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Smrt vosy
Léto, sbohem! Už se žáci
opět rojí před školou.
Země má svou gravitaci
a můj čas má taky svou.
Nevím, kde mě stihne osud.
Možná jsem už na ráně.
Pod střechou jsem našel vosu
mrtvou ležet na trámě.
Tiše spinká v zlatém fráčku
vosa, oběť podzimu.
Není třeba umíráčku
k odcházení vosímu.
Čekej, sestro, až den zhasne,
první z hvězd, ta bude tvá.
Tma z nich v noci moře krásné
nad Jemnicí udělá.
Milan Růžička

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
letošní léto je ve větší míře poznamenáno tropickými teplotami nejen ve dne, ale i v nočních
hodinách. Je samozřejmě příjemné posedět večer s přáteli nebo na zahradě, ale jako vždy,
má to i svoji stinnou stránku. Obtížně snášejí tuto situaci zejména lidé starší a nemocní.
Další nebezpečí se skrývá ve vysokém riziku vzniku požárů, trpí nejen lidé, ale i zvířata.
Všímáme si, jak často je slyšet houkání vozidel záchranářů a hasičů. Uvědomujeme si
potřebnost a užitečnost těchto institucí, které jsou nám k dispozici vždy, když jsme v nouzi
nejvyšší. Lidem, kteří zde pracují, patří náš velký dík, protože zasahují za všech okolností,
chrání náš majetek a často s nasazením vlastního zdraví či dokonce života.
V souvislosti se zemními pracemi při rekonstrukci kanalizace připravujeme zavedení
elektřiny ke skupině stromů ve středu nám. Svobody. Tato přípojka bude zároveň sloužit
jako zdroj pro techniku kašny, se kterou se rovněž v centru náměstí počítá. Její studie byla
již před léty schválena památkáři. V případě kašny se jedná pouze o přípravu. Náklady
na její zhotovení byly odhadnuty na min. 800 tisíc Kč, a proto tento projekt dosud nebyl
realizován. Osvětlení centrální části stromů bude funkční již tento rok v čase vánočním
a nahradí tak dosud uměle osazovaný smrk na náměstí.
Další nově řešenou lokalitou v souvislosti s výkopovými pracemi je část Barandova
pod ulicí V Zahrádkách směrem do ulice Údolní. Svahy Pod Barandovem a pod Novou
cestou (ul. 28. října) jsou zahrnuty do první etapy rozpracování Strategického plánu rozvoje
systému zeleně v Jemnici. Protože se bude žádat v září o dotaci z OPŽP je potřeba sladit
tyto dva projekty. Dalším projektem, na který budeme žádat dotaci z tohoto programu, je
arboretum bývalé hájenské školy, nyní areál Psychiatrické léčebny. Součástí tohoto řešení je
úprava oplocení v této části tak, aby se větší část otevřela veřejnosti a byl zároveň zachován
určitý prostor pro potřeby Psychiatrické léčebny. Posunutím oplocení dovnitř areálu ze
strany ulice Penkova tato velmi získá a vzniklý prostor bude volně přístupný veřejnosti.
V souvislosti s revitalizací arboreta bychom rádi získali prostředky i na obnovu zdejšího
rybníčku, jehož krásu a malebnost oceňují dnes jen pamětníci.
V pátek 14. srpna jsem měl tu čest zúčastnit se vzpomínkové slavnosti, která měla
připomenout 70 let od návratu československých letců RAF do vlasti. Součástí bylo odhalení
makety letounu SpitfireMk. IX ve skutečné velikosti na Hradčanském náměstí. Slavnosti
se zúčastnila řada hostů, nechyběl mezi nimi kardinál Dominik Duka, zástupci Vzdušných
sil Armády ČR a vojenští kaplani. Hlavní pozornost ale logicky patřila posledním žijícím
letcům RAF – plukovníku Pavlu Vranskému, plukovníku Emilu Šnebergovi či generálu
Emilu Bočkovi. Ti všichni se s návštěvníky podělili o své vzpomínky ze srpna 1945.
Přítomna byla také vdova po letecké legendě generálu Františku Fajtlovi, Hana Fajtlová.
Po tiskové konferenci, která se konala v arcibiskupském paláci, a vystoupení hostů před
maketou letounu jsme se odebrali do chrámu sv. Víta, kde je umístěna pamětní kniha se
jmény pilotů RAF, kteří padli v bitvách 2. světové války. Zde proběhl akt uctění památky
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těchto pilotů a položení kytic. Město Jemnici jsme reprezentovali společně s monsignorem
Josefem Brychtou. Následně jsme byli pozváni na společné setkání s panem kardinálem
do arcibiskupského paláce.
Celá tato akce byla velmi příjemná a důstojná. Sešli se zde lidé především z důvodu
opravdového zájmu o věc, bez jakýchkoli okázalostí a snahy se pouze zviditelnit. Šlo
především o projev úcty dosud žijícím hrdinům a vzpomenout na ty, kteří padli, nebo se
těchto dní nedožili.
Co však bylo podstatné, že celou akci zorganizoval, domluvil a moderoval pan
Jiří Stanislav. Město Jemnice zde bylo prezentováno jako centrum aktivit zaměřených
na válečné veterány a vojenskou historii se sídlem v jemnickém zámku.
Jen pro oživení chci uvést, že v současné době je hlavní budova zámku zařazena
opakovaně do Programu záchrany architektonického dědictví a každoročně se čerpají
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prostředky na opravu zastřešení. Nyní je před dokončením oprava krovů a trámových
stropů na 3. podlaží, jejichž části byly značně poškozeny. Tyto práce jsou, mimo dotačních
peněz, prováděny s finanční spoluúčastí Cyriaků. Hlavní těžiště využití tvoří Muzeum
vojenské historie a válečných veteránů, které se neustále rozšiřuje a doplňuje o další kvalitní
exponáty. V současné době je před podpisem smlouva o spolupráci Cyriaků se spolkem
letecké historie Czech Spitfire club na společných projektech a dalšího rozšíření muzea.
To bude vyžadovat rozšíření stávajících prostor hlavní budovy zámku pro potřeby umístění
nových exponátů. Počítá se rovněž s využitím pro potřeby vzdělávacích seminářů, setkání
a besed. V současné době se provádí digitální zaměření části hlavní budovy.
Protože tento článek vyjde začátkem září, rád bych vzpomenul na naše žáky a studenty
a popřál jim úspěšný start do nového školního roku.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
to, že prázdniny utečou dětem jako voda, je obecně známý fakt.
Utekly nejen dětem, ale i nám na jemnické radnici. Musím říci,
že okurková sezóna se letos nekonala. To jste jistě postřehli
sami.
Ano, i v Jemnici se intenzivně řešil problém migrantů. Ne
proto, že by se nám fyzicky pohybovali po městě. „Zaručené“
informace však hovořily o uprchlících v našem bezprostředním
okolí. Mohu Vás uklidnit. Podle nejčerstvějších zpráv
z oficiálních zdrojů není pohyb takových osob v okolí Jemnice
zaznamenán. Přesto Policie ČR posiluje hlídky v příhraničních
oblastech a je na mimořádnou situaci dobře připravena.
Když jsme u složek Integrovaného záchranného systému, rád bych zde zmínil jinou
událost. Jako nezúčastněná osoba jsem byl přítomný zásahu, ve kterém šlo o lidský život.
Díky informacím od Vás – občanů našeho města – zjistila Policie ČR, že se v jednom
uzamčeném domě může nacházet osoba vyžadující pomoc (nebyla delší dobu spatřena).
Za asistence Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Záchranné služby Kraje
Vysočina byla osoba v nouzi nalezena. A včas! Troufám si říct, že koordinace a spolupráce
města Jemnice s Integrovaným záchranným systémem (IZS) proběhla na výbornou a mně
nezbývá, než smeknout před prací zástupců všech složek IZS. Zvláště se patří vyzdvihnout
práci profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří se minulé měsíce téměř nezastavili.
Velkým tématem těchto prázdnin byl (a stále je) osud labutí rodinky z Červeného
rybníka. Na jiném místě Jemnických listů naleznete fundované informace ze strany
veterinářů. Rád bych se zde v krátkosti zmínil o tom, jak vše z našeho pohledu proběhlo.
Z nějakého důvodu opustila labutí rodina Červený rybník a „ubytovala“ se na nevyhovujícím
Andělském rybníku. Tyto informace se dostaly na radnici s tím, že hlavně samec rozšířil
svoje teritorium i na část vozovky. Po konzultaci s odborníky, kteří jednoznačně prohlásili,
že se labutě nemají odchytávat a převážet, jsme zajistili zábrany u hráze rybníka tak, aby
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byla zaručena bezpečnost silničního provozu i labutí rodinky. Netrvalo dlouho a labutě se
opět vydaly na pochod. Tentokrát směrem k zámeckému parku. Po pár dnech se přihodilo
něco neočekáváného. Dospělá labuť (samice) a jedno mládě byly v zámeckém rybníku
nalezeny mrtvé. Na tuto situaci bryskně a profesionálně reagovala pracovnice odboru
životního prostředí. Opět jsme konzultovali další postup s odborníky (ornitology). Ačkoliv
je labuť (oproti dřívějšku) pouze obecně chráněný živočich (stejně jako ostatní zvířata,
vyjma ohrožených druhů), rozhodli jsme se i tak zajistit pitvu ve Státním veterinárním
ústavu v Jihlavě. Hlavně z důvodu „hysterie“, která se rozpoutala na sociálních sítích, že
labutě někdo umlátil. Odborníci postup též doporučili, i když se běžně postupuje převezením
uhynulých zvířat do kafilerie. Výsledky pitvy však nebyly hned, na toxikologii se čekalo
zhruba tři týdny. Během té doby se bohužel udála další úmrtí nedospělých jedinců. I tentokrát
jsme byli připraveni najít řešení a dokonce povolat odbornou firmu na odchyt zbylých labutí.
Bylo nám odpovězeno, že není ani v jejich silách na volném rybníce labutě odchytnout
(zejména pak dospělého jedince), zkrátka se podobné případy bohužel dějí a město Jemnice
není výjimkou. Srdce krvácelo při pohledu na řídnoucí rodinku ušlechtilých zvířat. Někomu
dokonce tolik, že mi bylo z jeho strany přímo vyhrožováno stejným osudem, který potkal
nešťastné labutě. S tím jsem se za své působení na radnici ještě nesetkal! V době, kdy píši
článek, je poslední dospělý jedinec a jeden jeho zbylý potomek zpět na Červeném rybníce.
Vážení spoluobčané, rád bych Vás na tomto místě poprosil o součinnost. Rekonstrukce
vodovodů a kanalizací se nám „rozjely“ v plné síle. I když jsou naše možnosti omezené
(investorem akce je Svazek vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči), přesto zde máme
zástupce, který může řadu věcí koordinovat (mimochodem jsem to přímo já). Už jsem se
setkal se spoustou požadavků a věřím, že se je podařilo vyřešit ke spokojenosti všech.
Naším primárním úkolem je zajištění služeb, které město objednává. Zejména mám pak
na mysli svoz komunálního, tříděného a bio odpadu. Jestliže to v některé dotčené lokalitě
nefunguje, prosím, informujte mne a postaráme se o nápravu. Stejně tak by měl zhotovitel
informovat vlastníky dotčených ulic a nemovitostí o průběhu prací, a to minimálně týden
dopředu. V případech, které jsem prověřoval, to funguje poměrně dobře. Pokud je však
ve Vaší ulici s informovaností problém, neváhejte mne kontaktovat. Díky.
Mezi investiční akce v našem okolí, které stojí za zmínku, je oprava krajské silnice
Ve Smrčku. Situace byla neúnosná, několikrát jsme s vedením Kraje Vysočina jednali
o nápravě. A stalo se. Investice částky 1,5 mil. Kč se projevila celoplošnou opravou.
Záměrně se držím slova „oprava“, protože Kraj Vysočina počítá s kompletní rekonstrukcí
(narovnání, zajištění rozhledu a hlavně rozšíření vozovky) do roku 2018. Tento stav
tedy není definitivní, ale pouze dočasný. Jen si musíme pár let bohužel počkat. Komfort
cestování do Jihočeského kraje po dotčené vozovce se rozhodně zlepšil a tímto ještě jednou
všem zúčastněným děkuji.
Opět se nám množí stížnosti na čistotu našeho města. O problému víme. Je patrně
naivní si myslet, že všichni odhodíme odpadek do koše (k jejichž zásadnímu navýšení došlo
v předchozích letech). Je jasné, že některé jedince zkrátka nepřevychováme. Proto jsme
vyčlenili pracovníka, který bude mít úklid města v náplni na 100 %. Nicméně je potřeba si
říci, že problémem nejsou jen odpadky jako papírky, plechovky, sklenice apod. Množí se
případy nevhodného nakládání s bio odpadem. Zkrátka není nic jednoduššího, než vysypat
trávu, listí či větve někam za dům. Takové případy jsou například v zámeckém parku či
na březích malebné Želetavky i jinde. Opět jsme si trochu naivně mysleli, že popelnice
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na bio odpad (zdarma na MěÚ) a zdarma vývoz bio materiálu na kompostárnu problém
vyřeší. Částečně ano, ale stále jsou rezervy. Na příkladu břehů Želetavky je to horší o to,
že město nemůže investovat do likvidace odpadu na cizím pozemku (Povodí Moravy).
Nezbývá nic jiného, než věřit, že dotyční obětují pár kroků na odbor životního prostředí
a zajistí si popelnici. O zbytek se rádi postaráme a nebude Vás to stát ani korunu. Na rozdíl
od případné pokuty za nevhodné nakládání s odpadem.
Na tomto místě by se jistě hodilo skončit. Bohužel však musím reagovat na připomínky
SNK ke Strategickému plánu rozvoje města Jemnice (SPRM) / prázdninové Jemnické
listy/. Snad se příště nedočtu, že moc píši a zabírám tak cenné místo v Jemnických listech.
Jemnice nepostrádá vizi, ta je ve SPRM zapracována, stačí si vše pozorně přečíst. Všechny
údajně nepopsané oblasti (průmysl, bydlení, památky, kultura) jsou obsaženy a mají svou
kapitolu. Opět stačí pozorně číst. S klesajícím stavem obyvatel si bohužel sami neporadíme,
nebo jen velmi omezeně. Tento trend zasahuje každé město v Kraji Vysočina – snad kromě
města krajského. I renesanční perla UNESCO – Telč se s úbytkem potýká, a to má na svém
katastru všechny možné instituce. Zde je úbytek o dost znatelnější než právě v Jemnici.
Do SPRM byly zapracovány všechny připomínky všech politických stran, které se účastnily
uplynulých komunálních voleb. To jistě dosvědčí všichni (snad kromě SNK). Osobně vidím
problém jinde. A to právě u SNK. Na schůzky k vypracování SPRM vyslali své zástupce
(ne zastupitele), kteří srdnatě prosazovali svůj program. A proč ne, že? Kámen úrazu nastal,
když SPRM viděli zastupitelé SNK (kteří se schůzek neúčastnili). Objevila se plejáda
připomínek k věcem, které jsme si již dříve vyjasnili (konkrétně Vás tím nechci unavovat,
odpovědi máme v písemné formě). Ať se na to dívám z různých úhlů pohledu, vychází
mi pouze dva závěry. SNK je v opozici a bude zkrátka kritizovat vše se vším, s čím další
strany přijdou. To je koneckonců i úlohou opozice. Otázkou je, zda je potřeba si v Jemnici
na opozici hrát, či raději pro naše město táhnout za jeden provaz. Bohužel jsme se většinou
setkali s kritikou, ale nikdy s návrhem řešení. Nechci bagatelizovat, ale lze to shrnout
větou: „Všechno je špatně, ale řešení nemáme.“ Druhým aspektem bude pravděpodobně
nefunkční komunikace v rámci SNK – zástupci nepředali (omylem či záměrně) informace
těm, kteří mají mandát rozhodnout. Rád bych na kolegy z SNK (kterých si zatím ještě
vážím) apeloval, aby se případně přišli poradit o věcech, které jim nejsou jasné a neunavují
čtenáře Jemnických listů kritikou, ještě hodně „upravenou“ k obrazu svému. Rád se přímo
zúčastním i schůzek SNK, pokud by se půda radnice jevila jako nevhodná. Snad se blýská
na lepší časy, když i oni souhlasili s tím, že na schůzky týkající se SPRM vyšlou přímo
zastupitele s mandátem o takto důležitých věcech hlasovat. Věřím, že nalezneme společnou
řeč na dalších osobních jednáních a že si nebudeme dlouze dopisovat přes Jemnické listy
– této disciplíny se účastnit opravdu nebudu.
Vážení spoluobčané, pokud jste dočetli až sem, máte můj obdiv a děkuji Vám.
Je na místě pozvat Vás na už druhý ročník HMB turnaje v kontaktních středověkých
soubojích, které mají v Jemnici už svou tradici. Pokud chcete vidět rytíře (ale i dámy), kteří
se téměř bez pravidel „mydlí“ hlava nehlava, pak máte příležitost 19. září 2015 ve 13:00
hodin v zámeckém parku (mistrovství světa v tomto mladém sportu proběhlo letos v Praze,
kvalifikace v lednu v Jemnici v autoparku).
Možná se dostalo Vašemu sluchu, že na městském úřadě v Jemnici proběhly jisté
personální změny. Nejprve odešla naše asistentka slečna Kamila Hlaváčová. Chci jí
poděkovat za její práci, která byla mnohdy stresující. Ani v těchto chvílích neztratila Kamila
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svůj glanc a úsměv. Obdobně pracovnice kultury paní Dana Babišová opouští jemnickou
radnici. Daně přeji též hodně úspěchů v nové práci a děkuji za vše, co pro Jemnici udělala.
Všechno zlé je k něčemu dobré. Rada města schválila vytvoření odboru kultury při MěÚ
v Jemnici, který bude mít svého vedoucího (a zodpovědného) pracovníka. Ten bude „velet“
turistickému informačnímu centru, pracovníkovi kultury, městské knihovně a do budoucna
patrně i pracovníkovi jemnického muzea. Věřím, že vše se odrazí na zvýšení atraktivity
kulturních pořadů a kulturního vyžití občanů našeho města.
Závěrem bych rád popřál všem žákům a studentům úspěšný vstup do nového školního
roku. Jistě si prázdniny užili, jak nejlépe umí. Řada z nich podpořila jemnické koupaliště,
a tak jsme se k dnešnímu dni (17. srpna 2015) mohli setkat s rekordní návštěvností.
Od počátku otevření koupaliště jej navštívilo téměř 11 000 lidí. Díky za to!
Na úplný závěr ještě uvádím své kontakty. E-mail: mistostarosta@mesto-jemnice.cz,
mobil: 775394944, facebookový profil. Případné Vás rád potkám na osobní schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 5. srpna 2015 (výtah z usnesení)
Rada města schválila:
• Ověřovatele zápisu dle návrhu.
• Od 1. 9. 2015 zřízení Odboru kultury na Městském úřadě v Jemnici.
• Odměnu řediteli ZŠ Jemnice ve výši 30 000,- Kč a ředitelce MŠ ve výši
15 000,- Kč.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jemnice
Ve čtvrtek dne 11. 6. 2015 proběhlo zasedání Zastupitelstva města Jemnice, na kterém
byl předložen plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015.
Sedmičlenný výbor se ujednotil na této činnosti:
- Kontrola vedení kroniky města Jemnice
- Kontrola plateb z pronájmu bytových a nebytových prostor
- Kontrola plateb za svoz komunálního odpadu
- Kontrola plnění smlouvy mezi městem Jemnice a Mezinárodním řádem Křížovníci
s červeným srdcem – Cyriaci
První kontrola týkající se vedení kroniky města již byla provedena. Všichni členové
kontrolního výboru, kteří se této kontroly zúčastnili, neshledali ve vedení kroniky
města žádné nedostatky. Naopak bychom chtěli poděkovat kronikářce paní Janě Jánské
za příkladné vedení kroniky, za pečlivě upravené stránky a přílohy, dále za úsilí, které
do vedení kroniky vkládá.
O výsledcích ostatních kontrol vás budeme opět informovat.
Ing. Jiří Kopr, předseda kontrolního výboru
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Služby pro klienty ZP ministerstva vnitra ČR
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR v rámci služeb
pro klienty i ostatní občany bude vždy třetí čtvrtek v měsíci
od 13.00 do 14.30 hodin úřadovat ve velké zasedací místnosti
na Městském úřadě v Jemnici.
17.9.2015

