruky, ze kterého šel strach. Chodil zásadně v uniformě, na hlavě
tu typickou německou oficírskou čepici, v ruce rákosku. Z té doby asi pochází můj celoživotní respekt před matematikou. (Tam, v této „zvláštní“ škole v zámku, se také udála ta
epizoda s Vašíčkem a maltou.)
Všeobecně řečeno, školu jsem nikdy příliš nemiloval, odváděla mne jaksi od sledování
mých vlastních zájmů. Přesto na ni mám i dobré vzpomínky. Vůbec nejlepší mám na první
třídu české obecné školy v Jemnici, pročež také, pokud možno, jezdím na všechna setkání tehdejších jejích „absolventů“, dodnes organizovaná Ivo Hrbkem. Z první třídy obecné
školy nám náš třídní učitel Stošek (doufám, že jsem jméno nepopletl) udělal naprosto nevšední zážitek. Vlastními silami ve třídě zřídil obchod smíšeným zbožím v životní velikosti,
vybavený vším, od pultu přes regály se zbožím, až snad po registrační pokladnu. Prodávali
jsme v něm a sčítali ceny, stanovili celkovou cenu nákupu a počítali, kolik peněz vrátit.
Měli jsme ve třídě i kus lesa, na stěně pušku a po lese jako běhali papíroví zajíci. My byli
na honu, zajíce lovili, no, a aby byl pořádek, tak jsme museli vykazovat ulovené počty, tedy
ulovené zajíce sčítat. Jan Amos Komenský by nevycházel z údivu, jak důsledně lze realizovat jeho koncept schola ludus, škola hrou a jak to ta děcka dokáže zaujmout.
Jan Kopeček

1.11.2014
21.00-05.00

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

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

8.11.2014
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Vanilla night, hraje DJ Halogen
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9.11.2014
15.00 hodin
		
		

Pohádka pro děti – O dvanácti měsíčkách
- divadelní pohádka nejen pro malé diváky
- 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

15.11.2014
20.00 hodin
		

Taneční zábava – SPEKTRUM
- KD Jemnice
- pořadatel AFT Jemnice, www.aft.jemnice.cz

15.11.2014
21.00-05.00

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

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

20.-22.11.2014
		
		

Zvěřinové hody
- velký výběr specialit ze zvěřiny, rezervace  568 450 747
- restaurace U Víta, www.roaktiv.cz

22.11.2014
21.00-05.00

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

25.11.2014
17.00 hodin
		
		
		
		
		
		

Večer s ombudsmanem
- na www.mesto-jemnice.cz/městská knihovna/anketa; můžete hlasovat
o téma večera; možno hlasovat přímo v městské knihovně nebo
turistickém inf. centru
TÉMA 1: Překračování limitu hluku ze sousedství + sousedské vztahy
TÉMA 2: Diskriminace v zaměstnání
- Městská knihovna v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

29.11.2014
9.00 - 15.00
		

Prodejní výstava všech včelích produktů
KD Jemnice
pořadatel ZO ČSV v Jemnici

29.11.2014
11.00-17.00

Vánoční kulturní trhy 2014
- nekomerční výrobky tvořivých lidí z našeho regionu, předvánoční
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atmosféra a hudebně divadelní program, občerstvení
- Letní kino Jemnice
- pořadatel AlterNaiva, o.s., www.alternaiva.jemnice.cz

29.11.2014
21.00-05.00
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
3. Noc splněných přání, párty nejen pro mladé, ale i pro starší, oldies,
rock, disco, hraje DJ Bubu (Karel Janoušek)

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

5.12.2014
16.00 hodin
		
		

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

6.12.2014
21.00 hodin
		
		

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

11.-18.12.2014 Vánoční výstava
9.00-16.00 (po-pá) - práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
9.00-14.00 (so-ne) - vestibul KD Jemnice
		
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz ve spolupráci
		
se Svazem tělesně postižených Jemnice
12.12.2012
		
		
		
14.00-14.30
15.15		

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
- tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord
ve vypouštění balónků v celé ČR, přijďte si poslat Ježíškovi svá
přáníčka na balóncích, balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma
těsně před akcí
- sraz zájemců o vytvoření rekordu
- vypuštění balónků, areál zámku, město Jemnice a A.F.T. Jemnice

