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Léta Páně 2016
Na nebi planou světy
a odbíjejí čas
těch dlouhých tisícletí,
co stal ses jedním z nás.
Pozemský lidský úděl
jsi dostal do vínku,
na vlastní zrak jsi viděl
svou krásnou maminku.
Tušíme: je to milost
a velké nadšení.
To, žes tu u nás vyrost,
nic víc už nezmění.
Lid zůstane ti vděčný
a nevydá tě zpět.
Jsi navždycky, jsi věčný
a nesmírný jak svět.

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané.
Uplynulý rok 2015 je nevratně za námi a my se za ním můžeme jen ohlédnout. Pokud
lze vidět něco nově vzniknuvšího, něco co udělalo radost či přineslo užitek nejen nám,
ale i ostatním, můžeme být vcelku spokojeni. To ale neznamená, že jsme udělali vše
na sto procent, že jsme nemohli postupovat jinak, možná lépe. Je to tak v osobním životě
a v podstatě totéž platí i pro vedení města, jen je to o poznání složitější.
V minulém roce nás všechny stíhaly důsledky rozsáhlé akce, která se týkala rekonstrukce
kanalizace a vodovodu. Zde platí beze zbytku to, co jsem uvedl v úvodu tohoto článku.
Můžeme být spokojeni s tím, že dílo za téměř 30 milionů bylo dokončeno včas a citelně
zhodnotilo městskou infrastrukturu. Především v centru města již nebude nutné provádět
zásadní zemní práce. Ta nepříjemná omezení, která tuto akci provázela, drtivá většina
občanů zvládla s pochopením. Za to chci ještě jednou poděkovat. Zároveň bych si přál,
aby se život především v centru města vrátil do normálních kolejí. Rozkopané náměstí
si vynutilo benevolentní přístup zvláště k parkování. Bude znovu uzavřen prostor zámku,
budeme apelovat na Policii ČR, aby postihovala nepřípustné a bezohledné parkování
v místech naprosto nevhodných, což se bohužel v našem městě děje. Mrzí mě to především
proto, že v porovnání s většinou ostatních měst jsme velmi vstřícní a snažíme se zbytečně
naše občany a návštěvníky neomezovat ani finančně.
Na pozadí uvedené akce by nemělo zaniknout povědomí o řadě dalších realizovaných
projektů. Především je to revitalizace zeleně v oblasti zámku, zámeckého parku až po areál
bývalého PS útvaru. Bylo otevřeno dětské hřiště, provedena rekonstrukce a zateplení
tělocvičny ZŠ, pokračovalo se s obnovou památek v rámci Programu regenerace městských
památkových zón, s jehož přispěním se započalo s rekonstrukcí objektu bývalé zámecké
sýpky na ulici Tyršová. Programu záchrany architektonického dědictví se využilo na opravu
krovů a střechy zámku. Využily se dotace z Kraje Vysočina na digitální zaměření budov
zámeckého areálu a větší části hlavní budovy zámku. Investovalo se do komunikací a budov
v místních částech Louka a Panenská.
Během roku se pracovalo na Strategickém plánu rozvoje města. V průběhu diskuse
byly zapracovávány připomínky všech subjektů zastoupených v zastupitelstvu města. Byl
vypracován Strategický plán rozvoje systému zeleně města. Na základě tohoto dokumentu
můžeme žádat v následujících letech o dotace z Operačního programu Životní prostředí.
První fáze se týká regenerace městského parku (arboreta) a je již zpracován projekt
a zažádáno o dotaci.
Akce, které budeme provádět v roce 2016, budou podmíněny jednak projekty Kraje
Vysočina, jednak potřebou dokončit kvalitní povrchové úpravy v ulicích zasažených loňskou
rekonstrukcí kanalizace, a které nebylo možné dokončit z důvodu nevhodných podmínek.
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Jedná se o ulice Lípová, 28. října, Na Pořadí, Horní valy, Dolní valy. Bude provedeno
dodláždění a doplnění veřejného osvětlení částí pod hradbami a v Masných krámech. Pokud
získáme potřebné dotace, bude se pokračovat s opravami zmiňovaného domu na Tyršově
ulici. V součinnosti s krajem se budeme podílet na úpravě prostoru křižovatky Budějovická
– Znojemská a přilehlých chodníků, eventuálně parkové zdi. Zhruba 300 tis. Kč si
vyžádá spoluúčast při opravě opěrné zdi Na Podolí. Rovněž v návaznosti na rekonstrukci
elektrického vedení NN v ulici Červenomlýnská nás čeká investice do veřejného osvětlení.
Se získáním dotace bychom zahájili projekt regenerace zeleně v arboretu. V rozpočtu města
rovněž musíme počítat s částkou necelých 2 mil. Kč na vlastní podíl při repasi cisterny
na podvozku Tatra 815 pro SDH Jemnice.
Uvedené akce prakticky vyčerpají finanční možnosti města na rok 2016. Pochopitelně se
jedná o větší akce a náklady, se kterými je třeba kalkulovat. Kromě toho se budou průběžně
provádět opravy a údržba městského majetku.
Vážení spoluobčané. Závěrem Vám chci popřát hodně zdraví a sil v roce 2016. Věřím,
že tento rok bude pro Vás a tedy i pro město, úspěšný. Protože obraz města je vytvářen
z velké části spokojeností a úspěšností jeho obyvatel.