15.10.2015

19.11.2015

17.12.2015
Miluše Němcová, ZPMVČR Jihlava

Slovo hejtmana
Už víckrát jsem mluvil a psal o tom, že veřejná správa musí fungovat jako komplexní
systém služeb pro obyvatele. Jednotlivá ministerstva nemohou individuálně nekoncepčními
kroky zasahovat do regionů, jejichž struktura a konkrétní situace jsou v rámci naší republiky
velmi rozdílné.
Je nutné otevřeně vést regulérní diskuse o dalším směřování služeb státní správy,
aby nebyli znevýhodňováni obyvatelé malých měst a obcí. Stále jsme ale svědky toho,
jak se na jedné straně stát snaží hledat peníze na podporu venkova, bohužel na druhé pak
neuváženými kroky omezuje dostupnost základních služeb státní správy právě v menších
městech a obcích. Tím naopak nepřispívá k rozvoji venkova a může zapříčinit jeho
vylidňování. Slyšíme deklarace o přiblížení služeb k občanům, v posledních několika letech
se však často děje opak.
Dříve to byly změny v oblasti vyplácení sociálních dávek, změny v síti poboček
katastrálních úřadů či přípravy na změny ve fungování stavebních úřadů i redukování sítě
poboček České pošty. Nyní se dovídáme o plánu Finanční správy, která hodlá v celém státě
uzavřít celkem 23 územních pracovišť. Mezi jiným hrozí, že občané Náměště nad Oslavou,
Pacova a Telče přijdou od prvního ledna 2016 o své pobočky finančních úřadů. Pokud se
ovšem náhodou v této vlně rušení poboček finančních úřadů podaří ušetřit, ušetří pouze
Finanční správa. Náklady se automaticky zvýší na straně opačné – v regionu, u podnikatelů
a obyvatel.
Jsem přesvědčen, že kvalita práce centrálních úřadů by se zlepšila stážemi jejich
zaměstnanců na prvních stupních samosprávy. Přinejmenším by poznali skutečné problémy
úřední praxe v regionech tak, aby přes sliby o přiblížení služeb občanům nedocházelo
k dalšímu oddalování služeb úřadů od lidí a jejich života.
Nemůžeme z pozice kraje zasahovat do samosprávných funkcí měst a obcí, ale cítíme
spoluodpovědnost za fungování služeb občanům našeho kraje. Snažím se proto při každé
příležitosti o této problematice hovořit s ministry i s kolegy poslanci a senátory. Snad to
nebude úplně marné.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Víte, že...
Zmiňme se ještě jednou o hřbitově. O kříži vedle bývalé márnice, který zůstává svědkem
staré zrušené části hřbitova. (Důkaz na fotografii paní Hlouškové, která na svých velmi
kvalitních fotografiích zachycuje činnost muzejního spolku, ale i dění v Jemnici a okolí.
Snímky jsou ukládány do fotokroniky spolku).
Kříž z roku 1876 byl vybudován farníky Jemnice. Na přední straně má již špatně
čitelný nápis: „Jat jsem vzkříšení a život, kdo ve mne věří, nezemřel na věky. Jan JI 25.“
Na zadní straně pak: „Větší Boží slávě a náboženské památce zemřelých, farníci Jemničtí
1876.“ Zhotovil J. Kloiber Dačice.
Blíží se 140 let od jeho postavení. Nevím, jestli je kulturní památkou (nový seznam
kulturních památek Jemnice by mohl být vydán, pokud vůbec je, například v Jemnických
listech pro informaci občanů města, ale i ostatních).
Podle informace by vyčištění, nápis a případná oprava stála 10.000,- Kč. Snad by
zastupitelstvo, tentokrát podpořeno opět zástupci KSČM, částku v rozpočtu našlo.
Občané a návštěvníci hřbitova by jistě opravu kříže přivítali. Kříž je v majetku města.
Pokud na jeho opravu nejsou peníze, snad by se našla část z 200.000,- Kč, které město
platí ročně na údržbu hřbitova, nebo nějaké sponzorské dary, případně veřejná sbírka
mezi věřícími i občany města. Vždyť v Tříkrálové sbírce se dokázalo vybrat přes
90.000,- Kč, a tak by se možná našla ochota přispět na jeho opravu. Kříž vítá všechny
návštěvníky hřbitova, kteří přichází od kostela sv. Jakuba, a není zrovna ozdobou péče
o hřbitov. Je v kontrastu s pěkně opravenou hrobkou Faastovou vpravo. A oprava?
Jistě by ji provedl pan Fiala nebo firma pana Bulíčky. Jeho pracovníci dokázali opravit
zdevastovaný kříž u Nového rybníka na levé straně silnice do Dačic. O jejich kvalitní
práci v roce 2005 se můžete přesvědčit.
Připomeňme si vybudování urnového háje (pohřebiště), který vznikl po zrušení hrobů
u kostela sv. Jakuba po roce 1987. Ze všech hrobů zůstaly jen tři a vzrostlý jasan, který
snad přečká i další generaci. Co se týče lip na hřbitově, odborníci zhodnotili jejich stav
jako dobrý. V žádném případě se kácet nebudou. A tak nezbude, než provádět jejich
ošetření a úklid. Byly vysázeny v roce 1929, a tak přežijí současnou generaci, ale i mnohé
další.
V poslední době bylo vynaloženo hodně peněz na opravy památek v Jemnici a snad se
i na některé drobné památky podaří najít způsob jejich opravy. Uvidíme, jak to dopadne!
Dodatek:
Podle informace Ministerstva zemědělství poskytuje dotaci na opravu drobných
památek, kapliček, kříže, Božích muk apod. Možná, že by i Jemnice (město) získala
peníze na opravu křížů, kapličky na Želetavské silnici a podobně. Jestli město o peníze
požádá, nevím!
Vladimír Hrbek
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Úmrtí labutí v městském parku
Mnozí z vás zaznamenali v půlce července uhynutí samice labutě zpěvné a jejího mláděte
na rybníku v městském parku. Městský úřad tuto situaci rychle vyřešil a oba kadávery
doručil do veterinární ordinace Tres-Vet Jemnice. Následně byly odeslány do Státního
veterinárního ústavu v Jihlavě, kde proběhlo oficiální patologické vyšetření na náklady
města Jemnice.
Provedená pitva neprokázala poranění a smrt z cizího zavinění, jak se mnozí, díky
poplašné zprávě šířené po internetu, domnívali. Naopak, samice i mládě byly ve velmi
dobrém výživném stavu. Další výsledky pitvy nebyly specifické pro jakékoliv onemocnění,
ukazovaly však na selhávání jater a silný zánět gastrointestinálního traktu. Z těchto orgánů
byly proto odebrány bakteriologické vzorky pro přesné určení patogenní bakterie, která
by mohla úhyn způsobit. Z bakteriologické kultivace na SVÚ Jihlava však vyšly pouze
bakterie běžně přítomné v prostředí i v trávicím traktu. Tyto vzorky byly proto po konzultaci
s veterinárním lékařem odeslány do laboratoře Státního veterinárního ústavu v Praze, kde
proběhl test na přítomnost botulotoxinu, ten vyšel pozitivní.
Botulotoxin, běžně známý jako „klobásový jed“, je velmi silný neurotoxický jed,
který produkuje bakterie Clostridium botulinum. Tato bakterie se nachází především
v neokysličované vodě a v bahně stojatých vod, kam spadá i rybník v městském parku.
Zvyšující se teplotou narůstá koncentrace tohoto toxinu v prostředí. V rozmezí 30 - 37 °C pak
nastává teplotní optimum pro tvorbu tohoto toxinu a dochází k jeho kumulaci. Spolu s potravou
ve vodě se dostává do těl ptáků, zejména pak labutí a kachen. Až jeho natrávením dochází
k rozvoji otravy. Takto otrávený pták začíná být apatický, většinou plave na místě. V konečné
fázi leží na hladině s hlavou stočenou na křídlo. Uhynulé kusy pak mohou být zdrojem otravy
pro další ptáky, proto je důležité včasné odklízení případných kadáverů. Terapie je možná
pouze při včasném zásahu, prevence je na vodních nádržích velmi obtížná, až nemožná.
Případy takto uhynulých ptáků jsou v letošním extrémně teplém létě hlášeny napříč celou
republikou, proto není případ úmrtí labutí v jemnickém parku nijak neobvyklý. V návaznosti
na počet zasažených ptáků u nás i na dalších vodních plochách nezbývá než doufat, že tato
tropická horka brzy skončí.
Za veterinární ordinaci Tres-Vet Jemnice MVDr. Magdalena Hlavsová