12.12.2014
19.00 hodin
		
		
		

Varhanní koncert se zpěvy – AVE MARIA a nejkrásnější spirituály
- Edita Adlerová, česká mezosopranistka, sólistka Le Grand Théâtre
du Puy du Fou ve Francii s doprovodem
- vstupné 150,- Kč, předprodej TIC Jemnice, 721 508 737
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

25.12.2014

Vánoční setkání
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1500 hodin
		
		
		

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

25.12.2014
20.30 hodin
		

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

31.12.2014
19.00 hodin
		
		

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2014
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

O dvanácti měsíčkách
Pohádka O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH vyšla z pera Boženy Němcové a patří k nesmrtelným dílům našich klasiků.
Svým ztvárněním je určena zejména těm nejmenším.
Jednoduchý příběh, kde zlá macecha a sestra Johana vyhání
hodnou Marušku do sněhem zasypaných hor pro fialky, jahody a jablka je obohacený postavou chudého zvoníka Ondřeje a Jakuba, bohatého syna statkáře. V pohádce se objeví
i zvířátka (myšky, zajíček, veverka a ptáčci), která doprovází Marušku na strastiplné cestě končící vysoko v horách,
kde se setká s dvanácti měsíčky. Kouzlem černého divadla
mění mrazivý leden zimní tvář lesa na jaro, léto a podzim,
aby pomohl Marušce splnit úkoly.
Inscenace plná písniček, kouzel, světelných a zvukových efektů určitě okouzlí nejen malé diváky.
Tuto pohádku jsme si pro vás připravili na neděli 9. listopadu od 15.00 hodin v sále
jemnického kina. Všichni jste srdečně vítáni.
Dana Babišová, pracovnice pro kulturu

Vánoční kulturní trhy 2014
Občanské sdružení AlterNaiva a jeho dobrovolníci organizují čtvrtý ročník Vánočních
kulturních trhů v osvědčeném stanovém městečku Letního kina v Jemnici. Akce se zaměřuje na nekomerční výrobky tvořivých lidí z našeho regionu, předvánoční atmosféru
a tentokrát i hudebně divadelní program. Akce je plánována na den před prvním adventem,
na sobotu 29. listopadu 2014 od 11 hodin.
„Na našich trzích budou mít návštěvníci možnost koupit zboží, které v obchodech nenajdete“, informuje Petra Ferdanová, hlavní koordinátorka. Budete mít možnost přizdobit vánoční stromek s dětmi, na místě bude živý oheň a teplé voňavé nápoje pro zahřátí.
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K dispozici bude mnoho vánočních pochutin, které pro návštěvníky chystají dobrovolníci,
přátelé a členové AlterNaivy.
Doprovodný program zajistí dětský rytmický orchestr Hakuna Matata, který si návštěvníci pochvalovali minulý ročník. Poslechnout si budete moci také kytarové duo Almost
Acustic z Dačic a písničkáře Fabiána Berku s Bobem Pflugem. Součástí Vánočních trhů
bude také maňáskové divadlo pro děti.
Více informací a novinky najdete na www.alternaiva.jemnice.cz nebo na www.facebook.com/alternaiva.jemnice .
Pozvánka od AlterNaiva o.s., alternaiva@gmail.com
AlterNaiva, o.s. pořádá již čtvrtým rokem Vánoční kulturní trhy
a Vy máte možnost se jich přímo se svou tvorbou zúčastnit.
NEVÁHEJTE A REGISTRUJTE SE DO 16.11.2014
na www.alternaiva.jemnice.cz nebo na tel. +420 606 217 621

Klub důchodců v Jemnici vám chce také něco říci
Skoro každá žena má ráda květiny, ať už jsou řezané nebo v květináči. I zahrádky před
domem se upravují, aby naše město bylo pěkné. Bohužel, jsou takoví vandalové, kteří se
v noci vracejí posilněni alkoholem. Otrhají květiny, z oken truhlíky s muškáty rozházejí
po ulici. Tak se někdy chová naše mládež. Jedná se o ulici Dělnická až do Podolí, je to každý rok. Ne však všichni mladí se tak chovají.
V létě jsem cestovala celý den vlakem i autobusem a mohu říct, že mladí pomohou
s taškami, pustí i sednout. Všichni nejsou stejní, tak jako dospělí. Těch špatných je nám
opravdu líto.
Marie Čurdová
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Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Vlastimilu Zoufalovou z Jemnice,
která se v měsíci říjnu dožila 90 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Dne 25. listopadu 2014
oslaví své 75. narozeniny
paní Marie Drachovská z Jemnice
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí
syn a dcera s rodinami

