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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
je opět čas, kdy je mou milou povinností podělit se s Vámi
o postřehy z radnice.
Dnešní den (15. 9.) je významný tím, že se konečně
zprůjezdnil most v ulici Želetavská. Jde o další stavební akci
na území města Jemnice, kterou Kraj Vysočina (KV) dotáhl
do zdárného konce. Věřím, že budete potěšeni z dalších
investičních plánů, které KV zamýšlí. Patrně (záměrně se
držím tohoto slova, protože v investiční oblasti není nikdy nic
stoprocentní – zvlášť termíny) se již v příštím roce dočkáme
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kompletní rekonstrukce ulice Znojemská. Opět narazíme na drobná úskalí, hlavně z pohledu
dopravního, ale jsem přesvědčen, že naleznete pochopení. Další dobrou zprávou je záměr
KV ohledně rekonstrukce silnice v Podolí (od křižovatky Želetavská až po křižovatku
na ulici Slavonickou). Město Jemnice se připojí s kompletní rekonstrukcí chodníků,
přídlažby apod. Důležitá část našeho města tak patřičně „prokoukne“. Pokud vše půjde
podle plánu, této akce se dočkáme v průběhu roku 2017.
Tím stavební ruch v Jemnici (bohužel/bohudík) nekončí. Stále probíhají práce
na rekonstrukci vodovodů a kanalizací. To jistě není třeba připomínat, každý s tím nějakým
způsobem zápolíme. Když ale odvrátíme zrak z výkopů k výšinám, tak nám neuniknou ani
práce na jemnickém zámku. Díky financím Ministerstva kultury ČR a Cyriaků se v letošním
roce dočkáme nové střechy na části zámku, stejně jako obnovy historických vikýřů (které
byly rozebrány za souhlasu památkářů a ne živelně, jak se Vás někteří „vizionáři“ snaží
mylně informovat).
Stavět nové věci je dobré, rekonstruovat ty stávající je ještě náročnější. Město Jemnice
nezapomíná ani na údržbu zeleně. Pro někoho možná překvapivě došlo k osázení zadní
části PS útvaru. Zaznamenali jsme různé názory, naštěstí vesměs pozitivní. Bývalý PS
útvar je na kraji města při frekventovaném vjezdu a nesporně je vizitkou Jemnice. Mrzí
mne, že tzv. DIRTPARK pro terénní cyklisty, který se zde taktéž nachází, není využíván
a je v neuspokojivém stavu. Na zdárné cestě je příprava cvičného hřiště pro hasiče v krajní
části této lokality. Ještě v letošním roce zde bude oset trávník a na jaře příštího roku by
se měly osadit jednotlivé prvky pro trénink ušlechtilého hasičského sportu vč. zázemí.
Další zájmová činnost nalezne v Jemnici důstojný prostor, který si zaslouží. Rád bych ještě
u hasičů zůstal a lehce si posteskl, že se v letošním roce nebudou konat atraktivní noční
závody na náměstí Svobody. Důvod jistě není třeba popisovat.
Od hasičů k Policii. Jako předseda komise prevence kriminality jsem si od vedoucího
obv. odd. v Jemnici vyžádal některé údaje, které mohou být zajímavé i pro Vás. V roce 2014
bylo na území města Jemnice spácháno celkem 74 trestných činů. Z toho bylo 20 případů
násilné kriminality a 30 případů majetkové kriminality. Z přestupkové činnosti jsme se
„dočkali“ celkem 27 přestupků proti veřejnému pořádku, 22 proti občanskému soužití, 29
proti majetku a 7 na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Na závěr
odstavce si troufám tvrdit, že spolupráce mezi městem Jemnice a Policií ČR je na vysoké
úrovni a nezbývá tedy než doufat, že to tak vydrží i do budoucna.
Ke konci mého článku přijměte tip na výlet. Svazek vodovodů a kanalizací Třebíč
a Vodárenská akciová společnost zrekonstruovali vodojem Kostelíček (příjezd z ulice
Arbesova). Ten už ke své funkci neslouží řadu let, ale našel nové využití. Totiž jako
rozhledna, ze které se Vám nabídne jedinečný pohled na celou Třebíč. Za povšimnutí pak
stojí i expozice historie vodárenství stejně jako audiovizuální promítání v bývalé nádrži.
Vodojem bude přístupný každou středu, sobotu a neděli, tak neváhejte, až budete uvažovat,
co s načatým víkendem.
Vážení spoluobčané, jsem rád, že kontakty na mou osobu využíváte, byť jistě
máte někteří tu zkušenost, že vše nejde ke spokojenosti všech. Se svými problémy,
dotazy, stížnostmi apod. se na mne můžete obracet na telefonu 775 394 944, mailu:
mistostarosta@mesto-jemnice.cz, prostřednictvím facebookového profilu nebo přímo
na osobní schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

říjen 2015 / Jemnické listy / 3

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 9. září 2015 (výtah z usnesení)
Rada města schválila:
- Organizační řád Městského úřadu v Jemnici od 10. 9. 2015.
- Bezplatný pronájem části parku za fotbalovým hřištěm za účelem pořádání
2. ročníku HMB turnaje O pohár města Jemnice ve dnech 18. - 20. 9. 2015.
- Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ: 00289531 se
sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvková
organizace,
IČ: 00091766, se sídlem Zámek č. 1, 674 01 Třebíč.
- Ukončení pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 2.15 v budově č.p. 2
na ul. Husova v Jemnici (podnikatelský inkubátor). Pronájem bude ukončen
dohodou ke dni 30. 9. 2015.
- Spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR týkající se pravidelného
servisu poskytovanému občanům města Jemnice a přilehlých částí v prostorách
Městského úřadu Jemnice.
- Pronájem místnosti č. 3.09 v budově č.p. 2 na ul. Husova v Jemnici
(podnikatelský inkubátor) za účelem provozování kanceláře pro energetické,
finanční a ekonomické poradenství. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 10.
2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
- Záměr prodeje pozemku p.č. 706/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 1701 m2
v k.ú. Jemnice za cenu 350 Kč za 1m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem.
- Ukončení nájemní smlouvy ze dne 9.11.2011 na část pozemku p.č. 784/1 kultura
ostatní plocha o výměře 180 m2 v k.ú. Jemnice dohodou ke dni 30. 9. 2015.
- Smlouvu č. VVB/OI/146/2015 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice a STARNET, s.r.o., IČ: 26041561, se sídlem Žižkova 226/3,
370 01 České Budějovice.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330028507/001 uzavřenou mezi
městem Jemnice, IČ: 00289531, Husova 103, 675 31 Jemnice a E.ON Česká
republika, s.r.o., IČ: 25733591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice.
- Záměr pronájmu pozemku p.č. 997/4 kultura ostatní plocha o výměře 120 m2
v k.ú. Jemnice za cenu 4,- Kč, za 1 m2.
- Smlouvu o předání o ochraně datových sad evid. č. VSO/OI/147/2015 uzavřenou
mezi Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
a městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice.
Rada města vzala na vědomí:
- Jednací řád Zastupitelstva města Jemnice a doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
- Žádosti o koupi částí pozemku p.č. 706/1 kultura ostatní plocha o výměře každý
cca 78 m2 v k.ú. Jemnice a žádosti o koupi částí téhož pozemku p.č. 706/1 kultura
ostatní plocha
4 / Jemnické listy / říjen 2015

o výměře cca 1006 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice.
- Ceník za prodej pozemků města Jemnice a doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
- Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 5 v ulici Budějovická 753 v Jemnici.
- Program regenerace MPZ Jemnice na období 2015-2025 a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
- Projektovou přípravu na akci „Revitalizace ulice Větrná, Jemnice“.
- Projektovou přípravu na akci „Revitalizace sídliště U Víta, Jemnice“.
- Rozpočtová opatření č. 3 na rok 2015 a tato doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
- Plán prevence kriminality města Jemnice na roky 2015-2018.
- Žádost o pronájem části pozemku p.č. 997/4 kultura ostatní plocha o výměře
120m2 v k.ú. Jemnice.
- Návrh na postup při prodeji bytů č.p. 1060-1063 v ulici Větrná.
Rada města jmenuje:
- Místostarostu města p. Ing. Petra Novotného tajemníkem komise barchanické.
- S účinností od 10. 9. 2015 do funkce vedoucího Odboru kultury na Městském
úřadě v Jemnici p. Bc. Zdeňka Hopiana.
Rada města odvolává
- Paní Danu Babišovou z funkce tajemnice komise barchanické a tajemnice redakční
rady Jemnických listů.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Slovo hejtmana
Před patnácti lety vznikl dnešní Kraj Vysočina. Ne všichni tím byli nadšeni. Pelhřimov
byl zvyklý na napojení na jižní Čechy, Havlíčkův Brod na Hradec Králové, Třebíč a Žďár
nad Sázavou na Brno. Nová situace byla pro mnohé nezvyklá, proti novému uspořádání
argumentovali, mimo jiné, lepším dopravním spojením do bývalých krajských měst.
Zastáncům vzniku instituce společné pro Vysočinu bylo ale jasné, že v takovém kraji
budou mít všechna místa obdobnou situaci a obdobné potřeby i problémy. A ty problémy
že budou proto řešitelné společně a rovnocenně bez preference toho výrazně největšího
a nejsilnějšího. Na rozdíl od dřívější situace, kdy měly okrajové okresy vůči velkým
krajským městům hodně slabou pozici a byly často zanedbávány. I argumenty, že vzniká
jakýsi nepřirozený slepenec, byly liché. I mne překvapilo poznání, že hranice našeho
kraje jsou etnograficky téměř identické s oblastí Horácka v širším pojetí. Obyvatelé
Kraje Vysočina mají tedy hodně společného i historicky – nejen co se týče přírodních
podmínek, ale také ekonomické situace, zvyků, folklóru, způsobu života.
Po dobu své existence si Kraj Vysočina vydobyl významné místo v celostátním
povědomí. A za důležité zároveň považuji skutečnost, že i výrazná většina našich
občanů považuje Vysočinu za svůj širší domov, je na něj hrdá a je ochotná pro něj mnohé
vykonat. Možnost našeho úřadu řešit koordinovaně a postupně problematiku zvláště
dopravy, školství a zdravotnictví na celé Vysočině je další jeho podstatnou výhodou.
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Zastupitelé ze všech koutů Vysočiny většinou nacházejí společnou řeč pro zájmy celku,
i když logicky prosazují nejdůležitější potřeby svých měst a obcí. Ale znají ze svých
jednání rovněž situaci jiných a celého kraje, a tak až na výjimky nepreferují pouze
žabomyší války o pouhý osobní nebo lokální prospěch.
Kraj funguje v konkrétním prostoru. Tím prostorem je území našich měst a obcí.
Máme na nich své majetky a přímo řízené organizace. Jejich činnost i přímé působení
krajského úřadu směřuje logicky k obyvatelům konkrétních měst a obcí. A naopak bez
dobrého fungování obecních a městských úřadů by práce kraje neměla ty potřebné
základy. Proto je tak podstatná dobrá spolupráce úřadů na různých stupních. Myslím, že
ta je u nás na velmi solidní a chápavé úrovni. Také ideologické půtky jsou na Vysočině
na rozdíl od pražských nelítostných rozmíšek výjimkou, jsme schopni jít za společným
cílem.
V září jsme oslavili 15. výročí vzniku Kraje Vysočina. Znovu děkuji občanům,
přátelům z partnerských regionů, partnerům kraje z oblasti podnikatelské sféry,
zemědělství, školství, dopravy, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury, cestovního
ruchu a neziskových organizací za dlouholetou podporu a budování dobrého jména
našeho kraje.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...
Po mnoha letech jednání a příprav byla konečně v roce 1960 zahájena potřebná
regulace řeky Želetavky.
Při jarním tání sněhu nebo větších deštích zde docházelo k zatopení zahrad, ulic
a domů v celém úseku řeky od Červeného rybníka až k tzv. Černému mostu. Obyvatelé
Podolí proto uvítali, že dojde k nápravě. Regulace probíhala od místa dnešního koupaliště
až směrem k Radoticím. Součástí byla i regulace Třebětického a Ostojkovického potoka.
V některých místech byly kamenné hráze. Řeka byla narovnána a posunuta od silnice.
Za mostem v Podolí byla narovnána a posunuta na druhou stranu – dnešní Údolní ulice.
Řada starých fotografií ukazuje složitost prací. Bagry a buldozéry přemístily tisíce kubíků
zeminy.
Na dřívějším řečišti byla v roce 1981 postavena autoopravna a benzinová pumpa –
1974. Celá část Na Podolí se změnila k nepoznání. Výstavba samozřejmě přinesla i řadu
obtíží pro obyvatele této části Jemnice, hlavně doprava, bláto a stavební ruch nebyly
příjemné, ale při dokončení regulace se odstranily problémy stálých záplav v této části
Jemnice.
Podolí však čekalo další nepříjemné období, o tom jindy.
Vladimír Hrbek
6 / Jemnické listy / říjen 2015

