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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
ještě nám ani nestihl oschnout pot na čele po parném létě a už
máme před sebou sychravý a magický listopad. Nebudu zde
načínat všechna témata, o kterých by bylo třeba psát, ale budu
se věnovat tomu nejdůležitějšímu – rekonstrukci vodovodů
a kanalizací ve městě Jemnici.
Co je na listopadu pozitivní, pak je to realita, že jde
o konečný měsíc, kdy by výše zmíněné rekonstrukce měly
spět ke svému konci. Málokdo má asi radost z rozkopaných
ulic, zvlášť za současných povětrnostních podmínek. Ale přece
je nás dost, kteří chápeme, jak moc potřebná rekonstrukce je.
Investorem celé akce je Svazek vodovodů a kanalizací se sídlem
v Třebíči. Zástupci v tomto svazku sdílejí mé nadšení nad tím, že jsme byli v podstatě jediní
v rámci celé republiky, kteří v 61. výzvě OPŽP (Operační program Životního prostředí)
uspěli s žádostí o rekonstrukce. Primární záměr programu bylo investovat do výstavby nové
kanalizace. I z tohoto důvodu potenciální investoři ani nejevili o finance na rekonstrukce
zájem. To byla chyba! O dalších dotačních titulech na rekonstrukce se již více neuvažuje,
a tak zbude majitelům pouze generovat finance na obnovu (požadavek zákona o vodovodech
a kanalizacích) prostřednictvím nájemného vůči provozovateli (u nás Vodárenská akciová
společnost). Mimochodem, věděli jste, že Vodárenská akciová společnost a. s. je dnes plně
v rukou českých majitelů (právě sdružení podobných svazků jako je ten v Třebíči)? Tedy
žádné přemrštěné zisky, které by končily v rukou zahraničních investorů (jak je to ve většině
částí České republiky), ale účelně vynaložené finanční prostředky, které se zpětně vkládají
do rozvoje vodohospodářské infrastruktury.
Jsme si plně vědomi, jak nepopulární podobné stavby jsou. V podstatě neuvidíte nic
nového, protože to důležité je zakopáno v zemi. Na druhou stranu se naši následovníci
nebudou muset touto otázkou zabývat, většina našeho města bude kompletně
zrekonstruována. Co se týká dostatečnosti a stavu kanalizace, pak se Jemnice řadí na přední
místo v rámci třebíčského svazku. A třebíčský svazek patří v rámci naší vlasti k těm, které
mají své kanalizační a vodovodní sítě v relativním pořádku.
Rád bych poděkoval všem, kteří reagovali na naši výzvu (případně na výzvu zhotovitele)
a rozhodli se investovat do vodovodních přípojek. Přípojka je součástí nemovitosti a tím,
že do ní investujete, zhodnocujete svůj majetek. Jistě Vám poděkují i Vaši následovníci,
protože stávající materiály se dostávají na hranici životnosti kolem 60 let. Setkal jsem
se s výhradou, že vodné zdražilo o tolik, jako žádná jiná komodita. Ano, statisticky je
to pravda. Prakticky víme, že za dob minulých byla voda dotována státem (stejně jako
například chléb). Proto takový skokový nárůst, státní dotování vody je hudbou minulosti.
Snad potěšující je zjištění, že doba, kdy byla v Jemnici nejdražší voda, už také není aktuální.
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V rámci svazků, které provozuje VAS a. s. máme dnes po Znojemsku nejnižší vodné a stočné
(například oproti Blanensku, Jihlavsku, Brněnsku či Boskovicku).
Psal jsem o dotacích. Ano, z OPŽP byla zajištěna dotace na rekonstrukce kanalizací.
Rekonstrukce vodovodů dotována z programu nebyla. Přesto svazek přispěl i na rekonstrukci
vodovodů 30%. Omlouvám se za slovo rekonstrukce (použito v článku nesčetněkrát),
ale párkrát jej ještě zmíním. Rád bych uvedl pár informací k rekonstrukcím vozovek
a veřejných prostranství. O celoplošných opravách (tzv. asfaltová balená) uvažujeme
v ulicích Dělnická, V Zahrádkách, 28. října, Lípová (včetně nové dlažby chodníků), Horní
valy, část Dolních valů, část ulice Romana Havelky a Na Pořadí). Do zimy budou vozovky
zapraveny podkladní vrstvou a zbylých horních 5 cm necháme na jaro. Jednak budete chodit
a jezdit v zimě v „suchu“ a může být zajištěna zimní údržba. Na jaře se ukáží místa, kde
je potřeba drobných vysprávek, což se provede a „nadbalí“ se horní kryt. V části ulice
Dolní valy pak dojde k vyrovnání povrchu a opravě ve formě stříkaného asfaltu. Náměstí
Svobody a přilehlé ulice budou zadlážděny, ale naštěstí ne do původního stavu, ale tak, aby
byla vozovka bez výrazných nerovností. Příjemný jistě bude i zcela nový chodník a veřejné
osvětlení pod tzv. Faastovou vilou.
Vážení spoluobčané, závěrem bych Vám rád popřál klidné podzimní dny a jako vždy
budu rád, pokud se na mne budete obracet prostřednictvím telefonu 775394944, e-mailu:
místostarosta@mesto-jemnice.cz nebo přímo na osobní schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Zastupitelstva města Jemnice konaného dne 24. září 2015 (výtah z usnesení)
Zastupitelstvo města schválilo:
- Prodej části pozemku p.č. 448/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 5 m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice za cenu 350 Kč za 1 m2 s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
- Darovací smlouvu na převod silnice III/41014 a p.č. 1301/1 mezi Krajem Vysočina,
IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako dárcem a městem
Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice jako obdarovaným
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.
- Kupní smlouvu na p.č. 652/4 v k.ú. Jemnice mezi společností Orkim HNB s.r.o.,
IČ: 01397567, se sídlem Tyršova 591, 675 31 Jemnice jako prodávajícím a městem
Jemniqweruiop879+ce, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice
jako kupujícím.
- Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč mezi Krajem Vysočina, IČ:
70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako dárcem a městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice jako obdarovaným.
- Orientační ceník za prodej pozemků města Jemnice.
- Program regenerace MPZ Jemnice na období 2015-2025.
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Rozpočtová opatření č. 3 na rok 2015 dle předloženého návrhu, která se týkají
zvýšení příjmů o 9.053.223 Kč, zvýšení výdajů o 9.065.119 Kč a zahrnutí
financování 11.896 Kč proti dosud schválenému rozpočtu.
- Prodej bytů ve vlastnictví města na ulici Větrná č.p. 1060-1063.
Zastupitelstvo města Jemnice vzalo na vědomí:
- Návrh na postup při prodeji bytů ve vlastnictví města na ulici Větrná č.p. 10601063.
Zastupitelstvo města neschválilo:
- 100% úhradu vodovodních přípojek občanů pod vozovkou v rámci rekonstrukce
vodovodů a kanalizací 61. výzvy OPŽP.
-

Rady města Jemnice konané dne 14. října 2015 (výtah z usnesení)
Rada města schválila:
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, jako poskytovatelem
a firmou STŘED, z.ú., IČ: 00870896, se sídlem Mládežnická 229, 674 01 Třebíč,
jako příjemcem.
- Přidělení bytů vybraným žadatelům.
- Záměr pronájmu části pozemku p.č. 748/1 kultura ostatní plocha o výměře 180 m2
za cenu 4,- Kč za 1 m2 s tím, že ve smlouvě bude zajištěn přístup k opravě a údržbě
historického haltýře.
- Pronájem nebytových prostor v areálu bývalého autoparku (garáže o výměře
66 m2) společnosti PAS INVESTMENT, s.r.o., IČ: 02590204, se sídlem Kaprova
42/14, 110 00 Praha. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.11.2015 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
- Smlouvu o poskytování služby Virusfree č. 10001615 mezi firmou Excello s.r.o.,
IČ: 27444899, se sídlem Hviezdoslavova 508, 149 00 Praha 4 – Háje a městem
Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice.
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 1813/4 kultura ostatní plocha o výměře cca
13 m2 v k.ú. Jemnice za cenu 350 Kč, za 1 m2 s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s prodejem.
- Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele „Technického zhodnocení –
rekonstrukce Tatry 815-CAS 32“ výběrovou komisí v následujícím pořadí:
1. Lumír Zezulka – ZEKA, IČ: 18556850, se sídlem Jasmínová 876, 763 21
Slavičín
		
Nabídnutá cena: 2.832.562 Kč bez DPH
2. KARBOX s.r.o., IČ: 26002370, se sídlem Havlíčkova 648, 508 01 Hořice
		
Nabídnutá cena: 2.845.000 Kč bez DPH
3. KOBIT – THZ, s.r.o., IČ:15053920, se sídlem Tovární 123, 538 21 Slatiňany
		