Vzpomínka
Bolestné bylo naše lučení,
radostné bude naše shledání
Dne 11. listopadu 2014 uplyne 16 let od smrti
našeho tatínka a dědečka
pana Josefa Vodičky z Jemnice
S láskou vzpomínají dcery Ivana a Naděžda s rodinami,
dcera Eva a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Poslední sbohem nám nestačil dát
a my mu za vše poděkovat.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí
Dne 27. listopadu 2014
uplyne třetí smutný rok,
co nás navždy opustil
pan Ladislav Tesař
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají manželka,
děti s rodinami a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Dne 29. listopadu 2014 to budou 3 roky,
co zemřel můj bratr
Mirek Šula
V tento dušičkový čas na něj vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Marně Tě naše oči hledají, marně po tváři slzy stékají.
Dík za to, čím jsi pro nás byl,
dík za každý den,  který jsi pro nás žil.
Život byl krásný, Ty jsi ho měl rád,
proč osud tak krutý byl a musel Ti ho brát
Dne 1. prosince 2014 uplyne 5 let,
co zemřel milovaný manžel, bratr a strýc, tatínek
a dědeček
pan Miroslav Šula z Jemnice
Stále s láskou a úctou, bolestí v srdci vzpomíná
celá rodina Šulova
Nikdy nezapomeneme

Atletika Jemnice závodila v německém Tettnangu
14 závodníků Atletiky Jemnice se ve dnech 11. – 14. září 2014 zúčastnilo atletického
mítinku v německém Tettnangu. Před vlastními závody jsme si užili bohatý kulturní program – navštívili jsme švýcarské město Schaffhausen a slavné Rýnské vodopády, trajektem jsme přepluli Bodamské jezero do města Kostnice a připomněli si 599 let od upálení
Mistra Jana Husa. Pořadatelé nás provedli městem Friedrichshafen, kde jsme navštívili
letecké muzeum firmy Dornier. Tradicí je společné ubytování všech výprav v tělocvičně
pro všechny závodníky z České republiky, Belgie, Nizozemí, Německa, Francie – kde
měli závodníci připravený sportovní program – zumba a další různé soutěže. Během celé
výpravy nás provázel neustálý déšť, ale na vlastní závody vysvitlo sluníčko, což přispělo
k výborným výkonům mnohých závodníků. A jak se nám výsledkově dařilo?
Neúspěšnějším jemnickým závodníkem se stal Tomáš Svoboda (ročník 2001),
který si odvezl stříbrnou medaili za štafetu a bronzovou za skok do dálky 472 cm
(po závodech jsme využili volný dálkařský sektor, prodloužili jsme rozběh
na 100 stop a Tomáš opakovaně skákal cca 520 cm, no, tartan je něco jiného než naše
pískoviště).  Brambory za 4. místo posbírali Michal Mrkva (100 m za 12,29 s a za šta32 / Jemnické listy / listopad 2014

fetu, dálka 529 cm), Ondřej Kadlec (dálka za 543 cm a za štafetu, 100 m za 12,58).
Další 4. místo obsadil Tomáš Svoboda (75 m za 10,81 – nový oddílový rekord).
Dále nás reprezentovali: Eliška Krajčová – dálka 441 cm – nový oddílový rekord a výška 120 cm, Adam Kaser – koule 8,85 m, Šimon Kovář – výška 135 cm
a 800 m za 2:33,5, Lukáš Matula 800 m za 2:58,1, Anna Vacová – 100 m za 14,45 s
a 800 m za 2:52,0, Zdenka Seveldová – 100 m za 15,60 a koule 6,93 m, Soňa Karásková
– koule 8,24 m, Jana Karásková - 75 m za 14,45 s a dálka 332 cm, Eva Karásková – 75 m
za 15,60 s a dálka 290 cm, Valerie Cébe (r. 2003) – dálka 326 cm a 800 m za 3:27,5 min.
Všichni jsme si užili báječnou výpravu, ocenili jsme německé pořadatele za precizní
přípravu závodů, děkujeme městu Jemnice za poskytnutí propagačních materiálů a dopravci – panu Miloši „ Neky“ Nekulovi za bezpečnou a ekonomicky přijatelnou dopravu.
(Poznámka: účastníci si veškeré výdaje spojené s dopravou hradili z vlastních prostředků
– 1365,- Kč.)
Těšíme se na 26. ročník mítinku, který bude pořádat Třebíč na svém atletickém stadionu a náš oddíl doplní třebíčské závodníky ve společném družstvu.
Josef Novák, trenér Atletiky Jemnice