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
během poslední doby jste měli možnost zúčastnit se v knihovně některé z besed
týkajících se zdraví a zdravého životního stylu. Do této oblasti můžeme zařadit
i „Zdravotní přednášku o bylinkách a mastičkách na potlačení bolestivosti
pohybového aparátu člověka“ s přednášejícím Karlem Štenbauerem, kterou jsme
pro vás připravili na čtvrtek 8. října v 17:00 hodin. Zajímáte-li se o přírodní léčbu či
jednoduché léčebné bylinné přípravky, přijďte si poslechnout bývalého spolupracovníka
známého bylinkáře Pavla Váni. Hlavně si nezapomeňte vzít tužku a papír na poznámky
a zapisování receptů.
V týdnu od 5. do 9. října 2015 se naše knihovna zapojí do tradiční celostátní akce
„Týden knihoven“, a to pro vás, všechny návštěvníky knihovny, znamená několik
zajímavých nabídek: v tomto období je vyhlášena amnestie na poplatky za pozdní
vrácení knih, nově přihlášení čtenáři získají roční registraci zdarma a pro děti je
připraven oblíbený Pohárový kvíz.
Z nových knih:
Zídek Petr – Hana Benešová
První rozsáhlejší životopis manželky druhého československého prezidenta.
Remešová Michaela – Herecká manželství, nové příběhy
Životní příběhy českých hereckých legend.
Klevisová Michaela – Ostrov šedých mnichů
Na odlehlém holandském ostrově Schiermonnikoog s liduprázdnými písečnými plážemi
bičovanými severním větrem zemřela v dunách za podivných okolností mladá žena
a i po jedenácti letech zůstává její vrah neodhalen... Čtvrtý detektivní příběh dvojnásobné
držitelky ceny za nejlepší detektivní román.
Faber Michel – Kvítek karmínový a bílý
Monumentální románová freska z viktoriánské Anglie, jejímž základním dějovým
pilířem je vztah osmnáctileté prostitutky Sugar a dědice voňavkářského impéria Williama
Rackhama.
Kubešová Blanka - Kapky štěstí a naděje
Autentické příběhy čtyř židovských dívek a jejich nejbližších z doby německé okupace
v Polsku.
Připravujeme:
19. 11. 2015 - beseda pro 2. ročník ZŠ s Janem Opatřilem
Listopad – beseda s Ivonou Březinovou pro 3. a 4. ročník ZŠ
Listopad – tvořivé dílny
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Bezpečně do školy
Začátek školního roku je každoročně významným obdobím pro všechny děti, které
zahajují povinnou školní docházku, ale i pro ty, které se po prázdninách do školních lavic
znovu vracejí.
Cesty do škol však s sebou přinášejí i některá rizika, na která je při této příležitosti
nutné upozornit. Jedním z nich je i nebezpečí, které hrozí dítěti v silničním provozu.
Pokud nahlédneme do statistik, tak z celkového počtu všech úrazů dětí tvoří úrazy spojené
s pohybem dítěte v provozu na pozemních komunikacích více jak 40 % a úmrtí přes 30 %
což poukazuje na závažnost této problematiky.
V období od 1. ledna 2015 do 31. července 2015 šetřili policisté v Kraji Vysočina
celkem 59 dopravních nehod s účastí chodců. Z tohoto celkového počtu bylo v pěti
případech účastníkem dopravní nehody dítě. Při těchto nehodách bylo 44 chodců lehce
zraněno a sedm těžce.
Z hlediska zavinění byli chodci viníky dopravních nehod ve čtrnácti případech a z tohoto
pět nehod bylo zaviněno dítětem.
S cílem předejít dalším zbytečným nehodám, jejichž přímými aktéry jsou malí účastníci
silničního provozu, je důležité připomenout veřejnosti a hlavně rodičům školáčků některá
základní pravidla.
Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu v první řadě odpovídají jeho rodiče
– škola a ostatní složky podílející se na prevenci v dopravě mohou dítěti dát v rámci
dopravní výchovy pouze základy, ale praxi ve skutečném provozu musí zajistit rodiče,
včetně toho, aby dětem šli příkladem. Co tedy mohou rodiče pro bezpečnost svých dětí
v silničním provozu udělat?
Před začátkem školního roku je vhodné, aby si rodiče s dítětem prošli celou trasu
do školy a ostatní trasy, po kterých se bude dítě pohybovat, ukázali mu bezpečná místa pro
přecházení a vysvětlili dítěti zásady bezpečného přecházení, a to zejména:
• Aby dítě použilo bezpečné místo k přecházení, například tam, kde má dostatečný
rozhled a je tam vyznačený přechod pro chodce.
• Před přecházením vozovky se zastavit, rozhlédnout na obě strany, rychle, ale
nikoli zbrkle přejít.
• Nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly.
• Nevbíhat na silnici.
Vhodné je, aby zezačátku rodiče doprovázeli mladší děti na cestě do školy, dokud
nezískají jistotu, že se dítě v silničním provozu pohybuje bezpečně a dbá jejich rad. Je nutné
dítě upozornit na nebezpečí vyplývající z jeho pohybu v provozu – dítě není ničím chráněno
a případný střet s vozidlem vždy „prohraje“ dítě.
Důležitou rolí rodičů je nejen dávat svým dětem příklad, ale svou všímavostí mohou
přispět i k jejich bezpečnosti a bezpečnosti ostatních dětí a účastníků silničního provozu.
Pokud zaregistrují při doprovodu dětí do škol nebezpečné úseky, ve kterých by mohlo dojít
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k ohrožení, je třeba upozornit orgány příslušných obcí a požádat o dopravně inženýrské,
nebo stavební řešení.
Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich viditelnost.
Na cestu do školy a ze školy by dítě mělo být oblečeno v pestrém oblečení, případně je
vhodné používat reflexní nebo fluorescenční prvky na oblečení nebo na školních brašnách,
baťůžcích. Toto neplatí pouze pro děti, ale pro všechny chodce v silničním provozu platí
zásada vidět a být viděn.
Pokud se děti přepravují do školy veřejnou dopravou, měli by jim rodiče vysvětlit zásady
bezpečného chování v dopravních prostředcích - nutnost se za jízdy držet, nepřecházet
vozovku před nebo za autobusem stojícím v zastávce.
Jestliže rodiče přepravují menší dítě do školy v osobním automobilu, musí být vždy
umístěno v dětské autosedačce. U nás platí tato povinnost ze zákona, přesto statistiky
dětských úmrtí hovoří o opaku.
Takže několik zásad pro rodiče:
Řidič nesmí přepravovat ve vozidle, které není vybaveno zádržným bezpečnostním
systémem:
• dítě mladší tří let,
• dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče.
Ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, smí být přepravováno
dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm pouze
za použití dětské autosedačky a při této přepravě musí být splněny následující podmínky:
• dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti
a tělesným rozměrům,
• na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo
pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce
přepravováno čelem proti směru jízdy.
Dětská autosedačka musí být upevněna na sedadle podle podmínek stanovených
výrobcem dětské autosedačky a dítě musí být do dětské autosedačky umístěno v souladu
s návodem k použití této dětské autosedačky.
Nerespektování těchto zásad je hodnoceno jako přestupkové jednání, za které může být
uložena sankce až do výše 2 000 korun a ztráta čtyř bodů.
V neposlední řadě by si všichni řidiči měli uvědomit, že začátkem školního roku a v jeho
průběhu se v ranních a odpoledních hodinách bude na ulicích vyskytovat více dětí a tomuto
by měli přizpůsobit své chování – zejména pak rychlost jízdy. Důležitá je u všech řidičů
i předvídavost. Berme v úvahu, že chování dítěte v silničním provozu ovlivňuje mnoho
faktorů, a proto jeho reakce jsou velice často nevyzpytatelné.
pprap. Mgr. Tomáš Procházka, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
- oddělení tisku a prevence
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Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc srpen hasiči evidují 32 mimořádných událostí se zásahem jednotek požární
ochrany. Tento měsíc došlo ke 4 požárům, 3 dopravním nehodám, 20 technickým pomocím
a 5 ostatním pomocím. Na první požár byla jednotka HZS Jemnice vyslána 1. 8. k obci
Třebelovice na požár trávy u kolejí.
Druhý požár vznikl 10. 8. v obci Plačovice. Jednalo se o požár pole a jednotka HZS
Jemnice zde byla na mezikrajské výpomoci. Třetí požár likvidovala jednotka HZS Jemnice
v obci Hornice, kde došlo k požáru kořenů a části kmene stromu. Poslední požár v tomto
měsíci likvidovaly jednotky HZS Jemnice a JSDHo Jemnice u obce Bačkovice, kde
došlo k zapálení části struhy u vozovky. Vážnou technickou událost řešila jednotka HZS
Jemnice 22. 8. ve spolupráci s ZZS Jemnice. Bylo nutné odstranit prstýnek z oteklého
prstu na ruce.
nprap. Milan Šerka, HZS Kraje Vysočina stanice Jemnice

Nálezy inj. stříkaček na veřejných místech
Poslední dobou se k nám dostávají informace o zvýšeném výskytu injekčních
stříkaček, tzv. inzulinek, na veřejných místech, v parcích, na pískovištích, nebo přímo
na dětských hřištích, kde si hrají děti. Jen šťastnou shodou náhod zatím nedošlo ke zranění.
V rozhovorech, které vedeme s našimi klienty, se dozvídáme, že podobné chování odsuzují.
Tedy aspoň ti, co mají na své užívání náhled, chovají se zodpovědně a použité stříkačky si
k nám chodí měnit za čisté. Podle jejich slov jsou tyto nálezy většinou důsledek neopatrnosti
uživatelů, ne schválnost. Je ovšem otázkou, co tito lidé, většinou dospělého věku, dělají
na dětských hřištích. Toto chování vnímáme i my jako neomluvitelné a opakovaně o tom
s klienty hovoříme.
Co dělat, pokud se dítě nebo dospělý poraní o pohozenou jehlu? Na prvním místě je
důležité nepodlehnout panice a zachovat klidnou hlavu. Je dobré nechat ranku volně krvácet,
tím se odplaví viry a mikroby. Poté místo poranění důkladně omyjte a vydezinfikujte. Viry
přenosných inf. onemocnění (HIV, žloutenky B, C) jsou extrémně citlivé na vyschnutí,
teplo, chlad a sluneční svit, takže vydrží aktivní na odhozené použité injekční stříkačce
pouze několik minut. Riziko nákazy při náhodném poranění o jehlu je tedy velmi malé,
nicméně přesto existuje. Proto neprodleně vyhledejte lékaře, vše mu řekněte a nechte si
odebrat krev, aby se zjistilo, jaké protilátky máte a v jakém množství. Pokud byste se
opravdu nakazili, dostanete protivirovou léčbu. Ta je vysoce účinná. Mnohem rizikovější
(pro nákazu žloutenkou typu B) jsou tetovací salony, manikúry, pedikúry a používání
společných zubních kartáčků a žiletek.
Sběr infekčního materiálu je jedním z HR služeb (snižování rizik) K – centra Noe. Proto
neváhejte při nálezu kontaktovat Městskou policii na čísle 156 nebo proškolené pracovníky
zmíněného zařízení na tel. 776 158 489. Mimo otevírací dobu K – centra stačí zanechat
krátkou sms zprávu o místě výskytu.
Jako prevenci doporučujeme poučit děti o tom, že na nalezenou stříkačku nesmí sahat,
ale oznámit její nález někomu dospělému.
Bc. Zdeňka Čiháková, sociální pracovník K-centra
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Okénko základní umělecké školy
16. října 2015 pořádá město Jemnice v 19.00 hod. moderovaný koncert české
mezzosopranistky Edity Adlerové.
S touto sympatickou umělkyní jsme se již mohli v našem městě setkat. A vždy to byla
setkání velmi příjemná. Pro nadcházející vystoupení si připravila se spoluúčinkujícími
umělci moderovaný program – George Gershwin – Muž, který neodešel.
Údělem populárních melodií, které člověka našeho století provázejí od prvního
rozhlasového nebo televizního budíčku až do pozdních večerních hodin, nebývá právě
dlouhověkost. Jsou to skutečné „písničky všedního dne“, které vytvářejí atmosféru
našeho života a stávají se podhoubím, z něhož jako z jednoho ze svých zdrojů čerpá
i postupně se formující jazyk velkých a závažných uměleckých děl. Nepomíjejícnost
je jim nejčastěji vyhrazena jen kolektivně – jako druhu, jehož jednotliví představitelé
upadají po kratičkém období popularity v zapomenutí a tvoří nanejvýš, jak kdysi napsali
Voskovec a Werich, „jemný pocitový kalendář sezón, vzpomínek, mód a nálad“.
A přesto jsou i mezi nimi výjimky – melodie, které prošly tvrdou zatěžkávací zkouškou
času a které i několik desítiletí po svém vzniku znějí stejně živě, svěže a bezprostředně.
K těmto vzácným výjimkám patří nesporně i písně George Gershwina.
Tento syn chudého židovského přistěhovalce, jehož jedinou školou byla zpočátku
hudební atmosféra amerického velkoměsta a jedinou zbraní nesporný talent, dosáhl
později úspěchu i ve větších rozsáhlejších hudebních dílech. Měl chudé rodiče, kteří
se o hudbu nezajímali, přesto prostřednictvím své tety se dostal ke klavíru, na nějž
pak hrával od rána do večera. Už od mládí mu byla blízká hudba spirituálů a blues až
po moderní šlágr. Později se živil hrou na klavír po kavárnách, komponoval písně, jež
do sebe absorbovaly typické prvky americké lidové hudby, především jejích černých
původců. Jeho prvním úspěchem byla píseň Swanee, která ho napříště zbavila hmotných
starostí. Během svého nedlouhého života pak složil na 700 písní, jež nejvíce odpovídají
mentalitě prostých Američanů, vynikají melodickou invencí i rytmem vycházejícím
z jazzu. Zajištěn existenčně mohl se v roce 1928 vydat do Evropy, Londýna a zejména
Paříže, aby zde osobně poznal hudebníky současnosti, kteří ve dvacátých letech patřili
k avantgardě. Byla to cesta velmi šťastná.
Většina Gershwinových písní vznikla buď přímo pro americká revuální divadla, nebo
alespoň došla jejich prostřednictvím největšího rozšíření. Gershwin jich napsal nepřeberné
množství a je přirozené, že ne všechny osvědčily stejnou životnost. Jeho Rhapsody in
Blue, Druhá rapsódie, symfonický obraz Američan v Paříži a Kubánská předehra patří
k nejlepším plodům, které přineslo dobové okouzlení tzv. symfonickým džezem. Jeho
Porgy a Bess je dodnes nejvýraznějším pokusem o americkou lidovou operu.
Škoda, že Gershwin zemřel předčasně. Jeho dílo nebylo uzavřeno, přesto zůstává
velkým zjevem hudební Ameriky 20. století.
Nechme se tedy pozvat do kouzelného světa Gershwinových písní, v nichž zní až
do dnešních dnů bohatá melodická invence a prožijme příjemný večer.
Za ZUŠ Luba Jánská
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Anonymní alkoholici
Problém s alkoholem? Pravidelná setkání „Anonymních
alkoholiků“ se konají v Jemnici, ve věži kostela Svatého Stanislava,
každé pondělí ve 14,00 hodin.
Kontakt: Jana 731 837 874
Alkoholismus je nemoc. Trpí jí jak samotný konzument, tak i jeho
okolí. My, jakožto alkoholici, známe jak život v otroctví alkoholu
a bezmoc nad svým stavem, tak teď, když jsme střízliví, i naději, že
jde žít bez vlivu alkoholu, a to spokojeně a naplněně.
Jsme společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou
vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholizmu.
Jediným požadavkem pro členství v AA je upřímná touha přestat pít. Nemáme žádné
povinné poplatky ani vstupné, jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům.
Anonymní alkoholici nejsou spojeni s žádnou sektou, církví, politikou, institucí
či jinou organizací. Nepřejeme si zaplést se do jakékoli rozepře, neodporujeme, ale ani
nepodporujeme žádné vnější programy. Naším prvotním účelem je zůstat střízliví a pomáhat
ostatním alkoholikům střízlivosti dosahovat.
Vzájemným sdílením svých zkušeností se snažíme dosáhnout denní úlevy od alkoholu.
Slibů, že se už nikdy nenapijeme, jsme dali nesčetně. Teď je naším cílem dnešní den
a přítomný okamžik, na který jsme se nikdy dříve nesoustředili. Dnes chceme být střízlivi.
Scházíme se na pravidelných mítincích: každé pondělí ve 14.00 hodin ve věži kostela
Svatého Stanislava v Jemnici.
Setkání se může zúčastnit každý, kdo má zájem a hledá možnosti, jak pomoci sobě,
nebo svému blízkému se závislostí.
Kontaktovat nás také můžete telefonicky nebo e-mailem: Jana 731 837 874,
jemnice@anonymnialkoholici.cz, Holan10@seznam.cz.
U nás je pomocná ruka stále natažena, protože i my jsme po ní jednou sáhli a teď ji
potřebujeme podávat dál.
Anonymní alkoholici