Nabídnutá cena: 3.495.000 Kč bez DPH
- Výsledky poptávkového řízení na vypracování projektové dokumentace pro akci
„Stavební úpravy místní komunikace na ul. Větrná, Jemnice“ s tím, že jednotliví
uchazeči se umístili v následujícím pořadí:
1. SI plan, s.r.o., IČ: 29351405, se sídlem Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov
2. KOINVEST s.r.o., Projekčně inženýrské služby, IČ: 25589679, se sídlem
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Demlova 1011, 674 01 Třebíč
3. Ing. Pavel Vidlák, projektová činnost ve výstavbě, IČ: 88611655, se sídlem
Školní 207, Přibyslavice, 675 21 Okříšky
- Výsledky poptávkového řízení na vypracování projektové dokumentace pro
akci „Stavební úpravy místní komunikace na sídlišti U Víta, Jemnice“ s tím, že
jednotliví uchazeči se umístili v následujícím pořadí:
1. SI plan, s.r.o., IČ: 29351405, se sídlem Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov
2. KOINVEST s.r.o., Projekčně inženýrské služby, IČ: 25589679, se sídlem
Demlova 1011, 674 01 Třebíč
3. Ing. Pavel Vidlák, projektová činnost ve výstavbě, IČ: 88611655, se sídlem
Školní 207, Přibyslavice, 675 21 Okříšky
- Pronájem pozemků na části dopravního hřiště (p.č. 247/4, p.č. 247/2 v rohu u garáží)
v blízkosti budovy Junáka včetně sociálního zařízení a připojení elektrické energie
v budově Junáka (p.č. 247/5) na den 28.11.2015 za účelem konání „Zabíjačkových
hodů“ a prezentaci Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici.
Rada města vzala na vědomí:
- Roční hodnocení Mateřské školy v Jemnici, příspěvková organizace, IČ: 70887575,
se sídlem Palackého 829, 675 31 Jemnice, za školní rok 2014/2015.
- Žádost o pronájem části pozemku p.č. 784/1 kultura ostatní plocha o výměře
180 m2 v k.ú. Jemnice.
- Žádost o prodej části pozemku p.č. 1813/4 kultura ostatní plocha o výměře cca
13 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice.
Rada města neschválila:
- Přidělení bytů dalším žadatelům
- Smlouvu č. 1030020367/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem 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.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Slovo hejtmana
Už přibližně rok uplynul od posledních voleb. Od voleb do městských a obecních
zastupitelstev. Ty zajímají občany snad nejvíc ze všech, protože se dotýkají jejich
bezprostředního okolí a výsledky mají na očích. Jejich obliba vděčí i skutečnosti, že
kandidáti (kromě těch z velkých měst) se nemohou schovávat za plakát příslušné strany,
jsou v místě svého působení známi. Lidé je hodnotí podle jejich chování a konkrétních činů.
Ze své zkušenosti mohu říci, že starostky a starostové na Vysočině odvádějí dobrou práci.
Ať ti staronoví nebo úplní nováčci. Přitom nejvíc obdivuji ty z malých obcí, kteří nemají
k dispozici žádný úřednický aparát a musí mnohdy spoléhat sami na sebe a na obětavost
svých spoluobčanů.
Poslední zářijovou neděli jsem byl účastníkem události významné nejen pro celou
Vysočinu. U příležitosti dvacátého výročí svatořečení Zdislavy papežem Janem Pavlem II.
byl v Křižanově odhalen památník svaté Zdislavy. Slavnosti u této příležitosti se zúčastnilo
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několik tisíc poutníků. Monumentální památník byl realizován díky urputnosti a aktivitě
občanů našeho kraje. Zdislava byla opravdovou osobností, která přispěla k propagaci naší
země kdysi v centru tehdejšího světového dění v Římě. V roce 1907 byla prohlášena za
blahoslavenou a roku 1995 papežem Janem Pavlem II. za svatou.
Dnešní cesty k propagaci směřují jinudy a jinými prostředky. Celkovou návštěvu 225 tisíc
návštěvníků zaznamenala expozice Kraje Vysočina v Českém domě na Světové výstavě
EXPO 2015 v italském Milánu. Náš pavilon nakonec patřil mezi deset nejnavštěvovanějších.
Expozice Vysočiny s názvem Budiž světlo! vznikala od projektu až po realizaci zhruba rok
a sklidila velký úspěch. Příjemně mě při setkáních s návštěvníky překvapil jejich zájem
o Českou republiku i jejich znalost naší země. Během deseti dnů navštívilo naši expozici
více lidí, než kteroukoli nejnavštěvovanější turistickou atraktivitu v Kraji Vysočina za celý
rok. Tolik pozitivních reakcí na originální světelnou cestu za poznáním pouze potvrzuje
správnost našeho společného rozhodnutí – prezentovat se na Světové výstavě.
Během své návštěvy EXPA 2015 v italském Milánu jsem se setkal rovněž se zástupci
italského regionu Friuli Venezia Giulia. Hlavním tématem této schůzky bylo obnovení
partnerství. To bylo uzavřeno mezi oběma regiony poprvé v září 2006 a trvalo čtyři roky.
Nyní si musíme společně ujasnit, v jakých oblastech naše regiony chtějí, mohou a dokážou
spolupracovat. Následně musí o uzavření partnerství rozhodnout zastupitelstva. Jde o to,
aby nebylo formální jako kdysi, ale aby přinášelo užitek oběma stranám. Na světové výstavě
mě v rámci podnikatelské mise doprovodilo i dvacet podnikatelů z Kraje Vysočina, což by
mělo pomoci i k oživení partnerských a obchodních vztahů.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Město Jemnice přijme pečovatele (ku)
Požadujeme:
 odbornou způsobilost pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách
(pečovatelská činnost v domácnosti) dle § 116 odst. 5 písm. c) zák. č. 108/2006 Sb.,
 řidičský průkaz skupiny B – aktivní řízení,
 schopnost dobré komunikace, umění jednání s lidmi,
 zodpovědnost, samostatnost, pečlivost
Výhodou:
 úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou
Nabízíme:
 platové zařazení - dle NV č. 564/2006 Sb.,
 místo výkonu práce - město Jemnice a jeho části,
 datum nástupu - 1. 12. 2015,
 trvání pracovního poměru – doba neurčitá,
 6 hodinový pracovní úvazek
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Zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti:
 jméno příjmení a titul zájemce,
 datum a místo narození zájemce,
 státní příslušnost zájemce,
 místo trvalého pobytu zájemce,
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
 datum a podpis zájemce
K přihlášce je nutno doložit
 Strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních a případných odborných znalostech a dovednostech týkajících se
praxe v oboru,
 výpis z   evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce, u cizích státních
příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost - vydaný domovským
státem, pokud domovský stát doklad nevydává také čestné prohlášení,
 čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 79 odst. 2 a 3 zák. č. 108/2006 Sb.,
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení
o absolvovaných kurzech a školeních,
 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle § 116 odst. 4 písm. c) zák. č.
108/2006 Sb.
Vaše přihlášky očekáváme do 6. 11. 2015 do 14.45 hodin na adrese:
Městský úřad Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice,
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Pacas, tel. 568 450 221 kl.204,
		
e-mail: pacas@mesto-jemnice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení
důvodů, nebo nevybrat žádného uchazeče. Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím
e-mailové pošty.

Informace z matriky
Pro zájemce o blahopřání k životnímu jubileu
Město Jemnice by rádo popřálo svým občanům k významným životním jubileím. Úřad
pro ochranu osobních údajů neumožňuje, aby městský úřad poskytoval data narození
z evidence obyvatel. Proto tímto žádáme rodinné příslušníky, kteří o blahopřání pro své
blízké mají zájem, aby se buď osobně dostavili na matriku MěÚ Jemnice, nebo kontaktovali
Janu Habrovou na tel. 702090431, e-mail: habrova@mesto-jemnice.cz , případně ponechali
na sebe kontakt v podatelně městského úřadu.
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Vítání občánků
Město Jemnice pořádá pro své nové malé občánky slavnostní vítání. Úřad pro
ochranu osobních údajů neumožňuje, aby městský úřad poskytoval data narození a adresy
novorozenců z evidence obyvatel. Proto tímto žádáme rodiče, kteří o přivítání dítěte mezi
občany našeho města mají zájem, aby se dostavili na matriku MěÚ Jemnice do dvou měsíců
věku dítěte s jeho rodným listem, nebo kontaktovali Janu Habrovou na tel. 702090431,
e-mail: habrova@mesto-jemnice.cz, případně ponechali na sebe kontakt v podatelně
městského úřadu.
Jana Habrová, matrikářka

Poslední svoz biopopelnic
Oznamujeme občanům, že poslední svoz biopopelnic pro rok 2015 proběhne v pondělí
23. listopadu. Začátek svozu pro rok 2016 bude včas oznámen.
Jana Krejčí,
odbor výstavby a životního prostředí

Víte, že...
Čas běží, přiblížila se doba, kdy pan Antonín Podhrázký, místopředseda Muzejního
spolku v Jemnici (dále MS), oslaví kulaté životní jubileum. Muzejní spolek v něm
získal člověka, který je duší převážné většiny činnosti spolku. Jako výborný organizátor
a neúnavný člověk se dovede houževnatě postarat o celou řadu akcí, které spolek provádí.
Podílí se rovněž na zajišťování zájezdů pro členy spolku, kterých je více jak 60. Za pomoci
dalších členů výboru je však ochoten dotáhnout věci do zdárného konce. Nebojí se jednání
a překonávání překážek a mnohdy i nepochopení. Spolupracuje i s Muzejními spolky v Mor.
Budějovicích, Dačicích a dalších městech. Je znám i v muzeích v širokém okolí. Nelituje
času vynaloženého při zajišťování činnosti MS v Jemnici.
Vedle práce ve spolku je i výborným zahrádkářem, člověkem, který je ochoten každému
pomoci. Obrací se na něj řada organizací se žádostí o informace, i zde se snaží pomoci. Je
třeba ocenit i jeho spolupráci s Městským úřadem v Jemnici. Tato spolupráce přináší dobré
výsledky jak pro muzejní spolek, tak pro MÚ i pro Jemnici. Upřímně řečeno, lidí, jako je
pan Antonín Podhrázký, je třeba si vážit proto, že vše provádí nezištně, ale hlavně dobře.
Proto za výbor MS, ale i za všechny členy naší organizace, mu chceme veřejně poděkovat
a popřát mu do dalších let zdraví, pohodu i trpělivost jeho rodině. Dělá skvělou nezištnou
práci ve prospěch našeho spolku, ale i občanů Jemnice. Věříme, že mu i nadále vydrží jeho
schopnosti, elán a ochota, se kterou přistupuje k dobrovolné práci pro náš spolek. Škoda, že
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takových lidí, kteří jsou ochotni dělat něco navíc, mimo své běžné povinnosti, a angažovat
se i po odchodu do důchodu a dále aktivně prožívat a využívat svých schopností, není více.
Pro každou organizaci, která má podobně kvalitní a ochotné členy, jsou velkým přínosem.
Našemu místopředsedovi muzejního spolku ještě jednou děkujeme.
Za výbor a členy MS v Jemnici Vladimír Hrbek

