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Milan Růžička

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně ukrajuje den za dnem v kalendáři a všichni jsme se
přenesli do roku 2015. Věřím, že pro Vás bude rokem úspěšným
stejně jako pro město Jemnici. Proto Vám přeji, ať se Vám vyplní
všechna přání a předsevzetí.
Dny minulé přinesly celou řadu událostí, se kterými bych Vás
rád seznámil.
Závěr roku 2014 nebyl rozhodně šťastný pro všechny. Narážím na tragickou událost, která se odehrála v mém sousedství
– požár rodinného domku, kde bohužel zahynula naše známá
a sousedka. Chtěl bych i tímto vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým. I přes svůj nešťastný konec mne tato událost jen utvrdila v tom, jak je důležité mít ve městě zastoupeny
složky celého záchranného systému. Byli jsme tak svědky naprosto profesionálního zásahu
nejen Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Policie České republiky, záchranářů,
ale též sboru dobrovolných hasičů. Od doby ohlášení požáru dorazila jako první profesionální
jednotka hasičů z Jemnice do 4 minut a celý požár se podařilo lokalizovat během pár chvil.
V takových okamžicích si člověk uvědomí, jak jsou jeho osobní problémy malicherné a hlavně jak je dobře, že existují (a nebudu se toho slova bát) hrdinové, kteří jsou připraveni nasadit
vlastní život pro záchranu toho Vašeho. Za to Vám, pánové (a dámy), děkuji, vždycky si Vás
za to budeme vážit.
V relaci s touto událostí se jako drobnosti jeví nepříjemnosti, se kterými jsme se také museli v nedávných dnech popasovat.
Jistě jste zaregistrovali, že Rada města Jemnice schválila uzavření areálu zámku pro parkování automobilů. Někdo možná namítne, kde bude teď parkovat. Rád bych připomněl, že
na náměstí Svobody je parkovacích míst poměrně dost a díky jednosměrnému provozu můžete parkovat při kraji komunikace po celém obvodu náměstí. Ve spolupráci s Mezinárodním řádem křížovníků s červeným srdcem se postaráme o to, aby areál zámku sloužil hlavně
chodcům, maminkám s dětmi tak, aby se jim zde líbilo a hlavně aby už neměli strach o to,
že je zde smete auto s mladým řidičem, který se rozhodl zde uspořádat rallye kolem budovy
zámku. Stejně tak se jistě uleví i pracovníkům Správy majetku města, kteří jsou nuceni zde
neustále upravovat povrch cesty alespoň do stavu, kdy nehrozí nebezpečí zvrtnutí kotníku
(v tom lepším případě).
Další vlna kritiky se valila na vánoční výzdobu města – zejména pak na stromek na náměstí Svobody. Věřím, že pro další roky si ušetříme vrásky a podaří se zde zrealizovat záměr
zdobení listnatých stromků v centru města. Stromek před informačním centrem by se mohl
dočkat svého následovníka, který zde bude osazen natrvalo.
V době, kdy píši tyto řádky, odchází do tisku Kulturní přehled města Jemnice a Jemnického
mikroregionu. Tento dostanete (dostali jste) do Vašich poštovních schránek. Dlužno podotknout,
že se nejedná o úplný výčet kulturních akcí, které rok 2015 přinese. Pracovník turistického
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informačního centra dostal do rukou pouze plán takových kulturních událostí, o kterých jejich
pořadatel ví, že je bude v roce 2015 realizovat na sto procent. I tak lze z materiálu velmi dobře
usoudit, že město Jemnice a jeho okolí není na kulturu chudé, ale spíše naopak.
Za zmínku jistě stojí i informace o tom, že Rada města Jemnice jmenovala jednotlivé
členy komisí města Jemnice. V kompletním zastoupení (tedy 7 členů – pro každé politické
uskupení jeden) budou pracovat komise: výběrová, bytová a barchanická. Komise prevence
kriminality města Jemnice bude pracovat v počtu šesti členů (zastoupení zde budou mít město
Jemnice, Základní škola v Jemnici, Policie České republiky, sociální odbor MěÚ, neziskové
organizace a léčebna Pateb). Redakční rada Jemnických listů bude pracovat v počtu 3 členů
plus tajemnice redakční rady.
Nového složení se dočkala též Školská rada při ZŠ v Jemnici. Jako zástupci učitelů byli
zvoleni p. Mgr. Krajčí, Mgr. Švanda. Jako zástupci rodičů byli zvoleni Ing. Slabý a paní Seveldová. Zástupci zřizovatele pak budou Ing. Nevrkla a Ing. Novotný. Jsem přesvědčen, že
nová Školská rada při ZŠ v Jemnici bude pokračovat v dobré práci školské rady minulé.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval na jednu velmi významnou událost. Jedná se
o první kolo eliminačního turnaje pro Bitvu národů. Nejde o nic jiného, než kontaktní šermířské (rytířské chcete-li) souboje, kterých jste byli svědky na 4. Jemnické bitvě. Věhlas
tohoto sportu je takový, že se v něm pořádají mistrovství světa a právě kvalifikaci na toto mistrovství (které se bude poprvé konat v České republice) bude hostit naše město. Stane se tak
24. ledna 2015 od 13.00 hodin v hale v bývalém autoparku – bude značeno. Jsem přesvědčen,
že si poměrně naturalistickou akci nenecháte ujít, vždyť vstupné bude pouhých 30 Kč a hala
bude vytápěna.
Vážení spoluobčané, jako vždy máte možnost obracet se na mne na telefonu 775 394 944,
e-mailu: mistostarosta@mesto-jemnice.cz nebo přímo na osobní schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Slovo hejtmana
Nový rok je vždy obdobím nových úkolů – letos často i v novém složení obecních
a městských zastupitelstev. Není čas ohlížet se příliš za tím uplynulým, především se musíme
dívat dopředu. Takovým vytýčením a zvýrazněním stávajících i perspektivních úkolů bylo
„veřejné fórum“, které se na půdě našeho úřadu už potřetí uskutečnilo v loňském listopadu. Občané, zástupci organizací, zájmových sdružení, podnikatelů a veřejné správy se sešli
na půdě krajského úřadu k diskusi o problémech kraje. Více než 130 účastníků fóra definovalo u tematických stolů 22 problémů v 11 oblastech, ze kterých bylo vybráno 10 s největším
počtem hlasů. S takto získanými informacemi dále pracují odbory krajského úřadu a snaží se
najít řešení. Zároveň je tato zpětná vazba veřejnosti jedním z podkladů při aktualizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina.
Z problematických oblastí bych rád zdůraznil podporu intenzívního, udržitelného a moderního zemědělství v Kraji Vysočina nebo stálé průběžné řešení neuspokojivého stavu silniční infrastruktury. Jsme krajem s početnými malými obcemi, proto se budeme snažit ovlivňovat zachování a dostupnost služeb na venkově. Ve spolupráci s obcemi se daří přes velké
tlaky prosazovat zachování venkovských pošt a škol. Obtížnější je a bude otázka dostupnosti
zdravotnické a sociální péče v menších sídlech. Už několik let také podnikáme dílčí kroky
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v podpoře technických i řemeslných oborů, což je nutné v zájmu udržení výrobní základny v regionu. Stále aktuální bude vzdělávání dospělých, rekvalifikace pracovních sil. Těch
závažných úkolů je mnohem více a chceme o nich i nadále pravidelně diskutovat se všemi
zainteresovanými a vycházet při vytyčování priorit v naší práci z jejich názorů a potřeb.
Jedním z podstatných momentů důležitých pro další vylepšení podmínek pro náš život ve všech oblastech je čerpání evropských dotací v začínajícím programovém období
2014 – 2020. Místním samosprávám a dalším zástupcům z regionů chce dát vláda dostatek
možností, jak do celého procesu vstupovat, žádat o evropské peníze, ale i promlouvat do připravování výzev. Vláda a jednotlivá ministerstva chtějí o rozdělování peněz, které do českých
krajů přitečou z Bruselu, podstatně lépe komunikovat právě s regiony. Doufám, že nezůstane
u slibů. Náš kraj bude moci v následujících sedmi letech získat na evropských dotacích až deset miliard korun. Stěžejním nástrojem, který bude moci kraj využít, je tzv. „Regionální stálá
konference“. O jejím ustanovení rozhodlo na základě předchozí domluvy s Ministerstvem pro
místní rozvoj krajské zastupitelstvo už v loňském září. V nově vytvořené platformě jsou nejen
krajští politici, ale i zástupci malých obcí, měst, kraje, místních akčních skupin či podnikatelského a akademického sektoru. Osmnáctičlenný tým bude mít roli plánovací, koordinační
i monitorovací a bude schvalovat tzv. „Regionální intervenční rámec“, který má za cíl zmapovat absorpční kapacitu v regionu a pokusit se provázat projekty financované z připravovaných
operačních programů.
Věřím, že aktivním přístupem všech zúčastněných se nám podaří tu širokou škálu pozitivních záměrů realizovat. Přeji k tomu všem zainteresovaným dostatek dobré vůle, invence a sil.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...
Jak jde čas, člověk si uvědomuje, že mezi námi žijí lidé, kteří dělají drobnou, ale užitečnou práci a nečekají na odměnu. Tím je i pan Miloš Bastl. Bydlí v Husově ulici v Jemnici.
Vidíme jej v kostele, vlastně kostelích, jako kostelníka. Ale co o něm víme dále? Po řadu
let ještě se svým otcem, který byl zdatným řemeslníkem, zedníkem, který vedle svého povolání dovedl upéct i dorty, stříhat hlavy apod., Miloš zřejmě po svém otci získal celou
řadu zkušeností. Je i dobrým organizátorem! Stál v posledních letech za opravami kapličky
na Polické ulici, Větrném kopci, za opravou Náckovy kapličky a Červeného kříže. I oprava
místnosti na věži kostela sv. Stanislava získala nevšední vzhled, se kterým se nesetkáváme
často. Soudím tak podle vyjádření návštěvníků, sám jsem tam bohužel nebyl, i když jsem
zván. Pan Miloš Bastl poskytuje i cenné informace při návštěvě věže. K tomu čisté schodiště bez prachu, všude pořádek. Je vidět, že se svým otcem i sám udělal řadu užitečných věcí
a panu faráři mons. Josefu Brychtovi, který se pečlivě stará o svoji farnost, je dobrým pomocníkem. Práce kolem kostelů v Jemnici, ale i Rancířově, se stala jeho životním posláním.
A tak až jej potkáte, jak kráčí kolem kostela na faru, nezapomeňte jej pozdravit, zaslouží
si to. I já mu chci poděkovat a do dalších let popřát hodně sil, pohody a hlavně zdraví.
Vladimír Hrbek
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Okénko ZŠ v Jemnici
Projekt „Modernizace a inovace výukového systému ZŠ Jemnice“
V roce 2014 proběhly na Základní škole v Jemnici aktivity v rámci projektu „Modernizace a inovace výukového systému ZŠ Jemnice“, k jejichž realizaci využilo město Jemnice,
jako zřizovatel školy, finanční prostředky z Operačního programu CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod.
Tyto aktivity směřovaly k mnoha dílčím cílům. Bylo zmodernizováno 25 učeben, zlepšilo se jejich technické vybavení, včetně nezbytných stavebních úprav. Byly vybudovány
2 nové jazykové učebny s moderním vybavením a 2 projektové učebny. Výrazně se zlepšily provozní a hygienické podmínky v učebnách, zejména rekonstrukcemi podlah ve staré
budově, novým osvětlením v téměř všech třídách a osazením termostatických ventilů na radiátory v celé budově. Většina tříd byla vybavena novým nábytkem a šest z nich i novými
lavicemi. Modernizovalo se i zázemí pro výuku. Došlo k zavedení dalších interaktivních
systémů do výuky a k rozšíření možností v oblasti výuky na PC pořízením 4 nových PC
pracovišť s příslušenstvím. Zrealizovalo se rozdělení sprch pro chlapce a dívky u šaten
pod tělocvičnou a úprava bývalého kabinetu technických prací na šatnu pro dívky. Nové
šatní skříňky nahradily velkou část nevyhovujících šatních klecí a rekonstrukce se konečně dočkala také nevyhovující podlaha ve velké tělocvičně ZŠ. Část jídelny, díky montáži
akustického podhledu, lze využívat jako prostory pro vyučování, multifunkční přednáškový
a shromažďovací sál. Dalším cílem bylo zvýšení bezpečnosti a snížení ruchu ve škole. Dosáhli jsme toho zřízením tzv. kmenových tříd, ve kterých jednotlivé třídní kolektivy tráví
nejvíce vyučovacích hodin a přestávek. Došlo tak ke snížení pohybu v prostorách školy
v důsledku neustálého stěhování žáků z třídy do třídy a tím mimo jiné k omezení prašnosti.
Věříme, že tím způsobem se sníží i šíření přenosných chorob a zlepší se vzájemné vztahy
mezi dětmi. Žáci mají tak více času na klidnou přípravu na další hodinu. Celkové náklady projektu činí 3 539 432,13, z toho způsobilé výdaje 3 454 375,23 Kč, přičemž dotace
z fondu Evropské unie je 2 936 218,94 Kč a z prostředků města je projekt spolufinancován
částkou 518 156,29 Kč.
Mgr. Zdeněk Hirt, ředitel školy
******
Letošní nečekaná ledovka z pondělka na úterý překvapila nejen silničáře, ale i obyčejné
lidi, žáky nevyjímaje. Jak ji prožil jeden z deváťáků, to se dočtete v následujícím příspěvku:
Ledovka
Ráno vycházím ze dveří. „Co to je?“ ptám se. Místo krásné, nové dlažby máme před
domem hokejové kluziště. Průhledný závoj, natáhnutý přes vjezd, mi kazí náladu. Ledovka
je jak líný had, který se připlazí a zůstane ležet. Pak už jen čeká, až se přiblíží kořist a had
vystartuje. Jako ta oběť si teď připadám já.
Zlehka našlapuji po ledovém koberci. Mé kroky jsou dlouhé asi jako dětské prstíčky.
Zkouším posunout svoje chodidlo dál a přesně na tuhle chvíli ta bestie čekala. Než jsem
se nadál, obličejem jsem „čumákoval“ do země. Zlostí jsem do té nestvůry bouchnul pěstí,
ale její pevný krunýř jsem neprorazil. Pokus o zvednutí mi taky nevyšel. Doplazil jsem se
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ke zdi jako kobra a chmátl jsem po jednom z rohových kamenů. Marně! Ledovka mě opět
stáhla do hlubin svého ledového království. Druhý pokus mi vyšel. Konečně už zase stojím
na nohách.
Škody na mém oblečení jsou obrovské. Promočené rifle a bunda. Kouknu se dolů a ta
bestie nemá ani škrábanec. Jen tak zírá do prázdna a vyhlíží další oběť. Se smíchem v očích
jí říkám: „Příště mě už nedostaneš,“ a pomalu se soukám k autu.
Filip Tobolka, 9. A
Krátké zamyšlení nad obrázkem v učebnici:
Dojem z obrázku
Sleduji tmavě modrou hladinu, která jako zrcadlo promítá to, co se děje kolem a říkám
si, co už všechno viděla. Lidi, kteří tu jako já přišli obdivovat krásu přírody nebo ptáky, kteří tu vedli vzdušné bitvy. Zvednu kamínek ze země a rozbiju ledově klidnou vodní plochu
jezera, ale po malých kroužcích se zde vytvoří opět nerozbitný krunýř podvodního světa.
Můžete natrvalo rozbít kámen, strom či dům, ale vodu ne. Po vlasech mě pohladí teplý vánek a zamíří rozdrbat účes někomu jinému. Země je pokryta malými kamínky a trsy trávy,
která zde tančí poněkud zvláštní tanec. Nad hlavou mi přeletí ptáci následující své druhy
a já si říkám, že klidnější místo snad neexistuje.
Kateřina Krajíčková, 9. A