Služby LPS stomatologické - 3. 10. - 31. 10. 2015
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
3.10.

so MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O. 568 620 248

4.10.

ne MUDr. Blažek Jan

Sv. Čecha 840/39

Třebíč

568 844 002

10.10. so MUDr. Blažek Jan

Sv. Čecha 840/39

Třebíč

568 844 002

11.10. ne MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O. 568 620 248

17.10. so MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O. 568 620 248
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18.10. ne MUDr. Cafourek Jiří

Vltavínská 1346

Třebíč

24.10. so MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O. 568 620 248

Stomatologické centrum
Třebíč s.r.o, Kpt Jaroše
1123
MUDr. et MDDr. Denk Karel MUDr. Denková Libuše,
Okružní 964/11

568 843 787

25.10. ne MUDr. Černoch Vladimír
ml.

Třebíč

568 826 880,
776 166 268

28.10. sv

Třebíč

568 853 087

Třebíč

568 853 087

31.10. so MUDr. Denková Libuše

Okružní 964/11

Bc. Veronika Ramachová

Nabídka zájmových kroužků DDM Jemnice
Zájmové kroužky nejsou jen pouhou zábavou. Je třeba si uvědomit, že jejich význam
je mnohem hlubší. Prostřednictvím kroužků děti dostávají šanci, jak se plně realizovat
v činnosti, která je baví, naplňuje a nejen to. Pokud dítě pravidelně navštěvuje nějaký
kroužek, vybuduje si kladný vztah k aktivnímu trávení volného času. Kroužky jsou
pro děti ideální příležitostí, díky které mohou poznat svůj talent. Ne všechny děti totiž
vynikají v učení, mohou ale být úspěšné při hraní na hudební nástroj, ve sportu apod.
Dítě se učí komunikovat, spolupracovat s ostatními v týmu a současně jít za svým
cílem a prosazovat vlastní nápady. Získává sebevědomí, uvědomuje si vlastní osobnost
a posiluje si schopnost organizace vlastního volného času, což mu může velmi pomoci
i v budoucím životě dětem nabídnout rozmanité činnosti a pomáhá dětem najít si
aktivitu, které se chtějí věnovat.
Nabízíme hned několik kroužků se zaměřením na sport a pohyb v přírodě. Při nich
se děti věnují pohybovým aktivitám, učí se pracovat v týmu i férovému soutěžení.
Sportovní a přírodovědné kroužky nejsou jen o pohybu, mají děti naučit, že pohyb
k životu patří, a jsou proto i prevencí proti dětské obezitě.
Atletika
Dupáček
Gymnastika
Koňský
Mažoretky
Minifotbal
Cvičení
Florbal

Hasiči
Košíková
Míčové hry
Myslivecký
Jóga
Volejbal
Hip-Hop
Rybářský

Turistický
Šerm
Žížalky
Aerobik
Cyklistický
Zumba

Připraveny máme i kroužky zaměřené na kreativní činnost. Tyto podporují dětskou
fantazii, kreativitu, pomáhají rozvíjet smysl pro detail a učí děti, že mohou realizovat vlastní
nápady. Nepůjde jen o tvořivost ale o všeobecné činnosti a znalosti.
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Barvičky
Drhání
Pletení
Šikulky
Kamarádi
Háčkování

Dívčí klub
Hopíci
Keramika
Kreativ
Korálkování
Vaření

Výtvarné dílny
Klub mladých
Šití
Sluníčka
Kutílek

Naši nabídku tvoří i hudební a dramatické kroužky. Při hře na nástroj se dítě učí
trpělivosti a vytrvalosti. Dramatický kroužek nabízí dětem šanci, jak se prosadit v kolektivu
a ukázat okolí vlastní osobnost.
Varhany
Divadlo
Kytara
Flétna
Pořádáme také kroužky zaměřené na výuku cizích jazyků. Lektoři využívají
propracované metodiky, a proto se děti jazyk učí rychle a zábavnou formou.
Angličtina
Němčina
Věříme, že naše nabídka plně pokrývá potřeby dětí, které si mohou vybrat svou oblíbenou
činnost a té se s našimi lektory aktivně věnovat. Jsme přesvědčeni, že mimoškolní aktivity
mohou změnit život dítěte k lepšímu a snažíme se pro to udělat maximum. Bližší informace
o náplni jednotlivých kroužků získáte na tel. 607 523 207. Přihlášku najdete na našich
stránkách www.ddm.jemnice.cz.
Vyplněnou přihlášku vhoďte do schránky DDM Jemnice nebo zašlete na email:
JDDM@seznam.cz do 15. 10. 2015.
Na základě přihlášky budete informováni o prvních schůzkách vámi vybraného kroužku
na email nebo telefonicky. Nezapomeňte prosím dané kolonky na přihlášce vyplnit.
Pracovnice DDM Jemnice