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
hledáte stále nové nápady a inspirace? Jste vyznavači tvůrčí činnosti? Pak je právě pro
vás určená tvořivá dílna připravená na pondělí 23. listopadu v 16.00 hodin, na níž se
seznámíte s výtvarnou technikou scrapbooking. Přesný překlad tohoto slova znamená
knížka z odstřižků, odpadů, ale lze ji použít i na výrobu fotoalb, dárkových obálek, ozdobu
krabiček nebo, tak jako v našem případě, výrobu přáníček s lektorkou Věrou Hlůškovou.
Materiál na výrobu bude pro vás připraven, každý účastník na místě akce uhradí pouze
50,- Kč na jeho pořízení.
Z nových knih:
Strunecká Anna - Stop cukrovce
Autorka bestsellerů o době jedové v této publikaci nabízí způsoby a prostředky včasné
a účinné prevence diabetu.
Green Daniel - Paleo dieta
Recepty z mléčných produktů, lepku a škodlivin.
Balsfulland Gabi - Dekorace do zahrady
Podle této inspirativní knihy snadno zhotovíte vkusné a většinou i praktické předměty
a dokonce sestavíte celá aranžmá, která zkrášlí i ten nejošklivější kout vaší zahrady.
Kotrysová Petra - Očko k očku
Stručné zopakování pletacích technik a k tomu návody na dětské a dámské svrchní ošacení.
Pilipiuk Andrzej - Cesta do Nidarosu
Začíná to jako u Hitchcocka. Ne však zemětřesením, ale rovnou zkázou celé Země...Úvodní
svazek knižní ságy Oko jelena. Fantasy román.
Picoultová Jodi – Čas odejít
Jenna Metcalfová se nikdy nevzdala naděje, že jednou najde svoji matku Alici. Ta
totiž zmizela, poté co v rezervaci udupal její kolegyni slon. Anebo to bylo celé jinak?
Psychologický román s kriminální zápletkou.
Připravujeme:
Listopad
		
23. 11. 2015

beseda pro ZŠ Lubnice
beseda pro 2. ročník ZŠ s Janem Opatřilem
Tvořivá dílna: Přáníčka technikou scrapbooking
Pracovnice knihovny
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Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc září hasiči evidují 24 mimořádných událostí se zásahem jednotek požární
ochrany.
Tento měsíc došlo k 3 požárům, 3 dopravním nehodám, 15 technickým pomocím,
2 ostatním pomocím a 1 úniku nebezpečné látky.
První požár vznikl 4. 9. v nočních hodinách v areálu Jemnické stavby a.s. Požár
likvidovaly jednotky HZS Jemnice, JSDHo Jemnice a HZS Dačice.
Druhý požár, 8. 9. vznikl také v Jemnici, a to na ulici Polní, kde hořela popelnice.
Třetí požár, u kterého jednotka HZS Jemnice zasahovala, vznikl u obce Jackov, kde
hořel les.
14. 9. zasahovala jednotka HZS Jemnice u dopravní nehody se zraněním na křižovatce
Bačkovice - Lovčovice. Na místě zasahoval i vrtulník LZS.
Vážnou událost řešila jednotka HZS Jemnice 23. 9. ve spolupráci s ostatními
jednotkami IZS. Jednalo se o pátrání po pohřešované osobě.
K úniku nebezpečné látky došlo 25. 9. na ulici Dělnická při rekonstrukci kanalizace.
nprap. Milan Šerka HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Gymnázium a SOŠ v Moravských Budějovicích Vás zve
na den otevřených dveří
• Budovu Gymnázia a Střední odborné školy v Moravských Budějovicích většina občanů
našeho regionu velmi dobře zná. Často však pouze z vnějšího pohledu, z gymnazijního
parku nebo z dob dřívějších, studijních. Jakou proměnou prochází v současné době
uvnitř, už ví málokdo.
• Přijďte proto naši školu navštívit ve čtvrtek 26. 11. v době od 14.30 do 17.00 h, kdy
Vám v rámci dne otevřených dveří ukážeme moderní vybavení učeben a výukové
pomůcky do jednotlivých předmětů.
• Nabízíme tyto studijní obory:
		
Gymnázium – čtyřleté a šestileté studium
		
Střední odborná škola – veřejná správa a sociální činnost
• Uvidíte zmodernizované laboratoře biologie, chemie i prostory pro sportovní vyžití.
Seznámíme Vás s veškerými aktivitami, které škola v rámci studia nabízí.
• Objasníme Vám koncepci studia na obou částech – gymnáziu i střední odborné škole.
• Vysvětlíme Vám, jak probíhá nová podoba maturitní zkoušky, jak na ni studenty
připravujeme a jak jsou úspěšní nejen u maturity, ale i při přijímacím řízení na vysoké
školy nebo přímo v praxi.
• Odpovíme Vám na dotazy, přivítáme podnětné připomínky k chodu školy.
• Prostory nebudou otevřeny pouze uchazečům o studium, ale všem, kteří chtějí vědět,
kam škola směřuje.
Ing. Stanislav Šťáva, ředitel školy
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Okénko MŠ
Výlet za zvířátky do Bohuslavic

V úterý 15. září se třída Včeliček a Míčci Flíčci vypravili za zvířátky do Hospodářského
dvora v Bohuslavicích nedaleko Nové Říše.
Ještě než jsme na výlet vyrazili, povídali jsme si s dětmi, jaká hospodářská zvířata
známe, jak se nazývají jejich mláďata, zajímavosti z jejich života a jaký nám dávají užitek.
Ráno se děti sešly v mateřské škole a společně jsme všichni čekali na autobus p. Nekuly.
Naše velké očekávání ještě podtrhlo slunečné počasí.
Cesta uběhla velmi rychle, po příjezdu do areálu nás přivítala majitelka paní Kovářová,
která nám dala pohlednice se zvířaty a seznámila nás s prohlídkou areálu. Děti si prohlédly
koně, oslíky, lamu, slepice, krůty, husy, pávy, králíky, kozy, ovce a krávy. Procvičily si
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předmatematické představy, u každé
ohrady zvířátka spočítaly, porovnaly
velikost a barvu. Svezly se také
na ponících, kteří se jmenovali
„Barbie“ a „Šampus“. Všem se
projížďka velmi líbila.
Po projížďce jsme zamířili
k velkému rybníku, za kterým se
nacházely ohrady s kozami a ovcemi.
Děti kozy krmily trávou. Připomněli
jsme si přísloví „je mlsný jako koza“
a jiné.
Závěrem si děti užily spousty
legrace na dětském hřišti. Každý si
snědl svačinku a dobrotu, kterou nachystaly maminky a plni zážitků jsme se vydali domů.
Děti výlet hodnotily kladně, nejvíce se jim líbila jízda na ponících a dětské hřiště. Určitě
jsme v Bohuslavicích nebyli naposledy.
kolektiv učitelek MŠ

Služby LPS stomatologické - 1. 11. - 29. 11. 2015
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
1.11.

ne MUDr. Divišová Marcela

Rouchovany 329

Rouchovany

568 865 214

7.11.

so

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O.

568 620 248

8.11.

ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O.

568 620 248

Vltavínská 1346

Třebíč

568 808 218

14.11. so MUDr. Fafílková Božena
15.11. ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O.

568 620 248

17.11. sv

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O.

568 620 248

21.11. so

MUDr. Götzová Blanka

22.11. ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O.

568 620 248

28.11. so

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O.

568 620 248

29.11. ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O.