Sokol Open 2014
Dne 4. 10. 2014 se jemnické basketbalistky zúčastnily Sokol Open v Moravských
Budějovicích. Starší dívky předvedly výborný basketbal a umístily se na 1. místě ve své
kategorii. Mladší děvčata předvedla svůj nejlepší výkon a skončila na 3. místě. Zleva
nahoře: Horká Lucie, Šestáková Sára, Stoklasová Natálie, Tobolková Michaela, Bastlová
Lenka, Tříletá Simona, Zachová Lenka (starší žákyně). Zleva dole: Farkašová Natálie,
Kűhtreiberová Petra, Šmídová Kamila, Nováková Barbora, Bulíková Sabina, Kinclová
Andrea, Nováková Kateřina, Machová Karolína (mladší žákyně).
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Vysokou úroveň jemnického ženského basketbalu dokázaly i dorostenky, které získaly rovněž 1. místo. Velká gratulace všem družstvům. Velkou zásluhu na tomto výsledku
má náš trenér Ivan Chvojka.
Stoklasová, Šestáková

Další úspěchy ATLETICKÉ PŘÍPRAVKY JEMNICE
Třetí kolo krajských závodů se konalo v Pacově 22. června 2014. V kategorii mladších žáků soutěžilo 47 závodníků a z nich se naši devítiletí kluci umístili takto: 2. místo
obsadil Daniel Štancl, 4. byl Vít Králík, 5. Nikolas Kříž, 6. Radek Obrdlík. Hoši starší
(celkem 25): 3. místo Zdeněk Matějka, 8. Tomáš Süssenbek. Dívky mladší (28 závodnic):
10. místo Emílie Nekulová, 11. Viola Průšová, 13. Adéla Pacalová. Dívky starší (celkem
29): 7. místo Nikola Štanclová, 11. Kateřina Nováková.
Čtvrté kolo krajských přípravek pokračovalo závody v Třebíči 14. září 2014. A výsledky? Mladší hoši (celkem 33) – nejúspěšnější z našich byl opět Daniel Štancl – celkově 1. místo (2. na 50 m, v dálce a v míčku, 1. v běhu do schodů a štafetě, které pomohl
významnou měrou k vítězství), na 5. místě skončil Radek Obrdlík, na 6. Nikolas Kříž,
na 7. David Jerušek a 11. byl Dalibor Süssenbek. Starší hoši (celkem 26): 5. místo Tomáš
Süssenbek, 7. Zdeněk Matějka. Mladší dívky (celkem 32): jako 9. se umístila Alinka Mukumbu a 13. byla Emílie Nekulová. Starší dívky (celkem 28): 6. místo Nikola Štanclová,
7. Eva Feldbabelová. V pěti disciplínách jsme získali dalších 12 umístění do 3. místa.
Páté kolo krajských přípravek proběhlo v Jihlavě dne 21. září 2014. Mladší hoši
(50 soutěžících): celkově opět 1. místo Daniel Štancl, 2. Radek Obrdlík, 6. Tomáš Fišer.
Starší hoši (celkem 31) : Tomáš Süssenbek obsadil 4. místo, Zdeněk Matějka 5. místo.
Dívky mladší (celkem 35): 6. místo Alinka Mukumbu, 8. Emílie Nekulová. Dívky starší
(celkem 38): jako 3. se umístila Nikola Štanclová, na 5. místě skončila Eva Feldbabelová,
na 6. místě byla Kateřina Nováková, 10. byla Aneta Krajčová, 12. Veronika Nečadová.
V jednotlivých disciplínách jsme získali dalších 13 umístění do 3. místa.
Tato úspěšná sezóna v roce 2014 skončila a my trénujeme pravidelně dál, abychom
i v následujícím roce byli alespoň tak úspěšní jako letos. Za to patří dík obětavé práci
našim trenérům: Janě Štanclové, Martině a Mirkovi Nečadovým, Jitce Kadlecové a samozřejmě i všem dětem, které úspěšně reprezentovaly naši školu a město Jemnice.
Za atletickou přípravku Mgr. Šárka Kalužová