Adventní čas MŠ v Jemnici
Těšení
Těšíme se na Vánoce,
nejkrásnější svátky v roce.
Už, už, aby tady byly,
aby se nám nezpozdily.
Čas předvánoční v MŠ začal oslavou příjezdu sv. Martina. Je to čas spojený s příchodem
zimy, se všemi projevy tohoto období, které je velmi bohaté na lidové tradice, pranostiky,
básničky, písničky a hádanky. Proto všechny činnosti byly tematicky zaměřené k zimnímu
období.
Martin v den svého svátku na bílém koni do Jemnice nepřijel, a tak jsme si na něj všichni společně alespoň hráli. Vyprávěli jsme si legendu o statečném vojákovi a děti ji uměly
i dramaticky ztvárnit. Naučily se písničku „Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám,
vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán“. Vyráběli jsme si laterničky a lucerničky,
které byly ozdobou našich oken zvenku i uvnitř. Aniž by si to děti uvědomovaly, pomalu si
vnášely světlo do místnosti, kterého venku ubývalo. Děti se zapojily i do pečení „martinských rohlíčků“, na kterých si pochutnávaly celé odpoledne. Kdo šel náhodou kolem, také
ochutnal.
Připomněli jsme si také svátek sv. Kateřiny a s ním spojené pranostiky, které čtenáři
určitě znají a pokud ne, naše děti Vám je rády poví.
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Jestli nám vyjde pokus s větvičkami natrhanými ve svátek sv. Barbory, to se teprve
pozná.
Neopomněli jsme ani na chřipkové období. V tomto čase jsme si povídali o bacilech,
o tom, co to je bacil, kde se bere, umíme ho i namalovat. Víme, co nám škodí, co dělat,
abychom nestonali. Vypravili jsme se navštívit pana MUDr. Němce, abychom mu vyprávěli, co všechno o nemocech víme, jak jsme trhali šípky a vařili z nich čaj, který jsme
osladili medem. Pověděli jsme mu i básničky o chřipce a jak jí odolávat. Na oplátku nám
společně se svojí zdravotní sestřičkou paní Němcovou prozradili, co dělají oni, aby nebyli nemocní. Děti odcházely s obrázky a s pocitem, že to tentokrát u pana doktora vůbec
nebolelo.
Adventní čas plyne velmi rychle a my máme s dětmi spoustu práce, abychom opět všichni
oslavili příchod sv. Mikuláše, kterého mají děti spojeny s rozdáváním dárků, a také dobře
vědí, že nechodí sám. A tak společně zdobíme třídy, vyrábíme masky, kostýmy, učíme
se básničky, písničky, říkadla. Společně se snažíme odstranit u dětí strach z nadpřirozených bytostí. Jako učitelky jsme nezapomněly ani na přání všech dětí, co by jim měl
Ježíšek donést do konkrétních tříd. A tak svá přání děti malují, modelují. Někteří si přejí
je napsat, a tak paní učitelky pomáhají při psaní přáníček a děti se pak postarají o to, aby
přáníčka byla dobře umístěna a Ježíšek je mohl vidět.
Co nikdo nenadělí
Štěstí nikdo nenadělí.
Prostě nadělí se samo.
Radost nikdo nenadělí.
Probudí nás třeba ráno.
Rozum nikdo nenadělí.
Každému je různě dán.