568 620 248

Komenského n. 30 Jaroměřice n. R. 568 440 306

Bc. Veronika Ramachová
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Dobrá zpráva
Asi se Vám - pamětníkům - po přečtení nadpisu vybavila slova známé písně
od popového zpěváka a herce Václava Neckáře: Dobrou zprávu, já přináším vám. Jejím
poselstvím je radost z krásy života, přání, aby nikdo nebyl sám a výzva „jít dál cestou
dlouhou“. Stejně aktuální pozvání, ale na Cestu víry bych rád ohlásil všem, kteří právě
čtou toto poselství. A nejenom jim, ale i těm, kteří něco očekávají, chtějí či odmítají. Těm,
kteří ještě totálně nerezignovali na smysl života a zcela neparalyzovali svou vůli, je určena
následující pozvánka na katecheze. Jednotlivá, hodinová témata, zazní na konci měsíce
října v listopadu a prosinci letošního roku.
Chceš vědět, co tobě, rodině i světu nabízí křesťanství?
Jaké bylo na počátku, jaké je nyní a jakou má budoucnost?
Neváhej a přijď se seznámit s cestou víry.
Nevěříš? Nevadí.
Věříš jinak? Nevadí.
Nemáš čas?  Nevadí, určitě přijď!
Hledáš? Pak tě zveme.
Nehledáš? Tak začni dnes!
Všechno už znáš? Přijď si to ověřit.
Toto srdečné pozvání od Ježíše Ti vyřizuje jemnický farář a katechisté.
Také papež František všem vzkazuje: „Zvu vás, abyste žili denně každou chvíli
v přítomnosti Boha, kterému patří budoucnost světa i člověka. Toto je křesťanská naděje,
že dějiny mají smysl, protože jsou omývány Boží dobrotou!“
Adventní katecheze začínají ve čtvrtek 29. 10. 2015 a budou se konat ve čtvrtek
od  17.30 hod. a v neděli od 15.00 hod. v kostelíku sv.Víta v Jemnici
Setkání s Bohem - setkání s lidmi - setkání se sebou samým garantuje ten, který žil náš
život a připodobnil se nám ve všem kromě hříchu - syn Mariin a Syn Boží, náš Pán Ježíš
Kristus. Můžeš mu naslouchat, můžeš dovolit, aby tě objal jako zraněnou či ztracenou, ale
každopádně milovanou ovečku. Setkání s Ježíšem ti pomůže vidět události života očima
víry, a tak nově a s vděčností vnímat svou minulost, žít v pokoji přítomnost a mít naději
do budoucnosti.
A to vše je umocněno vstupem do roku Božího milosrdenství, který papež František
vyhlásí 8. prosince 2015. K proklamaci této mimořádné události dodává Svatý Otec:
„Nebraňme se a nevzdorujme Boží milosrdné lásce “.
Čtrnáctá kapitola devadesátého žalmu obsahuje prosbu: „ Nasyť nás, Pane, svou
slitovností, abychom se radovali.“
Ano, čeho je plné srdce, tím přetékají ústa. V mediálním show-byznysu je mnoho zábavy,
ale málo radosti. Bůh obnovuje naši radost tím, že se dotýká všech možných bolestných
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zranění, uzdravuje je a tak křísí pokoj v srdci, aby člověk mohl odpustit druhým i sobě.
Nebojme se proto Boží lásky - je bez hranic a sjednocuje všechny se všemi. Vždyť právě
„ Boží milosrdenství je pro každého člověka a všechny národy posledním smyslem hlásání
Evangelního poselství“. /Dobré zprávy/ papež Jan XXIII.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Ocenění p. Marie Honzíkové

Dlouholetá dobrovolnice Oblastní charity Třebíč, Marie Honzíková, byla oceněna
u příležitosti Dne charity v Třebíči panem ředitelem Mgr. Petr Jaškem. P. ředitel jí poděkoval
za dlouholetou spolupráci při organizování Tříkrálové sbírky a předal jí na památku drobný
dárek.
Svoje poděkování uvedl těmito slovy: „Paní Marie Honzíková je velmi důležitou
a nepostradatelnou osobností Tříkrálové sbírky pro jemnický region. Významně se podílí
na jejím rozvoji. Její dobrosrdečná povaha vnáší do celého koledování dobrou náladu
a pomáhá překonávat různé těžkosti.“
Všichni, se kterými se na sbírce podílíme, můžeme potvrdit, že její dobrosrdečnost
a veselá povaha nás všechny posiluje.
Mgr. Eva Vráblová, vedoucí Střediska sv. Zdislavy a sv. Anežky
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Navrhujeme rozšířenou a nezávislou
Redakční radu Jemnických listů (RR JL)
Prohlášení RR JL v č.10/15 považuje naše sdružení za útok na svobodu slova,
na možnost otevřeně uplatňovat názory občanů (1. bod Pravidel pro vydávání měsíčníku
JL), a to i pokud se tyto názory liší od představ radnice. Tanečky, které se odehrály okolo
zveřejnění-nezveřejnění příspěvku našeho člena Zdeňka Hoška (nejprve ho RR JL z čísla
vyřadila, po protestu předsedy SNK v Jemnici se znovu sešla a článek pustila) nás nutí
vážně se zamyslet nad současným stavem a činností RR JL. Není to nic nového, tato situace
trvá už řadu let a myslíme si, že je nejvyšší čas to změnit.
Navrhujeme proto radě města následující řešení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozšířit RR JL na 7 členů (za každý subjekt v zastupitelstvu 1 člen),
Ustanovit RR jako samostatný orgán, zcela nezávislý na momentálním obsazení
radnice,
Zamezit tomu, aby vedení města mělo možnost číst příspěvky do JL s předstihem,
reagovat na ně v témže čísle (v současnosti se tak nepochybně děje), či je dokonce
schvalovat nebo vyřazovat,
Zveřejňovat průběh zasedání RR, zejména sporné body včetně hlasování o nich
v JL,
Zásadně přepracovat a uvést do souladu s tiskovým zákonem pravidla pro vydávání
měsíčníku JL,
Uložit nové RR JL zásadní změnu koncepce JL, vymyslet nové členění, rubriky
a formy, čímž by se zpravodaj stal pro čtenáře čtivým, atraktivním - a tedy
vyhledávaným.