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Červen
Za měsíc červen hasiči evidují 18 mimořádných událostí se zásahem jednotek požární
ochrany. Tento měsíc došlo ke 4 požárům, 1 dopravní nehodě, 1 úniku nebezpečné látky.
Ostatní zásahy byly technické pomoci. Na první požár byla jednotka HZS Jemnice vyslána
5. 6. do Moravských Budějovic na požár pily. Druhý požár vznikl 6. 6. v lese u obce Budkov.
Třetí požár likvidovaly jednotky HZS Jemnice a JSDHo Jemnice v obci Slavíkovice,
kde došlo k zapálení stohu s nakladačem. Na mezikrajskou výpomoc byla jednotka HZS
Jemnice povolána 26. 6. na požár seníku v obci Stálky, okres Znojmo. Vážnou událost
řešila jednotka HZS Jemnice 15. 6. V Domě s pečovatelskou službou došlo k výpadku
elektrického proudu a ve výtahu zůstala uvězněná obyvatelka domu.
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Červenec
Za měsíc červenec hasiči evidují 38 mimořádných událostí. Celkem došlo
k 11 požárům s účastí jednotek HZS Jemnice a JSDHo Jemnice, 2 dopravním nehodám,
2 únikům nebezpečné látky, 19 technickým pomocím a 4 ostatním pomocím.
Z celkového počtu požárů se v 9 případech jednalo o pole nebo les. Na mezikrajskou
výpomoc byla jednotka HZS Jemnice vyslána 2. 7. na požár rodinného domu do obce
Dešná. Na druhou mezikrajskou výpomoc vyjela jednotka HZS Jemnice 8. 7. na požár
stodoly do obce Plačovice. Oba požáry vznikly na okrese Jindřichův Hradec. Zvláštní
událost byla řešena 13. 7., kdy jednotka HZS odchytávala na ulici Lípová rodinu labutí
a následně provedla převoz na rybník do parku.
nprap. Milan Šerka HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Osobní finance - Virtuální univerzita třetího věku
v Jemnici
Studenti Virtuální univerzity třetího věku (dále VU3V) v Jemnici mají za sebou letní
semestr, jednalo se již o čtvrtý semestr VU3V. Všichni studenti úspěšně absolvovali kurz
Potraviny a spotřebitel.
Co je VU3V? VU3V je moderní typ výuky, který je založen na využití nových
technologií a internetu, má prvky dálkového vzdělávání a je didakticky přizpůsobený
charakteristickým specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání
na vysokoškolské úrovni. Zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci
s lektorem a další aktivity, které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet.
Účastníkem studia je senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez ohledu
na věk a osoby 50+ /nezaměstnané a čekající na statut důchodce/, maturita není
podmínkou.
S dalším kurzem začínáme 1. října 2015 od 13.30 v Městské knihovně v Jemnici
na téma Osobní finance.
Kurz poskytuje základní informace o fungování finančního trhu v rámci České
republiky.
Přednášky budou zaměřeny především na vývoj peněz, bankovní systém a bankovní
obchody, neživotní pojištění, finanční trh, platební styk, aj.
Kurz zahrnuje 6 přednášek, cena celého kurzu je 300 Kč. Podmínkou úspěšného
absolvování kurzu je 80% docházka a splnění testů.
Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma, přihlaste se
do 28. 9. 2015 v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, která se nachází v jemnickém
Podnikatelském inkubátoru (Husova 2), ve druhém patře, hned vedle výtahu, nebo na mail
masjemnicko@seznam.cz či telefonu 602 779 923.
Více informace se dozvíte v kanceláři MAS, nebo na stránkách www.e-senior.cz
Jana Karásková, sekretariát MAS Jemnicko, o.p.s.
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Pomáhat a chránit
Trestné činnosti na seniorech neubývá
Policie nejen na Vysočině stále řeší trestnou činnost, jejíž obětí se stávají senioři.
Jedná se o různé podvody a krádeže, kdy pachatelé přicházejí do obydlí seniorů pod
různými smyšlenými legendami, případně využijí neuzamčených dveří bytu a dovnitř
vniknou bez pozvání. Poškození pak přicházejí o své úspory a cenné věci. Je proto nutné
této trestné činnosti předcházet dodržováním základních pravidel. Policisté by chtěli
na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám, u nichž si
nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní.
Neotvírejte dveře domu nebo bytu, aniž jste se předem přesvědčili, kdo za nimi je.
V žádném případě byste neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém
opuštění domu za sebou uzamkněte dveře, přestože jdete třeba jen na zahrádku
za domem. Pokud žijete v rodinném domě, je vhodné zamykat už vstupy na pozemek,
branky a podobně. Zamykejte vstupní dveře i v době, kdy jste doma. Drzost zlodějů nezná
mezí a mnohdy je lidé přistihnou uvnitř domu, když už některé místnosti prohledali.
Dveře otevřete až po zjištění, kdo za nimi vlastně je, a to dotazem nebo pohledem z okna.
Pachatele, kterých je v mnoha případech větší množství, nemáte šanci uhlídat, pokud vám
už vniknou do domu. Pozor si dejte zvláště na podvodníky, kteří se zkoušejí do domů
dostat s legendou, že potřebují vodu k napití či do vozidla, využít toaletu, poskytnout péči
svému dítěti či peníze pro kamaráda, který je zraněný v nemocnici. Pokud vás telefonicky
kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, trvejte na tom, aby za vámi přišel osobně.
Peníze nedávejte cizímu člověku, i kdyby tvrdil, že se tak s vaším příbuzným domluvil.
V případě příchodu osoby, která vystupuje jako pracovník nějaké organizace, úřadu či
služeb, si nechte předložit průkaz nebo zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se
odvolává. Po dobu ověřování údajů je nutné, aby neznámá osoba zůstala v každém
případě před bytem a nedostala se do jeho vnitřních prostor.
Není vhodné zvát do svých domovů osoby, které nabízejí nejrůznější služby nebo
výhodné nákupy: například nádobí, pomůcky pro odpočinek a relaxaci. Pozor je nutné
si dát u nabízených služeb jako například broušení nožů a u osob, které nabízejí výkup
železa, peří, domácích zvířat. Rizikem je pro seniory uzavírání jakýchkoli smluv, pokud
na ně obchodní jednatel spěchá a neumožní jim důkladně se seznámit s podmínkami
dané smlouvy. Smlouvy proto raději uzavírejte po předchozím rozhodnutí a promyšlení,
nejlépe přímo na pobočkách institucí.
Pokud v blízkosti svého bydliště spatříte pohyb podezřelých osob, oznamte tuto
skutečnost na linku 158. Pokud se stanete obětí zloděje, okamžitě si zapište popis osoby
a typ vozidla, jeho registrační značku a barvu. Při pátrání po pachateli jsou takovéto
indicie velice důležité.
Současné počasí zve také k procházkám do přírody. I zde je dobré dodržovat
několik zásad, abyste se v pořádku vrátili domů. Na procházky do lesa se pokud možno
vydávejte do míst, která znáte. Pokud jste v neznámém lese, snažte se zapamatovat si
orientační body, podle kterých najdete cestu zpět. Mějte u sebe plně funkční a nabitý
mobilní telefon. Pokud se ztratíte nebo zraníte, můžete jím přivolat pomoc. Pokud trpíte
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vážnou nemocí nebo alergií, je nutné mít u sebe potřebné léky. Je dobré, aby rodina,
případně známí, věděli, v kterých místech se přibližně pohybujete.
Rizika na sociálních sítích
V současné době je facebook a další sociální sítě již běžnou součástí života velké
většiny populace. Jejich vznik přinesl řadu pozitiv, ale sociální sítě s sebou přinesly také
množství negativ a rizik, zejména pro mládež. Ačkoli v této oblasti již existuje velmi
dobrá prevence zaměřená právě na děti a mládež, které jsou informovány a varovány před
nebezpečími, přesto se policisté stále setkávají s případy, kdy se uživatel sociální sítě stal
obětí protiprávního jednání.
K rizikům je tak nutné se stále vracet a o skrytých nebezpečích informovat. Jedna
z oblastí rizik na sociálních sítích je v souvislosti s pořizováním obrazových materiálů
zachycujících intimní partie těla, vyzývavé a erotické pózy, nebo jakékoli jiné fotografie
či videa se sexuální tématikou a jejich následným zveřejňováním nebo zasíláním jiným
osobám.
Mnoho dopívajících a mladých lidí se prostřednictvím sociálních sítí seznamuje
s osobami opačného pohlaví. Této situace využívají pachatelé, kteří si vytvoří falešnou
identitu, oslovují mladé lidi a navazují s nimi „přátelství“. (V této chvíli je nutné
podotknout, že veškeré údaje, které k sobě pachatel uvede, jsou smyšlené a většinou
diametrálně odlišné od skutečnosti.) Po vytrvané komunikaci, jejímž cílem je získat si
důvěru a která může trvat i poměrně dlouhou dobu, pachatel zcela cíleně láká od protějšku
intimní fotografie nebo videa. Pokud tak ale oběť učiní, stane se poté obvykle terčem
vydírání. Pachatel začne hrozit zveřejněním, veřejnou ostudou a požaduje zaslání dalších
odvážnějších fotografií či videí, nebo v horším případě osobní schůzku. Oběť se tak
postupně dostává do situace, která je extrémně psychický náročná, a ze které nemá velké
šance dostat se sama. V této oblasti existuje velmi jednoduché opatření, jak se do rizikové
situace nedostat, a to intimní fotografie a videa nikomu neposílat a v lepším případě je
vůbec nepořizovat. Je také nutné zmínit, že i když si osoba pořídí svoji intimní fotografii
nebo video a zašle ji pouze tomu, koho osobně zná, může i v tomto případě nastat riziko
zveřejnění, a to buď záměrně (nejčastěji jako pomsta při rozchodu) nebo neúmyslně
například při odcizení výpočetní techniky nebo mobilního telefonu, kde je fotografie
nebo video uložené.
Další oblastí rizik na sociálních sítích je zveřejňování fotografií, na kterých se mladí
lidé zachycují spoře oblečeni, ve vyzývavých nebo erotických pózách. Při zveřejňování
takových fotografií je nutné mít na paměti, že si ji může kdokoli stáhnout a dále
použít. Fotografie se pak může objevit s velmi hanlivým komentářem na nelichotivých
internetových stránkách nebo jinde, kde by vyfotografovaná osoba určitě být nechtěla.
Mylnou představou je, že obětí na sociálních sítích se stávají jen dívky a ženy. Pachatelé
se zaměřují také na chlapce, ze kterých lákají intimní fotografie. Přičemž „přátelství“
může být v tomto případě navázáno přes oblast počítačových her a na rozdíl od dívek
může být jako protislužba nabídnuto například dobití kreditu na mobilním telefonu. Pro
názornou ukázku jeden případ z poslední doby, mladý muž se prostřednictvím facebooku
seznámil s dívkou, se kterou navázal „přátelství“. Následně se při spojení prostřednictvím
webkamery dívka obnažila a požadovala to i po mladíkovi, který tak učinil, poté však
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dívka mladému muži oznámila, že jeho jednání nahrála a záznam zveřejní, pokud
nezaplatí požadovanou částku.
Na závěr je důležité uvést, že pokud už se někdo stane obětí pachatele, je nutné
případ oznámit policii. Mezi policisty jsou specialisté, kteří se zabývají počítačovou
kriminalitou, dokáží účinně zasáhnout a oběti pomoci. Pomoc je možné rovněž vyhledat
u svých blízkých, kteří by se ale také potom měli obrátit na policii. Každopádně je důležité
nesetrvávat pod vlivem pachatele a nezůstávat na problém sám.
por. Bc. Monika Pátková, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
- oddělení tisku a prevence
Pátrání po dětech
Pro každého rodiče patří mezi nejhorší situace, do kterých se může dostat, pohřešování
dítěte. Policisté připomínají rodičům, že právě v období letních prázdnin, kdy se děti daleko
častěji pohybují na neznámých místech, ve městech a jsou často jen ve společnosti svých
vrstevníků, se toto riziko zvyšuje. Pohřešování dítěte je vždy silně traumatizující. Mezi
nejčastější místa, kde se dítě může ztratit, patří obchodní a zábavní domy a centra, rušné
ulice, prostředky hromadné dopravy, rozlehlejší dětská hřiště, při výletech na neznámá místa
nebo do přírody. V takových případech je nutné reagovat okamžitě. Každá promarněná
chvíle oddálí možnost pomoci dítěti, které může být třeba zraněné.
Pokud se dítě ztratí, nepřišlo ve smluvenou dobu domů nebo se dlouho neozývá,
je nejdůležitější nepanikařit. Pod vlivem strachu a stresu může udělat rodič řadu
zbytečných chyb. Základem je zachovat klid a zvážit reálné varianty, které mohly nastat.
Když má dítě mobilní telefon, který je aktivní, ale dítě ho nezvedá, není vhodné na telefon
stále dokola volat. Může se tím vybít baterie. Pokud je dítě v situaci, kdy potřebuje pomoc,
je telefon důležitý hlavně pro něj, aby si pomoc přivolalo a pro policisty v případě, kdy je
nutné mobilní telefon lokalizovat.
V případě, že se dítě ztratí rodičům při návštěvě obchodních nebo zábavních domů
nebo center, je důležité ihned informovat pracovníka na informacích, nebo člena ostrahy,
prostřednictvím kterých je možné do hledání dítěte zapojit téměř okamžitě zaměstnance
objektu a jeho návštěvníky. Nejhorší, co mohou rodiče udělat, když se jim dítě ztratí, je
pouze zmateně pobíhat mezi regály a nikoho nepožádat o pomoc.
Pokud se dítě ztratí na rušné ulici, na rozlehlejších dětských hřištích, nebo jiných
obdobných pro dítě neznámých místech, či nastoupí nebo vystoupí samo z prostředku
hromadné dopravy, je důležité oznámit pohřešování policistům, a to podle pravidla: čím
menší dítě, tím rychleji. Za takových okolností se totiž významně zvyšuje nebezpečí, že
se dítě zraní, nebo se může dostat do rizikové situace. Informace o pohřešování dítěte je
okamžitě předána i s jeho popisem všem policejním hlídkám, které ihned začnou lokalitu
systematicky propátrávat. V případě potřeby policisté kontaktují státní i soukromé subjekty
nebo osloví širokou veřejnost prostřednictvím médií.
Rodiče se mohou do pátrání nejlépe zapojit tím, že o situaci budou informovat příbuzné,
za kterými by dítě mohlo přijít. Měli by zajistit, aby byl někdo v místě bydliště, kdyby
dítě samo přišlo. Důležité je poskytnout policistům podrobný popis dítěte a jeho oblečení,
informace o jeho kamarádech, přesný čas odkdy je pohřešováno a kdo viděl dítě naposledy,
aktuální fotografii a všechny jeho zvyky a záliby, které by mohly mít vliv na to, kam dítě
půjde, nebo jaké místo bude vyhledávat.
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Častým případem, kdy rodiče oznámí pohřešování, je situace, kdy se dítě nevrátí včas
domů, nebo není kontaktní. Rodiče by měli mít od dětí vždy informace o tom, kam jdou
a kdy se vrátí. Je také důležité vědět, kde kamarádi dítěte bydlí, mít na ně telefonní číslo
a pokud to jde, i na jejich rodiče. V případě, že se dítě od kamaráda ve smluvenou dobu
nevrátí, měli by rodiče začít s hledáním dítěte právě u jeho vrstevníků. Místo, kde je vhodné
po dítěti pátrat, je individuální a závisí na zálibách, zvycích, oblíbených místech a věku
dítěte, velikosti obce, charakteru a rázu okolní krajiny, aktuálnímu počasí, denní době apod.
Při pátrání po dětech mohou rodiče, ale i další blízcí příbuzní využít pomoci policejního
psychologa či krizového interventa. Ti v této situaci dokážou poskytnout dotčeným osobám
velmi důležitou a potřebnou psychickou oporu. Pokud si dotčené osoby přejí mluvit
s policejním interventem nebo psychologem, můžou o to policisty bez obav požádat.
Když se dítě v pořádku najde, okamžitě policisté kontaktují rodiče, dále prověří, zda se
nalezené dítě nestalo obětí protiprávního jednání a ihned, jakmile je to možné, ho předají
rodičům. I když o dítě měli rodiče velký strach, neměli by na něj křičet a za každou cenu
zjišťovat, kde bylo, nebo proč se neozývalo. Neměli by dítě bít nebo mu vyhrožovat
trestem. Vše má svůj čas. Na pokárání bude čas později. Ve chvíli, kdy se rodiče s dítětem
opět setkají, je čas na objetí, úsměv a pohlazení, toto doporučení platí o to více ve chvíli,
kdy je dítě zraněné.
pprap. Mgr. Pavla Císařová