Sníh též nikdo nenadělí.
Najednou je nasypán.
Lásku nikdo nenadělí,
i kdybychom všechno měli.
Ze všech lásek v světě není
nad mámino políbení.

Děti z mateřské školy nezapomínají ani na babičky, které žijí v domě s pečovatelskou službou. Každý rok pro ně připravují malé dárečky a chodí jim zanotovat a zarecitovat. Na tuto návštěvu se děti velmi těší. Mají radost, že mohou také někoho obdarovat
a tyto babičky jsou hodně štědré i k nim. Vždycky jsou spokojeni všichni. A tak je to
dobře.
Na co se děti v tomto čase nejvíce těší? Na společná setkávání ve svých třídách, kdy
přijmou pozvání nejen maminky, ale i sourozenci a babičky, no prostě všichni, kdo mají
čas a chuť tvořit společně. Věřte, že radost z vyrobeného přáníčka, věnečku nebo svícnu
je vždycky trojnásobná. Nejvíce se však děti těší na Ježíška. Protože naše děti Ježíšek
obdaruje dvakrát. Nejprve v mateřské škole a později i u nich doma. Ale dřív než přijde,
tak musí děti ještě stihnout výlet do J. Hradce na Krýsovy jesličky, vánoční výstavu
v Dačicích a v Jemnici a ti nejodvážnější ze třídy „Sluníček“ se těší na spaní ve třídě
u vánočního stromečku bez maminky a tatínka.
Na závěr tohoto příspěvku bychom chtěly poděkovat všem rodičům a našim sponzorům za přízeň, popřát všem pohodový čas a do nového roku pevné zdraví.
Kolektiv učitelek MŠ Jemnice
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STŘED informuje
Aktivizace mladých na prahu dospělosti
Organizace STŘED, z. ú. zahájila od 1. 11. 2014 do 30. 10. 2015 realizaci zcela nového inovačního projektu s názvem „Aktivizace mladých
na prahu dospělosti“.
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu mladých osob ve věku 15 - 26 let a jsou to zejména děti z pěstounských rodin a riziková mládež.
Účelem tohoto projektu je vyřešit nedostatečnou integraci zmíněné cílové skupiny, kdy
prostřednictvím sociálního výcviku chceme zvýšit šance mladých lidí na zapojení do běžného života, zesílit jejich schopnost najít si a udržet práci a také žít v harmonické rodině.
Tento projektový cíl povede k tomu, že budou méně závislí na sociální podpoře.
Klienti se zúčastní pravidelných setkání, seminářů a vytvoří komunitu, kde si budou
navzájem pod dohledem vyškolených pracovníků vyměňovat zkušenosti, čímž se připraví na svoji budoucnost. Dále projdou praxí jako dobrovolníci ve smluvních organizacích
za podpory dobrovolnického centra STŘED, z. ú.
V rámci tohoto projektu klienti podstoupí kromě vstupního pohovoru psychologický
a sociální výcvik a v případě zájmu jim bude nabídnuta možnost terapie. V konečné fázi
projektu, v období letních prázdnin, pojedou klienti na letní výcvikový kurz.
Tento projekt je financován z evropského sociálního fondu v České republice: „Operační program lidské zdroje a zaměstnanost“reg. č. CZ. 1.04/3.1.02/D7.00056.

Jak proběhly prázdniny v Klubu Coolna Moravský Krumlov?? Bc. Magdalena Bulová,
koordinátor projektu „Aktivizace mladých na prahu dospělosti“

Jedna z největších akcí, kterou „Nízkoprahový klub COOLNA Moravský Krumlov“ pořádal, byl tradiční turnaj v malé
kopané- Coolna Cup.
Turnaj proběhl dne 14. 8. 2014 v areálu Orlovny v Rakšicích. Původní počet nahlášených týmů z Jižní Moravy a Vysočiny
se postupně snížil z 12 na 6. Zúčastněné týmy přijely z Brna (Drom, Likusák I a II), Třebíče (Ambrela) a Znojma (Coolna
ZN). Samozřejmě nesměl chybět ani tým z Coolny Moravský Krumlov, poskládaný ze špičkových fotbalistů navštěvujících
Coolnu MK. Celkem se akce účastnilo přes 70 lidí. Během turnaje panovala příjemná atmosféra. Hrálo se systémem
každý s každým, přičemž jednotlivá utkání pískali hráči týmů, kteří měli přestávku. Vítězství si po tvrdých, ale férových
bitvách a zodpovědné hře, nakonec odnesl tým z Moravského Krumlova, který si pocit z výhry opravdu užíval, zvláště
pak díky tomu, že v loňském roce skončil na posledním místě, (je vidět, že kluci potrénovali ).

Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč je realizátorem
projektu s názvem Prolomit zeď, který je financován
Další zajímavou akcí, která v Klubu Coolna během prázdnin proběhla, byla tzv. Pětibojová výzva, jejíž podstatou byl
z operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
turnaj ve stolním fotbálku, ping-pongu, kulečníku,
šipkách a air hockey.
Dále v klubu o prázdninách probíhali tématické
filmové večery,
workshopy
vaření a mnoho
dalších aktivit
a soutěží, vědo(OPLZZ).
Projekt
je zaměřen
na šíření
znalostí,
umožňujících lepší orientaci ve vztazích jak ke společenskému prostředí, tak i ve vztazích mezi samotnými uživateli i
mostí
a
zavádění
nových
postupů
v
oblasti
rovných
přípracovníky klubu.
ležitostí žen
a mužů
nav klubu
trhuuskutečňují,
práce. pomáhají mladým lidem v sociálním začleňování a poznávání nových lidí i sebe
Tyto akce,
které se
sama.
zajímavých aktivit
volnočasových
které si povětšinou
sami uživatelé
klubu plánují acentrum
podílejí se na
jejich
Jednou
z Při
hlavních
je aktivitách,
informační,
konzultační
a vzdělávací
GENDER
realizaci, navyšují jejich kompetence potřebné k naplňování vlastních potřeb v souvislosti s plnohodnotným morálním a
CENTRUM
s životním
působností
zdravým
stylem. v rámci celého kraje Vysočina. GC poskytuje širokou nabídku
Bc. et Bc. Martin Čapek
vzdělávacích a poradenských aktivit pro vybrané cílové skupiny. Pro
ženy vracející se po roKlub Coolna Moravský Krumlov
dičovské dovolené nabídka obsahuje kurz přípravy na podnikání zvaný Small business, kurz
technického a ekonomického minima, či poradnu pro budoucí podnikatelky. Ve spolupráci
s místními mateřskými školami - zapojeny jsou MŠ v Přibyslavicích, MŠ Čtyřlístek Třebíč
a MŠ Na Hradě Třebíč projekt ověřuje zájem zaměstnaných rodičů o prodlouženou provozní
dobu mateřských škol. Dvakrát v týdnu jsou školky otevřeny do 18.00.
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Pro zaměstnavatele jsou Gender centrem připraveny semináře z oboru rovných příležitostí a zákoníku práce, Snídaně s personalisty a zaměstnavateli zaměřené na příklady dobré
praxe a vzájemné sdílení zkušeností a konzultační návštěvy.
Pro všechny zájemce o genderovou problematiku jsou organizovány semináře na téma
slaďování rodinného a profesního života a podnikání v oblasti péče o děti.
Šíření výstupů a informací o projektu zajišťuje propagace v místním tisku, Newsletter
distribuovaný mezi partnery projektu a zaměstnavateli a web Gender Centra www.gendercentrum.cz, který kromě odborných článků, literatury, pozvánek na akce a aktualit z oboru
poskytuje také online poradnu v oblasti rovných příležitostí, kterou zajišťují odborníci z oblasti práva, účetnictví a psychologie.
Gender Centrum je možné navštívit v pondělí a středu od 8.30 do 17.00 na adrese Karlovo nám. 53/42 674 01 Třebíč nebo kontaktovat na telefonním čísle 561 200 427 a e-mailové
adrese info@gendercentrum.cz.
Petra Valová, projektový manažer