Pocta návštěvou
Byla neděle odpoledne a já se chystal na odpolední bohoslužbu v Rancířově. Ozval se
však telefon a můj dobrý známý – táta vícečlenné rodiny - se ptal, zda mne může se svými
dětmi poctít návštěvou. Omluvil jsem se, nebo spíše vymluvil, že po nadité sobotě a neděli
se již těším na vytoužený oddech. Klídek se však nekonal. Naopak, následně se dostavily
výčitky. On se však neurazil a zase se po čase ozval a nabídl další možnost setkání. To jsem
už nezaváhal a řekl ano.
Ano říkám rád a většinou všem, kteří se na mě v nějaké záležitosti s důvěrou obracejí.
Musím však přiznat, že někdy mám z takové převelké ochoty i problémy a nepříjemnosti.
Potom si znovu uvědomím a potvrdím pravdivost Ježíšových slov: „Vaše řeč budiž: Ano,
ano a ne, ne, co je nad to, je ze zlého.“
Vyhovět všem - vždy a za každou cenu - není správné. Servilnost se nevyplácí. Být stále
ten hodný nepomáhá k životu v pravdě a není výchovné. Proto je třeba rozlišovat, kdy je
moudré souhlasit a říci ano, a kdy je naopak lépe se vyjádřit negativně. Stejně škodlivé je
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také, když se člověk rozhoduje jen podle jednoho hlediska či jen dle své lidské přirozenosti.
Asertivní jednání je dnes sice v módě, ale ignoruje fakt, že člověk musí v určitých případech
- jak říká Bible - překonat sám sebe, svou náladovost, svůj naturel, své emoce nebo vůli
silných vůdců či smýšlení široké veřejnosti. Právě takové tlaky na naše rozhodování na nás
vytvářejí i média, aktuálně v souvislosti se současným osudem utečenců ze Sýrie a jiných
částí - válkami zasažených - různých míst světa.
Bolestných skutečností, které prověřují naši připravenost či váhavost nebo neochotu
angažovat se ve prospěch druhých, je u nás i za hranicemi Evropy stále více a více. Papež
František vyzval v neděli 6. 9. 2015 během modlitby na Svatopetrském náměstí všechny
evropské farnosti, náboženská sdružení a kláštery, aby se ujaly alespoň jedné uprchlické
rodiny. „Evangelium nás vyzývá k solidaritě, musíme dát uprchlíkům konkrétní naději,”
řekl papež. Dvě rodiny migrantů v nejbližších dnech ubytují rovněž dvě vatikánské farnosti,
dodala hlava katolické církve. Papež si přeje, aby se biskupové působící po Evropě zasadili
o to, že v jejich diecézích výzva ohledně přijímání migrantů padne na úrodnou půdu.
/Tisíce migrantů převážně z Blízkého východu a z Afriky, kteří v minulých dnech
dorazili do Maďarska, se nyní přesouvají do Rakouska a odtud dál do Německa. Právě
tam se chce řada z nich usadit – píše se v tisku./ Jde však o nečekaný exodus – jakési
nové stěhování národů. Takový nápor žadatelů o azyl nikdo z politiků nečekal. Po čase
se jistě nalezne způsob, jak takové masivní přesuny rodin s malými dětmi i kojenci
zodpovědně řešit. Zatím je možné nabídnout pomoc spíše v nouzové formě jakési almužny.
Po signálech ochoty pomáhat pátrají i novináři. Jeden takový telefonický dotaz jsem řešil
již první den po zmíněné neděli. Investigativní novinářka se ptala, zda je jemnická farnost
připravena reagovat na papežovu výzvu a přijmout jednu rodinu ze Sýrie? Odpověděl
jsem, že Františkova slova bereme vážně a v následujících dnech probereme, jak takovou
pomoc můžeme zajistit. Je jisté, že seriozní řešení se neobejde bez spolupráce se správou
obcí a měst. Vždyť vedle aktuálního zajištění ubytování je třeba i řešit i právní, pracovní,
sociální, zdravotní a vzdělávací potřeby běženců z různých zemí světa. To vše předpokládá
komunikaci i postránce jazykové. Bez tlumočníků je každá domluva obtížná a může vést
i k zanedbání péče a pomoci v akutní zdravotní situaci. Jisté je, že přes všechny těžkosti
můžeme společnými silami i takovou nečekanou krizi řešit a poskytnout adekvátní péči
všem potřebným.
Na Slovácku a jistě i jinde se kdysi říkalo: Host do domu, Bůh do domu. /Ne
čagan do ruky!/ Přijímat příchozí, kteří žádají o pomoc, vždy patřilo ke skutkům tělesného
i duchovního milosrdenství. I Svatá Rodina takto putovala do Egypta, aby unikla před
Herodovými hrdlořezy. Kéž se naše obava z neznámého či strach z obav o vlastní bezpečí
nestanou nepřekonatelnou překážkou v zajišťování pomoci všem potřebným. Přáním
Svatého otce Františka však není jen poskytnutí noclehu či almužny, ale trvalé přijetí
jedné uprchlické rodiny do obce nebo města a její zapojení do místní komunity a života
společnosti. Viz jeho rozhovor pro portugalské „Radio Renascenca“ 14. 9. 2015. Proto také
rád přivítám každou nabídku pomoci či jinou formu spolupráce jako symbol ochoty podílet
se i nepatrným dílem na řešení současné světové krize. A nezapomeňme na jedno, nechat se
poctít návštěvou je vždycky spojeno se vzájemným obdarováním.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Labutě
Také bych se ráda ještě vyjádřila k osudu jemnických labutí. Možná, že moje informace
nebudou tolik fundované, ale budou na vlastní kůži zažité.
Začátkem července jsme po šesté hodině ranní zahlédli na konci ulice rodinku dvou
dospělých labutí a šesti mláďat, jak vstupují do lesíka a míří si to směrem na „cvičák“. Pojali
jsme proto podezření, že se jim přihodilo něco špatného. Kontaktovali jsme záchrannou stanici
v Pavlově, která mi dala za pravdu. Dobrovolně by prý labutě neopustily klidné místo, kde je
dostatek krmení. Jejich rada vyzněla v tom smyslu, že se máme pokusit ptáky dohledat a pak
se uvidí, neboť převozem se podobné situace řeší až v krajním případě. Později jsme zjistili,
že se labutě usadily na „Anděláku“. Bylo jasné, že to nebude na dlouho. V následujících dnech
jsem se dozvěděla od paní Tobolkové, která u rybníka bydlí, jaké nastávají problémy, když se
labutě usadí na vozovce, brání běžnému provozu, někdy na projíždějící auta i útočí a také je tam
lidé chodili krmit. Společně jsme zašly na radnici s prosbou o rozumné vyřešení. Na životním
prostředí nikdo nebyl, tak jsme svoji žádost o umístění zábran projednávaly s p. Novotným.
Dále jsme ho žádaly, aby též kontaktoval Pavlov, protože si myslíme, že se labutě vydají
na další cestu a dále, aby radnice informovala obyvatele, jak se mají k labutím chovat. Už
při tomto setkání jsme si uvědomovaly, že se naše aktivita zrovna nesetkává s vstřícností,
nicméně musím konstatovat, že ještě týž den u silnice zábrany stály. V následujících dnech
jsem se dozvěděla, že se labutě skutečně vydaly na další cestu, usadily se v parku; také se mezi
místními, co park pravidelně navštěvují, nesly informace o tom, že jim některé děti ubližují
a dráždí je házením klacků, kamení apod. Chtěla bych jen podotknout, že považuji lidi, se
kterými jsem mluvila, za slušné a důvěryhodné a v žádném případě bych si nedovolila tvrdit,
že šíří fámy.
Za pár dnů mi zazvonil mobil a dozvěděla jsem se, že v parku leží ve vodě mrtvá dospělá
labuť a jedno mládě. Na místo se tedy vypravil manžel a dcera, aby si ověřili, zda je to pravda,
nebo informační šum. Pojali jsme podezření, že by toto mohl být následek nevhodného
chování mládeže, neboť vedle mrtvé labutě ležel kus silné větve, a proto jsme událost
nahlásili na policii. Následně mi ještě večer telefonoval příslušník policie, že o všem byl
zpraven místostarosta. Druhý den jsem se opět vydala na radnici, abych se informovala, jak
se situace dále řeší. Tou dobou už jsem věděla i o existenci vyhlášky, která je stále v platnosti,
která nařizuje zjištění příčiny úhynu při nálezu mrtvého kusu většího opeřence, a to z důvodu
prevence výskytu ptačí chřipky (informace získaná na Inspektorátu životního prostředí). Při
vstupu do vestibulu MÚ šla proti mně pracovnice ŽP a aniž bych položila otázku, oznámila
mi: „Jestli jdete kvůli těm labutím, tak to už je zařízené, hasiči to dali do pytlů a odveze se
to do kafilérie.“ Tato informace mě překvapila, tak jsem poznamenala, že jsem ráda, že jdu
zavčas, protože by bylo žádoucí, aby labuť byla odvezena na pitvu, neboť je důležité zjistit
důvod úhynu. Vyslechla jsem si několik důvodů, proč to nepůjde a jak již bylo rozhodnuto
jinak. Rozhodla jsem se tedy vyhledat osobu, která by byla vstřícnější a otevřenější, touto
osobou se stal pan tajemník. Ten byl nejprve udivený mým požadavkem a také rozhořčením,
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nicméně mi řekl, že se to zařídit nakonec klidně může.
Poté mi pořád leželo v hlavě, že přece nemůže být takový problém zajistit pitvu, proto
jsem telefonicky zamířila dotaz na patřičná místa a když už jsem věděla, jak na to, tak jsem
se s těmi nejlepšími úmysly vracela na radnici, abych městu ještě usnadnila práci. Neboť
panovala vedra a dveře byly dokořán, nechtíc jsem si vyslechla hodnocení mého chování ze
strany pracovnice ŽP, která tam dost hlasitě vykládala, jak jsem šílená a další nehoráznosti.
Z mého pohledu nevím, dle čeho pan Novotný soudí, že věc řešila bryskně a profesionálně.
Po pár týdnech jsem se dozvěděla, že již jsou na radnici výsledky pitvy, tak jsem druhý
den šla požádat o kopii. Arogance pana místostarosty dosáhla ještě vyššího stupně a společně
se starostou i tajemníkem mi jednohlasně řekli, že mi výsledky neukážou. Pan starosta navíc
dodal, že by nejraději dal pitvu někomu k náhradě, a tak jsem se nabídla, že jim to uhradím,
kdyby to nějak mělo ohrožovat rozpočet města. Teď mě ale napadá, že za téměř 12 let,
kdy seču chodník-nechodník před naším domem a kromě času mě to stojí i peníze, jsem si
příslušnou částku určitě odpracovala. Marné byly mé argumenty, že pracovníci radnice měli
sami iniciovat provedení pitvy, aby se zastavily spekulace a dohady, nad kterými pak sami
lamentují. Také kdyby tehdy rozhlasem bývali byli informovali občany, i hasiči by věděli, jak
se věci mají a vše mohlo dopadnout jinak. Hasičům patří dík za snahu o řešení situace, není
totiž pravda, že odborníci jednoznačně prohlásili, že se labutě nemají odchytávat a převážet,
ale že je to krajní řešení. A když už – neinformováni městem – v nejlepší víře hasiči přistoupili
ke krajnímu řešení a labutě při jejich přesunu z Anděláku do parku odchytli a naložili do auta,
mohli je odvézt rovnou na Červeňák. Že se toto odehrálo, ovšem evidentně pan starosta ani
místostarosta netušili.
Nakonec jsem oficiálně na základě příslušných paragrafů požádala o informace, na které
mají občané nárok formou doporučeného dopisu a výsledky pitvy mám černé na bílém
k dispozici. Vyplývá z nich, že labutě opravdu uhynuly na následky otravy, což se vážně stává,
ale stát se to nemuselo a ani by nebylo třeba objednávat odbornou firmu, protože omámené
labutě by zvládli hasiči i napodruhé. (Není odchyt polomrtvých zvířat již tím krajním řešením,
nebo dokdy máme čekat, až krajní situace nastane?) Panu Novotnému sice krvácelo srdce,
ale nestálo mu to ani za to, že by použil rozhlas a požádal místní o pomoc. Možná by paní
Karásková a Smolejová, kterým já velice děkuji, zachránily více mláďat než jedno. Ono se
lehce napíše – v současné době je dospělý jedinec a jeden potomek zpět, ale za tím navráceným
potomkem je dvoutýdenní nepřetržitá péče a snaha konkrétních lidí, kterým zubožené mládě
nebylo lhostejné a vypiplaly ho tak, aby se o sebe už dokázalo postarat samo. Na krásné řeči
a vzletný patos já už nedám a vadí mi, když jsou slova a činy v rozporu.
V minulém čísle JL jsme se dočetli, jak vše proběhlo z „našeho pohledu“ – tedy z pohledu
místostarosty. Nedávno jsem si přečetla pohled na věc i od paní Kasárníkové, za který jí také
děkuji, zde jste si mohli přečíst pohled můj. Tímto článkem se nechci nijak prezentovat ani
zviditelňovat; k jeho napsání mě donutil sám pan místostarosta, který se již v srpnu vyjádřil
v tom smyslu, že si nepřeje, aby se situace jakkoliv řešila přes JL. Já tuto víceméně nařízenou
dohodu v rámci uklidnění situace dodržela, nicméně pan místostarosta ne, proto předkládám
i svou pravdu a vědoma si toho, že pravda může být relativní, nechávám na čtenáři, kterou si
vybere.
Aneb jak řekl Napoleon: Čeho je třeba se vystříhat není ani tak omyl jako rozpor se sebou
samým; právě touto druhou chybou ztrácí autorita svou sílu.
Marie Teplanová
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Co radnice nepostřehla
Tak jak se již stalo zcela zaběhlým zvykem, léto v naší poklidné české kotlině
je charakterizováno bezuzdným rozkopáním všeho, co se rozkopat dá, a to pokud možno
všude, naprosto neorganizovaně a nejlépe ve stejný okamžik. Logickým důsledkem této
bohulibé činnosti je, že se i stěžejní dopravní tepny v době největšího cestovního ruchu
stávají v České republice téměř neprůjezdnými. Jistěže všichni chápeme, jako loajální
občané, že udělat se to přece musí. Tak to přece hlásají billboardy, doplněné optimisticky
laděnými smajlíky. Otázkou však zůstává, za jakou cenu, jakým způsobem a v jaké kvalitě
se tyto akce realizují. K těmto závěrům dospěl v nedávné době, konec konců, i sám ministr
dopravy.
Ani Jemnice za tímto vžitým republikovým neduhem v žádném případě nepokulhává.
Na rozdíl od toho, jak jsme byli vedením města informováni na podzimním zasedání
Zastupitelstva města Jemnice (ZMJ), bylo bez jakéhokoli slibovaného upřesnění zahájeno
poměrně masivní a vcelku chaotické dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu
v některých částech města (Dyje II). Osobně jsem si ověřil, že někteří občané dotčených částí,
nemajíce možnosti využití Vojenského obranného zpravodajství, se zcela neočekávaně ocitli
v pasti svých vlastních nemovitostí (i se svými automobily), a to na dobu zcela neurčitou.
Nejvíce byli postiženi ti, kteří díky skvělé koncepční politice zaměstnanosti stávajícího
koaličního slepence, musí dojíždět do zaměstnání 50 i více kilometrů denně. Naprosto
stejná situace zavládla i v oblasti zajištění svozu odpadů a dodávky pitné vody. Přitom
by stačil ze strany obce nebo realizační firmy alespoň lísteček do schránky. Nic takového
se ovšem nestalo (zřejmě směrnicemi EU regulovaná úspora papíru zaměřená na zvýšení
odbytu křišťálových koulí). A jaká hnědá kaše to vlastně tekla téměř tři dny z vodovodních
kohoutků? Tento fakt bude nesporně zohledněn ve fakturaci vodného, nepochybně vyšší
sazbou za dodávku piešťanského bahna. Voda byla bezesporu v předepsané jakosti. Ještě,
že nikdo nedostal tyfus.
A tak nám v našem městečku vznikají tu i onde výkopy a zátarasy, za které by se svého
času nemusel stydět ani maršál Žukov při obraně Stalingradu. A aby toho všeho nebylo
ještě málo, byl podle ověřených informací proveden opětovný výkop (cca 50 m) v části již
rekonstruované komunikace v ulici Na Pořadí. Světe, div se, před časem zde totiž někdo
trošičku pozapomněl položit vodovodní potrubí. Maličkost, ovšem za desetitisíce. A kdo
za tento stav nese zodpovědnost? Z úcty k předkům a tradicím, vážení přátelé, samozřejmě
nikdo. Jak jinak. Chybička se přece vloudí a nikdo není neomylný. Zarážející ovšem je,
že při současné existenci mnoha (z našich daní dobře placených) dozorových institucí,
orgánů a oprávněných osob, může k takové situaci vůbec dojít. Co na tom, že existuje jakýsi
bezvýznamný stavební zákon, který v § 152 odst. 4 stanoví jednoznačná pravidla pro stavby
financované z veřejného rozpočtu. Je však ještě více napodiv, že tento stav ani radnice
ve svých metafyzických postřezích vůbec nepostřehla. Jistě, každá liška přece chválí svůj
ohon. Ono to totiž chce prostě obout boty a projít se občas pěšky. Z okénka automobilu
určité podstatné detaily mohou lehce uniknout. Naprostou zhůvěřilostí však bylo překopání
Husovy ulice téměř pod okny radnice a právě v době, kdy do školy nastupovala řada
prvňáčků. Ani podnikatelé této části však nebyli ušetřeni. Stav dokumentovala dopravní
značka zákaz vjezdu. A co zásobování, páni radní? Vždyť si přece řezník „junák“ může
nosit maso na zádech od železářství a hostinský hlavičkovat sudy s pivem od tamtéž.
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A reakce radnice? Domluvte se se stavební firmou a hotovo. Na příštím zasedání ZMJ
bude naše sdružení žádat řádné zdůvodnění, vyčíslení vzniklých škod a adresné potrestání
konkrétních viníků. Kolektivní vina a objektivní příčiny již díky Bohu a platnému právnímu
řádu neexistují.
Na tomto místě, jak sebekriticky a moudře píše sám pan místostarosta v minulých
„postřezích“, by bylo vhodné skončit. Vzápětí však sám se stoickým klidem, podporovaným
zřejmě návykovou drogou politiky, pokračuje v osočování našeho opozičního sdružení.
Dobře, máme přece demokracii. Ať si tedy každý říká, co chce. Ale je třeba si také
na druhou stranu uvědomit, že mezi zastupitelem, starostou či místostarostou není
„a priori“ žádný rozdíl. Jsou to pouze volení zastupitelé. Našemu sdružení dala důvěru více
než pětina občanů Jemnice. Máme svůj volební program, který nemůže být pochopitelně
slučitelný s programem současného sociálně-kapitalistického koaličního slepence, který
byl tak velkorysý, že do Rady města Jemnice nepustil ani jediného opozičního zástupce.
Již z tohoto prostého faktu vyplývá, jak to pan místostarosta vlastně doopravdy myslí s tím
svým „tažením za jeden provaz“.
A jak je to opravdu se Strategickým plánem rozvoje města Jemnice (dále jen „plán“)?
Je to něco jako „paní Kolombová“. Kdo z Vás ho, vážení, viděl nebo dokonce četl? To se to
potom panečku argumentuje? Původní plán byl totiž zpracován a schválen již v roce 2008.
Až na popud našeho sdružení byla současná koalice nucena zdůvodňovat, proč ho neplní.
Sama se rozhodla, že bude aktualizován a za tím účelem bude zřízena pracovní skupina ze
všech volených stran a hnutí. Ani slovo o zastupitelích. S nejlepším vědomím a svědomím
jsme vyslali do této pracovní skupiny dva odborníky, naše zástupce, kteří byli při tvorbě
původního plánu. A nebyli to věru žádní hlupáci, jak by se nezúčastněnému čtenáři mohlo
zdát. Zdůrazňuji, že naši zástupci byli na celou záležitost dobře připraveni a samo sdružení se
kvůli této záležitosti několikrát sešlo. Ostatní členové pracovní skupiny se však na ně dívali
hodně zvrchu a jejich dobře míněné připomínky nehodlali vůbec akceptovat (návrhu koalice
chyběla především jakákoli vize a v obsahu byly pravopisné, aritmetické a jiné zásadní
chyby). Argumentace pana místostarostu je v tomto ohledu zcela mimo mísu. Nejpalčivější
na celé záležitosti zřejmě bude to, že celou pravdu o projednávání plánu zveřejnil okresní
tisk, a to nikoli bulvárního charakteru. Proto budeme muset v budoucnosti v této činnosti
pokračovat a tu a tam přizvat na jednání ZMJ zástupce celostátních sdělovacích prostředků
a třeba i poslance Parlamentu České republiky. Snad by to, božíčku, radnici přece nezlobilo,
máme tady demokracii.
A jak je to s návrhy na řešení? Ty samozřejmě máme. Na rozdíl od koaličního slepence
nechceme situaci zaměstnanosti v Jemnici řešit rozprodejem pozemků bývalého autoparku
na nudličky tak, aby strategický investor ihned ztratil o podnikání v našem městě zájem.
A jestliže budeme všichni nuceni péci rohlíky, tak se nejspíš neuživíme. Ale to jsou pro
současnou koalici již značně složité myšlenkové pochody.Rozhodně nechceme z Jemnice
vyhnat všechny doktory a zubaře. Podle koalice jsou to přece zámožní lidé, kteří si v Jemnici
postaví. Mezitím ale budou zřejmě bydlet pod mostem nebo dojíždět. Teprve až na popud
našeho sdružení, a ne zcela v souladu se svojí konzervativní doktrínou, radnice v poslední
době konečně poptává zubního a nabízí mu dokonce i byt.
Co bude s důchodci v Jemnici? Za neměnné situace se zřejmě přidají k doktorům a budou
také bydlet pod mostem. Vždyť jim stačí na Vánoce zahrát a zazpívat pod stromečkem
„častušky“ a hlasy jsou zase doma. Tak jaký problém.
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A co mladí? Ti nám asi z Jemnice postupně všichni utečou. V důsledku toho se asi
neodkladně rozpadne i určité koaliční hnutí. Vždyť co naší mládeži vlastně nabízíme?
Historické bitvy a Barchan? Také se mohou projíždět na kole nebo vlakem. V názvu hnutí
„Mladí za rozvoj Města Jemnice“ jehož je pan místostarosta představitelem, jsou klíčová
dvě slova – „mladí“ a „rozvoj“. Jak je to s „mladými“ je uvedeno výše. Co však toto
hnutí myslí slovem „rozvoj“ není vůbec zřejmé. Pan místostarosta ve svých posledních
„postřezích“ totiž bez uzardění píše, že s vymíráním našeho města a s emigrací mladých
se vlastně nedá nic dělat. Takže co chtějí „mladí rozvíjet“? Odpověď na tuto otázku je
každému nad slunce jasnější.
Co nezaměstnaní. Radnice podle našeho názoru nevyužívá dostatečně jejich služeb
přesto, že některé zelené plochy jsou zarostlé jako v buši. Pravda, on je stejně možná pokosí
strejda Mráz. Hlavně, že na ně máme dotace, které nevyčerpáme.