Kulturní kalendář
Mladoňovice
13.11.2014
Beseda nad kronikou - MLK – začátek 19.00 hod.
28.11.2014
Stavění betlému ( ČČK) – začátek 15.00 hod.
5.12.2014
Mikulášská nadílka, 17.00 hodin
7.12.2014
Adventní koncert, 14.00 hodin, KD
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24.12.2014
31.12.2014

Štědrovečerní průvod obcí, 19.30 hodin
Silvestrovský ohňostroj, 0.00 hodin

Police
23. 11. 2014
30. 11. 2014
		
7.12.2014
		
7.12.2014
14.12.2014
		
21.12.2014
		
24.12.2014
31.12.2014

Prodejní výstava na zámku Police, začátek ve 14 hodin
1. Adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému
na návsi
2. Adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému
na návsi
Vánoční koncert Vysočanky, 15.00 – 17.30, budova ZD Police
3. Adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému
na návsi
4. Adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému
na návsi
Štědrovečerní průvod ovcí po obci, 19.00 hodin
Silvestrovský ohňostroj, 0.30 hodin u vánočního stromu na návsi

Třebětice
6.12.2014
23.12.2014
29.12.2014
30.12.2014

Mikulášská besídka, 14.00 hodin, hospoda U Fida
Koledy u betléma, 19.00 hodin, náves u kostela
Vánoční turnaj ve stolním tenisu – děti, 13.00 hodin, KD
Vánoční turnaj ve stolním tenisu – dospělí, 10.00 hodin, KD