V zimě dodržujte zásady bezpečné jízdy
V zimním období řeší policisté mnoho dopravních nehod, které souvisí s jízdou po komunikaci pokryté ledem nebo sněhem. Řidiči v zimním období nepřizpůsobují rychlost svého vozidla povětrnostním podmínkám a na kluzkém povrchu komunikací dostávají smyk,
který velmi často nezvládnou a s vozidlem havarují. Styl jízdy v zimním a letním období se
velmi liší. V zimě musí řidiči počítat s horší přilnavostí pneumatik vozidla k povrchu silnice
a s větším nebezpečím smyku. Velkou roli zde hrají pneumatiky vozidla.
V době od 1. listopadu do 31. března musí být vozidlo kategorie M (motorová vozidla,
která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob) nebo N (motorová vozidla,
která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů) vybaveno zimními pneumatikami, a to tehdy, pokud se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo
námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní
komunikaci během jízdy můžou tyto podmínky vyskytovat. Motorové vozidlo s maximální
přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg musí mít zimní pneumatiky s hloubkou dezénu
nejméně 4 mm na všech kolech. Vozidlo s maximální hmotností převyšující 3500 kg musí
mít zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav. Hloubka dezénu pneumatik musí
být minimálně 6 mm.
Bohužel si někteří řidiči neuvědomují, že pouze používání zimních pneumatik pro jízdu v zimním období nestačí. Je nutno dbát dalších zásad bezpečné jízdy. Zde jsou některé
z nich:
• Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komunikaci nesmíte velmi prudce brzdit,
zatáčet nebo zrychlovat. Všechny tyto manévry zvyšují nebezpečí smyku vozidla.
• Dodržujte větší odstup za vozidlem před vámi. Musíte počítat s tím, že vozidlo
má na kluzké komunikaci delší brzdnou dráhu než v létě na suché silnici. Brzděte
pozvolně, aby nedošlo k zablokování kol a k následnému smyku.
• Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě jede vaše vozidlo v přímém
směru. Zatáčku projíždějte plynule a nebrzděte v ní. Pokud musíte v zatáčce brzdit, počínejte si obzvlášť opatrně.
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•
•
•

Ve vozidle s sebou vozte sněhové řetězy a jejich nasazení si doma v klidu
nacvičte. V případě, že je budete potřebovat, se vyhnete zbytečným problémům
při jejich nasazování v terénu.
Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu. Ničím nerušený výhled z vozidla je
jedním z předpokladů bezpečné jízdy.
Důležitá je i příprava vozidla na zimní období. Vozidlo vždy před zimou zkontrolujte a doplňte zimní směsi do ostřikovačů skel. Svoje vozidlo mějte vždy v dobrém technickém stavu a pravidelně ho kontrolujte.

Na silnicích jezděte opatrně a snažte se, abyste se ze svých cest šťastně vrátili.
nprap. Martin Dušek,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
oddělení tisku a prevence

Služby LPS stomatologické –1.1. – 31.1.2015
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin

sv.

1.1.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

so

3.1.