Některá schodiště v péči řádného hospodáře (města Jemnice) si koledují o opravu. Pro
ty, kteří inklinují k adrenalinovým sportům, doporučuji například cestu volným pádem
po vzorně udržovaném obecním schodišti z ulice Na Pořadí až k prodejně Flop (viz snímek
– situaci vyřešilo město Jemnice 15. 9. 2015 osobitě - totální likvidací tohoto schodiště).
Vyrudlá Obřadní síň asi také brzy spadne a hřbitovní cestičky, hrůza pomyslet. Hlavně plať
daně, uhlíři.
Co bude s hasičským cvičištěm (bývalý areál PS útvaru) a víceúčelovou sportovní halou?
Ty byly nahrazeny větrolamem v tzv. „Rohlíku“, vytvořeném převážně návozem různých
neřádstev z vybagrovaných z rybníků. Že převládající větry v Jemnici vanou především
ze severozápadu, je známá věc. Tak copak to tam páni radní vlastně doopravdy skrýváte?
Odbor životního prostředí by z Vás určitě radost neměl.
Takovýchto postřehů, které lze i z okna radnice lehce dohlédnout, je více než dost.
A proto je třeba o nich naprosto otevřeně hovořit a řešit je. Ne brblat doma za vraty a nedělat
nic. To by současnému vedení města zřejmě naprosto vyhovovalo. Na tomto místě je třeba
jasně říci, a to nejen voličům našeho sdružení, že tyto věci budeme a musíme pranýřovat, ať
se to pánům radním líbí či nikoliv. Jsme s koalicí ochotni táhnout za jeden provaz, ale pouze
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v případě vzájemné akceptace. To, co se nám zatím předvádí, nemá s komunální politikou,
natož se slušností vůbec nic společného, nebo že by snad ano?
Za Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici
Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.

Strategické plánování po jemnicku
Chtěl jsem původně psát o něčem úplně jiném. Ale po přečtení postřehů skrz radniční
okénko v JL 9/15 soudím, že bude vhodné po vzoru Saturnina uvést některé pohádkové
příběhy na pravou míru.
„Jemnice nepostrádá vizi, ta je v SPRM (Strategický plán rozvoje města 2015-2025)
zpracována, stačí si vše pozorně přečíst,“ píše pan místostarosta. Tak se na tu vizi podíváme
trochu zblízka. SPRM na str. 3 uvádí: „Vize města byla připravena po jednání se starostou
města a dalšími volenými zástupci samosprávy města a se zástupci městského úřadu.“
A cože nám tato rada moudrých vymyslela? „Jemnice je atraktivní historické město
dominující Jemnicku s vynikajícím zázemím pro život, bydlení a podnikání s mnoha
přístupnými památkami a malebnou krajinou.“ Čekáte (vcelku oprávnění), co bude dál?
Dál nic! To je opravdu všechno. Vize města na necelých dvou řádcích je zřejmě světový
unikát hodný Guinnessovy knihy rekordů! Stejnou vizi mělo město už léta 2005 – 2015,
tehdy byl za malebnou krajinou ještě dodatek‚ a pěkným zámkem. Po tříletém správcování
Cyriaků je tedy už i radnici jasné, že pěkného zámku se jen tak nedočkáme. Pan starosta si
aspoň pochvaluje, jak pěkně se čerpají prostředky na opravu zastřešení. Tak se ptám: byl
pěkný zámek vyřazen z „vize“ města i proto, že při onom snaživém zastřešování zmizely
v severovýchodním rohu střechy 3 vikýře (ty dva na východní straně vzhledem k postupu
a způsoby oprav zřejmě definitivně)? Že by s tímhle způsobem rekonstrukce souhlasili
památkáři? Nebo je to úprava jen dočasná, než budou mít Cyriaci peníze? Podle SPRM
je finanční účast Cyriaků na opravách zámku 50 000 Kč ročně; ve svých plánech, na které
vedení města zcela nesmyslně kývlo, házeli přitom velkohubě stovkami milionů. Myslím,
že dnes už je to jasné každému: Cyriaci a peníze jsou rovnoběžky, které se protnou až
v nekonečnu!
Ale zpátky k oné nešťastné vizi. Její součástí musí přece nutně být i cesta k jejímu
uskutečnění, způsob jejího naplnění. Myslím, že nejsem sám, kdo má pocit, že v tomto
směru se skutečná vize města Jemnice scvrkla na „když budou nějaké dotace, tak možná
něco uděláme“…
Pan místostarosta též říká: „S klesajícím stavem obyvatel si bohužel sami neporadíme,
nebo jen velmi omezeně“. Pak se tedy musím optat s panem Ducháčkem: A kdo si s tím
poradí za nás? Kdo nám pomůže? Kdo tenhle trend zastaví? Pan Běhounek? Pan Babiš? Pan
Sobotka? SPRM mlčí, vize mlčí, radnice mlčí. Vydržet do voleb a dál…
To, že v Jemnici klesá počet obyvatel, není skutečně žádná výjimka, podobně jsou na tom
i jiná, větší města. V letech 2000-2011 kolísal u nás mezi 4300 – 4450, prudký úbytek nastal
až v posledních letech. Mnohem více alarmující je ovšem složení obyvatel. V r. 2014 už
jenom 550 (13,5 %)! Občanů starších 60 let v r. 2001 bylo 749 (17,3 %), v r. 2013 pak
979 (23,7 %). Pokud by tento trend měl pokračovat i v dalších letech, pak v r. 2025 bude
v Jemnici asi 310 dětí a 1190 obyvatel starších 60 let. Bere plán na tuto časovanou bombu
zřetel? Opravdu to tak nevypadá, spíš se zdá, že tvůrci SPRM si z takového vývoje nijak
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zvlášť těžkou hlavu nedělají. Pokud jde o obavy pana místostarosty z unavování čtenářů
JL kritikou, pak podle toho, co mezi lidmi slýchám, je právě naopak kritika jedním z mála
témat, která v JL lidé vůbec čtou (tím to ale bohužel nekončí). Naprosto ale souhlasím s tím,
že SPRM je věc nesmírně závažná a neměla by být řešena dopisováním přes JL. Podle mého
názoru by měl být SPRM okamžitě vydán jako příloha Jemnických listů a v přiměřeně
krátké době by mělo být svoleno shromáždění občanů (spíš několik), na nichž by každý měl
možnost se k návrhu SPRM vyjádřit. K oprávněným požadavkům občanů by pak mělo být
přihlédnuto v konečném znění tohoto dokumentu. Nejedná se tu totiž o budoucnost starosty
a několika zastupitelů či úředníků, ale o budoucnost nás všech, kdo v Jemnici zatím ještě
chceme (nebo musíme) žít…
Luboš Tesař

Muzejní spolek plánuje výstavu
o životě židovské komunity v Jemnici
Muzejní spolek v Jemnici se každým rokem zaměří na určitý úsek dějin našeho města.
Sbíráme dokumenty, fotografie i předměty, které se vztahují k danému problému, aby zůstaly
zachovány pro budoucí generace. Následně pak uspořádáme výstavu pro veřejnost. Takto
už jsme zmapovali v roce 2014 období 1. světové války a v roce letošním pak důsledky
2. světové války.
V roce 2016 bychom se rádi zaměřili na vyhledávání zpráv, vzpomínek, fotografií
a předmětů, které se vztahují k životu židovských komunit v našem kraji. Z těchto materiálů
pak spolek uspořádá výstavu pro veřejnost.
O působení Židů v Jemnici napsal pojednání učitel židovské školy Rudolf Hruschka pod
názvem „Geschichte der Juden in Jamnitz“. Práce je napsána německy a mapuje historii
židovské komunity v našem městě do roku 1928. Jednu kapitolu autor věnoval i Židům
v Dačicích. V roce 1965 tuto historii částečně přeložil JUDr. Jan Dvořák.
Historie Židů v Jemnici je rozdělena do 9 kapitol:
1. Odkdy jsou Židé v Jemnici?
2. Právní poměry Židů a nabývání městských domů
3. Počet Židů a dávky odváděné vrchnosti a městu
4. Zaměstnání Židů
5. Jemničtí rabíni
6. Židovská německá škola
7. Výtržnosti proti Židům v roce 1866
8. Židovská náboženská obec Jemnice a její představení
9. Židé v Dačicích
Práci Rudolfa Hruschky poznámkami doplnil Dr. B. Wachstein z Vídně. Autor svoji
práci dokončil v červenci roku 1928 a podle jeho zápisu žilo tehdy v Jemnici 53 Židů ve 21
rodinách. Dozvídáme se, že nejstarší písemná zpráva o židovském osídlení pochází z roku
1336. V seznamu obcí, kde tehdy došlo k pogromu, je jmenována i Jemnice. V době sepsání
práce v roce 1928 byly ještě na hřbitově zachovány náhrobníky ze 14. století, které rozluštil
Dr. Abraham Morgenstern, jemnický rabín, který zde působil v letech 1896-1905.
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Doktor Dvořák v doslovu píše: „Zakrátko potom, co Hruschka dopsal dějiny Židů
v Jemnici, vynořil se na západním obzoru těžký a hrozivý mrak nesoucí tísnivou předtuchu
zkázy. V roce 1933 se chopil moci Adolf Hitler a po vyhlášení norimberských zákonů nastalo
nebývalé pronásledování Židů. Po 15. březnu 1939 byl i u nás zaváděn „německý pořádek“
a krutému osudu neušli ani „naši Židé.“ Dne 22. května 1942 byli odvezeni do Terezína
a následně pak do koncentračních táborů. V Jemnici zůstal jen Bedřich Kaufried, který byl
pověřen likvidací židovského majetku.
Osudy židovských obyvatel z Jemnice se následně zabýval i Vladimír Nováček,
předseda muzejního spolku a jemnický kronikář. K nejzajímavějším jistě patří osudy bratří
Lea a Arnošta Gutfeundových, kteří vstoupili do formující se československé jednotky 11.
polního praporu podplukovníka Karla Klapálka. Leo Gutfeund padl při obraně Tobruku
v Libyi.
Likvidace židovského obyvatelstva v našem městě byla důkladná. Synagoga zbořena
a židovský hřbitov zpustošen. Náhrobními kameny byla vydlážděna ulice na Malé brance.
Další náhrobníky odvezl majitel firmy L. Brtnický z Jaroměřic. Zbylé kameny následně
poškodili jemničtí vandalové. Po válce byly zachovalé náhrobníky na hřbitov vráceny,
ale protože už nikdo neznal přesné plány hrobů, nemají nápisy vypovídající hodnotu.
Kompletní obnova hřbitova byla realizována v letech 1991 – 1994. Hřbitov dnes patří
do majetku Židovské náboženské obce v Brně a je státem chráněn jako nemovitá kulturní
památka s velkým významem pro historii našeho města.
Za členy muzejního spolku prosím obyvatele, u kterých by se mohly najít památky
na jemnické Židy, aby se spojili s Antonínem Podhrázkým nebo s manželi Šendovými.
Fotografie i jiné listinné dokumenty si okopírujeme a vrátíme. Věcné památky vyfotíme
a zdokumentujeme. Vítáme všechny občany, kteří se s námi pustí do tohoto nelehkého
pátrání.
Za muzejní spolek napsala Jana Jánská