DIDACTA 2015
XX. mezinárodní veletrh vzdělávání
Tradiční veletrh vzdělávání DIDACTA se návštěvníkům
otevře ve čtvrtek 15. října 2015 od 9 do 18 hodin v prostorách
Střední průmyslové školy Třebíč (Manž. Curieových 734). Cílem veletrhu
je podat rodičovské, školské a podnikatelské veřejnosti ucelený přehled
o nabídkách vzdělávacích aktivit škol a školských zařízení a umožnit
podnikatelským subjektům představení svých produktů a služeb.
Veletrh umožní prezentaci vzdělávacích institucí především z Kraje Vysočina
a dalších krajů ČR (Olomoucký, Jihomoravský, Pardubický, Jihočeský, Zlínský) a tím bude
přínosný zejména pro širokou veřejnost, která stojí před rozhodnutím, kam umístit své děti
do dalšího vzdělávacího procesu po ukončení základní školní docházky.
Na letošní ročník je přihlášeno mnoho vystavovatelů – vesměs se jedná o tradiční účastníky,
mezi kterými nechybí např. Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola
mlékárenská Kroměříž, Střední vinařská škola Valtice, Střední uměleckoprůmyslová škola
Jihlava – Helenín, Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Vyšší odborná škola
a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč a mnoho dalších.
Na stáncích i na venkovním prostranství budou jednotlivé střední školy a učiliště
prezentovat nabízené studijní obory a informovat o své škole a jejím zázemí, aktivitách
a možnostech propojení studia s praxí.
Součástí doprovodného programu Didacty bude i možnost zábavného tréninku mozku
na nejmodernějším přístroji Mindball z třebíčské neurolaboratoře Commservis.com. Rozhýbejte
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pomocí svých mozkových vln kuličku a porazte soupeře svou vlastní koncentrací. Tento
unikátní přístroj vám pomůže lépe pracovat s mozkovou aktivitou a dosahovat lepších
výsledků v osobním i pracovním životě. K dispozici budou i další mozkohračky a pro
zájemce o konzultaci také mentální trenérka Eva Fruhwirtová.
Srdečně zveme všechny rodiče a budoucí studenty k návštěvě již 20. ročníku tohoto
veletrhu.
Petra Valová, projektový manažer

Ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb
daní a poplatků
Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen
pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“ územních pracovištích
finančních úřadů (ÚP), a to již od 1. září 2015. Důvodem je zejména skutečnost, že
náklady na jednu transakci na pokladně územního pracoviště finančního úřadu představují
částku ve výši 42,50 korun, přičemž například Česká pošta s.p. nabízí obdobnou službu
v komerčním režimu za 29 korun. Navíc v případě zachování pokladen by musela Finanční
správa investovat značné prostředky do bezpečnosti pokladen, což by s ohledem na tento
záměr nebylo hospodárné.
V Kraji Vysočina bude k 1. 9. 2015 ukončen provoz pokladen na níže uvedených
územních pracovištích: ÚP v Bystřici nad Pernštejnem, ÚP v Humpolci, ÚP v Chotěboři,
ÚP v Ledči nad Sázavou, ÚP v Moravských Budějovicích, ÚP v Náměšti nad Oslavou,
ÚP v Pacově, ÚP v Telči.
Možnost zaplatit platbu daní a poplatků v hotovosti zůstává nadále zachována
prostřednictvím pokladen na těchto územních pracovištích: ÚP v Havlíčkově Brodě,
ÚP v Jihlavě, ÚP v Pelhřimově, ÚP v Třebíči, ÚP ve Velkém Meziříčí, ÚP ve Žďáru nad
Sázavou.
Stále trvá možnost daňovou povinnost uhradit bezhotovostním převodem z účtu,
případně prostřednictvím poštovní poukázky typu „A“.
Jako alternativu nejčastějšího hotovostního placení – úhrady daně z nemovitých
věcí občany - nabízí Finanční správa od ledna příštího roku možnost placení této daně
prostřednictvím Soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). K této formě placení je
možno se přihlásit u místně a věcně příslušného finančního úřadu nejpozději do 31. ledna
zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.
Pro nejbližší období placení daně z příjmů a daně z nemovitých věcí připravuje Finanční
správa pro občany i další alternativu pro platby v hotovosti, jakou byla v minulosti například
tzv. „daňová složenka“, která umožňovala platit daně bezplatně na přepážkách České pošty
s.p.
Finanční správa upřednostňuje u všech finančních převodů bezhotovostní formy
placení, občanům jsou však i nadále nabízeny možnosti placení hotovostí. Další informace
naleznete na webu Finanční správy: www.financnisprava.cz.
Ing. Josef Tomek, odborný rada,
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
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Služby LPS stomatologické – 5. 9. – 28. 9. 2015
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne

5.9.
6.9.
12.9.
13.9.
19.9.
20.9.
26.9.
27.9.

MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Bartoňková Olga
MUDr. Bednářová Marie
MUDr. Beníček Jiří

Husova 898, Náměšť n/Osl.
Husova 898, Náměšť n/Osl.
Husova 898, Náměšť n/Osl.
Husova 898, Náměšť n/Osl.
Husova 898, Náměšť n/Osl.
Vltavínská 1346, Třebíč
Zdislavina 11, Třebíč
Stom. centrum Třebíč,
Kpt. Jaroše 1123

568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 808 274
568 824 359
568 826 880
776 166 268

sv

28.9.

MUDr. Beníček Tomáš

Stom. centrum Třebíč,
Kpt. Jaroše 1123

568 826 880
776 166 268

Bc. Veronika Ramachová

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
před námi jsou podzimní a zimní měsíce, během kterých mnohem častěji přicházíte vybrat
si knížku k nám do knihovny. Ale ani letošní velmi horké léto nás, co se týká návštěvnosti
knihovny, nezarmoutilo. Zjistili jsme, že od roku 2010, kdy je v provozu „nová“ knihovna
v kulturním domě, se počet návštěvníků i počet výpůjček během prázdninových měsíců
stále mírně zvyšuje. Zdá se, že v Jemnici má kniha stále své pevné místo v tvrdé konkurenci
ostatních médií a za to patří vám všem pravidelným i občasným čtenářům velký dík.
Z nových knih:
Androniková Hana – Vzpomínky, co neuletí: psychologické povídky a drobné prózy.
Třeštíková Radka – To prší moře: příběh dvacetileté Hanky, která se snaží vyrovnat s ranami
osudu.
Stěpnova Marina – Lazarovy ženy: rodinná sága klenoucí se stoletím ruských dějin popisuje
osudy tří žen.
Niedl František – Krajina nočních jezdců: boj v Čechách se rozhořel s plnou intenzitou.
Bojuje každý s každým. Císař Zikmund spoléhá na křížovou výpravu do Čech, kdy vojska
se znakem kříže mají sevřít království ze všech stran.
Mandžuková Jarmila - Léčivá síla vitamínů, minerálů a dalších látek: ucelené informace
o jednotlivých vitamínech, minerálech a dalších významných látkách, které jsou součástí
potravinových doplňků.
Žamboch Miroslav – Seržant: fantasy román.
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Šikulová Veronika – Místa v síti: tři ženy – babička, matka, dcera – a jejich rodinná paměť
klenoucí se přes celé století. Příběh o statečných a silných ženách, které i přesto, že toho
hodně ztratily, vždycky našly odvahu žít.
Připravujeme:
Beseda s Ivonou Březinovou pro I. stupeň ZŠ
Říjen – týden knihoven
Říjen - Zdravotní přednáška o bylinkách a mastičkách na potlačení bolestivosti
pohybového aparátu člověka - přednáší bývalý spolupracovník Pavla Váni Karel
Štenbaur
Pracovnice knihovny

Život má smysl i cíl
V roce 1948 vyhlásilo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv.
Stalo se tak 10. 12. 1948. Po dvou světových válkách, které zdecimovaly celé národy,
rodiny i jednotlivce, tak konečně zvítězila touha po všeobecné obnově společenského
řádu a zajištění důstojnosti pro každého člověka. Od proklamované volby: spravedlnost je
nedělitelná - buď se vztahuje na všechny bez rozdílu a nebo je výsadou jen pro některé - se
tzv. Charta lidských práv neustále rozšiřuje. Proto když si dáte do vyhledávače na internetu
heslo „právo“, zjistíte, kdo všechno se dovolává uznání svých svobod. Každá, i ta nejmenší
komunita, si vyhrazuje právo, aby byla celou společností respektována její odlišnost.
Takovéto pojetí a prosazování specifické svobody by však nemělo být jenom jednostranným
požadavkem tolerance, ale mělo by i na druhé straně definovat i z toho plynoucí povinnosti.
Právo a povinnost jsou dvě strany jedné mince. Společnost, kde přibývají nároky na právní
jistoty jednotlivců s odlišnými prioritami či orientací, musí sama sebe chránit před
zvýhodňováním menšin na úkor většiny. Znát své svobody se děti učí už ve škole, ale také
je třeba jim často připomínat i povinnosti. Když někdo překročí hranice svobody druhých,
a tak se proviní proti zákonu, požívá sice dále své právní ochrany, ale následný soud určí
míru viny a trestu, délku vazby a případné izolace.
Zákony, které ve společnosti garantují práva všech bez rozdílu, a z toho plynoucí
jistota a pořádek se neobejdou bez příkazů a nařízení. Je však třeba vždy zvážit, co je
třeba řešit paragrafy a co stačí zvládnout jen občanská ukázněnost a slušnost. Nekonečné
rozšiřování a upřesňování právních předpisů je varovným signálem. Hrozí nebezpečí, které
bychom v silniční dopravě mohli přirovnat k tzv. „přeznačkování“. Přemíra značek často
nepomůže ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ale má spíše opačný dopad. Řidič
se místo pohledem před sebe a do zpětného zrcátka zabývá ukládáním značek do paměti
a informacemi podél cesty. Mnohem důležitější je věnovat maximální pozornost dění
na silnici. Také vzájemné soužití lidí s odlišnými názory nelze donekonečna upravovat jen
dalšími příkazy a zákazy. Konflikty a napětí budou vznikat všude, kde se člověk potkává
s člověkem. Proto je nutné se naučit zvládat vzájemné vztahy bez asistence policie a moci
úřední. Ohleduplností se dá odvrátit nejedna havárie - jak na silnici, tak i mezi lidmi
a národy. Bez odpuštění chyb a tolerování názorové odlišnosti se přece neobejde žádná
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rodina, společnost či společenství národů. Zredukovat život jen na práva a povinnosti
a jen se ptát, co musím a co nesmím, je klamným pokusem o vyřešení vzájemných
vztahů zjednodušením mezilidského soužití jen na práva a povinnosti. Normální život se
ve skutečnosti uskutečňuje právě mezi těmito dvěma - právně definovanými hranicemi.
Nečekejme proto, že vše za nás vyřeší zákony. Řešením je naše vzájemná zodpovědnost
a solidarita, odpuštění a tolerance. Té se musíme stále učit, vždyť právě láska je vynalézavá.
Její přítomnost dává odvahu mladým lidem vstupovat do manželství, být otevřenými pro
nový život, neizolovat se od druhých rodin a nezištně se angažovat ve prospěch druhých.
Jednou z možností, jak pomáhat těm nejmenším, kteří jsou teprve na startovní čáře
života, je i výuka náboženství. Je důležitým vkladem do utváření křesťanského pohledu
na otázky, které musíme každodenně řešit. Smysl a cíl našeho života si nekonkurují, ale
vzájemně se doplňují. Nahradit tyto hodnoty kdejakou činorodostí znamená místo realizace
celkového projektu stavby dávat prioritu a finální významnost jednotlivým stavebním
prvkům. Ty však mají smysl jen za předpokladu, když slouží celku. Jinak jim hrozí úděl
babylonské věže, která se marně snažila směřovat do výšin, ale stala se symbolem veškeré
marnosti. Nadarmo se v Bibli neříká: „Když Pán nestaví dům, marně se namáhají jeho
stavitelé.“ /Žalm 126/ A takových zaniklých kultur, kdy jedinci i celé národy se propadli
do minulosti, je v paměti lidstva již dlouhá řada. Učme se proto z chyb, které ohrožují
jednotlivce i celek a braňme sebe i své děti před „skartovací“ kulturou - jak nám klade
na srdce papež František. Mějme úctu jeden k druhému, aby nedostatek naší lásky nemusel
suplovat zákon. Kdo více miluje, ten méně práv pro sebe vyžaduje.
*****
Výuka náboženství na ZŠ v Jemnici bude navazovat na minulý školní rok. Definitivní
rozvrh hodin bude upřesněn na konci prázdnin. Na ZŠ v Budkově je výuka domluvena
na středu. (12.45 a 13.00 -13.45 hodin).
Předpokládaný rozvrh hodin náboženství pro školní rok 2015 - 2016
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
Pondělí
1. roč.
3. roč.
6. a 7. roč.
Úterý
2. roč.
4. roč.
------Středa:
Budkov 12.00 – 12.45
13.00 – 13.45
Čtvrtek
------5. roč.
8. a 9. roč.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Poděkování
Chtěla bych poděkovat paní ředitelce MŠ v Písečné Olze Herinkové za krásné rozloučení
na konci školního roku s mojí vnučkou Anastázií Habrdlovou, která po prázdninách nastoupí
do 1. třídy. Paní ředitelka má úžasný přístup k dětem. Opravdu vřelý dík.
Babička
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Horké léto 2015
Roční zápis do městské knihovny zpravidla končí přehledem počasí daného roku.
Proto se každý kronikář nechtěně stává laickým meteorologem a k jeho povinnostem patří
i zapisování změn počasí.
Léto 2015 bylo velmi suché a teplé v celé republice, ale Jemnice a její nejbližší okolí
má nepříjemnou zvláštnost. Našemu městu se vyhýbají letní bouřky. Když sledujete pohyb
bouřkových mraků na meteoradaru, přesně vidíte, jak nás bouřky obíhají. Velký bouřkový
mrak se před Jemnicí rozdělí, a tak se stane, že všude kolem prší a jen u nás zůstane
sucho. Jemnice by si mohla dát jako lákadlo na pozvánku pro turisty slogan: „Bojíte se
bouřky, přijeďte k nám!“ Protože na nic jiného turisty nalákat nedokážeme. Centrum
města zeje prázdnotou, prodavačky v obchodech nemají do čeho píchnout a nahodilý
návštěvník se vyděšeně ptá, co se to v tom vylidněném městě děje.
Ale zpět k přehledu počasí. K tradici patří, že zmoknou návštěvníci Barchanu. Také
letos poslední vydatnější srážky přišly právě v období naší slavnosti a už se zdálo, že
pouť proprší. Ale během dne sluníčko vykouklo a Barchan se ke spokojenosti všech
vydařil. Ale pak až na krátké přeháňky, které nedají mnoho vody, nic. Byl to smutný
pohled na přírodu. Ze Želetavky zbyla jen malá stružka. Studny většinou vyschly a úroda
ze zahrádek je mizerná. V těch vysokých teplotách bylo zalévání stejně zbytečné.
Nejpříjemnějším místem v našem městě bylo koupaliště, které v těchto dnech trhalo
rekordy v návštěvnosti. Denně jemnickou víceúčelovou nádrž navštívilo 500 – 600
lidí a o víkendu i více a tentokrát si nikdo na studenou vodu nestěžoval. Paradoxně
to opovrhované jemnické koupaliště přilákalo i mnoho lidí a turistů z okolí. Na rozdíl
od všelijakých vodních rájů se tady dalo za přijatelnou cenu i zaplavat. Poděkování patří
všem, kdo se v tomto horkém létě postarali o čistotu a údržbu koupaliště.
Ještě bych se chtěla krátce zmínit o mužích, kteří pracovali na opravách kanalizace,
tedy o pracovnících firmy Banstav. I v těch teplotách, které atakovaly 40 stupňů, pracovali
od rána až do pozdních odpoledních hodin v horku a prachu. Na výkopech bylo vidět,
do jaké hloubky byla zem vyprahlá. Já jen doufám, že majitel firmy pan Březina svým
dělníkům zajistil hodně chlazených tekutin, aby zmírnil jejich utrpení.
Sucho asi překvapilo i naši vládu a ministr životního prostředí slibuje mnohé dotace
na údržbu krajiny. A tak jsem zvědava, zda se ve strategickém plánu akcí Jemnice objeví
i nějaká ta akce proti suchu, aby si z nabízeného koláče uzoblo kousíček i naše město.
Ale u politiků člověk nikdy neví. Zaprší a přijdou jiné starosti a na horké léto 2015 se
zapomene.
Jana Jánská, kronikářka města Jemnice