MUDr. Vodička Petr

MUDr. Štěpánek Aleš,
Na Potoce 78, Třebíč

568 844 102

ne

4.1.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

so 10.1. MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

ne 11.1. MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

so 17.1. MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

ne 18.1. MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

so 24.1. MUDr. Bartoňková Olga

Vltavínská 1346, Třebíč

568 808 274

ne 25.1. MUDr.Bednářová Marie

Zdislavinav 11, Třebíč

568 824 359

so 31.1. MUDR. Beníček Jiří

Stomat. centrum, Kpt. Jaroše
1123, Třebíč

568 620 248

Blanka Krejčová

Rok 2015
Co je nového v novém roce? Přinejmenším letopočet. A musím přiznat, že čím jsem
starší, tím více si musím dávat pozor, abych neopomněl - při psaní data v prvních dnech
či týdnech - vždy vyměnit starou číslici za novou. Tentokrát místo čtyřky začít psát pětku. Snad nejhorší to bylo na počátku 21. století. Nezačínat devatenáctkou, ale dvacítkou.
Nicméně neúmyslná záměna čísel je asi to poslední, co by nám mělo způsobit „pupínky“.
Důležitější je náš samotný rukopis.
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Ten, co tvoří knihu našeho života. Začala se psát datem narozenin - vyjitím na světlo
světa, ke kterému musíme připočíst ještě devět měsíců našeho hnízdění pod matčiným
srdcem. První měsíce a roky, které pak následovaly, známe spíše z fotografií, teprve později jsme vzali život do své režie, a tak se začaly psát kapitoly, které nesou pečeť našich
rozhodnutí, verbální prezentace i životních postojů.
I právě odstartovaný rok 2015 se stane další kapitolou, kde bude zachyceno 365 dnů
našeho putování časem. Položme si však otázku: Bude nám dopřáno ji dopsat? Budeme
mít čas zrealizovat své plány? Splnit si svůj sen? Co by mělo být naší prioritou, abychom
život dovršili a zvládli včas i v nečase?
Přetěžké to úvahy po silvestrovském uvolnění a brzkého čtvrtečního rána. Spoléhám
však na to, že stránky Jemnických listů budou pročítány, až dojde ke stabilizaci prvních
dnů nového roku a počáteční chaos vystřídá opět standardní rytmus všedních dnů. Ale
abych nezamluvil položenou otázku.
Čím mám vlastně být, abych byl, kým se mám stát, abych se nezpronevěřil svému Já?
Možná nám pomůže napovědět dětská omalovánka. Obsahuje vždy dané, konkrétní
černobílé skutečnosti a děti vezmou pastelky a postupně vnášejí do té zdánlivé chudoby
čar život plný barev, krásu pestrosti a vlastní fantazie.
Podobně i náš život je realita, ale zároveň výzva. Jsou fakta daná - rozhodnutí o nás
a bez nás. Ale to není celá pravda, jen jedna její část, a troufám si tvrdit, ta druhořadá.
Máme totiž možnost ovlivnit časové a lokální nastavení našich životů a převýšit danosti přírody vládou a mocí věčné lásky. Můžeme doslova „přemalovat“ obraz všednosti
do sváteční podoby. Právě o tomto posunu z řádu živočišného do dimense nadpřirozena
píše jeden z nejstarších církevních otců svatý Jan Damašský. (nar. kolem roku 306)
„Tys mě, Bože, vyvedl z klínu otcova, tys mě utvářel, tys mě utvářel pod srdcem matčiným, nahý jsem dík tobě, přišel na tento svět, neboť veškeré zákony lidské přirozenosti
se bez ustání naplňují podle tvých ustanovení.
Požehnáním Svatého Ducha jsi připravil mé nové stvoření a můj pravý život ne z vůle
muže, ani z touhy těla, ale z tvé milosti, kterou nelze slovy ani vylíčit. Připravils mé /nové/
narození způsobem přesahujícím řád naší přirozenosti, neboť když jsi mě poslal na tento
svět, přijals mě za své dítě a připočetl mezi syny tvé svaté a neposkvrněné církve.“ (Ze
spisu „Výklad pravé víry“ od sv. Jana Damašského LH)
Překonávání naší živelnosti je proces pro každý den, měsíc i rok. Vědomé přijetí asistence k efektivnímu a jistému zvládání tohoto přerodu nabízí společenství církve a pomáhá každému dle míry přijetí její služby. Člověk bez Boha a Ježíše Krista se totiž až
příliš upíná k řádu přírody, chybí mu světlo pro přijetí přítomnosti i naděje pro věčnou
blaženost. Využít čtyřicetiletou zkušenost putování Božího lidu časem je proto moudrým
rozhodnutím. Spoléhat jen na své možnosti a síly je nevyužitím pomoci, která se nám
gratis nabízí.
Žít či nežít, být či nebýt, milovat či nenávidět - to je před námi jako výzva i pokušení.
A naše novoroční předsevzetí by mělo být vždy jednoznačné: žít, být a milovat.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Jemnické známosti
Na malém městě se známostem neubráníš, leda že bys byl zombie. Jedna známá mě právě odchytila na ulici. Tentokrát jí musím dát za pravdu. To, že jsem neoholený a že chodím
s ohrnutými manžetami a bez klobouku, mě usvědčuje z nedbalosti. Její pohled mě změřil,
podtrhl a sečetl. Upřímnost nepřekvapuje. Trochu mě mrzí, že se už neusmívá jako dřív,
ani nereaguje na mé grimasy. Jakoby chtěla říct: máš, cos chtěl. Pokazil sis to sám. Mám
(doufám, že zbytečné) podezření, že někdo mě u ní pomluvil.
Přitom to není tak dávno a bylo úplně jinak. Nejprve dlouhou dobu chodila kolem jakoby nic. A já přemýšlel, čím bych si mohl vysloužit její pozornost. Zdvořilý pozdrav na to
zřejmě stačit nebude. Že mě nevnímá, mi zase tak moc nevadilo, ale nejsem obalen hroší
kůží, aby má ješitnost netrpěla, když chodí jen tak kolem. Ale ani už nevím, kdy se to změnilo a čím jsem si ji nakonec získal a dneska možná, abych měl strach, že ji zase ztratím.
Myslím si, že každý máme v mozku nějakou tu stovku škatulek na lidi, se kterými se
známe. Víc se tam nevejde. Když přijde někdo nový, musíme někoho ze starých vystrčit.
Taky je pravda, že každá známost má svou historii. A prehistorii. Tak nazývám dobu, kdy se
ještě oficiálně neznáme, ale už se potkáváme. Dříve nebo později pak něco mezi námi povolí, nějaká ta obruč praskne. Vyměníme si pár slov a už se vývoj nedá zastavit. Začínající
vztah odstartuje dobrodružství s vlastní dynamikou.
Setkáme-li se s novým člověkem, málokdo si uvědomuje, že se právě zavázal. Učinil
slib. Má na krku nepsanou smlouvu. Už nemůžeme procházet kolem sebe v blažené neznalosti a nevšímat si. Kdybych si teď druhého nevšiml, byla by to urážka. A tak plníme
povinnost tím, že se pouštíme aspoň do krátkého rozhovoru. Stačí poznámka o počasí, na to
není třeba být extra vtipný. Nemusíme se přitom ani vzájemně testovat. Nemám rád typy,
kteří hned řeší otázku, zda bych jim v budoucnu mohl být nějak nebezpečný nebo možná
užitečný. Chtějí vědět, co dělám, co umím, s kým se znám, kolik mám peněz atd. Myslím
si, že bychom se o své spoluobčany, zvláště v malé Jemnici, měli zajímat z čistě lokální
solidarity. Je pravda, že Jemnice je sociálně roztříštěná: jednotlivé čtvrti spolu nemívají ten
nejlepší kontakt. Nevěděl jsem, co říct, když soused, jemnický rodák, prohlásil“ „Jméno té
paní neznám.“ Přitom bydlela o sto metrů níž, bohužel v místech, kterým se tady říkávalo
„kozičkáři“. A s těmi se přece nestýkáme dodnes.
Nepsaná zásada je, že vztah musí růst, nebo zakrní, čili zakysne. Včera jsem s ní stál
dvě minuty, dneska to budou už čtyři. A za týden? Za týden bych ji mohl pozval na „kafé“.
Ve fázi růstu zaleží na nás dvou, kam až ten vztah necháme dojít. Jsou určité přirozené meze
a nevyplácí se překročit je příliš rychle.
Vezměte si třeba tu hranici, kterou nám vytvořila mateřština. Nabídnout tykání někomu,
kdo na to ještě není připraven, znamená, že se do vztahu vloudí nejistota: náhle není jasné,
kde se náš vztah momentálně nachází. Navíc je-li ta druhá osoba nesmělá, mladší, nikdy
nepřekoná ostych bránící vyslovit to žádané „ty“. Nic nemůže být horší, než když jeden
tyká a druhý mu nazpět vyká. Pak už víš, že to bude už pořád vztah nefunkční, prokletý.
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Vztahy mají tendenci dospět do závěrečné fáze. V ideálním případě to může být obšťastňující intimita. Ale taky otevřené nepřátelství či opovržení. Většina vztahů zůstává
někde uprostřed na cestě. Jsou tam jakoby zakonzervovány. Nějaká nečekaná událost pak
může konzervu otevřít. Bohužel se vyskytují vztahy, od počátku velmi slibné, které se však
nenaplní, a tak v sobě skrývají celou tragiku lidské existence. Možná, že hned zkraje sníme o tom, že právě s tímto člověkem bychom si dobře rozuměli. Běda, necháme-li vztah
zabalený jako dárek schovaný na pozdější dobu. Může nás překvapit, že za pár let čekání
kouzlo vyprchá, dárek se ztratil, balíček zůstane prázdný. Pak litujeme nevyužité příležitosti. Zkrátka všechno má přicházet v pravý čas.
Moje známá je zas bohudík normální a dokonce se na odchodu usměje. Vida, pár
dobře míněných slov udělalo divy. Svět bude zase v pořádku. Nač si s ním dělat těžkou
hlavu?
Milan Růžička

Třetí obnova Junáka v Jemnici
Po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 došlo přirozeně i k obnově skautingu,
který obnovoval svou činnost v Československé republice již potřetí od svého založení. Junák
byl znovu obnoven na setkání skautů v Praze dne 2. prosince 1989.
I my v Jemnici, daleko od dění v Praze, jsme pozorně sledovali tehdejší události a rozhodli
jsme se rovněž obnovit Středisko Junáka v Jemnici. Přípravný výbor pro jeho obnovu ve složení Zdeněk Šulista, Dana Reegenová a Ervín Reegen se sešel 23. ledna 1990 a rozhodl svolat
na 2. února 1990 všechny bývalé členy Střediska Junáka v Jemnici na ustavující schůzi.
Sestavili jsme seznam všech bývalých členů, kteří žijí v Jemnici nebo jeho blízkém okolí
a všechny jsme pozvali. Použili jsme k tomu materiály, které byly po 20 let dobře uschovány.
Ustavující schůze střediska se konala v zasedací místnosti městského národního výboru
a dle prezenční listiny se jí zúčastnili: Vladimíra Augustová, Jarmila Brusová, Zdeňka Kamanová, Dana Kačenková, Alice Komendová, Dana Kovářová, Jaroslava Kubová, Dana
Kühtreiberová, Alena Kvapilová, Anna Nováčková, Dana Reegenová, Vladimír Cielepa,
Vlastimil Gajdoš, Vladimír Hrbek, Milan Honzík, Karel Kopr, Jaroslav Kovář, Karel Kudláček, Petr Kühtreiber, Vladimír Nováček, Ervín Reegen, Zdeněk Šulista, František Tobolka,
Jiří Valenta, Josef Verberger.
Všichni jsme po dvaceti letech opět svobodně zazpívali Junáckou hymnu, při které mnozí
slzeli a pak jsme si zvolili Střediskovou radu:
• Zdeněk Šulista - vůdce střediska
• Dana Reegenová - zástupkyně vůdce pro dívčí kmen
• Ervin Reegen
- zástupce vůdce pro chlapecký kmen
• Ervín Reegen
- pokladník
• Vladimíra Augustová - zdravotník
• Vladimír Nováček - hospodář
Ustanovili jsme čtyři oddíly:
l. oddíl skautek - vůdkyně Dana Reegenová, zástupce Alice Komendová, Zdeňka Kamanová
1. roj světlušek - vůdkyně Jarmila Brusová, zástupce Jaroslava Kubová, Markéta Obrdlíková
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oddíl skautů - vůdce Ervin Reegen, zástupce Vladimír Cielepa
1. smečka vlčat - vůdce Jaroslav Kovář
Registrace střediska proběhla v září 1990, kdy mělo středisko 52 dětí a 7 vedoucích.
20. října 1990 byl na Jemničkách zapálen slibový táborový oheň, u kterého složili noví
skauti a skautky po dvaceti letech nuceného přerušení svůj slib.
V březnu 1991 jsme měli již 89 členů, z toho 71 dětí a 18 dospělých a v létě jsme uspořádali po dlouhých dvaceti letech zase svůj l. skautský tábor. Skautky a skauti mu dali jméno „Tábor strážců lesa“. Všichni, kteří se ho zúčastnili, si jistě vzpomenou na vydařenou
táborovou hru „Stopami statečných“. Od té doby jsme uspořádali ještě 36 letních táborů,
na kterých se vystřídalo 1093 dětí a 209 vedoucích.
Rok 1992 nám přinesl velké úspěchy v tom, že jsme se rozrostli na 101 členů, z toho 82
dětí a 19 dospělých. Od města Jemnice jsme získali do pronájmu klubovnu v Údolní ulici,
kde se scházíme dodnes. Pracujeme družinovým systémem, to znamená, že se jednotlivé
družiny scházejí po celý týden. V tom je pro nás klubovna životně důležitá.
Město Jemnice nám po celou dobu naší nové existence vždy vycházelo vstříc a podporuje nás stále i tím, že nám poskytuje finanční prostředky na provoz klubovny. Za to mu
patří náš srdečný dík.
Tradicí se staly naše akce pro širokou veřejnost – Pochod ke Dni Země, letos
již 21. ročník a rozvoz Betlémského světla.
Chceme věřit, že třetí obnova JUNÁKA – STŘEDISKO JEMNICE, byla tou poslední
obnovou, a že jeho bohatá, záslužná a fantastická výchovná činnost bude ještě dlouho pokračovat.
To, co bylo, patří historii a poučení z ní - to ostatní patří budoucnosti.
Za jemnické skautky a skauty
Ervín Reegen