Svatavin dvorec
aneb Jak královna vdova v Jemnici dvorec postavila
Úvod
Děkanská matrika v záznamech vztahujících se k roku 1804 uvádí, že na zvonu
nacházejícím se ve válcové věži kostela sv. Jakuba v Podolí je uveden letopočet 1118.
Od něho někteří odvozují stáří původního kostela, rotundy, jehož součástí věž byla.
E. Fiala na základě denárových nálezů v Jemnici a jejím okolí po jejich přiřazení
prezentoval názor, že Jemnicko či Břeclavsko bylo v období 1092 – 1126 v držení královny
vdovy Svatavy.
Když kníže Soběslav obnovoval rotundu na Řípu, rozšířil ji o válcovou věž, kterou znal
z Jemnice, kde jako malý chlapec se svou matkou přebýval.
V Jemnici Podolí se křížily dvě kupecké stezky. Významnější byla ta, která vedla z Rakous
přes Polici do Chotěbudic (Tří dubů) a dále k severu. U brodu bylo místo, kde knížecí
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ozbrojenci jímali kupce, ve smyslu strážní a celní kontroly, a vybírali mýto. To bylo příjmem
knížecí, v tomto případě královniny pokladny.
František Palacký ve svých Dějinách k roku 1145 uvádí: „Dávné své nenávisti proti
tomuto biskupovi moravští knížata Vratislav a Kunrat ani po smíření odložiti nemohli;
a k nim přidružil se v této věci, nevědomo z které příčiny, také Vladislavův udatný bratr
Děpolt, jenž tuším vládl tehdáž krajinou jemnickou v zemi - moravské“.
To jsou jen některé údaje, na základě kterých se někteří starší historikové, např.
vídeňský profesor Augusta Prokop, domnívali, že loď dnešního kostela sv. Jakuba v Podolí
byla původně obytnou budovou knížecího dvorce, falce, který nechala kolem roku 1100
postavit královna vdova Svatava Polská. Obývala ho jen část roku a odtud usmiřovala své
znepřátelené příbuzné. Později poskytl útočiště některým dalším Přemyslovcům, např. jejím
synům a vnukům.
1. část
Kníže Vratislav II. se v roce 1063 oženil potřetí. Za manželku si vzal sestru polského
krále Svatavu. Jejich první společné roky byly poměrně klidné. Krátce po sobě mu porodila
čtyři děti – Vladislava, Boleslava, Juditu a Bořivoje. Kolem roku 1075 se jim narodil její
nejmladší syn Soběslav. V té době byly Vratislavovy děti z druhého manželství s Adlétou
Uherskou (Břetislav, Ludmila a Judita), již velké. Bylo jim mezi 13 a 16 lety. Svataviným
starším potomkům bylo od 7 do 12 let. Je tedy celkem logické, že si královna svého
nejmladšího syna velmi zamilovala. V době jeho narození jí bylo minimálně již 28 let,
dokonce, možná, i více. Byla si tedy nejspíš vědoma toho, že další děti už mít nebude a své
pozdní mateřství si jaksepatří užívala. Její vztah se synem Soběslavem byl proto mnohem
silnější než s ostatními potomky.
V tehdejší rozdělené Evropě se Vratislav přidal na stranu císaře Jindřicha IV. a několikrát
mu poskytl vojenskou i finanční pomoc. Za obětavou pomoc mu císař v roce 1085 udělil
královskou hodnost a současně ho také zbavil povinnosti platit říši poplatky. Slavnostní
korunovace se konala v létě téhož roku a do té doby český kníže Vratislav II. se stal králem
Vratislavem I. Spolu s ním byla korunována i jeho manželka Svatava. Počátkem ledna 1092
Vratislav spadl na lovu z koně a na následky zranění zemřel.
Vdova Svatava žila na Vyšehradě. Ale jako vdovské zboží, mimo jiné, užívala rozsáhlý
újezd při řece Želivce, který později darovala vyšehradské kapitule. Újezd Svatavin na řece
Sázavě se nacházel v blízkém sousedství sázavského kláštera, jenž ležel pár hodin pěší
chůze po proudu řeky. Tamější opati často byli hosty na dvorcích Vratislavovy vdovy.
Naopak samotná královna bezpochyby čas od času zavítala na Sázavu. Tyto kontakty se
hlavně týkaly opata Božetěcha, jenž Svatavě a jejímu manželovi nasazoval ve významné
dny královskou korunu.
Sázavský klášter a jeho opat nepatřili pouze k oddaným přívržencům krále Vratislava, ale
zároveň byli jedním z nosných sloupů jeho královsko-arcibiskupské ideologie vycházející
z přenesení královského titulu do Čech z Moravy. Za vlády Vratislavova následníka
Břetislava II. to bylo klášteru přítěží; šlo o jakýsi tíživý stín minulosti. Nový kníže byl
zastáncem tradičního chápání panovnické moci v Čechách a v roce 1091 se vrátil k odkazu
vzdálenějších předků, tj. Pražskému hradu a kamenné stolici. Přikázal pokračovat ve stavbě
kostela sv. Víta, který byl za vlády jeho otce opomíjen. Dokonce se zde nechal i pohřbít, což
bylo v těch letech něčím zcela nezvyklým.
Vratislavovo pojetí království bylo u části obyvatel stále živé a královský majestát
ztělesňovala královna vdova Svatava. Byla stále velmi vlivnou ženou, nacházela se v centru
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dění a zasahovala do mocenských sporů. Měla podporu i svých příbuzných v Polsku.
Zapuzení opata Božetěcha a slovanských mnichů ze Sázavy Břetislavem II. roku 1096
bylo logickým vyústěním napjatých vztahů, které vyvrcholily odstraněním politických
a ideologických odpůrců vládnoucího knížete. V té době opat sázavský požádal královnu,
aby některým zapuzeným mnichům poskytla útočiště na svém vdovském zboží mimo
Čechy. Královna vdova již delší dobu přemýšlela obdobně. Jen důvod byl jiný. Nebála
se vládnoucího knížete, ale měla strach, aby se s ním nedostal do sporu její nejmladší
dospívající syn.
Na otázku, které místo by měla vybrat, opat doporučil Jemnici. Znal toto místo
z vyprávění kněží. Byl tam dřevěný dvorec s kamenným kostelem, procházela tudy kupecká
cesta a u nedalekého brodu ozbrojenci jímali kupce a vybírali od nich clo, které bylo
královniným příjmem. V nedalekém Týnci nocovali kupci a Svatava tam mohla nakoupit
vše, co potřebovala. Také podnebí tam bylo příjemné, k bydlení příznivé.
Správu různých úřadů a záležitostí robotních vedl tehdy na Moravě zámožný rod Berkův.
Povolala ho k sobě a přikázala mu, aby v Jemnici přestavěl tamní dvorec pro její potřebu.
Nepočítala s tím, že v něm bude přebývat po celý rok ani v něm pořádat oslavy. Bude tedy
stačit, když jí poskytne skromné, ale odpovídající ubytování a ochranu. Dále tam měla být
budova, ve které budou bydlet její služebné a ozbrojený doprovod. V sousedství dvorce pak
měl postavit faru, kde při jejím občasném pobytu bude ubytován její zpovědník. To sice
říkala, ale počítala s tím, že tam usadí některé zapuzené mnichy ze Sázavského kláštera. Ti
na rozdíl od ní a jejího zpovědníka tam žili trvale a pro okolní obyvatele fara nebyla farou,
ale „opatstvím“. Na jiném místě jejího moravského vdovského zboží, blízko Znojma, měl
Berka postavit vesnici, odkud bude dvorec zásobován vším, čemu se v Jemnici nedaří, např.
vínem a zeleninou. Ves nesla jméno Svatava.
Po čase Berka královně oznámil, že udělal vše tak, jak si přála. Svatava shromáždila
všechny, kteří s ní na Jemnici měli přebývat a vydali se na cestu. Cesta byla dlouhá a vedla
přes vrchovinu. Když pak nedaleko Tří dubů vyjeli z lesa, naskytl se všem neočekávaný
pohled. Kam až oko dohlédlo, rozprostírala se před nimi krajina bez větších kopců. Čím
dále jeli, tím více se zde Svatavě líbilo. Viděla obdělávaná políčka, louky, na kterých se
pásly ovce, i skupiny ovocných stromů se včelíny. Sem tam probleskovala hladina rybníka.
Daleko to překonalo její představu, kterou si o krajině vytvořila z vyprávění opata. Pak
přijeli do údolíčka, kterým protékala malá řeka, a stanuli u brodu. Věděla, že je na místě.
To je již také vítali ozbrojenci, kteří zde vybírali clo. Odtud také poprvé uviděla dvorec, kde
měla bydlet. Stál na nevysoké ostrožině nad řekou a na první pohled se jí zalíbil. Čím dál
tím více nabývala pocitu, že je v krajině svého dětství, v dalekém Polsku.
Dvorec nebyl velký, ale obklopovala ho již kamenná hradba. Vstup byl chráněn pevnou
bránou, za kterou byla obytná budova z kamene. Více si prohlédnout nestačila, protože jí
v ústrety spěchal předák Berka. Po krátkém uvítání Svatavu provedl dvorcem. Ze západní
strany obešli obytnou budovu a stanuli na malém nádvoříčku. Odtud vedla šikmá dřevěná
rampa ke kryté nadzemní chodbě, která spojovala obytnou část paláce a kostel. Vysvětlil
královně, že bude obývat jen horní část budovy, protože přízemí bylo vlhké a studené
a nedalo by se vytopit, a také to, že rampa je dřevěná proto, aby se dala v případě nebezpečí
odstranit. Vystoupali po rampě do chodby a dveřmi vpravo vešli do obytné místnosti určené
pro Svatavu. Nebyla velká, měla plochý trámový strop a byla vybavena vším potřebným
k nenáročnému, ale důstojnému bydlení.
• Zdroje: Vyprávění Marie Uhrové, provdané Jan Kačenka, které zaznamenal její
vnuk Ing. Karel Bakeš
Napsal a rekonstrukci dvorce provedl: JUDr. František Kačenka
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Podolské posvícení
Konec žní býval v minulosti, a někde je i dnes, důvodem k oslavám. A není divu! Obilí
bylo sklizeno a plná sýpka a stodola znamenala konec obavám před nastávající zimou.
V každém kraji se konec žní slavil jinak a jindy. Někde to byly dožínky, ale tam, kde obilí
dozrávalo později, se oslava konce žní většinou spojila se slavností zvanou posvícení. Právě
tak tomu bylo v Podolí. Rozdíl mezi dožínkami a posvícením byl v tom, že dožínky byly
skromnější a zpravidla se konaly v poslední den kosení, bezprostředně po tom, když se
sekáči vrátili z pole domů, kdežto posvícení se konalo v den posvěcení místního kostela
a co obec, to jiný termín.
„Kdepak jsou ty časy, kdy se v neděli po sv. Bartoloměji slavívalo u nás na Podolí
ještě pořádné posvícení podle všech starých obyčejů“, povzdychla si bábinka Adamova
a pokračovala: „Co tu všude bývalo shonu, aby se stihlo všechno pro hosty připravit.“
A měla bábinka na co vzpomínat. Vždyť byla ženou hostinského, který měl řadu roků
v nájmu hospodu „U Konvalinů“, kde se skoro, pravím skoro, vždy podolské posvícení
odbývalo. Posvícení bylo svátkem svátků. Proto muselo být radostné a veselé. Po něm
přicházela opět šedivá tvář života.
„Jo, jo“, bábinka toho má plnou hlavu a vzpomínky se hrnou jedna za druhou, „dalo by
se o tom hodně povídat. Nejvíce by mohli povědět ti, kteří odpočívají u sv. Jakuba. Za mých
mladých let se ještě slavívalo podle starých zvyků, ale to vy již neznáte“ povzdychla si
bábinka a pokračovala. „Proto již řadu dní před posvícením Podolí tonulo v přípravách.
V chalupách i u sedláků, kde se po celý rok k jídlu střídaly bezmasé pokrmy, muselo být
o posvícení masa nejen dost, ale i dobré. Na posvícenské tabuli bývaly husy, slepice, holubi,
prasata, kozy; každá chalupa v ty dny voněla pečením a vařením. Pár dnů před posvícením
přinášel k nám na hospodu vítr ze všech stran samé fajnové vůně, že se jednomu každému
sbíhaly sliny na jazyku. Ono se hned vědělo, kde budou mít na posvícení husí pečínku, kde
se zabilo prasátko, nebo kde budou mít divočinu. U nás se zabíjelo ne jedno, ale hnedka
dvě, tři prasátka, k tomu nějaké telátko a kus hovězího. Husy a kačeny nikdo nepočítal.
Těch bývalo několik tuctů. A nikdy nic nezbylo. Bývaly to u nás v tu dobu perné dny, zvlášť
když vše muselo být připraveno již do čtvrtka, kdy se začaly dělat „buřty“ a jitrnice. To víte,
já musela také pomáhat, protože ten můj by to sám nestihl připravit. Ale nelitovala jsem
toho nikdy.“
„Co již od těch dob v Želetavce vody uteklo. Však již lidé také pomalu zapomněli, jak
to s tím posvícením doopravdy bylo. Zapomněli i na to, jaké s tím bývaly starosti. Ono
připravit posvícení, na které se těšívalo celé Podolí i široké okolí, nebylo jen tak. Zvláště
když se slavívalo tři dny. Císaři Josefu II. se nelíbilo, že lidé při posvíceních zanedbávají
práci a nařídil, aby se na všech farnostech konalo v jeden den, a to 3. říjnovou neděli po sv.
Havlu. Jeho nařízení se však minulo účinkem, protože císařské posvícení se sice slavilo
skoro ve všech farnostech, ale původní posvícení se konat nepřestalo. V Podolí se vždy
slavilo o svátku sv. Bartoloměje, z čehož někteří dovozují, že patronem původního kostela
v Podolí, románské rotundy, byl světec tohoto jména.“
„Nejvíce starostí, jen co je pravda, s posvícením míval spolek podolských chlapců. Již
od pradávna bývalo zvykem, že si ze svého středu zvolili stárky, kteří většinu starostí brali
na sebe“.
„Posvícení se slavilo jen za vodou, a to v naší hospodě, kde se říkávalo U Konvalinů.
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Tam se také podolští chasníci scházeli a domlouvali, tam mezi sebe přibírali další. Každý
nově přijatý mládenec musel splnit dvě podmínky; musel být starší dvaceti roků a zaplatit
dvě zlatky zápisného“.
• Zdroj: Vyprávění Marie Bakešové, rozené Kačenková
Napsal: JUDr. František Kačenka