Jemnická budka na knihy
Kdyby se cítily jako živé bytosti, měly by knihy radost ze čtoucích a deprimovalo by
je, pokud by je někdo chtěl vyhodit či poničit. Když už to musí být, zbavuji se knih jinak.
Jakoby nedopatřením je zapomínám na stolech restaurací nebo v šatnách konferenčních
sálů.
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Nedokázal bych (jako někteří) odhodit knížku do popelnice rovnou na zbytek svačiny.
Už to, že netřídí odpad, říká něco o jejich úrovni. Máme přece všude kontejnery na papír.
A vyhazovat se má jen to, co se už minulo účinkem: komerční letáky, reklamní prospekty,
ideologickou propagandu. Rozhodně ne knížky.
Každá, i ta nejméně zachovalá, nejvíc opotřebovaná, zůstává výzvou k duševnímu
dobrodružství. Otevřeš ji nazdařbůh, zrak ti padne na pár řádků a hned je ti, jako bys oknem
nakukoval do neznámého bytu. Nebo lépe: jako kdyby ses tam nakrátko nastěhoval. Buď
zjistíš, že to tam mají stejné jako u vás, nebo taky úplně jiné. Překvapený jsi pokaždé.
Knížku si často představuju jako zralou makovici: zatřepu-li s ní a neuslyším chřastit
zrníčka, vím, že je prázdná. Knížky jsou vlastně pokladničky. Když do nich nahlédneme
a nemusíme je páčit, nacházíme vzácné mince z minulých dob, ukazují nám, co mezi
lidmi kolovalo před mnoha lety.
Z jakých důvodů se jich zbavujeme? Především proto, že doma překážejí. Lze to
přirovnat k politikům: ti nepotřební, překážející, neschopní zaujmout, se posílají
do Bruselu. Na druhém místě je důvod obsahový: nic nedávají. Třeba jsme přišli
na to, že lžou. Nebo zbytečně říkají samé, už dávno neplatící věci. Nebo nás navádějí
ke špatnostem. Některé knihy navíc vyžadují pozornou a trpělivou četbu, na ni nemáme
čas ani hlavu. A pochopitelně jsou i další důvody. Třeba když někdo umře, nebo když se
stěhujeme. V místní knihovně vyřazují knihy, o které nebyl zájem, jinými slovy, které
si celý rok nikdo nepůjčí. Ale pozor! I když si myslíme, že danou knihu už nebudeme
potřebovat, možná se mýlíme. Kolikrát jsem lehkomyslně pozbylou knihu hledal a už
nebyla.
Když knihu chcete skutečně dát pryč, doporučuju to udělat rychle. Jakmile ji ještě
naposled otevřete, možná se jí už nedokážete zbavit. Alternaiva měla s tou knihobudkou
vděčný nápad. Umožnila zodpovědným majitelům zbavovat se publikací bez výčitek.
Ono to funguje. Vkládáme do budky svazek a v duchu se utěšujeme, že děláme dobrou
věc. Šeptáme: „Nezlob se, pro mě už nemáš cenu, běž a najdi si lepšího čtenáře. Doufám,
že to dokážeš.“
Samozřejmě žasnu pokaždé, co všechno při opakované návštěvě budky najdu. Bude
tam třeba Švejk nebo nejnovější výtisk katolického katechismu jako posledně? Dříve než
se rozhodnu vzít si nějakou domů, dám jí příležitost, aby se mi předvedla. Na romány mám
malý test. Přečtu si obvykle první větu. Třeba: „Tak jsem se po mnoha letech octl zase
najednou doma.“ Jestlipak víte, který Kunderův román tak začíná? Nebo „První starosti
o svůj penis jsem si dělal už ve školce.“ Přesně tak zahajuje svou aktuálně oceňovanou
knihu Jan Faktor. Láká mě to číst dál? Když mě první věta nenadchne, nalistuju si stránku
47 a přečtu si kousek tam. Začnu-li pak být zvědavý na to, co bylo před tím a co bude dál,
má knížka vyhráno. Oslovila mě. Číst knížku dobrého autora či autorky znamená vydat
se na vandr v doprovodu osoby, se kterou nám bude fajn.
Jsou ovšem knížky, které ani testovat nemusím. Bral bych je okamžitě. Patří sem
například „Mé svědectví“ od Jakuba Demla. Už léta ten poklad sháním. Dosud marně.
Pokud jej máte, nabídněte, štědře zaplatím.
Milan Růžička
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Doplňující informace k příspěvku z květnového čísla
JL 2014
Jako již několikrát v dřívějšku se opět dnes vracím k článku s názvem Kde se v Jemnici
říkávalo „V Křížích”. Jeden můj známý, také sběratel starých pohlednic, mi ukazoval
jednu, kterou nedávno vydražil na internetu.
Dalo by se říct, že se jedná o běžnou fotopohlednici jemnického náměstí z 30. let min.
století. Není prošlá poštou, ale je zajímavá tím, že si ji v Jemnici koupil nějaký cykloturista,
pravděpodobně slovenské národnosti. Na zadní straně si zakreslil plánek města a popsal
jednotlivé části. Budovy a památky, i když je více údajů o nich nepřesných, jsou nazvány
naprosto chybně (asi ho někdo mylně informoval). Mě hlavně zaujalo podle data
28. 8. 1937, že zakreslená Kalvárie ještě tehdy na místě existovala. V loňském článku jsem
popisoval ještě druhou variantu původu názvu.
Zajímavý je na nákresu pojem „Nová kasárna”, který zakreslil v místě, o kterém jsem
nevěděl. Pokud vím, když do Jemnice přišla armáda před 2. sv. válkou, byla umístěna
v přízemí západního křídla zámecké budovy a sklady munice byly v bývalé Pánkově
továrně.

Na závěr bych chtěl ještě touto cestou poděkovat panu J.P. za zapůjčení bezesporu
zajímavé pohlednice a kopii její zadní strany, kterou zde uvádím.
František Železný
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Mezinárodní partnerství a čestné občanství po jemnicku
Jedna neobvyklá epizoda letošního Barchanu otevřela dva zajímavé okruhy otázek,
nad nimiž bych se rád zamyslel. Jde o partnerské vztahy Jemnice se zahraničními městy
a o čestné občanství Jemnicí udělované.
Onou epizodou bylo jmenování paní Danuty Konopnické ze spřáteleného polského
Reszelu čestnou občankou Jemnice. Došlo k němu před radnicí při pátečním zahájení
Barchanu. V minulém čísle JL vyšel o této události článek, myslím, že hodně typický pro
jemnické poměry: máme jedno partnerské město a nevíme ani, jak se jmenuje (v článku je
uvedeno pětkrát a pokaždé špatně). Pokud vím, je celé partnerství omezeno jednou za rok
na návštěvy pěveckých sborů víceméně střídavě v Jemnici a Reszelu. A co fotbalisté, atleti,
florbalisté, hasiči, mažoretky, rybáři, mariášníci atd. atd.? O nějakých projevech partnerství
mezi Jemnicí a Raabsem nevím nic, ale třeba jsou jen dobře utajené. Přitom se nabízí spousta
možností, založených třeba na jemnických pověstech (Jemna a Drozda) či na lucemburské
tradici, zejména osobě Jana Lucemburského. Lucemburk (místo narození), Kersčak (místo
úmrtí), Špýr (místo sňatku s EP), okolí Trenčína (možné místo bojů, o jejichž průběhu
vysílal posly se zprávami do Jemnice)...
Rád bych tu pro srovnání uvedl příklad z Rýmařova, kde trávím pár měsíců v roce.
Město má 8000 obyvatel, tedy asi jako Dačice nebo Moravské Budějovice. Má partnerská
města v Portugalsku, Skotsku, Francii, Belgii, Itálii, Německu (2), Polsku, Slovensku
a Litvě. Každý rok se koná v různých místech několik partnerských akcí pro sportovce,
studenty, učitele, výtvarníky, fotografy, tanečnice, zpěváky... Sám jsem se zúčastnil asi šesti
výtvarných a fotografických výstav, a ač nejsem občanem města, byl jsem za fotografy
i členem delegací v Německu a Polsku. Absolvoval jsem tu i několik mezinárodích
workshopů, mj. i řezbářský, který vedl světoznámý slavonický řezbář Jiří Netík (otázku,
proč ve víc jak 250 km vzdáleném Rýmařově a ne v sousední Jemnici nechávám čtenářům
k úvaze). Vysvětlení tohoto tak markantního rozdílu je prosté. K rozvíjení přeshraniční
spolupráce je naprosto nezbytné disponovat kompetentními a jazykově vybavenými lidmi.
Pokud jde o čestné občanství, zda by paní Konopnickou potěšilo, že se ocitla
ve společnosti masového vraha Gottwalda. Jemnice jeho čestné občanství vyřešila
šalamounsky: skončilo, když zemřel. Ano, některá města (buď líná nebo ta, jimž je zatěžko
rozloučit se s komunistickou minulostí) to takhle řeší. Na druhé straně i města, která jsou
s Gotwaldem spjata nejúžeji (Zlín, který se v letech 1949 – 1989 jmenoval Gotwaldov
a Vyškov, v jehož čtvrti Dědice se Gotwald roku 1896 narodil) považovala za nutné zrušit
jeho čestné občanství zvláštním usnesením zastupitelstva...
Nemám samozřejmě ani to nejmenší nic proti paní Konopnické. Ostatně, pro její čestné
občanství hlasovali všichni přítomní zastupitelé (zdržel se pouze Ing. Reegen z SNK).
Velmi mě však zaráží skutečnost, že nikoho z úřadu ani zastupitelstva nenapadla v této
souvislosti i jiná jména. Že by se nenašla? Ale jistěže našla! Co třeba 1. český starosta Josef
Augusta, nezasloužil ten se o rozvoj města přece jen o trochu víc? Nebo rodáci, kterým
jsme nedávno odhalovali pomníky, Jaroslav Šlezinger a Roman Havelka, či spisovatel Jan
Vrba, který u nás má dvě pamětní desky – nepřispěli oni k obecnému povědomí o Jemnici
o něco víc? Co třeba dámy učitelky a páni učitelé Vaněčková, Papoušková, Gartner,
Svojsík, Svoboda, Ježek... Páni doktoři Švejda, Zoufal, Šustáček, Dvořák, Hosák... Generál
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Ondráček a jemničtí odbojáři? Anebo hudebník Jan Nepomuk Škroup, bratr autora české
národní hymny či dramatik a básník Franz Grillparzer, rakouská obdoba K. H. Máchy? Byla
by jich hodně dlouhá řada...
Jiná města by o takových lidech jako o čestných občanech zajisté velmi vážně uvažovala
– a nejen to. My v Jemnici to ale máme jinak...
Luboš Tesař