Paměti Jana Kopečka
Při matčiných výpravách po německých věznicích jsem byl několikrát dočasně deponován i v Budči u otcova bratra Toníka, který byl řídícím učitelem. Do Budče jsme chodili
pěšky. Osm kilometrů. Jednou to už na máti bylo moc, a tak zrušila své rozhodnutí z mládí,
že už nikdy nesedne na jízdní kolo (ještě za svobodna měla na kole těžkou nehodu) a zakoupila u pana Doljaka v Jemnici dámské jízdní kolo značky Helvetia. Helvetia znamená
Švýcarsko, a to mi bylo divné. Za války a kolo dovezené z jakési ciziny mimo Říši? Ale
bylo tomu skutečně tak. Bylo to kolo švýcarské výroby. Němci a Švýcaři spolu i za války
obchodovali, což je normální, ale mně to připadalo nesmírně podivné. Kolo jsme dostali
ještě v zimě a já se na něm učil jezdit doma v předsíni, kterou tvořila do pravého úhlu zlomená úzká chodba (také jsme jí tak říkali, „chodba“, nikoliv „předsíň“). Nasedl jsem u dveří do sklepa, projel ty cca čtyři metry přímé chodby a vjel do kuchyně, kde jsem po dalších
dvou metrech prudce zabrzdil u kuchyňského sporáku. Matka byla sice trpělivá a snášela
to neustálé ohrožování kuchyňského vybavení nekontrolovaně se pohybujícím silničním
vozidlem se stoickým klidem, ale že se takto naučím na kole jezdit, nevěřila. Na jaře, když
vyschlo nejhorší bláto a kolo jsme vyvezli na ulici, já na něm k matčině údivu okamžitě
jezdil naprosto suverénně.
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Máti někde sehnala starší malé kolo i pro mne (kolo „Helvetia“ bylo pro ni, neboť bylo
dámské) a od té doby jsme byli mobilní a do Budče či do Dačic jsme jezdili na kole. Matka
při tom uplatňovala osobitý styl. Po rovině na kole jela a do kopce, tak jako každý jiný, kolo
vedla. S kopce dolů kolo vedla také, jet se bála. To byl ten její osobitý styl.
Strýc v Budči rybařil v budečském rybníku a někdy mě bral s sebou. Jednou chytil velikou štiku a umístil ji doma na zahrádce do plechové vany. Jednu stranu vany přikryl prkny,
aby štika měla klid. Mně přísně zakázal ke štice chodit, protože by se mohla vyplašit a vyskočit. Upřímně jsem chtěl příkazu uposlechnout, ale neměl jsem tu sílu. Znovu a znovu
mě přemohlo pokušení štiku vidět, nebo vyzkoušet, zda se k ní dokážu přiblížit, aniž bych
ji vyplašil. Štika ovšem s pravidelností až únavnou okamžitě vyrazila, obloukem vylétla
z vody a plácala se na zahradní cestičce několik metrů od vany. A na mne z její divokosti
a velikosti šla hrůza. Strýc, který byl naštěstí pokaždé někde nablízku, měl co dělat, aby
štiku zdolal a vrátil ji tam, kam patřila, aniž by byl štikou pokousán. Pak jsem pokaždé i já
obdržel to, co mi za neuposlechnutí příkazu patřilo. Štiku jsme později snědli.
Ale já kolegům netvrdil, že byla štika velká jako žralok. Já jen tvrdil, že byla veliká.
O hodně později, takže se to už vlastně vymyká formátu těchto pamětí (ale souvisí to
s mým statutem domnělého lháře), jsem se už jako Škodovák v roce 1969 na služební cestě
do Dánska seznámil s Američanem z Chicaga jménem Vern (křestní jméno), který řídil
rodinný podnik vlastněný už třetí generací: dědečkem, otcem a dnes jím samým. Začátkem sedmdesátých let byl u mne v Plzni na návštěvě a spolu jsme navštívili ochoz věže
kostela sv. Bartoloměje na náměstí. Vern žil v myšlenkách stále se svojí firmou Vulcan
Containers, která vyráběla plastové kyblíky nejrůznějších velikostí pro sypké či kapalné
substráty a kromě jiného neustále vytahoval z kapes reklamní předměty. Nejvíc mne pobavila medaile, na jejímž líci byl reliéf zobrazující dědečka, tatínka i Verna, všechny z profilu
a přesazeně. Přesně podle vzoru známého skupinového vousatého portrétu Marxe, Engelse,
Lenina a Stalina. Na ochozu věže vytáhl Vern z kapsy množství gumových balónků majících na jedné polokouli natištěné logo fimy Vulcan Containers a na druhé hemisféře velikou
americkou vlajku.
V té době vytáhnout v Plzni na veřejnosti americkou vlajku byl smrtelný hřích, který
mohlo odnést několik generací pachatelova potomstva zákazem studia i zákazem výkonu
lukrativnějších povolání a sám daný jedinec třeba zákazem cestování i do spřátelené bratrské ciziny, či potížemi v práci. Vernovi to ovšem nehrozilo a co mu jiného mohlo hrozit, to
si neuvědomoval. Bleskově nafukoval balónky, umně a rychle je zavazoval a házel je přes
zábradlí ochozu. Ve chvíli se z plzeňské věže snášely mraky balónků s americkou vlajkou.
Kluci v celých houfech běhali po náměstí za balónky, chytali je a honem je vypouštěli
a schovávali, aby jim je nikdo nevzal. Čekal jsem, kdy se na náměstí objeví policie (tehdy
„Veřejná bezpečnost“) a potrestá takovouto imperialistickou provokaci. Neobjevila se. Nechápu, jak mohla v tomto případě takto selhat.
Vern nás, mne a manželku Alenu, chtěl poučit o svém rodném městě a pohladit nám naše
národní cítění. Vyprávěl, že Chicago má ve své historii jednoho významného muže českého
původu, bývalého starostu Chicaga jménem „Srr-mack“. (Tak to vyslovoval.) Ten muž byl
starostou v době prvního zvolení F. D. Roosevelta prezidentem USA a podporoval jeho volební kampaň. Při oslavě Rooseveltova zvolení v Miami na Floridě mu při pokusu o atentát
zachránil život. „Srr-mack“ se prý tenkrát vrhl před Roosevelta a kulka atentátníka místo
Roosevelta zasáhla jeho. Na následky zranění starosta zemřel. (Dodnes je za tuto oběť oby16 / Jemnické listy / leden 2015

vateli Chicaga ctěn, ale jsou i tací, kteří tvrdí, že atentát mířil ne na Roosevelta, nýbrž přímo
na starostu. Ten totiž tenkrát vedl tvrdou kampaň proti chicagské mafii v čele s Al Caponem.
Původní verze je ale hezčí. Proč by se mafie trmácela za starostou až do Miami, když si
na něj mohla kdykoliv vystřelit doma v Chicagu?)
Opáčil jsem Vernovi, že ten pán, o němž vypráví, se jmenoval Antonín Čermák (nikoliv
„Srr-mack“) a pocházel z Kladna. Jeho příbuzní ale pocházeli z Boskovštejna vzdáleného
asi 3 kilometry od mého rodiště Vranovské Vsi a byli to i naši vzdálení příbuzní. Tedy přesněji: Jeho matka se prý podruhé provdala a její druhý manžel byl náš vzdálený příbuzný,
a to ze strany mé vranovskovesské babičky. Moje sestra dokonce jednou, ještě jako dítě, při
čedokovém zájezdu do Itálie navštívila jeho bratra, hudebníka, starého pána žijícího tenkrát
ve Vídni.
To už bylo na Verna příliš. Někdo mu tady chce vyprávět, že od jeho babičky ve Vranovské Vsi vedou nitky až k Franklinovi Delano Rooseveltovi, vedle George Washingtona
a Thomase Jeffersona, jednomu z trojice nejvýznamnějších amerických prezidentů. Zjistil
jsem později, že se Vern nenápadně snažil věc s příbuzenským vztahem si ověřit, ovšem asi
se mu to nepovedlo. Takže u Verna, majitele chicagské firmy Vulcan Containers, jsem zůstal
lhářem velkého formátu už navždy.
Jan Kopeček