V souvislosti s názorem RR velmi oceňujeme odvahu a otevřenost paní Teplanové.
Vážíme si lidí, kteří nejen že se nebojí o nedostatcích mluvit, ale sami též něco dělají pro
jejich odstranění.
Chceme ujistit jemnické občany, že nikdy nebudeme souhlasit s cenzurou v JL z důvodu
kritického obsahu. Jediným důvodem k vyřazení mohou být vulgarity, zjevné lži či očividné
nesmysly. Nikdy nesmí být takovým důvodem oprávněná kritika kohokoliv.
Toto naše stanovisko není žádný množící se útok ani problém, jak se Vám dramaticky
snaží namluvit RR. Je to jen projev pomoci aktivním a angažovaným občanům, kterým
situace v našem městě není (kupodivu) stále ještě lhostejná. Naše sdružení je v jejich úsilí
bude vždy plně podporovat.
Za Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici zvolení zastupitelé
Zdeněk Hošek, Jiří Kopr, Eduard Mach a Ervín Reegen
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Ohlédnutí za jemnickou výstavou o protiněmeckém odboji
za druhé světové války v prostoru Jemnice-Jevišovice
Několik lidských příběhů z té doby
Možná by se dalo namítnout, že o historii druhé světové války se napsalo a řeklo už
dost. Ovšem, domnívám se, že o některých věcech se až dosud hovořilo spíš málo, kuse
a o některých vůbec ne. A kdyby se mělo v této věci něco dělat, když ne v době kulatého
sedmdesátého výročí konce války a kde, když ne na stránkách tisku nebo na výstavách,
nebo na obojím? Často hovoříme o zachování paměti národa a máme pro to i příslušný
ústav. Tedy zachovávejme. A uvědomme si, že to nejzajímavější bývá často skryto v detailu.
Výstava o protinacistickém odboji za války, uspořádaná Muzejním spolkem v Jemnici
v létě 2015, byla v tomto směru velice užitečným počinem, díky za ni. Nedala zapomenout
na lidi, kteří v nelehkých dobách spoluvytvářeli dějiny města. Podle ohlasů soudě, byla
výstava přijata s potěšujícím zájmem veřejnosti. Já měl, bohužel, možnost navštívit už jen
redukovanou výstavu v turistickém informačním centru, přesto na mne svým uspořádáním
zapůsobila velice dobře. U textů k obrazovému materiálu mi zpočátku vadil ten typický
odborný odstup historiků, který stručně vypočítává fakta, a málo poukazuje formou
lidských příběhů na lidskou stránku, která by dnešním obyvatelům Jemnice účastníky
popisovaných dramat lidsky víc přiblížila. Ovšem pak jsem uznal, že na takovéto výstavě
pro množství materiálu i pro charakter výstavy jako výstavy, to jinak nejde. Nelze čekat, že
by návštěvníci, procházející kolem panelů, četli vestoje, někdy i v předklonu, dlouhé lidské
příběhy. Takže uznávám, že pravdu mají tvůrci výstavy, že jinak to nešlo a výstava zaslouží
jednoznačně kladné ocenění.
Co není možné na výstavě, je možné v periodiku, jakým jsou Jemnické listy. Proto se
zde pokusím přiblížit osobní zážitky lidí, jichž se výstava týkala, tady na jejich stránkách,
tak říkajíc, v návaznosti na výstavu, tak jak na mne zapůsobila. Jako prameny nechť mi
poslouží především osobní vzpomínky i vzpomínky rodinných příslušníků tehdejšími
událostmi postižených lidí, ale především původní německé protokoly a obžalovací spisy ze
soudního procesu se zatčenými členy odbojové organizace Obrana národa (ON), konaného
v červnu až říjnu 1942 v tehdy německém, a dnes polském městě Breslau/Vratislav/
Wroclaw. Dokumenty poskytl archiv ministerstva národní obrany. K deseti příslušníkům
ON, kteří byli postiženi první vlnou její likvidace na jaře 1941 a souzeni ve Wroclawi,
jsem měl bližší osobní vazby, a tu „lidskou“, či „osobní“ stránku věci jsem již jednou
stručně popsal ve svých „pamětech“, které v JL vycházely na pokračování. O příslušnících
jiných odbojových skupin jsem pochopitelně v dané době nic nevěděl, neboť jaká by to
jinak byla konspirace? Nemohu se tak zasvěceně vyjádřit třeba k osudu Františka Valenty
či Vladislava Fialy, příslušníků Obrany národa, ale i k osudu členů dalších odbojových
skupin, kteří byli popraveni v roce 1944. Tady by mohla svoje říct - a napsat - paní Olga
Pitourová, členka jemnického muzejního spolku, jejímž otcem byl právě Vladislav Fiala,
který se dostal do rukou gestapa „zásluhou“ konfidenta, když zajišťoval přijetí a činnost
paravýsadku Spelter z Anglie. („Agenti“ z těchto výsadků, jimž Němci říkali „angličtí
špioni“, byli ve skutečnosti českoslovenští vojáci z naší exilové armády v Anglii, kteří se
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dobrovolně hlásili do těchto vpravdě sebevražedných misí. Mise přežil málokdo. Jednou
z akcí těchto „agentů“ byl i atentát na Reinharda Heydricha. Jinak šlo hlavně o záškodnickou
a zpravodajskou činnost a pomoc těmto parašutistům spolu s provozováním tajných
vysílaček, určených pro spojení s Londýnem, to byly nejkrutěji trestané „zločiny proti
Říši“.)
Jednu často opakovanou standardní poznámku, objevivší se také na popiskách
a ve sborníku výstavy, považuji - v dané formě - za ne zcela pravdivou a trochu i urážlivou
pro organizátory ON, jimiž byli vysocí vojenští činitelé, nikoliv zcela hloupí. Jedná
se o poznámku, že Obrana národa prý „zcela ignorovala pravidla konspirace“, a to že
bylo příčinou jejího odhalení. Při organizaci odboje chyběly zkušenosti, to je pravda,
a ve zkušenostech bylo gestapo o několik délek napřed. Ale také: Striktní dodržování pravidel
konspirace může být úspěšné u izolovaných bojůvek, ale je těžko úspěšně uplatnitelné
v případě masové organizace připravující masové ozbrojené povstání. Zde se nelze obejít
bez kontaktování velkého množství osob a nebezpečí infiltrace konfidentů, i jiných rizik,
nesmírně narůstá. ON uplatňovala zásady konspirace tak, jak to považovala za možné v dané
situaci, a nestačilo to, to je pravda. Každá válka však je souvislou řadou omylů, učení se
za pochodu, nezdařených akcí, a vítězí ten, kdo unese těch nezdarů víc. Není geniálních
vojevůdců, kterým vyjde vždy všechno. A ilegální vnitřní odboj v „nepřátelském“ zázemí
mívá vždy nejvíc obětí a nejmíň úspěchů, a teprve ve spojení s jiným děním má naději
na konečný úspěch. Úspěch, kterého se většina účastníků odboje nedožije.
S organizací Obrany národa (ON) bylo započato hned po okupaci ČSR v březnu 1939
aktivními důstojníky zrušené československé armády. Kromě vojáků se na budování ON
značně podíleli pedagogičtí pracovníci a učitelé. Podle německých dokumentů pak citujeme obžalovací spis ze soudního procesu v roce 1942 - měla tato „celoprotektorátní“
odbojová organizace (nazývaná také „NO“ - „Národní odpor“) obzvláštní význam proto,
že se svou širokou členskou základnou hrozila, že se stane „ústředním nositelem jasných
cílů - násilného svržení německé nadvlády nad protektorátem a obnovení samostatného
českého státu“.
Abychom lépe pochopili zvláštnosti při zakládání ON v roce 1939, musíme si uvědomit
i zvláštnost tehdejší situace: Na začátku okupace ČSR nebyla ještě válka, ta vypukla až
na podzim, když Německo přepadlo Polsko a ani Němci v tomto mezidobí neměli jasno,
do jaké míry budou moci do procesu pacifikace Čechů zapojit eventuální iniciativy z české
strany.
Problémů s utajením si byli zakladatelé ON vědomi, a proto bylo rozhodnuto uchýlit se
ke lsti a nejprve zkusit předstírat záměr založit pro Němce přijatelnou pořádkovou službu,
která by v případě války (s níž se už najisto počítalo) převzala jistým dílem ochranu pořádku
v protektorátě od německé armády, která už by obojí, protektorát i válku, sama těžko zvládla.
(Tento záměr byl předstírán. Skutečným záměrem bylo svržení německé nadvlády.) Říšskému
protektorovi byla podána žádost o schválení založení této služby v rámci „Národního
souručenství“ (SNS-„Stráž Národního souručenství“). Že lest vyjde, se sice moc nevěřilo,
ale proč to nezkusit? Protektor Von Neurath lest samozřejmě prohlédl a SNS zakázal, načež
organizování ON stejně samozřejmě pokračovalo, teď už za přísného utajení.
„Národní souručenství“ - NS - jediná Němci povolená česká politická organizace,
určená pro spolupráci s německou okupační mocí, je dnes považováno za jednoznačně
kolaborantské sdružení. Skutečnost byla pestřejší. V okrese Moravské Budějovice
byl předsedou NS jemnický farář, „páter“ Gross, tajemníkem byl Ondřej Obruča. Už
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na zakládacím sjezdu NS na jaře 1939 v Praze se v kruzích NS diskutovala příprava
pořádkové služby SNS i navzdory zákazu, a sotva se dá předpokládat, že by si účastníci
neuvědomovali skutečné cíle. (Ve věci se v NS exponovali také pražský učitel Kružík a jistý
p. Hrubý.)
(Páter Gross, jehož fotografie se na výstavě také objevila, je tím duchovním, o němž
se zmiňuje Milada Golobová ve známé knížce „Děti na zabití“, podle níž příchod
tohoto charismatického duchovního do Jemnice silně pozvedl účast jemnických dam
na bohoslužbách v kostele Sv. Stanislava.)
Jan Kopeček

Svatavin dvorec
aneb Jak královna vdova v Jemnici dvorec postavila
2. část
Pak pokračovali v prohlídce dvorce. Vrátili se na chodbu a po pár krocích stanuli
na tribuně kostela. Svatyně sloužila bohoslužebným potřebám obyvatel širšího okolí a měla
jim sloužit i nadále. Proto Berka rozhodl, že ke kostelu přistaví válcovou věž, čímž se jednak
zvětší prostor samotného kostela a vestavěná tribuna umožní, aby se královna účastnila mše
odděleně od ostatních věřících. Vysvětlil Svatavě, že věž je určena i k obranným účelům.
V případě nebezpečí mohou lučištníci vystoupat po žebříku do její horní části a odtud
z oken i z rozšířeného visutého dřevěného ochozu odstřelovat útočníky. Věž jí připomínala
věž, která na vstupu chránila znojemský hrad. Ta byla zvenku osmiboká, ale uvnitř rovněž
kruhová. Také byla mnohem větší co do průměru i výšky. V ústraní na nádvoří byly
k hradbám přistaveny další budovy, tentokrát dřevěné, určené pro služebnictvo a ozbrojený
doprovod. Mimo hradbou chráněný dvorec byla fara a další hospodářské budovy. Svatava
byla velmi spokojená a předáka Berku bohatě odměnila.

Rekonstrukce románského
dvorce, podle pověsti dvorce
královny Svatavy, v Jemnici
– Podolí
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V těch dobách byly Čechy i Morava kolbištěm bojů mezi bratry a syny Přemyslovců.
Údělná knížata byla vražděna, v lepším případě oslepena a vězněna nebo vyhnána, aby
nemohla nastoupit na pražský knížecí stolec, jak stanovil stařešinský zákon. Královna vdova
téměř část každého roku pobývala ve dvorci v Jemnici a odtud usmiřovala a urovnávala
spory mezi příbuznými. Z počátku tu s ní stranou a v bezpečí pobýval také její syn Soběslav.
Na podzim roku 1100 se ve Znojmě konala svatba jejího syna Bořivoje II. s dcerou
markraběte bavorské východní marky Helbirgou Babenberskou. Pořádal ji pražský kníže
Břetislav II. a vedle královny a jejich dětí bylo přítomno mnoho dalších hostů. Byla mezi
nimi také nevěstina sestra Ida se svým manželem Litoldem Znojemským. V průběhu svatby
došlo k hádce a Litold byl Břetislavem ze Znojma vyhnán. Uchýlil se na hrad Raabs, Čechy
později zvaný Rakousy. O rok později se do Znojma vrátil. A aby lépe odolal případným
budoucím přímo mezi Přemyslovci i útokům z Rakous, po vzoru podunajských hradů
opevnil znojemský hrad kamennou hradbou a věží.