Kulturní přehled
3. 10. 2015
15.00 hodin

Blešák
- areál letního kina v Jemnici
- pořadatel AlterNaiva, o.s., www.alternaiva.jemnice.cz

3. 10. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt, Noc s Jelzinem

8. 10. 2015

Zdravotní přednáška o bylinkách a mastičkách
na potlačení bolestivosti
pohybového aparátu člověka
- přednášející: Karel Štenbauer, bývalý spolupracovník Pavla Váni
- Městská knihovna v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

17.00 hodin
		

Burza podzimního a zimního ošacení, obuvi, sportovního a spotřebního zboží
výběr zboží: 		
8. - 9. 10. 2015 - 10.00 – 12.00, 14.00 – 17.00
prodej zboží: 		
12. 10. 2015 - 9.00 – 17.00
13. 10. 2015 - 9.00 – 12.00
výdej neprodaného:
14. 10. 2015 - 9.00 – 15.00
- pořadatel DDM Jemnice
10. 10. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy Cooper, Chupito party

16. 10. 2015
19.00 hodin
		

„George Gershwin - Muž, který neodešel“
- moderovaný koncert Edity Adlerové, české mezosopranistky,
sólistky Le Grand Théâtre du Puy du Fou ve Francii s doprovodem
akordeonu, basové kytary a bicích
- vstupné 150,- Kč, předprodej v TIC Jemnice od 5. 10. 2015,
(721 508 737), - kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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17. 10. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas, Párty kapitána Morgana

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

24. 10. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Bubu, 6. noc splněných přání, noc pro všechny generace

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

31. 10. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys, Sex on the beach party

31. 10. 2015
		

Jízda výletního vlaku SVDJZM – Slavnost světla
- pořadatel: Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

6. 11. 2015
20.00 hodin
		
		

Koncert Jakuba Smolíka
- vstupné 200,- Kč, předprodej v TIC Jemnice od 12. 10. 2015,
(721 508 737)
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

13. 11. 2015
17.00 hodin
		

Vernisáž výstavy kreseb Moniky Holíkové
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

14. – 20. 11. 2015
Výstava kreseb Moniky Holíkové
		
- vestibul KD Jemnice
		
- 9.00 – 16.00 (po - pá), 9.00 – 14.00 (so, ne + svátek)
		
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
25. 11. 2015
16.00 hodin
		
		

Beseda s PhDr. Martinou Indrovou
- téma: Ohrožené památky Vysočiny
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

28. 11. 2015

Vánoční kulturní trhy 2015
- nekomerční výrobky tvořivých lidí z našeho regionu
- Letní kino Jemnice
- pořadatel AlterNaiva, o.s., www.alternaiva.jemnice.cz
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30. 11. 2015
15.00 hodin
		

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

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Náš klub se dva měsíce nescházel. Udělali jsme si také prázdniny a užívali si až moc
teplého léta. Někdo cestoval a někomu přijeli příbuzní a léto je pryč a nás zase čeká ta
dlouhá zima. V září jsme se zase sešli a říkali si, jak ten život utíká, každý den nám přináší
něco nového, dobrého i špatného. Za každý prožitý den bychom měli poděkovat, že žijeme.
Našla jsem ještě po mojí mamince modlitbu, která se nám líbila. Kdo chce, ať si ji před
spaním přečte.
Dřív nežli k spánku ulehnu,
k Bohu svá srdce pozvednu.
Buď věčně chválen, veleben,
za vše, co dals mi tento den!
A jestli v čem jsem pochybil,
prosím Tě, bys mi odpustil.
Pak spokojeně mohu spát,
můj anděl bude u mne stát.
Marie Čurdová

Blešák v Letním kině - VÝZVA
Máte rádi věci s příběhem? Také máte doma spoustu starých, pro Vás nepotřebných,
věcí? Tak je přijďte 3. 10. 2015 vyměnit za něco nového, či je prodat.
Organizace blešáku:
Blešák bude probíhat od 13 do 18 hodin v areálu Letního kina v Jemnici. Prodejci, kteří
chtějí prodávat, se zaregistrují (dají vědět, že mají zájem) na e-mailové adrese alternaiva@
gmail.com nebo na tel. 721554088 do 1. 10. 2015. Na místě v den konání akce dostanou
přidělený plac (pokud je to možné, zajistí si prodejce vlastní stolek) a budou mít možnost
prodat své věci za cenu, kterou si sami určí.
Prodejní místa jsou zdarma a prodejci si je vyberou po domluvě s organizátorem a budou
k výběru až na místě. Tento výběr se koná způsobem „kdo dřív přijde, ...“. Prodejce se svým
podpisem při předání prodejního místa zavazuje k dodržování „Pravidel“.
Pravidla Blešáku:
Prodávajícími na bleším trhu mohou být pouze fyzické osoby – neobchodníci, které
nemusí vydávat kupujícím doklad o zaplacení. Jedná se o osoby bez živnostenského
oprávnění s vlastním použitým zbožím a jedná se o příležitostný přivýdělek. Prodejní
místo je na trzích zdarma, nicméně z Vašeho výtěžku z prodeje doporučujeme vložit 10 %
na provoz Letňáku (údržba, energie, další akce apod.).
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Akce se bude konat téměř za každého počasí, proto doporučujeme se náležitě vybavit.
Doporučujeme také prodejcům, aby si vzali něco na sezení, drobné na vracení, sáčky apod.
Nepřípustné zboží: ZBRANĚ / ZVÍŘATA / POTRAVINY / NOVÉ ZBOŽÍ / veškeré
nezákonné zboží (drogy, lidi apod.)
KONTAKT: Ondřej Ferdan: alternaiva@gmail.com, tel. 721554088

Pojďte, pane, budeme si hrát!
Pod tímto názvem uspořádali sympatizanti HNUTÍ ANO 2011 v Jemnici výstavu
hraček, kterou měli možnost zhlédnout občané Jemnice i okolí.
Ve vestibulu KD v Jemnici jsme vystavili hračky, se kterými si děti hrály v minulém
století (od 50. let až do konce století). Značnou část expozice představovaly plyšové hračky
(nejstarší medvídek byl 67 let starý), panenky, autíčka a vláčky. Dále zde byly k vidění
dřevěné hračky a kostky, ze kterých se skládaly různé obrázky; plastové kostky, kuželky
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a hračky. Sešlo se i velké množství stolních her a stavebnic, knih, promítačka, šicí stroj
a dětský tkalcovský stav, hlavolamy, kočárky a postýlky pro panenky, nádobíčka a spousta
dalších zajímavých věcí.
Návštěvníci naší výstavy měli možnost zapsat své dojmy do návštěvní knihy, za které
moc děkujeme. Podle množství podpisů a vylíčených pocitů se výstava hraček líbila jak
dětem, tak i dospělým. Děti měly možnost vidět, s čím si v dřívějších dobách hráli jejich
rodiče a prarodiče. Střední a starší generace si nad vystavenými hračkami zavzpomínala
na dobu svého dětství.
S hlídáním výstavy nám pomohly členky Svazu tělesně postižených v Jemnici, kterým
moc děkujeme.
Sympytizanti Hnutí ANO 2011 v Jemnici už připravují další výstavu, která bude
otevřena ve dnech 23. - 29. 11. 2015.
Za organizátory výstavy Dana Babišová

Vzpomínka
Dne 25. října 2015 uplyne
15 smutných roků od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Albína Tříletá z Jemnice
S láskou stále vzpomíná
dcera Alena s rodinou
Vzpomínka
Vzpomínka na milou paní Věru Bastlovou
Od kamarádek Věry a rodiny Janouškové jen pár vět
31. 10. 2015 bez Věry uběhlo už 7 let
Každý člověk je jediný, prosíme, věnujme milé
vzpomínky a květiny
Nevíme dne ani hodiny…
Vzpomínka
Dne 19. 10. 2015 by se dožil 90 let
náš milovaný manžel, otec, dědeček, pradědeček
pan Miroslav Krejčí ze Lhotic
S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami
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Vzpomínka
Čas neúprosně letí a v srdci bolest zůstává,
slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný zůstává
Dne 16. října 2015
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
naší milé maminky, babičky a prababičky
paní Jaroslavy  Havlíkové z Jemnice
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
S láskou vzpomínají dcera a synové s rodinami
a ostatní příbuzní

Nohejbal - 29. 8. 2015, jemnické koupaliště
pořadí v turnaji
1.
Panikáři
2.
Nidrc team
3.
Krocanda
4.
JeMaVaTe
5.
č.112
6.
Grand
Pořadatel: FC KPP Krocanda Jemnice.
Turnaj vyhrál nejstarší tým ve složení Stanislav Slabý, Pavel Křivan a Petr Kašparides.
Tento tým nepoznal v průběhu celého turnaje hořkost porážky.
Hlavní sponzor turnaje: Restaurace a Potraviny u Víta Jemnice.
Za pořadatele: předseda FC KPP Krocanda - Jan Sedláček

Soustředění mladých hasičů z Jemnice
Pomalu se stává pravidlem, že ke konci prázdnin mají mladí hasiči soustředění
na požární stanici v Jemnici. Tento rok bylo na 7 dní od neděle 16. 8. do neděle 23. 8. 2015.
Pro mladé hasiče byl připraven pestrý, ale náročný program. Základem soustředění bylo
trénování všech disciplín požárního sportu. Dokázali jsme na stanici a v parku psychiatrické
léčebny zdokonalit štafetu dvojic a útok CTIF. Na hřišti v Podolí jsme trénovali požární
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útok a zapojili jsme i upravený dvojboj na 60 metrů pro jednotlivce. Mezi tři hodnocené
soutěže patřila střelecká soutěž, dále hasičská všestrannost jednotlivců a nejlépe oceněnou
disciplínou byl dvojboj na 60 metrů pro jednotlivce. Zde na tři nejlepší čekala medaile. Pro
zpestření jsme ve středu večer uspořádali vědomostní soutěž nazvanou MÁME ROZUM.
Účinkujícími byli všichni mladí hasiči, kteří se sami rozdělili na dvě soutěžící skupiny.
Lepší skupina pod názvem ČIČINY porazila skupinu KAPYBARY a brala ceny pro vítěze.
Součástí soustředění již druhým rokem byla soutěž mladých hasičů O putovní pohár starosty
města Jemnice. Jako zástupce města byl přítomen pan místostarosta Ing. Petr Novotný.
Pan starosta Ing. Miloslav Něvěčný se bohužel letošního ročníku nemohl účastnit. Ani
v letošním roce nám mladí hasiči neudělali ostudu a v obou kategoriích vybojovali 3. místo.
Jako vedoucí se na letošním soustředění podílel Milan Šerka a Pavel Vacula. Poděkování
patří dalším hasičům: Lukáši Bezchlebovi, Stanislavu Slabému ml., Josefu Karpíškovi
a Márii Feherpatakyové, kteří pomáhali s organizací a chodem celého soustředění.
Poděkování také patří všem profesionálním hasičům ze „Stanice Jemnice“ za pochopení
a vstřícnost k dětem.
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Velké poděkování patří sponzorům letošního soustředění a dětské soutěže firmám:
OD Večerka Jemnice, PATEB s.r.o., Lékárna Alexandra, Nářadí Vysočina s.r.o., Správa
majetku města Jemnice s.r.o., Jemnická stavba a.s., Ersico s.r.o., Restaurace Na Podolí
a Město Jemnice.
Více fotografií ze soustředění naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/
SDH.Jemnice.
Za SDH Jemnice Milan Šerka

Kulturní kalendář
Mladoňovice
3. - 4. 10. 2015
6. 11. 2015
13. 11. 2015
27. 11. 2015

Rybářské závody mini – max. CARP
Helloweenský průvod (ČČK)
Beseda nad kronikou - MLK – začátek 19.00 hod.
Stavění betlému ( ČČK) – začátek 15.00 hod.