Kulturní přehled
1. 1. - 14. 1.
3. 1.
9.00 hodin

Tříkrálová sbírka
- hlavní koledování v Jemnici
- sraz dětí a rodičů na faře
- Charita ČR

3. 1.
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Novoroční párty, hraje Rudys

10. 1.
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Grepová noc, hraje Halogen

11. 1.
16.00 hodin
		
		
		
		

Tříkrálový koncert
- společenský sál KD v Jemnici
- žáci ZUŠ, Komorní ženský sbor při ZŠ v Jemnici, Chrámový sbor
při kostele sv. Stanislava v Jemnici a Jemnické divertimento,
Kdousovská schola
- vstupné 50,- Kč, pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

17. 1.
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Zelená noc, hraje Adas
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21. 1.
17.00 hodin
		

Beseda s Ing. Pavlem Šimkem – Strategie obnovy zeleně v Jemnici
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

24. 1.
13.00 hodin
		

I. kolo pro eliminačního turnaje pro Bitvu národů 2015
- hala v areálu bývalého autoparku, vstupné 30,- Kč
- pořadatel MFC Vysočina a město Jemnice

24. 1.
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Melounová párty, hraje Rudys

30. 1.
20.30 hodin
		
		
		

Městský ples
- k tanci a poslechu hraje skupina GENETIC
- předprodej vstupenek v TIC za 100,- Kč, na místě 120,- Kč
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

31. 1.
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Golden eye party, hraje DJ Kitt

7. 2.
20.00 hodin
		
		

26. hasičský ples
- k tanci a poslechu hraje skupina Fontána
- společenský sál KD v Jemnici
- pořádá SDH Jemnice

14. 2.
20.00 hodin
		
		
		

Ples královny Elišky
- zahájení plesu
- k tanci a poslechu hraje skupina Secret a Generace
- společenský sál KD v Jemnici
- pořádá N.K.N. Jemnice

21. 2.

Ples Motorpalu
- k tanci a poslechu hraje Rookies
- společenský sál KD v Jemnici
- ZO OS KOVO Motorpal Jemnice

		
		

Tříkrálový koncert
S příchodem nového roku a ukončením vánočního času úzce souvisí Tříkrálový koncert,
který tradičně pořádá město Jemnice. V kulturním přehledu v prosincovém vydání Jemnických listů bylo uvedeno, že se koncert koná v sobotu 10. ledna 2015. Z jistých technických
důvodů nelze koncert v tento den uskutečnit, proto je přesunut na neděli 11. ledna 2015
od 16.00 hodin.
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Zazní skladby v podání žáků Základní umělecké školy v Mor. Budějovicích a žáků pobočky ZUŠ v Jemnici. Naše pozvání přijali rovněž členové Kdousovské scholy. Na Tříkrálovém koncertu nemohou chybět ani naše dva sbory - Komorní sbor při ZŠ v Jemnici pod
vedením sbormistra Bedřicha Bulína a Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava a Jemnické
divertimento pod vedením sbormistra Josefa Hofbauera.
Koncert se koná ve společenském sále KD, vstupné je 50,- Kč. Pro návštěvníky bude
zajištěno občerstvení, které si budou moci zakoupit v místním baru.
Těšíme se na Vaši návštěvu, přijďte s námi strávit příjemné nedělní odpoledne a společně ukončit vánoční čas.
Dana Babišová, pracovnice pro kulturu

XII. Městský ples
Město Jemnice Vás srdečně zve na Městský ples, který se uskuteční v pátek dne
30. ledna 2015 ve společenském sále KD v Jemnici. V posledních letech se ples těší
čím dál větší oblibě, o čemž svědčí počet návštěvníků. Kapacita sálu je omezena, proto
po vyprodání vstupenek bude hlavní vchod uzamčen a nebudou vpouštěni žádní další
návštěvníci.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Genetic. Je připraven i doprovodný program:
Jemnické mažoretky při DDM v Jemnici se tentokrát představí se svítícími hůlkami. Snažili jsme se zkoncipovat program plesu tak, aby jeho návštěvníci zažili něco nového,
něco, co tu ještě nebylo. Mohou se těšit na plněbarevnou laser show, kterou zajišťuje
LASER SHOW Production. Barevné laserové paprsky dostanou diváky do naprosto jiné
dimenze. Paprsky, hladiny, tunely a nejrůznější 3D efekty a abstraktní tvary navodí nezapomenutelnou atmosféru. Unikátní laserová 3D projekce ohromí i ty nejnáročnější.
Na plese bude v místním baru zajištěno bohaté občerstvení. V nabídce bude několik
druhů pokrmů a široký výběr alkoholických i nealkoholických nápojů. Samozřejmostí
jsou kvalitní vína. Pro letošek to budou vybraná vína od českých vinařů – tudíž zaručený původ a příznivá cena! Z tohoto důvodu prosíme všechny návštěvníky, aby nevnášeli do prostor plesu své občerstvení.
Předprodej vstupenek zajišťuje Turistické informační centrum v Jemnici,  721 508 737.
Za vstupenku zakoupenou v předprodeji zaplatíte 100,- Kč, na místě 120,-.
Dana Babišová, pracovnice pro kulturu

Tříkrálové koledování
Od 1. 1. 2015 do 14. 1. 2015 bude probíhat TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ.
V Jemnici se bude konat hlavní koledování v sobotu dne 3. 1. 2015. Sraz dětí a rodičů je
v 9.00 hodin na faře.
Irina Feldbabelová
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Zvedněte číš a připijme si na nový rok 2015. Na zdraví a spokojenost.
Chtěla bych též zhodnotit činnost našeho klubu za rok 2014. Členové klubu důchodců se
schází každý čtvrtek ve 14.00 hodin v malé, útulné klubovně v kulturním domě. Máme zde
kuchyňskou linku, el. sporák, varnou konvici. Posedíme u kafíčka, zahrajeme si společenské hry. Zajímáme se o dění a kulturu v našem městě Jemnici. Podle možností se účastníme
některých akcí.
Je zapotřebí, aby starý člověk měl nějaké zájmy a necítil se sám.
Každému člověku, ať je mladý nebo starý, život přináší plno překvapení, problémů, starostí, ať jsou dobré nebo špatné. Musíme je nějak řešit a bojovat. A kdo to nedokáže, nebo
nechce, ten nebude spokojen.
Hodně štěstí v novém roce.
Marie Čurdová

Blahopřání
Dne 16. ledna 2015
oslaví své krásné 90. narozeniny
pan Bohumír Janda z Radotic
Vše nejlepší, hlavně hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti a Božího požehnání
přejí dcera Marie a synové Milan a Karel s rodinami

Vzpomínka
Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě
Dne 5. ledna 2015 uplyne 19 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička
paní Růžena Bartošová z Police
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku
S láskou vzpomínají manžel Stanislav a dcery s rodinami
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Vzpomínka
Dne 19. ledna 2015
si připomeneme 20 let od úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Bohumila Prokeše z Jemnice
Zároveň si dne 3. ledna 2015
připomínáme výročí jeho narození
S láskou a úctou v srdci vzpomíná dcera Marie,
synové Bohumil a Miroslav a jejich rodiny

Vzpomínka
Dne 26. ledna 2015
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nám odešla manželka, maminka a babička
paní Augustina Tichá
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
S láskou v srdci vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Dne 27. ledna 2015
uplyne 10 let od úmrtí
paní Hany Findové z Jemnice
Vzpomíná celá rodina a za tichou vzpomínku všem děkuje
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Kulturní kalendář
Třebelovice
17. 1.
7. 2. 		
14. 2.		
21. 2.		