Pro porovnání Svatava Polská
a její sídlo v představách malíře
Jana Matejko (rotunda se dvěma
apsidami a s válcovou věží)
Někdy v té době Svatava z obavy o život svého nejmladšího syna ho přestala brát
s sebou na Jemnici. Následně odešel k příbuzným do Polska. Sama sem však jezdí dál
a později se tu setkává a pobývá i s vnoučaty. Mírná, tichá a usoužená Svatava se tak stává
strážným andělem Přemyslovského rodu. Ti na její počest začali razit denár královny
Svatavy.
S přibývajícím věkem návštěv královny v Podolí ubývá. Nakonec zůstává v Praze
a dvorec pustne. Svatava přežila manžela o 34 let a byla nejdéle žijící přemyslovskou
manželkou. Na konci svého života docílila smíření posledních dvou synů, a to umírajícího
Vladislava a nejmladšího Soběslava. Když v r. 1126 nový kníže po vítězné bitvě
u Chlumce nad římským císařem Lotharem obhájil svoji knížecí korunovaci, rozhodl
se na počest vítězství obnovit, či postavit rotundu na hoře Říp. Předlohou staviteli byla
rotunda na dvorci v Jemnici, jak ji Soběslav znal ze svého dětství, včetně válcové věže
na západní straně, která ale nebyla určena k obranným účelům, a tedy nebyla opatřena
dřevěným ochozem.
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Svatavin syn Bořivoj II. měl s Helbirgou Babenberskou šest dětí. Jedním z nich
byl Jaromír, který jako dítě s babičkou na Jemnici často pobýval. Jaromírovi se dvorec
po smrti babičky stává dočasným útočištěm. Proto je někdy nazýván Jaromírem
Jemnickým. V roce 1132 velel českému sboru, který doprovázel římskou jízdu krále
Lothara III. do Itálie. Sbor nebyl příliš silný, protože král zanechal část vojska v říši. Mezi
členy římské jízdy bylo také 300 jezdců z Čech a Moravy, kteří požívali pověsti dobrých
válečníků a často se proslavili při obléhání měst. Boje v Itálii bývaly urputné a přežívalo
jen málo bojovníků. Přeživší se ale vraceli s bohatou kořistí, pro kterou se v našem kraji
vžilo označení „majlant“. Ta mimo jiné Jaromírovi a jeho rodině umožnila důstojný život
na dvorci v Jemnici. Zemřel v roce 1138 a dvorec zůstal neobydlený.
Z Palackého dějin se dozvídáme o tom, že čeští předáci v čele s mocným Načeratem
se po smrti Soběslava pokusili do čela státu dosadit panovníka slabého, jenž by byl pro
svou funkci nekompetentní a provozoval by vládu v zemi podle jejich vůle. Vladislav
byl v té době znám jako muž veselý a bezstarostný a dalo se předpokládat, že se bez
pomoci šlechty nedokáže obejít. Proto ho v roce 1140 zvolili za českého knížete. Nový
kníže však projevil nečekanou ráznost a vladařské schopnosti. Proto se již o dva roky
později odehrál první pokus o jeho svržení. Po prohrané bitvě u Vysoké Vladislav svěřil
manželku, knížecí stolec a Prahu bratru pod ochranu Děpolta, který je ochránil před
Konrádem Znojemským. Za odměnu obdržel krajinu Jemnicko, včetně románského
dvorce, který byl volný.
Vztahy mezi bratry nebyly narušeny ani později, když se Děpolt spojil s údělníky
moravskými a přepadli biskupa Jindřicha Zdíka. Biskup se zachránil útěkem a papež
útočníky potrestal klatbou. Vladislav přiměl bratra, aby vykonal kajícnou pouť do Říma
a u papeže dosáhl rozhřešení. Když se český kníže v roce 1147 vydal na křižáckou
výpravu, spravoval Děpolt celé Čechy a počínal si při tom moudře. Za věrné služby dostal
do dědičného užívání další úděl, tentokrát ve východních Čechách; byl tvořený župou
Čáslavskou, Chrudimskou a Vraclavskou.
Děpolt I., někdy označovaný jako Děpolt, kníže z Jemnice, strávil na bojištích mnoho
let. Po boku bratra, nebo z jeho pověření, se účastnil řady bitev a výprav do Itálie; někdy
dokonce velel českému sboru v císařově vojsku. Při nich prokázal svoji statečnost a smysl
pro čest. Od Milána si přeživší Čechové přivezli nejenom velkou kořist, z níž bohatli
jednotlivci i kníže, ale nejeden z nich i svůj rytířský znak. Mnozí z nich tam ale také
nalezli smrt. Stejně dopadl i Děpolt, který však nepadl v boji, ale 15. srpna 1167 podlehl
moru.
Po smrti Děpolta dvorec v Podolí sloužil jen k občasným návštěvám členů vedlejších
větví přemyslovského rodu. To se odrazilo i v jeho stavu. Když se sem koncem století
nastěhoval kníže Svatopluk se svou rodinou, byl zpustlý a neposkytoval mu dostatečné
pohodlí a nebyl ani bezpečný. Ale o tom až příště.
•

Zdroje: Vyprávění Marie Uhrové, provdané za Jana Kačenku, které zaznamenal
její vnuk Ing. Karel Bakeš
Napsal a rekonstrukci dvorce provedl: JUDr. František Kačenka
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Podolské posvícení
II. část
„Přípravy na posvícení se vlastně začaly již časně z jara. To chodívávali po lese
a vyhlíželi strom, který by se nejlépe hodil za máj. A muselo se již také započít s vybíráním
peněz, aby mohli pozvat nejlepší muziku. Nejvíce práce je ale čekalo až před samotným
posvícením. Nejdříve zašli stárci za starostou do města, nebo za panem vrchním na zámek,
to podle toho, zda ten vyhlídnutý strom rostl v městském nebo panském lese, aby jim
prodal strom. To se ví, že ho dostali zdarma. A tak ve čtvrtek před posvícením se sešel
celý spolek. Mládenci vzali dva páry silných koní a jelo se pro máj. Když strom porazili
a naložili na vůz, jelo se s velkou okázalostí a za zpěvu a výskání zpět. Strom složili
na dvůr hospody, tam ho oklestili, oloupali kůru, však ponechali vršek zelený - na máj.
Ponejvíce býval strom tak vysoký, že se na dvůr nevešel a přečníval ven.
Samosebou, že si chasníci při práci pilně zavdávali a že ani o zábavu nebyla nouze.
Diváků také bývalo jako much v létě. Nebylo divu, vždyť i některý dříve narozený nechal
práce a běžel pomáhat. Ani děvčata se nedala zahanbit. Přinášela chlapcům barevné papírové
fábory, pentle a na samý vrch máje dva červené šátky. Leckterá k tomu také přidala sklenku
dobrého vína, aby se mládencům zalichotila a ti ji o posvícení brali hodně tancovat.
To se ví, že toho vína by bylo pro tolik pracovníků málo, a tak také ten můj musel
přidat nějakou čtvrtku piva. Dal ji rád. Vždyť ono se o posvícení prodalo všeho dost,
a tak o nějakou čtvrtku nebývalo nouze. Však mu také za to chasníci o půlnoci nechali
vytroubit sólo, aby si mohl se mnou zatancovat, protože jinak se musel celý večer pořádně
otáčet. Hůř bývalo, když některý rok k tomu pivu chtěli ještě nějakou zlatku a hostinský
ji nedal. To potom z trucu udělali posvícenskou zábavu v hospodě před vodou, kam podle
starého zvyku nepatřila. Ale celkem vzato, bývali to většinou hodní hoši a tomu mému
ještě pomáhali ve sklepě pod šenkovnou a sálem postavit sloupy, protože o posvícení se
sešlo tolik návštěvníků, že se muselo tancovat na dvou stranách - pod stanem na dvoře
a v sále, kde by strop tolik tanečníků neunesl.
Někdy se také stalo, že se chlapci mezi sebou nepohodli, udělaly se dvě party a obě
chtěly pořádat posvícenskou zábavu, ale každá parta v jiné hospodě. Však ten čtvrtek se
vždy všechno urovnalo. Aby také ne. Ten den se usmířili i takoví sousedé, kteří na sebe
třeba po celý rok nepromluvili ani slovíčko. Než se setmělo, panovala mezi nimi ve všem
shoda. Někdy se takové usmiřování protáhlo i dlouho do noci.
V pátek, opět navečer, postavili chlapci máj a pak kolem ní začali stavět dřevěný
stan. Nejdříve položili podlahu, k ní kolem dokola přisadili sloupky, na které se dala
střecha zhotovená z trámků a latěk. Střecha se proplétala chvojím nahusto pleteným, aby
nepropouštěla vodu a dalo se pod stanem tancovat i tehdy, kdyby pršelo. Chvůj se dovezla
až v sobotu ráno, aby vydržela po celé posvícení pěkně zelená. Dovezlo se jí více, aby
také zůstalo na věnce a výzdobu sálu. V sobotu k poledni již bylo všechno hotové.
Když se začalo smrákat, rozlehly se Podolím rány jako z děla. To udeřil bubeník
na buben a hned nato také spustila muzika naplno. A to již nebyl nikdo k udržení. Ať
mladý nebo starý, každý všeho nechal a pospíchal k muzice, aby o nic nepřišel, i když
každý z nich věděl, že stejně o nic nepřijde, protože tance si užije ještě dost a dost. Copak
ale tomu mohlo být o podolském posvícení jinak?
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Kroj z Jemnice a jejího okolí

Tančilo se v krojích až do rána. Ti poslední tanečníci již věděli, jaké bude v neděli počasí.
Když bylo pěkně vyčasíno, a to bývalo skoro vždy, dalo se čekat hodně hostů ke svátečnímu
stolu. Ty mívali v každém stavení; buď sezvanou přízeň, nebo alespoň známé. Čím více
hostů bývalo, tím bylo lépe.“
• Zdroj: Vyprávění Marie Bakešové, rozené Kačenková
Napsal: JUDr. František Kačenka

Kulturní přehled
6. 11.
20.00 hodin
		
		

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

7. 11.
21.00-05.00

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

13. 11.
17.00 hodin
		

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

14. 11.
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas, Frisco night
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14. – 20. 11.
		
		

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

18. - 21. 11.  

Zvěřinové hody v Restauraci U sv. Víta
- velký výběr specialit ze zvěřiny
- rezervace míst na tel. 568 450 747
- pořadatel Restaurace U sv. Víta, www.roaktiv.cz

21. 11.
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys, Meloun párty

23. 11.
16:00 hodin

Rukodělné dílny – výroba přáníček technikou scrapbooking
- lektorka kurzu Věra Hlůšková, Městská knihovna Jemnice, vstup
zdarma, příspěvek na materiál 50,- Kč za účastníka

25. 11.
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.