Police
8. 10. 2015
		
22. 11. 2015
		
29. 11. 2015
		

7. Broučkiáda, začátek v 17:30 hodin v ZŠ, MŠ, Klub maminek,
průvod broučků po obci
Adventní prodejní výstava na zámku Police, začátek ve 14 hodin,
ZŠ a MŠ Police
1. Adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi,
Klub maminek

Pálovice
4. 10. 2015
		
17. 10. 2015

Drakiáda, začátek v 15.00 hodin na hřišti, v 17.00 hodin vyhodnocení,
od 18.00 hodin maňáskové divadlo v kulturním domě
Posvícenská zábava, kulturní dům od 20.00 hodin

Kostníky
17. 10. 2015
7. 11. 2015
21. 11. 2015

Posvícenská zábava, kulturní dům, SDH Kostníky
Kostnický labužník, kulturní dům, SDH Kostníky a obec Kostníky
Adventní dílna, kulturní dům Jemnice, ČČK Kostníky

Radotice
Pít či nepít …?
„Budu tě pít, co budu žít, vínečko bílé, to od mé milé.“ Kdo z opravdových chlapů by
těmto dvěma bytostným požitkům odolal? Po odeznění veselí a nezbytném vyspání, dovolila34 / Jemnické listy / říjen 2015

li to kocovina, je probuzení do všedního dne již střízlivější. Vykročením pak k plnění svých
každodenních povinností s hlavou plnou příjemných vzpomínek na bujaré prožitky to jde
snadněji. K úplnému vystřízlivění pak zvolna dochází, když toto všechno přehluší všední
starosti a vínka od milé již tolik není, shledává totiž, že vínko začíná milovat její milovaný
více než ji. Poučena příběhy z okolí se snaží o nápravu scestného stavu. Jde to těžce, obává
se o člověka, kterého miluje a má ráda. Ovládá-li bicepsy milovaného pochybný dispečink,
je náprava přes všechno snažení bez záruk. On se přesto brání ztrátě vztahu. Rozhodne
neuhasitelná touha po skleničce oblíbeného moku, v slabé chvilce přijme „vínečko rudé to
od té druhé“, zklame osobu milovanou, která to těžce nese, i přes tento bol je to její štěstí,
jak odhalí čas.
I když z počátku je sklenička plná, až přetéká, ubývá na druhé straně na vztahu k osobě,
která si ho tímto získala. Nespolehlivost v práci, vysmívaný okolím, začíná být na dně
psychicky i fyzicky. Je nadšen a potěšen z každé skleničky, kterou ho někdo pohostí.
Nezbývá mu, než si přiznat: „Už jsem propil všecko, ještě mám propíjet tebe galánečko.“
Tak vypodobnil toužebný a následně pokleslý stav písničkář. To bylo tenkrát, když ještě
víno bylo vínem, poněvadž pěstitelé byli patrioti a nepřipustili, aby byl nabízen panč či
nějaký patok. Byli na své produkty hrdi. Nebylo ho mnoho a nebylo ani levné. Jeho spotřeba
proti dnešnímu stavu byla třetinová. Podobný nárůst spotřeby zaznamenáváme i u ostatních
alkoholických nápojů. Co se stalo tak podstatného s námi, že upadáme do takového stavu,
i přes osvětu, které se nám dostává. Těžko si dokážeme představit, jak poníženě zapůsobí
na děti, když zaslechnou, že jejich táta je lump. Jak si asi připadá představitel státu, který
reprezentuje národ venku při vědomí, že statistika o naší kvalitě ho již předešla. Je-li mu
to lhostejné, pak je k politování, není-li, měl by ze své pozice něco podstatného pro změnu
tohoto degeneračního stavu něco bezodkladně dělat. Nejrychlejším a nejpůsobivějším
počinem by byl osobní příklad. Jde to vůbec bez alkoholu? Odpověď se nerodí lehce. Taková
rázná prohlášení o absolutní abstinenci jsou sporná, v dnešní gastronomii až nemožná.
Prospěšnost v rozumném množství je prokázána. V oblastech, kde se daří révě vinné,
je patrné, že kardiovaskulární onemocnění jsou méně častá, naopak močová a jaterní vyšší.
Kdo stanoví tuto ordinační rozumnost, když tím nebude konzument sám? Zvlášť závažným
problémem je konzumace alkoholu mladistvými málo nad třináct roků, kde zkušenosti s ním
již mají téměř všichni a tím se řadíme mezi nejmladší pijáky v Evropě. Kam se na nás hrabou
Dánové! Mnozí již mají nevratná poškození a oslabené rozumové schopnosti. Stávají se
nástroji k páchání zločinnosti, lehkovážně se rozhodují, každé druhé uzavřené manželství
troskotá, jsou druhořadými partnery vrstevníkům v sousedních zemích. Kde na to získávají
finanční prostředky, či je u nás alkohol tak levný, že to stačí pokrýt z kapesného? Obrovský
dluh společnosti, poklesek nelze přičíst těmto mladistvým, ale benevolencí nás dospělých
v této věci. A že se nám to vymstí v mnoha podobách, je k očekávání. Rodiče, mějte proto
starost o budoucnost svých dětí vy a něco pro to dělejte, jak vidno, nikdo jiný to za vás
neudělá.
Jde vám jistě o to nabídnout společnosti plnohodnotného člověka. Společnost, která
ztrácí kontrolu nad dodržováním zákonů a upozorní ji na to až první mrtví, mnoho záruk
bezpečí neskýtá. Budoucnost patří střízlivým, napsal T. G. Masaryk, tím myslel národ.
„Máme-li obstát, musíme spotřebu alkoholu omezit“. Předešlá třetinová spotřeba alkoholu
nezatěžovala naši mysl příliš a patřili jsme k nejvyspělejším zemím světa. Je víc než
zřejmé, že na to máme, je jen na nás, jestli se od nálepky „povel“ chceme oprostit a být
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opět důstojnými reprezentanty našich otců a dědů. Není většího prohřešku než prohýření
majetku a dobrého jména, které jsme zdědili. Pití s mírou, jak ostatně uvádí na své lahvi
i výrobce piva, nikomu neublíží, zůstaneme-li u toho, nebude nás ani náš lékař krotit. Jde
o to mít tu vůli, pevnou vůli a vytrvat v dobré službě především sobě, což bude ve výsledku
prospěšné všem.
***
Paní Dano – i já děkuji Vám za vstřícnost a ochotu, s kterou jsem se ve Vaší práci
setkával. Je pro mě potěšením dozvědět se z Vaší pozice, že i moje pravidelné příspěvky
do Jemnických listů byly žádoucí, pokusím se v tom setrvat, bude-li vůle i nadále je v listech
mít. Přeji Vám dobré zdraví a na Vašem příštím působišti podobnou úspěšnost, jakou jste
měla zde.
Blahopřejeme jubilantům:
Č e ch o v á Bohumila
50 roků
Vaňura
Ondřej
86 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 15. října 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 Turistického informačního centra
Jemnice.
Bc. Zdeněk Hopian
Vážení čtenáři Jemnických listů,
přijměte prosím několik postřehů od členů redakční rady k problémům, které se
v poslední době pravidelně objevují v měsíčníku Jemnické listy. Množí se nám útoky
jak osobního, tak i politického rázu a nás to staví do pozice soudců, co bude a nebude
otištěno v Jemnických listech. Jsme obviňováni z cenzurování a mnohým se pak nelíbí,
pokud bychom jeho článek neotiskli. Proto se od příštího čísla budou striktně dodržovat
stanovená pravidla pro vydávání Jemnických listů. Tato pravidla budou platit bez rozdílu
pro všechny dopisovatele.
Složení redakční rady:
předseda: Milan Šerka
členové: Jana Jánská a Mgr. Ing. Vít Feldbabel
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Pravidla pro vydávání měsíčníku
JEMNICKÉ LISTY
a práci redakční rady
I.
Základní ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

Jemnické listy (JL) jsou informační tiskovinou vydávanou městem Jemnice. Slouží
k širší a podrobnější informovanosti občanů, zejména o dění ve městě Jemnice,
důležitých sděleních MěÚ v oblasti samosprávné i přenesené působnosti, o kultuře,
společenských akcích, sportu, významných událostech v regionu atd. Současně jsou
otevřenou demokratickou platformou pro uplatňování dotazů a názorů občanů.
Přispěvatelem do Jemnických listů mohou být občané a organizace mající vztah
k regionu.
JL jsou vydávány pravidelně každý měsíc, pouze v průběhu letních prázdnin vychází
dvojčíslí.
Jednotlivá vydání JL vytváří a sestavuje redakční rada, kterou vede předseda redakční
rady JL v součinnosti s pověřenou pracovnicí odboru kultury).
JL vychází rovněž v elektronické podobě na webových stránkách města Jemnice –
http://www.mesto-jemnice.cz
II.
Redakční rada
Veškerou činnost spojenou s vydáváním měsíčníku JL řídí redakční rada.
Členy redakční rady písemně jmenuje a odvolává Rada města Jemnice (RM Jemnice).
Každý člen má právo na rezignaci na svoji funkci a to písemně RM Jemnice.
Redakční rada je ve své práci odpovědna RM Jemnice.
Rozhodování v radě je kolektivní a většinové. Nikdo nemá právo veta.
Členům redakční rady náleží odměna, jejíž výši určí Zastupitelstvo města Jemnice.
Předseda redakční rady je na návrh redakční rady zvolen Radou města Jemnice.
Předseda řídí a organizuje práci rady.
Redakční rada je povinna dbát na vyváženost, nestrannost a etiku a zároveň je povinna
dodržovat platnou legislativu. Vydávaný měsíčník je nezávislý na všech politických,
spolkových a jiných organizacích města.
III.
Koncepce JL
JL mají pevně danou strukturu schválenou redakční radou:
Hlavní strana obsahuje název měsíčníku, znak města, měsíc a rok vydání. Pro
zvýšení přehlednosti se člení obsah JL do oddělených pravidelných rubrik, které
budou zaplňovány dle potřeby. Rámcově se předpokládají následující:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zprávy z radnice
Co se děje
Občanská sonda
Střípky z historie
Kulturní a společenský přehled
Sportovní okénko
Obce Jemnického mikroregionu
Okénko redakce
Inzerce

Uvedené členění je orientační a redakční rada může provést operativní změny dle
potřeby.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Příspěvky, náměty a názory je možné předávat nejlépe v elektronické podobě na e‑mail
kultura@mesto-jemnice.cz, nebo písemně k rukám kulturní pracovnice.
Zveřejněné příspěvky musí být uvedeny se jménem autora, který odpovídá za kvalitu
příspěvku i obsažených informací.
Názory, náměty a dotazy občanů jsou uveřejňovány v rubrice Občanská sonda v rozsahu
maximálně 1 strany A5 psané na stroji nebo v textovém formátu „doc“ s normálním
řádkováním a velikostí písma 10 – Times New Roman.
Maximálně 2 příspěvky od jednoho autora v rámci jednoho vydání.
Rozsah JL (vyjma letního dvojčísla) nepřesáhne 40 stran nekomerčního textu, proto
v případě většího počtu příspěvků je výhradním právem redakční rady provést výběr
článků, které v rámci daného čísla budou uveřejněny a které nikoliv.
Příspěvky nesmí být útočné nebo vulgární.
V JL není možné uvádět žádné příspěvky politického charakteru (např. volební
programy stran a hnutí, politické komentáře atd.).
Na zveřejnění příspěvku není právní nárok.
Publikované příspěvky nejsou honorovány.
Veškerá komerční sdělení jsou uveřejňována formou inzerce, která je zpoplatněna
dle platného ceníku služeb města Jemnice. Inzerce je uváděna na posledních stranách
měsíčníku.
Každé číslo má svoji uzávěrku uvedenou v předchozím čísle v rubrice Okénko redakce.
Podklady dodané po uzávěrce nebudou v aktuálním čísle zveřejněny.
Tiráž je uváděna na poslední straně JL a musí obsahovat nejméně tyto informace:
Jemnické listy, číslo, ročník – vydalo město Jemnice, Husova 103, IČ, datum vydání.
Registrační číslo u Ministerstva kultury ČR MK ČR E 13924, počet výtisků. Název
tiskárny, která JL vytiskla.
JL jsou distribuovány do každé domácnosti v Jemnici zdarma.
Náklady spojené s přípravou, tiskem a distribucí JL hradí město Jemnice.
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Obrazový seriál

Jemnice, duben 1961 - Partyzánská (Červenomlýnská) - regulace Želetavky

Jemnice, 1961 - B. Němcové - Na Podolí

Jemnické listy č. 10/2015 - vydalo město Jemnice, Husova 103, IČ 00289531, 1. října 2015.
MK ČR E 13924. Náklad 2 200 ks. Otištěné příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakce.
Foto: Vladimír Hrbek /archiv/, město Jemnice, kresba na titulní straně obálky: Monika Holíková
kultura@mesto-jemnice.cz, www.mesto-jemnice.cz
Realizace: Petr Večeřa, Bačice