Radotice
Jak se plní sny?
Radost člověka, dílem i zdraví v tomto měsíci se pozastaví. Listopad medu, vína
a i koření nebrání užívati jídla teplého i jiného k zdraví užitečného. Lázně, zlé mlhy se
varuj, šetř hlavy, srdce posilňuj, opravuj. Listopad nám časy mění, protož přijmi počištění. Pranostiky pro měsíc praví: „Listopadové slunce na zemi nevidí. Nepřijde-li sníh
na Vše svaté v noci, přijde o Svatém Martině se vší mocí. Husa o Martině nejpěkněji
zpívá.“ K huse, zvláště té martinské, se váže mnoho vypozorovaných meteorologických
úkazů, včetně těch, co skýtají gurmánským žaludkům uspokojení.
Tím však její poslání nekončí, lidoví meteorologové dovedou ze zbytku hodů, její
kosti „kobylky“ (prsní kosti) vyčíst počasí pro období, které je před námi. Je-li kobylka
martinské husy namodralá, bude zima mírná, je-li bílá, bude zima tuhá. Je-li bílá jen
vpředu, bude zima tuhá jen před Vánocemi, je-li bílá vzadu, bude tuhá po Vánocích.
Je-li začátek tmavý, bude zima na počátku blátivá, je-li tmavý konec, bude blátivý
a vlhký až konec zimy. Tento lidový obyčej předvídání zavrhl náš astronom a meteorolog na konci osmnáctého století, přesto to ponechme na fantazii každého z nás. Tolik
velký pranostikon.
I dnes je mnoho dobrých zvyků a zvyklostí pokládáno za překonané. Pro některé se
zdůvodnění nachází, jiná nás nezviklají pro naši osobní živou zkušenost. Svět přichází
výměnou generací o mnohé, jednou z těch množin jsou zkušenosti, které pokud nejsme
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zrovna vědci nebo významní politici, u kterých se zaznamenávají, odchází s nimi na věčnost, nedědí se. Jde jistě o škodu pro lidstvo jako takové, které již objevené, leč nezaznamenané, hledá a objevuje znovu za další čas a náklady, nepřispěla-li náhoda. Taková
známá zkušenost získaná za tisíciletí je, že „Bez práce nejsou koláče“. Stručně a výstižně, chceme-li žít, musíme jíst a práce za mzdu je způsob, jak toto zabezpečit. Pamětník
pak teskně vzpomíná na dobu, kdy chtěl-li standardně žít, musel pracovat a společenství,
ve kterém se nyní nacházíme, má víc jak dvě desítky milionů lidí bez práce. Varovné pak
je, že tento počet naplňuje polovina lidí do dvaceti pěti let věku. Zkušenost napovídá,
nezíská-li se v tomto raném věku pracovní návyk, rodí se možnost, že tato společenstvím
vyprodukovaná vrstva lidí bude „nepřítelem pro společenství v jejím týlu“. Navzdory
podpor sociálních v nezaměstnanosti a dalších je u těchto lidí vypěstovaná zatrpklost,
pocit méněcennosti z nadbytečnosti, který jim neumožňuje plnohodnotně žít. Čas produktivního věku, který neměli příležitost uplatnit, se nevrací. Podobně varují zkušení
odborníci před neuvážeností některých zaměstnavatelů zbavováním se lidí nad padesát
let pro ztrátu fyzické zdatnosti.
Postupně se tím dopracují toho, že „lejno“, na které je nezbytné sáhnout holou rukou,
aby nedošlo k velké škodě, starý zkušený zaměstnanec bez váhání provede, mladý, silný a nezkušený váhá a než nasadí rukavice, je po všem, silný motor selže na následky
nevýkonného ovladače. I když to nezní zrovna sborově, tito nezaměstnaní nelibě nesou
zaměstnávání lidí v důchodovém věku a ještě s výhodami, ze své pozice pak usuzují,
že jsou jimi obsazovány posty, na které jsou oni čekateli. Je dnes těžké někomu něco
nařizovat, ale vytvářením podmínek lze v tomto prostoru vlivu něco podstatného ve prospěch nezaměstnaných měnit. Ministerstva dnes musí být na vysoké úrovni diplomacie.
Utvářet podmínky existence každého z nás, tedy i toho podnikatele, je nezbytností. Svá
rozhodnutí skutečně „vážit“, nikoliv pouze schvalovat. Důležitou úlohou sehrává připravenost změn, které operativně dosavadní nevýhodnost pro zaměstnavatele přetaví ve prospěch osudů těch milionů nezaměstnaných. Překotný vývoj pokračující i v tomto století
si žádá rozhodování v „odborných týmech“ skýtajících větší záruky ku prospěchu lidí
jako celku. Z historie a kam až paměť sahá, víme, že nespokojenost, byla-li podceněna,
přivodila změny. Další bolístkou společností podceňujících význam rodiny, je ve výchově dětí po jejich rozpadu. Rodina nikdy nebude svazek fungující striktně dle zákona.
Bude to vždy máma, táta, a když budou mít štěstí, i děti. Na počátku tohoto vztahu je
zpravidla zamilovanost dvou, která, jak plyne čas, pod tíhou starostí z běžného života
přechází v soužití. Nedonesli-li si oba do svazku toto poznání z rodin, kde byli vychováni
a společnost jím dostatečně nepomáhá, přijde krize, podlehnou svodům okolního světa,
nastane rozpad rodiny. Postrádá se dostupnost levného bydlení a předškolních zařízení,
stavíme však věžáky, dálnice s podjezdy a nájezdy, které vzdálenosti mezi městy zkracují
a vlivem pomíjení nezbytných potřeb pro tyto rodiny se vzdálenosti mezi lidmi prodlužují. Bude-li nadále tento stav upřednostňován, sny o spokojeném životě zůstanou sny
a rodinu jako základ státu tak pomalu ztrácíme.
Blahopřejeme zvoleným kandidátům do zastupitelstva obce a přejeme mnoho
úspěchů v nastávajícím volebním období.
Jan Vyletěl,
občan obce Radotice
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Uzávěrka příštího čísla je v pátek 14. listopadu 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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Nově vzniklá účetní firma
hledá klienty
Nadstandardní přístup, komunikace s úřady v ceně.

Volejte 799 503 087
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Obrazový seriál

Malá branka
- 2010

Malá branka
- 1964
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