Jemna a Drozda

aneb jak Jemnice a Drozdovice ke jménům přišly (2. část)
Byl pěkný podzimní den. Sluníčko svítilo a volalo všechny ven, aby každý vychutnal
v tomto roce snad již poslední hřejivé paprsky. Také kněžna s dcerami neodolala a společně
seděly na lavičce před dvorcem. Pojednou se z lesa ozvalo troubení a štěkot psů, aby v zápětí
z něho vyběhli nejdříve lovečtí psi a za nimi po chvíli vyjela lovecká družina. V jejím čele
jel krásný mladý jezdec. Oblek měl zlatem a stříbrem vyšívaný a v ruce držel luk. Zastavil se
u žen, změřil si Drozdu pohledem od hlavy k patě a nazpět k hlavě, dívá se, dívá, vynadívat
se nemůže. Teprve po chvíli si praví: „Jen tuto chci za ženu a žádnou jinou.“ Když se pak
Drozdy otázal, chce-li být jeho ženou, dlouho se nerozmýšlela a svolila, protože lovec se jí
rovněž líbil. A kněžna, její matka? Ta také ráda dala svolení.
Brzy se konala svatba. Drozdě se splnilo, co krásná žena zjara předpověděla, protože
tím lovcem nebyl nikdo jiný než princ ze sousední země. Krátce pro svatbě se Drozda
přestěhovala na královský hrad. Tady konečně měla všechno, po čem toužila a co si přála.
Všude bylo plno bohatství, přepychu i služebnictva. Jenom ji mrzelo, že má tak nízký
původ a její sestra je jen prostou selkou. Hrozně se za to styděla. Když je po nějakém čase
přijela navštívit, přemlouvala obě, aby statek prodaly a přestěhovaly se k ní na královský
hrad. Sestře slibovala, že ji provdá za nějakého bohatého pána.
Nepochodila však. Matka se přemluvit nedala. Jak by přece mohla opustit věrný lid,
který jí pomohl, když bylo nejhůře, jak by mohla opustit všechno to, co měla na statku ráda.
Nedokázala si představit, že by po tolika létech mohla zase žít na královském hradě, celé
dny jen sedět, strojit se a nic nedělat a nechat se obsluhovat. Již tomu všemu dávno odvykla.
Také Jemna vše důkladně zvážila a dospěla k závěru, že se vlastně nemá za co stydět,
že zůstane s matkou. Sestře řekla: „Nezávidím ti to tvoje království, všechnu slávu, tvé
služebné. Zůstaň na královském hradě, když jsi tam tak šťastná. Necháme si každá svoje.
Ty hrad a já svůj statek a k němu to, co je mi nadevše - svobodu. A když si snad v budoucnu
najdu sobě rovného muže, vezmu si ho za manžela, i kdyby byl chudý jak kostelní myš.
Jenom když bude pracovitý, ženě a svému lidu věrný a na děti hodný.“
Její řeč Drozdu pohněvala. Neovládla se a začala sestře vyhrožovat, že se k ní od dnešního
dne nebude znát a plná zlosti také hned odjela. Zapomněla však nejen na sestru, ale také
na matku. Nebylo se co divit, protože první roky po svatbě byla tak šťastná a spokojená, že
od samé radosti nemohla v noci ani spát. Staré přísloví říká, že všechno trvá, než se strhá.
A tak také Drozdě se po čase všechno omrzelo a když ke všemu ještě poznala, že všichni
ti sloužící a dvořané, kteří ji navenek prokazují úctu, ji za zády pomlouvají a vysmívají
se jí, již tak šťastná nebyla. Po čase to dospělo tak daleko, že lidé v jejím okolí již ani své
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názory neskrývali a sama několikrát zaslechla, jak na její adresu říkají: „A to se podívejte,
jak se nosí, jak vysoko zvedá nos, jak nastrkuje ruku k líbání a jak nám poroučí. Jako kdyby
byla z královské a ne ze selské krve! S tou si ten náš král pomohl. Místo takového pyšného
a hloupého stvoření si mohl vybrat princeznu sobě rodem i postavením rovnou. Ten si dal.
Nachytal se na tu její hezkou larvu.“
Podobné řeči slyšel i král. Začal se na sebe mrzet, že se svatbou tak pospíchal a bez
rozmýšlení si Drozdu vzal za ženu. Pomalu se jí začal odcizovat, pak ji nenávidět a nakonec
se k ní začal i hrubě chovat. Takový život přestal Drozdu těšit. Z domu byla zvyklá na jiné
zacházení. Tam se i se služebnými jednalo lépe, než tady jednali s ní. Přitom to neměla
žádnou přítelkyni, ani nikoho, kdy by ji mohl vyslechnout a utěšit. Vždyť ani ostatní se
k sobě lépe nechovali. Jeden druhého zrazoval, nohy podrážel, ale navenek se přitom tvářil
a stavěl jeden před druhým, jako by byl jeho nejvěrnější přítel nebo přítelkyně.
Nakonec se Drozda z takového zacházení rozstonala. Dali k ní doktora a ten nařizoval,
co smí jíst a pít, kolik hodin musí sedět a kolik ležet a spát. Nespustil ji z očí a kontroloval,
zde dělá všechno, jak nařídil. Nesměla dělat ani práce, na které byla zvyklá z dětství.
Zkrátka vymýšleli si, jak ji ten pobyt na královském hradě co nejvíce znepříjemnit a tak
dokázat, že se na královnu vůbec nehodí. A aby utrpení bylo ještě větší, vzali jí děti. Dali
je chůvám, obklopili sloužícími a vychovateli, takže do jejich výchovy vlastně ani mluvit
nemohla. A tak se jí děti po krátkém čase odcizily.
Drozda se soužila a kudy chodila, tudy
plakala. Dříve v noci nespala pro samé štěstí,
nyní pro bol. Pomalu si začínala vzpomínat
na matku a sestru, se kterými se před časem
ve zlém rozešla. Stále častěji vzpomínala na ta
krásná léta, která s nimi prožila a den ze dne více
toužila, aby se mohla podívat domů. Jednou,
když již to nemohla vydržet, zeptala se manžela,
jestli jí dovolí navštívit matku a sestru. Král dal
svolení. Vždyť již delší dobu sám přemýšlel, jak
by se manželky alespoň na pár dnů zbavil.
S těžkým srdcem se Drozda vracela
k domovu. Strachovala se, jak ji matka i sestra
přivítají. Ani nelze slovy vypovědět, jak jí bylo
těžko, když přijela ke dvorci a na dvoře viděla
skákat a skotačit celou kupu zdravých a hezkých
dětí. Vzpomněla si, jak také ona před léty zde
skákala a dováděla a byla přitom šťastná. Teprve
nyní si uvědomila, jak ji ta krásná paní pro
její pýchu vytrestala. Co vytrpěla strachu, než
přešla dvůr a stanula ve stavení, to si nikdo ani
představit nedovede. Nejvíce se bála, zda nebude
na obtíž a nevykáží ji z domu.
Jemna sestru hned poznala, zlíbala ji a zvala
Kamenná panna - kamenný figurální
dovnitř, jako kdyby se mezi nimi nikdy nic
reliéf znázorňující pravděpodobně
nepřihodilo. Drozda se nestačila divit, jak sestra
Ježíše Krista
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zkrásněla. Vypadala jako růže v rozkvětu, zatímco ona sama byla od toho trápení pohublá,
bledá a utrápená. Hned ji také seznámila s manželem. Provdala se za chudého, avšak
poctivého, hodného a pracovitého muže, který po svatbě nezpychl a nezapomněl na svůj
původ. Děti měl rád a sám také dohlížel na jejich výchovu. Setkání Drozdy s matkou bylo
stejně srdečné a upřímné.
Čím delší dobu Drozda u sestry pobývala, tím více se přesvědčovala, jak jsou zde
všichni šťastni a spokojeni, že mezi nimi není falše, ba naopak, že jim Bůh na zdraví a štěstí
požehnává. Vše jí dojímalo a často usedavě plakala. Nakonec začala žehrat na svůj osud
a také na krásnou paní, která jí ho přisoudila: „Ó ty přísná bohyně, ty jsi mě tím královstvím
špatně obdařila. Tam bylo bohatství a sláva, ale nikde štěstí, radost a upřímnost jako je tady
na statku u dobrých lidí, kteří dělají svoji práci poctivě a mají se rádi. Ó mocná, jak si jen
mohla být ke mně tak krutá a zlá!“
Jen ta slova dořekla, zahřmělo, zablýsklo se a z čista jasna před ní stála ta krásná paní
a povídá jí: „Co ty mi tu vyčítáš? Vždyť já jsem tě nechtěla potrestat, ale dala jsem ti jen
to, po čem jsi toužila. Ty sama jsi musela poznat, že královská sláva a moc není všechno.
Udělala jsem to však také proto, abys poznala svou pýchu a lakotu a mohla se napravit.
Pamatuj si, kdo vysoko myslí, hluboko padá.“
Drozda byla tím dlouhým trápením tak změněná, že se v ní žádná pýcha neozvala a té
krásné paní vůbec neodporovala. Jenom prosila: „ Prosím tě, krásná paní, odpusť mi, co
jsem tenkrát udělala a zbav mně toho neštěstí.“ Bohyně jí odpověděla: „To se již stalo. Tvůj
manžel si mezitím vzal za manželku jinou ženu, sobě rodem a majetkem rovnou. Za tebou
posílá posla se vzkazem, že se nemáš na královský hrad vracet, sic se se špatnou potážeš.“
Opravdu po chvíli z lesa vyjel královský posel a ten Drozdě vyřizoval královu vůli. Bylo
tomu tak, jak krásná paní předpověděla. Jen navíc, aby bývalá královna nebyla odkázána
na milost či nemilost cizích lidí, posílá jí odškodné.
Drozda krásné paní děkovala, že ji zbavila toho trápení. Na druhé straně litovala ztráty
svých dětí. Bohyně ji však pohladila po vlasech a tím pohlazením ji vzala paměť na všechno,
co vytrpěla, ale také na děti, které musela nechat na královském hradě. Pak opět zahřmělo,
zablýsklo se a bohyně byla pryč.
Drozda od toho dne byla jako vyměněná. A že byla ještě mladá a nechtěla být sestře
na obtíž, vdala se. Její druhý manžel nebyl chudý. Měl hodinu jízdy koňmo k poledni pěkný
dvorec, kam se Drozda po svatbě přestěhovala. Jemna byla ráda, že všechno dobře dopadlo
a k tomu odškodnému od krále přidala něco ze svého, takže se o budoucnost sestry bát
nemusela.
Po čase se Jemna s manželem vydala na návštěvu k sestře. Když přijeli na místo, ani
svým očím nemohli uvěřit. Stálo tam navlas stejné stavení, jako bylo to jejich. Nejdříve
si mysleli, že nejspíš zabloudili a vrátili se domů. Ale nebylo tomu tak. Vysvětlení bylo
snadné. Drozda s manželem nechali přestavět své stavení po vzoru toho jejího. Věřili, že
v něm bude stejné štěstí a pohoda, jaké jsou u sestry. Také chtěla, aby jejich potomkům
připomínalo událost, která předcházela jejímu napravení a zároveň je varovalo před pýchou
a lakotou.
A tak tomu bylo po staletí. Potomci sester dodržovali nepsaný zákon, podle kterého
změnilo-li se něco na jednom statku, to samé se změnilo i na druhém statku. Když se
později dvorce rozrostly na osady a později na města, dodržoval se nepsaný zákon i pak.
Ještě dnes staří lidé tvrdí a věří tomu, že města Jemnice a Drozdovice, tak se nyní jmenují,
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jsou města sesterská, a když obyvatel jednoho města zavítá do druhého, nemůže zabloudit,
protože jsou si podobná dodnes jako vejce vejci. Jestli je to pravda, nevím. V Jemnici však
na důkaz pravdivosti pověsti ukazují kamennou pannu zazděnou v hradební zdi, která má
připomínat zakladatelku a ochránkyni města Jemnu.
• Zdroje: Vyprávění Marie Uhrové (provdané za Jana Kačenku), které zaznamenal její
vnuk Ing. Karel Bakeš
• Jan Stanislav Menšík, poznámky k pověstem z okolí Jemnice
Napsal JUDr. František Kačenka

Kulturní přehled
5.9.2015
21.00-05.00		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas, Lemond party

7.-13.9.2015
			
			
			

Pojďte, pane, budeme si hrát!
- výstava hraček z dob našeho dětství
- vestibul KD, po – pá 9.00 -16.00, so-ne 9.00 – 14.00 hodin
- pořadatel sympatizanti Hnutí ANO 2011 v Jemnici

12.9.2015
21.00-05.00		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt, Absolut night

12.-13.9.2015 		
9.00-16.00 hodin 		
			
			
			

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

13.9.2015
16.00 hodin		

Doteky strun a kouzla měchu – koncert v kostele sv. Víta
- účinkují Jindřich Macek a Jitka Baštová

19.9.2015
13.00 hodin		
			

II. ročník turnaje HMB O pohár města Jemnice
- zámecký park
- pořadatel MFC Vysočina ve spolupráci s městem Jemnice

19.9.2015
21.00-05.00		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje host Dj Ričí, Cuba libre night

23.9.2015
Beseda na téma: Jídlo a pití ve středověku
16.00 hodin		
- přednáší Mgr. Pavel Macků
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- zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem
Jemnice

25.9.2015
19.00 hodin		
			
			
			

Divadelní představení - Příběh jednoho hradu
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
- vstupné 100,- Kč, předprodej od 7. 9. 2015 v TIC Jemnice, 		
(721 508 737)

26.9.2015
21.00-05.00		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys, heineken party

28.9.-3.10.2015
			
			

Výstava výpěstků a výrobků
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel Svaz tělesně postižených v Jemnici

16.10.2015		
19.00 hodin		
			
			
			
			

„George Gershwin - Muž, který neodešel“
- moderovaný koncert Edity Adlerové, česká mezosopranistky,
sólistky Le Grand Théâtre du Puy du Fou ve Francii
s doprovodem akordeonu, basové kytary a bicích
- vstupné 150,- Kč, předprodej TIC Jemnice, (721 508 737)
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

21.10.2015
16.00 hodin		
			
			
			

Beseda s PhDr. Martinou Indrovou
- téma: Dětský svět II.
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem
Jemnice

25.10.2015
15.00 hodin		
			
			
			

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

Zájezd do Mauthausenu
U příležitosti 70. výročí osvobození jsme obdrželi pozvánku do koncentračního tábora
Mauthausen od Ing. Vlastislava Janíka, historika a člena Mauthausenského výboru. Tuto
nabídku jsme přijali a v sobotu 9. května 2015 se vydali do Mauthausenu, krásného
malebného města na Dunaji, vzdáleného asi 20 km od Lince. Sraz jsme měli na tamním
železničním nádraží s naším průvodce panem Janíkem.
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Toto nádraží bylo počátkem strastiplné cesty vězňů,
kteří museli projít celé město pěšky do kopce, kde stojí
koncentrační tábor. My jsme tuto trasu absolvovali
autobusem. KT byl po válce postupně přetvářen
na Památník KT Mauthausen. I když se vzhled památníku
velice liší od tábora osvobozeného 5. května 1945, je zde
zachováno dost autentických míst, z nichž šla hrůza. KT byl
zřízen po anšlusu Rakouska v roce 1938. Během války sem
bylo deportováno 190 000 osob. Tisíce vězňů našly smrt
na pověstných „schodech smrti“. V létě v zimě s dřeváky
na nohou byli nuceni tahat těžké balvany po 186 úzkých
schodech vedoucích z kamenolomu do tábora. Stovky jich
byly shozeny ze skály pro zábavu dozorců. Tisíce vězňů byly
zavražděny v plynových komorách tábora v tzv. plynovém
voze. Tisíce vězňů byly v táboře popraveny oběšením
nebo zastřelením. Tisíce vězňů byly zavražděny injekcemi
do srdce nebo zmrznutím. Takto zde přišel o život i český
písničkář Karel Hašler 22. 12.1941.

V Památníku je nově zřízena „Místnost jmen“, v níž je zaznamenáno 81 000 lidí, kteří
zemřeli v táboře a jejichž jména jsou známa. Je zde uvedeno i jméno pálovského občana
Vladislava Fialy a jemnického občana Františka Valenty, kteří byli oběšeni ve stejnou dobu
- 27. září 1944 v 10.30 hodin.
Za plotem tábora byl ukládán popel z kremačních pecí. Dnes je zde nejpietnější místo
s pomníčkem. I my jsme zde uctili památku položením kytičky. V Parku pomníků, který je
součástí tohoto areálu, se nachází i Československý památník s výzvou „LIDÉ, BDĚTE“.
S vynikajícím výkladem pana Janíka jsme tento areál procházeli více jak tři hodiny.
Odnášeli jsme si mnoho smutných pocitů. Válečné události by se už nikdy neměly opakovat.
Za muzejní spolek Olga Pitourová

Barchan 2015
Vážení čtenáři Jemnických listů,
jak jsem slíbila v minulém vydání JL, předkládám příjmy a výdaje historické slavnosti
Barchan 2015. Pro přehlednost zpracováno do tabulky:
BARCHAN 2015 - VÝDAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
14.
15.