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

28. 11.
9.00 – 15.00

Prodejní výstava všech včelařských produktů
- ukázka úlových soustav, včelařských pomůcek, prodej medu,
medového pečiva, propolisu a medoviny
- restaurace Na Podolí
- pořadatel ZO ČSV v Jemnici

		
28. 11.
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy Cooper, Pařba s Tuzemáčkem a Colou

28. 11.
10.00 hodin

Zabijačkové hody
- ochutnávka a prodej výrobků z české zabijačky
- dopravní hřiště Jemnice
- pořadatel SNK v Jemnici

		
29. 11.
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
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4. 12.

14.00 - 14.30
15.15 		

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

5. 12.
16.00 hodin

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

5. 12.
20.00 hodin

Mikulášská taneční zábava
- hraje skupina Spektrum
- KD Jemnice

9. - 15. 12.  
Vánoční výstava
9.00-16.00 (po-pá)
- práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
9.00-14.00 (so-ne)
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
ve spolupráci se Svazem tělesně postižených Jemnice
16. 12.
16.00 hodin
		

Vánoční povídání s PhDr. Martinou Indrovou
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

20. 12.
18.00 hodin

Adventní koncert – Musica Dolce Vita
- vystoupí žáci ZUŠ Moravské Budějovice - pobočka Jemnice a soubor
Musica Dolce Vita - Daniela Demuthová (mezzosoprán), Žofie
Vokálková (flétna), Zbyňka Šolcová (harfa)
- kino Jemnice, vstupné 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

25. 12.
15.00 hodin
		

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

31. 12.
19.00 hodin

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2015
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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Kulturní přehled 2016
Odbor kultury města Jemnice připravuje již druhé vydání barevného propagačního
materiálu: Kalendář akcí na rok 2016. Stejně jako tomu bylo letos, bude i po celý příští
rok zdarma rozdáván na informačních centrech v okolí Jemnice a při dalších vhodných
příležitostech (veletrhy cestovního ruchu, významné akce,…). Začátkem roku 2016 bude
také zdarma distribuován do všech domácností v Jemnici a jemnickém mikroregionu.
Máte-li v plánu pořádat v roce 2016 kulturní, sportovní či jiné akce pro veřejnost, dejte
nám o nich prosím vědět. My je velmi rádi a zdarma zařadíme do kulturního kalendáře.
Akce se musí uskutečnit v roce 2016 v Jemnici nebo na území Jemnického mikroregionu.
Své akce nám můžete zasílat do 11. 12. 2015 na email tic@město-jemnice.cz nebo se
o ně s námi podělte osobně na informačním centru v Jemnici, Husova 2, tel. 721 508 737.
Ke každé akci prosím uveďte:
				
Název akce
				
Datum (alespoň měsíc) a místo konání
				
Bližší informace
				
Pořadatel akce + kontakt (telefon, email, web)
Pokud máte, můžete přiložit 1-3 ks fotografií v tiskové kvalitě. Ty budou případně
použity na grafiku brožury.
Těšíme se na Vaše příspěvky, které nám pomohou obohatit nabídku kulturních,
sportovních a dalších akcí v našem regionu.
Příjemné listopadové dny přeje odbor kultury

Poslouchej, v dálce už píská lokálka
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Začátkem října se v dačické knihovně křtilo
dílo kreslíře a spisovatele Jiřího Albrechta
s názvem: „Poslouchej, v dálce už píská
lokálka“ a podtitulem „Kreslířovy tipy na výlety
3“. Kniha obsahuje vyprávění o rozmanitých
koutech jihozápadní Moravy. Mimo oblasti
Dačicka, Telčska, Třešťska a Slavonicka je v ní
několik kapitol věnováno i Jemnicku. Dočtete
se v ní například o mlýnech na Želetavce, nebo
o stodolách a vesničce Pálovice. Několik stran
je zde věnováno i samotné Jemnici.
K zakoupení je v Turistickém informačním
centru v Jemnici za cenu 320 Kč. Na podzim
příštího roku se chystá malířova výstava obrazů,
která se bude konat tradičně ve vestibulu
kulturního domu v Jemnici.
Veronika Kubáčová, odbor kultury

Ohlédnutí za výstavou
Ve dnech 28. 9. - 3. 10. 2015 se
ve vestibulu Kulturního domu v Jemnici
konala Výstava výpěstků a výrobků, kterou
si pro vás připravili členové Svazu tělesně
postižených v Jemnici. Mimo výpěstků
v podobě obrovských dýní, patizonů,
cuket, okurek, rajčat, hroznového vína
atd. byly k vidění i výrobky jednotlivých
členů – ručně vyšívané dekorace, panenky,
domácí pečivo, dekorace ze suchých
květin a mnoho dalšího. Mimo široké
veřejnosti navštívila výstavu i mateřská
škola a některé třídy Základní školy
v Jemnici. Zajímavé exponáty a pečlivá
příprava se projevily ve spokojenosti
návštěvníků, o čemž svědčí i milé vzkazy
v návštěvní knize.
Další zajímavé výrobky členů STP si můžete prohlédnout na Vánoční výstavě, která se
uskuteční od 9. do 15. prosince ve vestibulu KD. Děkujeme městu Jemnice za umožnění
výstavy a zapůjčení prostor vestibulu.
kolektiv STP Jemnice

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
17. 9. 2015 klub uspořádal jednodenní zájezd po Vysočině.
1) Prohlídka tkalcovské dílny ve Strmilově.
2) Prohlídka keramické dílny v Nové Říši.
3) Prohlídka v hospodářském domě v Bohuslavicích a oběd.
Autobus byl plně obsazen a snad i každý spokojen. Zůstanou nám pěkné vzpomínky.
Na organizaci se podílely Eliška Malečková (vedoucí), Jitka Lavičková (pokladní), děvčata
z městské knihovny: paní Věra Chvátalová a Hana Křikavová. Všem děkujeme.
Podzimní říkadlo
Na podzim den ze dne
slunce zvolna bledne.
Že listí nejdřív rudne,
názory jsou bludné.
Listí nejdřív zlátne –
to je málo platné!

Na listí jen trochu vadí,
že na podzim listo-padí.
Jaký smysl dává to?
Příroda má na podzim
jednoduše naváto.
Marie Čurdová
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Vánoční kulturní trhy 5
AlterNaiva má před sebou již pátý ročník Vánočních kulturních trhů ve stanovém
městečku Letního kina v Jemnici. Akce se tradičně zaměřuje na prodej „handmade” výrobků
lidí a organizací z našeho regionu a předvánoční atmosféru s hudbou, divadlem či živým
ohněm. Akce je plánována na den před prvním adventem, tedy na sobotu 28. listopadu 2015
od 11 do 16 hodin.
Na trzích máte vždy možnost koupit zboží, které v obchodech nenajdete. Kontaktujeme
lidi v okolí výzvou, na kterou mohou reagovat a jestliže něco vyrábí, tvoří nebo dokáží
nějakou techniku předvést, jsou vítáni. Oblíbenou aktivitou především dětmi je zdobení
vánočního stromku. Na místě se zahřejete nejen ohněm z koše a od kováře, ale i punčem
a dalšími teplými voňavými nápoji. K dispozici bude mnoho vánočních pochutin, které pro
Vás připravují dobrovolníci, přátelé a členové AlterNaivy.
Součástí Vánočních kulturních trhů bude také vystoupení maňáskového divadla
Kakánek. Doprovodný program budeme doplňovat. Aktuální informace můžete sledovat
na webu alternaiva.jemnice.cz a facebooku AlterNaiva, kde můžete také najít registraci
k prodeji.
Pozvánka od AlterNaiva o.s., alternaiva@gmail.com.

Zabijačkové hody
Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici zve všechny spoluobčany na ochutnávku
a prodej výrobků z české zabijačky. Akce se uskuteční 28. listopadu 2015 od 10.00 hodin
na dopravním hřišti u klubovny Junáka.
Pitný režim zajištěn, politické diskuze povoleny!
Za Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici
Ing. Jiří Kopr - předseda

Vzpomínka
Dne 28. listopadu 2015 by se dožil 90 let
manžel, otec, dědeček, pradědeček
pan František Kaláb z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami
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Vzpomínka

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít.
Smrtí však láska nekončí,
v srdci Tě navždy budeme mít

Dne 1. prosince 2015 vzpomeneme
6. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
pan Miroslav Šula z Jemnice
S láskou a úctou vzpomínají manželka, bratr,
strýcové, syn Libor s celou rodinou a ostatní příbuzní
a známí

Vzpomínka
Dne 27. listopadu 2015
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana Viléma Novotného z Jemnice
S láskou vzpomínají manželka, dcery a vnoučata
Vzpomínka
Dne 30. září 2015 jsme s úctou vzpomněli
57. výročí úmrtí
pana Antonína Drachovského,
fotografa z Jemnice
Dne 8. prosince 2015 vzpomeneme
40. výročí úmrtí
paní Anny Drachovské,
roz. Virglové z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje Marie Drachovská,
snacha
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Vzpomínka
Dne 23. listopadu 2015
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Antonína Drachovského z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují manželka,
dcera a syn s rodinami

Soutěž v požárním útoku v Písečné
V sobotu 26. 9. se mladí hasiči z Jemnice účastnili poslední hasičské soutěže v požárním
útoku v Písečné. Této soutěže se účastníme již několik let, a proto jsme ani letos nemohli
vynechat. Po loňském nápadu mladých hasičů vytvořit na tuto soutěž družstvo do kategorie
mužů (tzv. muž-atky) složené z několika mladých hasiček, dorostenců a vedoucích jsme
na letošní ročník přihlašovali dvě družstva do kategorie muži s PS speciál. Podařilo se nám
do těchto družstev zapojit hasiče a hasičky z Panenské, Lhotic a Menhartic. I když tato
družstva nepomýšlela na medailové pozice, přesto bylo umístění uspokojivé.
Mladší – 1. místo a zapůjčení putovního poháru na jeden rok.
Starší – 5. místo, bohužel došlo k poruše stříkačky PS 12.
Muž-atky A – 6. místo. Muž-atky B – 7. místo.