Hasičský ples, hudba ROOKIES
Myslivecký ples, hudba KLAXON
Obecní ples, hudba GENETIC
Sportovní ples, hudba CREDIT

Police
10.1.2015
		

13. Sportovní ples, 20.00 hodin, budova ZD, hraje Genetic,
pořádá FC Police, ZŠ a MŠ Police

Radotice
Proč tolik povyku?
I nový rok bude jednou starý. Nedlouho po jeho začátku největší rámus budou představovat padající vzdušné zámky. Kdo pozorně sledoval rok předešlý a hlavně jeho závěr, ví,
že exploze nevyvolávají jen cenové bomby, ale i kostlivci dlouho dobře utajení. Ne moudrost našich politiků, ale moudrost tohoto lidu, je nám zárukou, že i tento rok v „pohodě“ přežijeme. Informace, které vyplývají na povrch, by nám nikdo běžně nesdělil, ale pod tíhou
okolností, které nastaly, sděleny být musely, nenechávají proto normálně uvažujícího občana v klidu. Morální bída politiků stanula na stupnici podhodnot vysoko, ale naše zkušenost
říká, že k dosažení prahu únosnosti je ještě daleko a lze očekávat mnohé. Kdyby mikrofony
zachytily jen zlomek vulgarizmu, který byl pro toto na jejich hlavy slušnými lidmi vznesen,
spočinuly by „vulgární“ výrazy vysokého představitele hluboko v jejich stínu. Média by
tím přišla o program, který musí jinak draze nakupovat. Neobávejme se ale, že pro toto nám
hrozí úpadek jako země sprosťáků. Je zarážející, když léty vyučený politik na vysokém
postu zdůvodňuje nezbytné zvýšení platu poslance proto, že bude méně zkorumpovatelným. Je-li tento argument použitelný jako důvod, tak už aby rotačky na bankovky běžely
naplno. Proč naplno? Protože, když jde o peníze, začínají se lidé chovat zvláštně. Čím větší
je suma, tím větší odchylky od normálního chování lze očekávat. Jde o chvilkové uspokojení a porovnávací peripetie se opakuje. Násobky, se kterými je argumentováno, jsou jistě
za velmi dobrou práci a ta, jak je viděno zvenčí, asi odváděna nebude. Politik, v ideálním
významu slova, je především i tak dobře zaplacený „služebník“ prosazující své názorové
verze rozhodování ve správě, na postu, kam byl zvolen.
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Mnoho z nich říká, že jejich předešlé příjmy byly podstatně vyšší, ale že o peníze jim
nešlo a nejde. Volič je však po tomto představení jiného názoru. Není mým úmyslem zlehčovat toto dění, ale obyčejný, slušný a pracovitý člověk jako by se vytratil z repertoáru
pojmu dovedností a přesto si společnost úspěšnost bez něj představit nedovede. Co způsobilo takový pohled na něj? Je tím snad předešlé vládnutí jménem jeho třídy? Názory na něj
tvoří již generace, která tu dobu neprožila, nebo jen v raném věku, a podléhá tomu, co je jí
nabídnuto. Poněvadž jsem s nimi tuto dobu prožíval, mohu potvrdit, že neměla na růžích
ustláno tenkrát a nemá na nich ustláno ani dnes.
Jen tenkrát byly větší záruky jistot pro všechny, i když se říká, že chudých, ale „jistot.“
Do vínku je jim daná tvrdá realita, poctivá bezchybná práce, je však velká škoda, že jen jim.
Perzekuce za neposlušnost se přerodily do jiné podoby. Že by účastí na povětšinou oslavných manifestacích udržovali režim při moci, je nesmysl. Podpůrná účast na manifestacích
je využívána i dnes a mění něco? Změny, které doba přináší, jsou neoddiskutovatelné, jenže
mají mnoho podmiňovacích důvodů k jejich plnému využití. Neměnnou pravdou zůstává,
že volný čas je největším bohatstvím člověka, musí však být v jeho režii s příjemnými pocity ducha i žaludku. Pod tíhou potřeb se začíná po letech podceňování blýskat na lepší časy.
Vzdělanost u nás je bezesporu na vysoké úrovni. Umožňuje ji sedm desítek vysokých škol,
které svým počtem (podle odborné veřejnosti) odpovídají komunitě o šedesáti milionech,
ročně je využívá padesát procent studentů, na jejímž konci je sedmdesátiprocentní úspěšnost, což je dost zmařených veřejně vynaložených finančních prostředků. Aby se vytvořily
podmínky k realizaci odborných nápadů, jsou potřební zdatní řemeslníci, učňovské školství. Že i zde se nabízí po úspěšném absolvování perspektiva do budoucnosti, je ve „vašich
rukách“, páni politici.
Slavnostní posezení představitelů dvou republik, které donedávna sdílely dům společný,
hodnotilo stavy ve svých zemích. U nás se nenaplňuje porevoluční očekávání u padesáti
čtyř procent oslovených respondentů, u sousedů je to u sedmdesáti procent. Představitel
sousední země k tomuto výsledku říká: ... „při návštěvě úspěšného automobilového závodu po oslovení dělníka se dozvím, že jejich závod v rámci koncernu, do kterého patří, je
hodnocen v nejlepší produktivitě i kvalitě a jeho mzda činí tisíc euro, o osm set kilometrů
na západ ve stejném závodě činí mzda jeho vrstevníka tři tisíce euro, uznejte, jak můžu být
spokojený,“ dodal. Diskusní téma doplnil jeden ze zúčastněných výrokem: „Po koitu je
každé zvíře smutné.“ Jako by chtěl říci těm nespokojeným: „Po nadšení přichází vystřízlivění a smutek, vážení.“ Inteligentně a vulgárně vyjádřené zhodnocení, po kterém se žádné
protesty ve sdělovacích prostředcích ani jinde nekonaly. Jak dlouho ještě budeme udržováni v rolích čeledínů současného společenství? Uplynulo již dvacet pět roků a přibližování
je v nedohlednu. Dalo by se říct, že se nám nežije nejhůře, ale zlobí nás postupné plíživé
zhoršování, které může být neúnosné pro většinu z nás. Co je příčinou, že nezaznamenáváme vývoj opačný? Vychází nám, že jedinou možnou příčinou může být náš politik a jeho
politika. Podle slovníku cizojazyčných slov z roku 1922 je politik (slovo řeckého původu)
- člověk znalý veřejné správy státní, státník nebo chytrák. „Politik nikdy nevěří tomu, co
říká. Proto je vždy příjemně překvapený, když mu ostatní věří,“ pravil Charles de Gaulle.
Blahopřejeme jubilantu:
Janda Bohumír
90 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice
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Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 15. ledna 2015. 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
Nové složení redakční rady:
tajemnice: Dana Babišová
předseda: Milan Šerka
členové: Jana Jánská a Mgr. Ing. Vít Feldbabel

Vzpomínka
Dne 27. ledna uplyne 10 let od úmrtí paní Hany Findové. Tuto krátkou vzpomínku jsem
napsala za všechny lidi, kteří ji znali a měli ji rádi.
S učitelkou Hanou Findovou jsme se znaly mnoho let. Potkávaly jsme se ve městě a pojila nás láska k historii a ke knihám. Když musela ze zdravotních důvodů odejít do invalidního důchodu, nerezignovala a plně se věnovala zlepšení občanské společnosti našeho
města. Spolu s námi zakládala muzejní spolek, spolupracovala na vydání sbírky jemnických
pověstí pod názvem Kamenná panna a dalších publikacích.
Když se město rozhodlo opět vydávat noviny a já byla určena za redaktora, byla mou
cennou rádkyní a pomocnicí. Jako učitelka češtiny Jemnické listy opravovala až do toho
osudného dne 27. ledna. Hana Findová nezištně pomáhala všude, kde bylo třeba. Jistě se
tak zapsala i do srdcí lidí z farního společenství. Mnohým lidem opravovala jejich písemné
práce a doučovala slabší žáčky. I já mám dodnes pocit, že se mi Hana dívá přes rameno,
když něco píšu a jen doufám, že by ji tato krátká vzpomínka potěšila.
Na paní Hanu Findovou se hodí slova citátu Robina St. Johna – „Co srdce rozdá, neztrácí. Je to uloženo v srdcích druhých lidí.“ A tam to také zůstane, dokud budou žít lidé,
kteří ji znali.
Jana Jánská
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 společenský sál
KD v Jemnici
 začátek ve20.30 hodin
 laser show
Jemnické mažoretky
k tanci a poslechu hraje skupina
GENETIC

Předprodej vstupenek v TIC za 100,- Kč, na místě 120,- Kč
www.mesto-jemnice.cz
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Obrazový seriál

1. 9. 2013 - Jemnice - Želetavská - svěcení Červeného kříže
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