Zámek - agentury
N.K.N. - scéna, průvody, fundus
Tisk - plakáty, vstupenky
SMM - příprava, úklid
OSA, materiál, služby
Ohňostroj
WC
Fundus,lavice, lavičky, prapory,
Koně
zámek- zábavy, koncert, zvuk
Dohody
Občerstvení
Pódium zápůjčka
Reklama, propagace
Vlak
Ubytování, strava (Polsko)
CELKEM:

rozpočet
130 000,00 Kč
70 000,00 Kč
15 000,00 Kč
135 000,00 Kč
15 000,00 Kč
40 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
16 500,00 Kč
155 000,00 Kč
75 000,00 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
20 000,00 Kč
18 000,00 Kč
0,00 Kč
744 500,00 Kč

skutečnost
118 240,00 Kč
70 000,00 Kč
16 512,00 Kč
145 441,00 Kč
17 423,00 Kč
40 000,00 Kč
12 705,00 Kč
110 925,00 Kč
23 058,00 Kč
165 448,00 Kč
69 993,00 Kč
5 847,00 Kč
21 465,00 Kč
65 621,00 Kč
0,00 Kč
26 837,00 Kč
909 515,00 Kč

BARCHAN 2015 - PŘÍJMY
1.
2.
3.

Kolotoče
Stánky
Dotace Kraj Vysočina
CELKEM:

rozpočet
300 000,00 Kč
180 000,00 Kč

skutečnost
300 000,00 Kč
187 660,00 Kč
100 000,00 Kč
480 000,00 Kč
587 660,00 Kč
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Dotaci z Kraje Vysočina dostane město Jemnice
až po předložení vyúčtování historické slavnosti
Barchan. Z tabulky je zřejmé, že těchto 100.000,- bylo
z velké části použito na rozšíření fundusu - na pořízení
nových kostýmů, halaparten, obuvi a praporů.
Rozpočtováno naopak nebylo zapůjčení pódia a náklady spojené s pobytem zástupců
z partnerského města Reszel z Polska. Rovněž částka na reklamu a propagaci slavnosti byla
v původním rozpočtu nižší.
*****

Poděkování
Milí čtenáři Jemnických listů, ráda bych ještě jednou poděkovala všem, kteří se
na zdárném průběhu letošní slavnosti podíleli. Vzhledem k tomu, že jsem jako kulturní
referentka města Jemnice organizovala letošní ročník ze své pracovní pozice jako poslední,
chci poděkovat úplně všem, kteří se za posledních 15 let do příprav a organizace Barchanu
zapojili. Jmenovitě děkuji paní Janě Jánské a panu Stanislavu Bradovi, ti mi byli velkou
oporou a na základech, které oni dva vybudovali, jsem já mohla pokračovat.
Sluší se poděkovat i všem těm, kdo se mnou spoluvytvářeli kulturu v Jemnici. Děkuji
členům Muzejního spolku v Jemnici, Svazu tělesně postižených v Jemnici, žákům
a učitelkám ZUŠ v Jemnici. Skvělá spolupráce byla s Chrámovým sborem při kostele sv.
Stanislava v Jemnici a Komorním sborem při ZŠ v Jemnici. Děkuji rovněž pracovnicím
Domu dětí a mládeže v Jemnici, Dětskému domovu v Jemnici, Nezávislému klubu nadšenců
Jemnice, dětem a kantorům ZŠ v Jemnici a MŠ v Jemnici, AFT Jemnice, Mladým za rozvoj
Jemnice a panu děkanu Brychtovi. Poděkování patří rovněž mým kolegyním z radnice, které
mi pomáhaly při zajišťování kulturních pořadů v kině a KD. Děkuji své rodině za podporu
a pomoc. Omlouvám se všem, kteří se v tomto výčtu nenašli. Bylo vás opravdu mnoho.
Děkuji všem členům redakční rady, se kterými jsme se pravidelně měsíc co měsíc
scházeli. Moji práci vydávání Jemnických listů ovlivnily dvě dámy, které JL opravovaly
z hlediska gramatiky - paní Hana Findová, která není bohužel již mezi námi a paní Majka
Laučíková. Obě dvě mne učily český jazyk na zdejší základní škole. Jsem moc ráda, že jsem
s nimi mohla trávit příjemné chvilky právě nad opravou JL a měla možnost se v gramatice
našeho jazyka stále zdokonalovat a učit se novým věcem.
Děkuji všem pravidelným přispěvovatelům do JL, bez kterých by se stěží obsah každého
čísla naplnil. Děkuji slečně Monice Holíkové, jejíž kresby zdobí obal Jemnických listů.
Děkuji i všem tiskárnám, se kterými jsem po dobu 14 let spolupracovala.
Děkuji i vám, milí čtenáři Jemnických listů, po čtrnáct let jsme se spolu setkávali
na stránkách našeho měsíčníku. Společně se členy redakční rady jsme pro vás připravovali
každé jednotlivé vydání a je nám odměnou zpětná vazba, že se JL mezi obyvateli našeho
města opravdu čtou.
Děkuji vám všem! Bez vás bych svoji práci v takové míře nezvládla.
Dana Babišová
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Uctění památky velkého Čecha v Jemnici
I absolutní laik, pro kterého je historie španělskou vesnicí, si pamatuje dvě zásadní
data z dávné české historie. Rok 1212 se připomíná Zlatou bulou sicilskou, která oficiálně
přiznala dědičné právo na královskou korunu českému panovníkovi. Stejně tak asi není
třeba nikomu připomínat, co se stalo v Kostnici 6. července roku 1415. Tehdy se tragicky
završil život a osud velkého českého reformátora církve mistra Jana Husa.

Tradičně si připomínáme smutné jubileum formou státního svátku. Nejinak tomu bylo
v pondělí 6. července 2015. Šest set let je ovšem ojedinělou příležitostí připomenout si
slavného myslitele o něco víc.
Na malém návrší u gotického kostela sv. Víta byla zasazena lípa. Lípa, která bude
připomínat odkaz na sváteční den ještě dlouhá desetiletí a staletí.
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Přesně ve 14.00 hodin se sešly desítky obyvatel města, aby společně se mnou a slečnou
Kateřinou Axmanovou zavzpomínaly na učení mistra Jana Husa. Při projevech jsme se
neomezili na superlativy, kterými bychom mistra vynášeli k výšinám. Naopak je osoba
Jana Husa velmi zajímavá, protože si jí historie pohrávala tak, jak se to tomu či onomu
režimu hodilo. A právě toto setkání mělo za cíl uvést řadu okolností na pravou míru. Podle
ohlasů posluchačů se nám to povedlo. Věděli jste například, že šlachovitá a štíhlá postava
s bradkou, pro mistra Jana tolik signifikantní, patří jeho příteli Jeronýmu Pražskému?
Zkrátka jsme se snažili ojedinělou postavu českých dějin vykreslit jako člověka z masa
a kostí, který tolikrát o svém učení zapochyboval, měl kladný vztah k ženám, stejně jako
k dobrému jídlu a pití.
Nemohli jsme zapomenout na rodáka z blízkých Mladoňovic - Petra, jehož
prostřednictvím se dozvídáme poměrně podrobně o pobytu v Kostnici, včetně detailně
vylíčených posledních minut života mistra Jana.
V závěru malého ceremoniálu jsme odhalili pamětní destičku, která bude u zasazené
lípy připomínat, že si v Jemnici dokážeme vážit vzácných předků.
Pro zájemce pak následovala prohlídka kostela sv. Víta s výkladem zcela zdarma. Pro
vás ostatní je též připravena za symbolický poplatek, tak nezapomeňte ojedinělou jemnickou
památku navštívit.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

V. Jemnická bitva očima účinkujících aneb Jemnice se
vrátila do rukou Jošta Lucemburského
Již popáté se město Jemnice ocitlo uprostřed léta v době Lucemburků. Zatímco v červnu
si připomínáme slavností Barchan pobyt královny Elišky ve městě, letními bitvami se
vracíme do časů krále Karla IV. a jeho následovníků.
Tentokrát nám počasí opravdu přálo. Teploty šplhající bezmála ke čtyřicítce, po dešti
ani památky, vyprahlý trávník a těla návštěvníků chladili pouze přítomní hasiči se svojí
technikou a místní stánkaři s chlazenými nápoji.
Ještě před polednem se průvod rytířů, dam i obyčejných vesničanů vydal za zvuku bubnů
ulicemi města, aby všem přítomným oznámil, co se odpoledne bude odehrávat v zámeckém
parku. Někteří občané byli tak vlídní, že cestou svlažili naše vyprahlá hrdla různými nápoji
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(i těmi ze sedmého schodu), abychom v tom horku nelekli žízní a mohla se odpoledne
odehrát ta avizovaná bitva. V parku poté následoval nácvik bitvy a pak už se otevřely brány
areálu a první návštěvníci mohli vstoupit. A že se bylo na co dívat! Dřevěné, látkové i pletené
hračky, figurky z makovic i kukuřičného šustí, spousta různých šperků, repliky zbraní, pohled
na dobové tábořiště a gotické stany.
Samotný program zahájila ve 13.50 slavnostní salvou z děl litoměřická skupina Soldát.
Následovalo několik vstupů hudební skupiny Lucrecia Borgia, ukázky ekvilibristického umění
žongléra Milana, polovážné vystoupení Poslední propadne peklu (na motivy stejnojmenného
filmu) v podání skupiny historického šermu Bakaláři. Nemohly chybět ani krásné exotické
tanečnice Vendulka Pánková (Miss Orient 2006), Amira Sofia a Zafira. Oči a uši návštěvníků
potěšily gotické tance jihočeského sdružení La Volta, představení s koňmi Equidance, právo
útrpné v podání Svobodných pánů i představení divadelníků z Jemnice.
Před pátou hodinou odpolední se bojiště zaplnilo účinkujícími. Přítomné ženy a dívky se
oděly do dlouhých šatů dle příslušné módy, mnohé z nich si zavinuly vlasy různými závoji
a rouškami, páni si ke středověkému spodnímu prádlu přivázali nohavice, navlékli košile,
varkoče a ti movitější a bojovnější i různé plechy, ramena a helmice, jak velel tehdejší bojový
dresscode. Připravily se meče, štíty, kopí i střelné zbraně.
Vše začalo idylicky. Král Karel IV. se svojí třetí ženou Annou Svídnickou navštívil svého
mladšího bratra Jana Jindřicha a jeho rodinu. Šlo o setkání rodinné, avšak velice důležité. Král
Karel potvrdil bratrovu závěť a schválil budoucí rozdělení Janových statků mezi jeho tři syny.
Když Jan Jindřich zemřel, začal mezi jeho syny zuřit boj o zděděný majetek. Žádný nebyl
spokojen, všichni chtěli víc a domáhali se ho klidně i se zbraní v ruce. Jejich šarvátek nebyla
ušetřena ani Jemnice. I o ni byl sveden krutý boj a mnoho nevinných přišlo o život. Nakonec
se však podařilo vše urovnat a Jemnice se vrátila do rukou právoplatnému majiteli.
Bohatý sobotní program vyvrcholil ohňovým vystoupením v podání SHŠ Bakaláři a zbrusu
novou fire show Společenstva meče a ohně Novus Origo z Polné, které toto historické dění
organizovalo. Celá akce probíhala za podpory města Jemnice, Správy majetku města Jemnice
s. r. o., firmy Protisk Prchal, Vodárenské akciové společnosti a. s., firmy ZEOBS Jemnice, ZD
Budíškovice a Rádia Jihlava.
Mgr. Věra Kašíková alias Anna Svídnická
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Poděkování
Jako blesk se městem roznesla zpráva, že paní Dana Babišová dala výpověď a že
na vlastní žádost opouští místo kulturní pracovnice. Dana si svým lidským přístupem
dokázala získat důvěru mnoha jemnických občanů, a tak kolem sebe vytvořila okruh
spolehlivých lidí. Jedině tak mohla vykonávat tuto náročnou práci a plnit úkoly, které jí
každým rokem přibývaly. Rozhodla jsem se, že paní Daně za její práci pro město poděkuji
nejen svým jménem, ale i za všechny členy organizací, kterým pomáhala spoluvytvářet
městskou kulturu. Dana spolupracovala s muzejním spolkem, s invalidy, s důchodci,
s Lucemburky, s pěveckými sbory, s DDM i se všemi školami. Slavnost Barchan dovedla
spolu s přáteli, mezi něž se také řadím, k těm nejlepším výsledkům. Jsou lidé, kteří si dělají
zásluhy na zařazení slavnosti na prestižní seznam, ale bez té obyčejné mravenčí práce by
dnes tato slavnost těžko existovala. Jemnické listy Dana redigovala s velkou svědomitostí
a získala mnohá ocenění hlavně v okolních městech. V loňském roce se jí podařilo úspěšně
a po mnoha letech založit opět v Jemnici ochotnické divadlo. Že mají lidé v Jemnici paní
Danu rádi, se promítlo i na dobrém výsledku ve volbách do zastupitelstva.
Až budete číst moje poděkování, bude už jemnickou kulturu vytvářet jiný člověk.
Tentokrát prý bude zastávat funkci vedoucího odboru kultury a bude tak v jiném postavení
a v jiné platové třídě než paní Dana. O zřízení tohoto odboru jsme se neúspěšně snažili už
mnoho roků, no, a tak se to nakonec podařilo. A dokonce bude přijat i další člověk, aby tam
ten vedoucí nebyl sám.
Přeji paní Daně Babišové, aby se jí v novém zaměstnání líbilo a aby na nás vzpomínala
v dobrém. A novým kulturním pracovníkům, nebo pracovnicím přeji, aby si dokázali (tak
jako Dana) získat přízeň obyčejných jemnických občanů, bez jejichž pomoci se tato práce
dělat nedá.
Jana Jánská, kronikářka města Jemnice

Pálovská neckyáda 2015
V sobotu 11. 7. 2015 bylo na rybníce Lukavec u Pálovic k vidění několik zvláštních
plavidel. Konal se tam totiž další ročník Pálovské Neckyády. Na hladinu rybníka se vydala
dvě plavidla z kategorie mladších a 6 plavidel z kategorie starších (bráno dle věku posádky).
Mimo představení jednotlivých plavidel proběhl i slalom mezi bójkami a rychlostní závody.
O celkovém pořadí plavidel rozhodovali všichni návštěvníci akce, kteří přidělovali
své hlasy plavidlu, které je nejvíce zaujalo. První místo v kategorii mladších získal Jan
Ringelhán junior s plavidlem Dráček Soptík. V kategorii starších pak první místo obsadili
Tři králové se svojí cestou do Betléma. Plavidlo bylo dílem Miloše Šálka, Jiřího Havlíka
a Václava Suchého.
Mimo závodů plavidel se uskutečnila i doplňková soutěž plavců o trička Pálovské
neckyády.
Po celé odpoledne byl pro děti připraven skákací hrad. Děti se také mohly svézt
na nafukovacím motorovém člunu, který přivezla profesionální jednotka hasičů z Jemnice.
Díky slunečnému počasí to bylo pro všechny účastníky i návštěvníky akce jistě vydařené
36 / Jemnické listy / září 2015

odpoledne v příjemném prostředí pálovských rybníků. Již nyní můžete přemýšlet nad vaším
plavidlem, aby se nás zde za rok na další Pálovské neckyádě sešlo co možná nejvíce.
Závěrem nesmíme zapomenout na všechny partnery a sponzory akce: obec Pálovice,
Jemča Jemnice, BAN STAV Jemnice, ZD Menhartice, .A.S.A. Dačice, Jednota Jindřichův
Hradec, Vaila Jemnice, PC shop Jemnice. Poděkování patří také všem pořadatelům
za přípravy a hladký průběh akce.
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Kompletní výsledky:
Kategorie: Starší necky
Název plavidla
Posádka
Tři králové (cesta do Betléma) Miloš Šálek, Jiří Havlík, Václav Suchý
Hawai
Radim Jahoda
Bleskový šnek
Jan Ringelhán
Blesk MC šnek (pomalejší šnek)
Tomáš Mžik
Růžový panter
Josef Králík
???
Karel Králík
Kategorie: Mladší necky
Název plavidla
Dráček Soptík
Střela