Více informací a fotografií naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/SDH.
Jemnice
Za SDH Jemnice Milan Šerka
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Kulturní kalendář
Mladoňovice
6. 11. 2015
13. 11. 2015		
27. 11. 2015		
05. 12. 2015
06. 12. 2015		
15. 12. 2015		
22. 12. 2015		
24. 12. 2015		
31. 12. 2015		

Helloweenský průvod (ČČK)
Beseda nad kronikou - MLK – začátek 19.00 hod.
Stavění betlému ( ČČK) – začátek 15.00 hod.
Mikulášská nadílka – začátek 17.00 hod.
Adventní koncert (kulturní dům – ČČK) – začátek 14.00 hod.
Vánoční dílničky v MŠ
Vánoční besídka
Štědrovečerní průvod obcí – začátek 19.30 hod.
Silvestrovský ohňostroj – začátek 00.00 hod.

Police
22. 11. 2015
29. 11. 2015
6. 12. 2015		
			
13. 12. 2015		
			
20. 12. 2015		
			
24. 12. 2015		

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
2. Adventní neděle
– zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi,
Klub maminek
3. Adventní neděle
– zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi,
Klub maminek
4. Adventní neděle
– zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi
Klub maminek
Štědrovečerní průvod ovcí po obci v 19 hodin

Kostníky
7. 11. 2015
21. 11. 2015

Kostnický labužník, kulturní dům, SDH Kostníky a obec Kostníky
Adventní dílna, kulturní dům Jemnice, ČČK Kostníky
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Radotice
Proč, proč …?
Proč je třeba býti způsobným, když tatínek to vůbec nemusí, ptá se synek? Proč, prostě
proto, že tatínek je mocnější než on a určuje ve své působnosti i jistá pravidla, která nemusí
být vždycky nejlepší. S takovými situacemi se ve velkém setkáváme všichni v běžném
životě. Vzdor tomu máme zákonodárství, které se snaží, i při své nedokonalosti, tyto
projevy eliminovat na nejmenší míru. Jsou to zas jenom lidé, kteří je tvoří a ne všichni jsou
stejného zájmu, i když cíl mají jeden: demokraticky spravovat stát. Byli to opět lidé, kteří
nás svými výroky vedli do zítřků, které nás měly přiblížit k úrovním států, se kterými jsme
nyní navázali velice široké společenství. Dříve se říkalo dohnat a předehnat, dnes dostihnout.
Slovíčko předstihnout jsme po ohlédnutí se, jaksi z opatrnosti vypustili. Nahradili jsme je
raději výrazem, vidinou lepšího života. Není vůbec úmyslem naříkat nad špatnými poměry
v našem životě. Podíváme-li se kolem, není nad čím naříkat, ale být spokojeni a obávat se
o tuto výsadu. Proč se nám nepodařilo doposud „dostihnout?“ Protože náš rozběh byl naivní,
chaotický a protkaný chytráctvím, což nás vedlo k vidině rychlého zbohatnutí i za cenu
zbavování se všeho předešlého a v mnoha případech i dobrého, tím docházelo k ztrátám i trhů
a toto vakuum obsadila neprodleně konkurence. Náš návrat byl již vyloučen. Byly odkryty
náhledy do karet a jak známo, toto přináší prohry i profesionálním hráčům. Vítali jsme, aby
do krachujících fabrik přicházeli zahraniční investoři a nabídli nám práci. Dostávali jsme se
postupně do područí jakéhosi protektorátu, ve smyslu závislosti na ekonomikách mocnějších
zemí, dobrovolně. Toto nám v současnosti odnáší stovky miliard zisku do ekonomicky
mocnějších zemí, které ke správě našeho státu chybí, jak ukazují neustálé rozpočtové deficity,
a přesto nejsou některá nezbytná odvětví dobře pokryta. Odborník vysvětluje trojfázový
ekonomický cyklus následovně, „výzkum, vývoj – realizace, výroba – prodej“. Nejvýnosnější
fáze cyklu „výzkum a prodej“ jsou bezvýhradně ve vlivu zahraničního investora, u nás probíhá
„výroba“ o jejíž výnosnosti pro nás rozhoduje opět investor. Z toho je patrné, že tím důvodem
není nízká produktivita práce, která neumožňuje ekonomicky tyto země dostihnout. Vidíme,
že i při stejné, ba lepší produktivitě se nic u nás nemění. Zpověď jednoho našeho podnikatele
ukazuje na své postavení, kde z výrobku, který se u něj kompletuje a na trhu se prodává
za tisícové částky, má zisk jen tři eura z kusu, na to, aby zvýšil dělníkům mzdy, skutečně
nemá. Jako původ tohoto stavu se nabízí transformační pochybení tehdejší garnitury, která
stála u zrodu dění.
Fundovaný ekonom toto ale musel předpokládat a nepřipouštět tak rozsáhlý hospodářský
kolaps. Přispělo k tomu i krátké volební období, ve kterém to bylo nezbytné řešit s houfem
nezaměstnaných voličů za zády. Jak z toho ven? Cesta bude nelehká, za současného stavu,
kdy tíže nezaměstnanosti nutí politiky k rychlému řešení v této věci, nezbývá síla ani prostor
na změnu hospodářské politiky. Dochází naopak k prohlubování závislosti příchodem
dalších a mocnějších zahraničních investorů. Co je sem vede? Především je tím magnetem
odborná poslušná pracovní síla, která již také slábne pro malou podporu učňovského školství
v předchozích letech, i levná pracovní síla. Dokládají to návraty investorů odešlých od nás
do levnějších teritorii. Nezbývá, než spoléhat na úspěšné domácí podnikatele, že se jim
podaří vyrůst v konkurenta této expanzi. Toto se však může podařit jen za vydatné podpory
státu na vědu a výzkum permanentně, bez kolísavosti po každé politické změně, aby celý
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ekonomický cyklus byl doma, v našem vlivu. To vše předpokládá trpělivost a čas a zde právě
pramení obava, že po tolika nenaplněných slibech se toto nemusí najít. Pak už zbývá jen to
odevzdaně sledovat, jak naši nadšení a vzdělaní mladí odborníci odchází za lepším životem
do světa a v mnoha případech se sem navrací již jako zahraniční investoři, kteří se nebudou
chovat milosrdněji. Jde jistě o ten nejčernější scénář, který snad nenastane a země, která měla
Baťu, Škodovku, či vynikající skláře, se nestane trvale zemí levných námezdních pracovníků.
Pokud jsme někde chybovali, je potřebné, i přes zdánlivě nemožné, to napravit. Musíme se
vymanit z toho, když dnes plujeme na společné lodi, abychom nebyli účastníky plavby jen
v podpalubí, v modrákách. Proč tolik zatrpklosti? Nejde o zatrpklost k systému, ale obavy
z toho, že politická garnitura (finančně dobře zajištěná) nemá snahu něco v této věci měnit
a tato zdánlivá bezstarostnost jí vyhovuje. Proč bezstarost? Protože zabývat se ještě politikou
hospodářskou je práce zodpovědná, a proto je v současnosti přenechána investorům. Nedostáváli se finančních zdrojů, změna daňových spotřebních podílů to zabezpečí, zakonzervovaná
mzdová nespokojenost z obav o práci je pro smírnou aktivitu odborů neděsí. Je dnes již jedno,
je-li garnitura pravá, či levá, neplnění slibu voličům řeší „slabošsky“ výmluvou na partnery
v koaličním uskupení. Proč nadávat, strůjci stavu, ve kterém se nacházíme, jsme všichni,
pohlédneme-li na svět kolem sebe, spokojenost v nás hřejivým pocitem přímo vzplane.
Blahopřejeme jubilantu:
T o b o l k a František
60 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice
inzerce

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. listopadu 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,
nebo
donést do Turistického informačního centra Jemnice.
Bc. Zdeněk Hopian
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5.
VÁNOČNÍ
KULTURNÍ
TRHY
28. 11. 2015 11.00 –16.00
letní kino Jemnice
ŠTRŮDL
vafle
dobré horké nápoje
PEČENÝ SÝR
Brambory z ohně
HUDBA
MAŇÁSKOVÉ
DIVADLO
Kakánek

handmade výrobky

www.alternaiva.jemnice.cz
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„Bůh nás povolal kázáním evangelia,
abychom dosáhli slávy našeho Pána
Ježíše Krista.“
2 Sol 2,14

Katecheze pro mládež,
dospělé i dříve narozené
Přijď, jsi srdečně zván…

- kostel sv. Víta, Jemnice
čtvrtek 17.30 a neděle 15.00
listopad a prosinec

- první setkání je ve čtvrtek
29.10. 2015
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Členové ZO ČSV v Jemnici
pořádají

dne 28. listopadu 2015 od 9.00 do 15.00 hodin
v restauraci Na Podolí

Prodejní výstavu všech včelařských produktů
- ukázka úlových soustav, včelařských pomůcek
a potřeb
- různé druhy medu na ochutnání i na prodej
- medové pečivo
- propolis
- medovina
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Obrazový seriál

Muzejní spolek v Jemnici.

Antonín Podhrázký, místopředseda Muzejního spolku v Jemnici.
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