Posádka
Jan Ringelhán junior
Dominik Bauer

Hlasy
42
39
29
19
18
15

Pořadí
1
2
3
4
5
6

Hlasy
92
49

Pořadí
1
2

Bc. Zdeněk Hopian

Klub důchodců v Jemnici vám chce také něco říci
Dnes nebudu psát za klub, ale za svoji osobu. V Jemnici dne 25. 6. 2015 jsme se sešly
v ulici Lipová dvě generace. My důchodci, nar. 1936 a 1937 a mladá generace, žáci zdejší
školy.
Na konci této ulice, kde stojí Motorpal, měla v roce 1948 stát nová škola. Proto se páni
učitelé domluvili, že se v této ulici po obou stranách silnice zasází 52 topolů. Tyto stromy
měly lemovat cestu do školy.
My důchodci nar. 1936 a 1937 jsme byli žáky 7. třídy a bylo nám 11 a 12 let. Byla to
dívčí a chlapecká třída. Pod vedením učitelů každý napsal nějaké říkání a básničku a vložil
do skleničky, která byla potom zapečetěna voskem a uložena ke kořenům. Škola se nakonec
nedostavěla a opravila se zdejší škola na náměstí.
Po 68 letech při rekonstrukci kanalizace a silnice se stromy pokácely. Pan místostarosta
Novotný zařídil, aby se při odstraňování kořenů více dávalo pozor, jestli se nějaká sklenička
nenajde. Z těch 52 se našly jen 4 a z toho jen 2 byly čitelné. 68 roků ležely v zemi.
Aby se zachovala tradice pro další pokolení, tak jsme opět už jako důchodkyně s děvčaty
ze zdejší školy uložily lahvičky ke kořenům mladých stromů na stráni pod dětským
domovem. Všichni si přejeme, aby je jednou někdo našel.
A teď napíši básničku, kterou jsem dala do lahvičky:
Stromečku zelený, do země tě sázím
a ke kořenům tvým skleničku s básničkou vložím.
Sluníčko tě bude hřát, déšť z nebíčka zalévat.
Tak jako každý člověk musí v životě bojovat,
tak i ty se budeš s problémy potýkat.
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Přijdou i dny, kdy vítr, sníh a mráz
tě budou ohrožovat.
Ale nebudeš nikdy sám.
Lidé budou kolem choditi
a ty jim na oplátku zamáváš svými větvemi.

Marie Čurdová

Vzpomínka
Dne 6. září 2015 to bude 5 let,
kdy nás opustil milovaný a milující manžel, tatínek
a dědeček,
švagr, strýc a kamarád
pan František Zadražil z Jemnice
S láskou vzpomíná
manželka Rosita
Vzpomínka
Dne 22. září 2015
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Karla Štěpána z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a synové s rodinami

Nohejbal
Poslední červnová sobota již tradičně patří nohejbalovému turnaji „JeMaVaTe Cup“,
který se odehrává na písčitých kurtech v areálu sokolovny. Letošní druhý ročník přilákal
do Jemnice na patnáct družstev, která byla rozlosována do dvou skupin. Do skupiny ,,A“ byl
nasazen vítěz z minulého ročníku M. B. tým. Do skupiny „B“ pak druhý z minulého ročníku
Mindy team. Skupinu „A“ tvořilo osm týmů, skupinu „B“ pak sedm. Hrálo se systémem
každý s každým ve skupinách na dva vítězné sety. Do čtvrtfinále postoupila první čtyři
družstva z každé skupiny. Ta se utkala křížem. O pořadí na devátém až patnáctém místě
rozhodovaly body (rozdíl setů) ze základní skupiny.
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Žádná akce se neobejde bez finanční podpory sponzorů. Letošní 2. ročník podpořili:
JAN ŠPLÍCHAL – instalatérské, svářečské, topenářské práce, stavební dozor, PAVEL
HLOUŠEK – soukromý zemědělec, ZBYNĚK ČECH – pořez dřeva a služby v zemědělství,
ALEŠ KASAL – provozovatel restaurací (U Krále Jana, Na Podolí, Kuželna), TOMÁŠ
VAŇURA – elektro-opravna Jemnice. Zvláštní poděkování patří všem, co se starali po celou
dobu turnaje o žaludky hráčů, tak i diváků (Jana Vaculínová, Martina Křivanová, Milan
Trnavský, Standa Slabý, Monika Chalupová a Dáša Beňadíková) a všem, kteří se aktivně či
neaktivně zapojili do příprav letošního ročníku.
Turnajové NEJ: 15 družstev, 53 hráčů, odehráno 57 zápasů, 130 setů. Vše odřídilo
kvarteto rozhodčích (Pavel Jobbagy, Jarda Ondrák, Honza Sedláček a Pavel Tobolka).
Nejstarší hráč - Stanislav Slabý (Panikáři), nejlepší hráč turnaje - Ondřej Dokulil
(Sebranka).
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Pořadí v turnaji:
1. Sebranka (Jemnice)

Dáňa, Apetauer, Dokulil

2.

M. B. team (M. Budějovice)

3.

SDH Mladoňovice,,A“

Michal, Samek, Karásek

4.

JeMaVaTe „A“ (Jemnice)

Kříž, Tesař, Koutný, Vaculín

5.

Panikáři (Jemnice)

Slabý, Křivan, Kašparides, Peří

6.

Zaneřáděnci M.B. (M. Budějovice)

7.

Grand (Jemnice)

8.

Topoly (Slavonice)

9.

Yakuza (M. Budějovice)

Fousek, Skřivánek, Přibil, Ježek

10.

SKP Jemnice

Nehyba, Liška, Havlíček

11.

Černí koni (Jemnice)

Sevelda, Anděl, Gardoň, Čermák

12.

SDH Mladoňovice „B“

Daňhel, Zvěřina, Janda

13.

Nidrc team (Třebelovice)

Niederhofer, Niedehofer, Liška, Tesař

14.

Mindy team (Staré Město p/ Landšt.)

15.

JeMaVaTe „B“(Jemnice)

Mandát, Křivánek, Reegen, Jedlička
Za pořadatele Aleš Jedlička

Krajská hasičská soutěž mladých hasičů
V neděli 7. 6. se ve Velkém Meziříčí konala krajská soutěž 60 metrů překážek
VYSOČINY pro mladé hasiče z celého kraje. Této soutěže se účastnili i mladí hasiči
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z Jemnice. Naše výprava čítala 7 mladých hasičů soutěžících jako jednotlivci v různých
věkových kategoriích. Tato soutěž byla velice dobře připravená a odpovídala kvalitní
krajské soutěži. Podle toho vypadala startovní listina a velice vyrovnané výsledky všech
soutěžících. Po ukončení všech pokusů ve všech kategoriích naše výsledky byly následující.
Kategorie: chlapci mladší:
Adam Pikola – 6. místo, Dominik Černý – 14. místo.
Kategorie: chlapci starší:
David Pikola – 12. místo, David Nevrkla – 14. místo.
Kategorie: dívky starší:
Sandra Brabcová – 16. místo, Aneta Šerková – 19. místo, Klára Vaculová – 22. místo.
Více informací a fotografií naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/SDH.
Jemnice.
Milan Šerka

Kulturní kalendář
Mladoňovice
1. 9. 		
6. 9. 		
		
		
11. 9.		
12. - 13. 9.
13. 9. 		
3. - 4. 10.

Začátek školního roku
Soutěž „O pohár Petra Mladoně“ – třebíčská liga
(sportovní areál Chobot),
začátek 12.00 hod.
Pouťová zábava (kulturní dům – SDH) – začátek ve 20.00 hod.
Pouťové slavnosti
Procesí poutníků k Dobré Vodě – začátek 10.00 hod.
Rybářské závody mini – max. CARP

Police
6. 9. 		
8. 10. 		
		

Pouť, poutní místo Hájek, celý týden lunapark u hasičovny
7. Broučkiáda, začátek v 17.30 hodin v ZŠ, MŠ, Klub maminek,
průvod broučků po obci

Radotice
5. 9.		
20.00 hod.

Pouťová zábava, o večer bez nudy se postará skupina DRINK, KD,
- vstupné 60,- Kč, pořadatel TJ Družstevník Radotice

Je to již tak dávno?

Radotice

To, co v současném „novověku“ zaznamenáváme, dle toho, že žijí pamětníci, změn
se neudálo dávno, ale včera. Dávno je tomu, co nám praotec Čech vybral na této planetě
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tento úžasný prostor, naši vlast. Na nás pak je uhájit si tuto výsadu podobně jako naši
předci navzdory všemu a všem. Cestu novověkem nám velice usnadní důkladné ohlédnutí
se do minulosti a čerpání tam nepřeberných zkušeností. K naší překotné době je velice
vztažná věta s výstražně vztyčeným ukazováčkem, kterou kdosi napsal: „V zemi něco hučí
již po mnoho let, kdo má tenké uši, může to slyšet.“
Bylo by naivní a primitivní zastávat názor, že přemýšlet o stále novějších a modernějších
věcech je zbytečné, až nebezpečné. Nebýt badatelů v medicíně, mnoho z nás by se těchto
lidu prospěšných změn nedožilo a život mnohých by byl provázen útrapami, které by kvalitu
života podstatně snížily. Průvodním jevem tohoto pokroku je, jak odborníci označují, století
nemocných duší. Přílišná informovanost o možnostech, které existují, navozuje v lidech
psychické stavy s projevy agresivity, či naopak touze po uplatnění, které se snaží realizovat.
Politická dráha pak je jednou ze schůdných příležitostí. Dřívější odborné označení pro tento
stav bylo „psychopat po uplatnění toužící“. Lékaři našich duší to pak nemají vůbec lehké,
zvláště pak, když nejsou na tento nával připraveni. Velice by jim napomohlo změnit klima
ve společnosti. Nebylo tomu jinak dříve a není tomu jinak ani dnes.
Není všechno pro všechny. Dali jsme sice lidem svobodu, ale pro překotné tempo vpřed
jsme jim nedali možnosti této změny užívat. Zůstávají rozeseti kolem cesty a bezradně
hledí, kam že se to všechno valí. Vzali jsme jim jejich svět, inteligentnímu a vzdělanému
politikovi nemůže být lhostejné, kolik nás doputuje do cíle, cíle důstojně prožitého života.
Neřešení tohoto problému se stává stále těžším a těžším balvanem, který omezuje. Žít
izolovaně od tohoto dění se již samo vylučuje. Již to, že existuji, mě k něčemu zavazuje,
přiznává nároky a klade povinnosti. Děti, školáci svými předepsanými nároky na rodiny,
které ve velké většině na tom ekonomicky nejsou nejlíp, jsou zátěží. Díky milujícím
skromným rodičům, sponzorství prarodičů a hodných tet, to jakž takž zvládají. Rodiny
těch, co toto zázemí postrádají, to mají těžší. Něco nám zachytí i sociální záchranná síť,
ale bude stále tak ohleduplná? Vybavování spotřebního zboží moderními doplňky se jeví
v mnoha případech nadbytečné, navyšuje cenu, kterou pak finální výrobek má, a bez nich
by sloužil stejně dobře a bezpečně. Mnoho nenáročných zákazníků by tuto změnu uvítalo.
Konkurence na trhu však brání výrobci se touto cestou vydat, váha reklamní informace
v branži ovlivňuje zákazníky natolik, že by je nezískal.
Riziko této cesty je příliš velké. Podléháme obalu a reklamě, domu si pak odnášíme
zboží, ze kterého odložíme do odpadního koše nezanedbatelné procento z ceny, kterou jsme
za zboží zaplatili a za likvidaci odloženého opět zaplatíme. Zmínka o těchto nesrovnalostech
až nespravedlnostech má upozornit na potřeby všech, co jsou slušní, poctiví a chtějí prožít
svůj život v rámci svých schopností a podle svých představ. I život na okraji společnosti
může být spokojený a šťastný. Bohužel ti, co určují pravidla, to dobře vědí, ale vidět to
nechtějí. Vsadili na neviditelnou ruku trhu. Ruku, které jsou nezaopatření a systémem
zplození trosečníci lhostejni.
Neviditelná ruka trhu jde, jak jinak, než za ziskem. Podnikatel není charita, má pravdu
v tom, že s tímto problémem si musí poradit stát. Stát, který se oprostil téměř od všeho
a nedůslednosti, která umožnila vytvořit únikové cestičky, jak neplatit správně daně, začíná
mít potíže sám se sebou. Na přemnožené hrací automaty jsme uspořádali hon ve snaze
vymýtit závislost. Tyto potvůrky, zvláště u nás dobře živené, se nechtějí dát, uchylují se
do ilegality a čekají na svoji renesanci. Podhoubí, které je zaséváno zvláště mezi mládeží,
stojí za povšimnutí. Smekám před jejich schopnostmi a technikou, kterou ovládají. Jak se
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ale říká, čeho je moc toho je až příliš. PC doma i ve škole, notebook na cestě, tablet v kapse
a chytrý telefon vždy po ruce. Spojení se světem vzdáleným i blízkým permanentně. Sejdou
se čtyři mladí lidé v restauraci, stráví tam dvě hodiny a kromě přístupového pozdravu „čau
vole“ se tam strávený čas, kromě objednávek u číšníka, odehraje bez slov s mobilním
telefonem či tabletem v ruce. Prstům notně otlačeným a ošoupaným je nutno dát pohov.
Posezení je u konce, tak kdy zas, „ahoj.“ Odchází, nejsou spiti do němoty, němě se jenom
vyjadřují. Přehnané, trochu snad, závislost nepochybně začínající zatím nevinná, nezisková,
náklady jen za esemes.
Varovná věta, kterou zmiňuji v úvodu, má pokračování: „Hučí to a hučí stále víc a víc,
což jste lidé hluší, neslyšíte nic.“
Blahopřejeme jubilantům:
V a l ch á ř o v á Marie
T o b o l k o v á Ludmila
V y l e t ě l o v á Hana
K u ch a ř
Bedřich

82 roků
84 roků
75 roků
73 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. září 2015. Zdůrazňuji,
že ty příspěvky, které dostaneme 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 do TIC v Jemnici).
Dana Babišová
Složení redakční rady:
předseda: Milan Šerka
členové: Jana Jánská a Mgr. Ing. Vít Feldbabel
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Obrazový seriál
Jemnický hřbitov - dolní kříž, 2015
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