Hodně štěstí v novém roce Vám přeje
Ing. Miloslav Nevěčný,
starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
a je to tu! Rok 2016, od kterého asi každý očekáváme něco
nového. Nejinak je to tomu u vedení města Jemnice. Čekáme
rok, kdy naše město nebudou zatěžovat rozsáhlé investice
(jako například uplynulá rekonstrukce kanalizací a vodovodů),
ale celá řada drobnějších a důležitých investičních
i neinvestičních akcí. S výhledem Vás ve svém článku
seznámil pan starosta. Já si dovolím doplnit, že podrobný
přehled naleznete na internetových stránkách města, kde je
zveřejněn Strategický plán rozvoje města Jemnice. Je třeba
říci, že strategický plán není dogmatem, přes který „nejede vlak“. Situace se vyvíjí každým
dnem, mohou přijít nenadálé okolnosti, které plnění plánu mohou ovlivnit jak negativně,
tak i pozitivně. Jde spíše o vytýčený rámec, kterého bychom se rádi spolu se zastupiteli
drželi.
Rok 2016 bude pro město Jemnici významný také tím, že naše trať oslaví 120 let
od svého vzniku. Slavit budeme, byť trochu posmutněle. Nejlépe by se slavilo obnovením
pravidelné osobní železniční dopravy, nicméně zde máme, bohužel, jistotu, že rok 2016
tím přelomovým nebude. Těšit se můžete na tematickou výstavu, víkendový prázdninový
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provoz i spoustu jízd výletního vlaku Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě.
Rád bych Vám poděkoval, že si výletního vlaku užíváte a zároveň tím ukazujete, že zájem
o využívání naší trati (i po těch nešťastných pěti letech) trvá.
Rok 2016 přinese již tradičně zvýšení cen vodného a stočného. Celkový nárůst je
o 2,05% na 76,08 Kč/m3 (+ 15% DPH). Omlouvám se pravidelným čtenářům Postřehů
z radnice, že se budu částečně opakovat. Vodárenská akciová společnost a. s. a Svazek
vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči nemají zájem na nesmyslném zvyšování
cen. Navyšování je zapříčiněno poskytovateli dotací na rekonstrukci a budování nové
vodohospodářské infrastruktury. Původní závazek o růstu cen každý rok minimálně
o pět procent byl díky aktivní práci starostů snížen na procenta dvě. A těch se držíme
(musíme držet). Boj s úředním šimlem zdaleka nekončí. Řítí se na nás další „reformy“
v oblasti vodárenství. Jednak se zvažuje razantní navýšení poplatků za likvidaci
odpadních kalů vznikajících při úpravě pitné vody, stejně jako poplatky za likvidaci kalů
z čistíren odpadních vod. V neposlední řadě je třeba kalkulovat s vyšší cenou odběru
podzemních vod. A jak jinak, vše by měl zaplatit konečný spotřebitel. S tím se nehodláme
smířit! Sdružení svazků vodárenských společností výše zmíněné záměry napadá přímo
u zákonodárného sboru. Jednoznačný názor má v této otázce i Svaz města a obcí ČR.
Uvidíme, jak vše dopadne. Nechtěl jsem nikoho strašit, spíše informovat o černých
výhledech, které nás možná čekají, stejně jako o práci Vašich zástupců, kteří jen nečinně
nepřihlížejí.
Rok 2016 přinese další rozšíření kamerového systému ve městě. Tentokrát bude
sledována (samozřejmě pouze ze strany Policie ČR) křižovatka Na Podolí. Nejde o to
zjišťovat, kolik jste si nakoupili rohlíků. Nikdo u sledovacího zařízení nesedí 24 hodin
denně. Ale v případě mimořádné události lze záběry z místa zpětně dohledat.
Rok 2016 přinese zlepšení dopravní situace ve městě. Dopravní inženýr schválil
instalaci dopravních zrcadel v nepřehledných místech. Stejně tak bylo třeba se zaměřit
na provoz v ulici U Kláštera, která nejen dle našeho názoru není vhodná pro obousměrný
provoz. Také zde dojde k úpravě a vytýčení jednosměrného provozu. Možná si někdo
řekne proč, ale my, co jsme se na úzké komunikaci potkali s protijedoucím vozidlem, tak
víme. Podnět byl vznesen ze strany zde bydlících obyvatel, dopravní inženýr navrhované
řešení doporučil a schválil.
Závěrem informace pro fanoušky středověkého sportu – kontaktních soubojů.
I v následujícím roce bude Jemnice poctěna kvalifikací na mistrovství světa.
S organizátorem jsme se domluvili, že leden nebyl úplně nevhodnější měsíc a že bude
lépe atraktivní podívanou nabídnout v měsíci dubnu, a to pod širým nebem.
Vážení spoluobčané, rád bych zde poděkoval všem pracovníkům MěÚ v Jemnici,
zastupitelům a radním města Jemnice, členům komisí a výborů za jejich činnost. Zároveň
popřál mnoho sil a chuti do práce i v roce příštím. Stejně tak Vám všem. A hlavně hodně
zdraví, s ostatním se už nějak popereme.
Jako vždy na úplný závěr kontakty, na kterých mě zastihnete: tel. 775 39 49 44, e-mail:
mistostarosta@mesto-jemnice.cz, případně osobně na městském úřadě.
Ing. Petr Novotný,
místostarosta města Jemnice
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Slovo hejtmana
Na prahu nového roku 2016 se pro nás nic zásadního nemění. Máme jediné předsevzetí
– pokračovat v solidní práci pro naše občany. Schválili jsme rozpočet, který by nám měl
stačit na všechny aktuální úkoly. Díky dobrému hospodaření nevytváříme žádné dluhy.
Na rozdíl od rozpočtu státu, jenž pořád své zadlužení zvyšuje.
Hodně se v poslední době diskutovalo o rozpočtech měst a obcí. Konkrétně o tzv.
rozpočtovém určení daní – tedy o tom, jaký má být jejich podíl – tedy s jakou částí peněz
od státu mohou počítat. Jako hejtman podporuji návrh, který vyplývá z naší dohody se
Svazem měst a obcí, aby od 1. ledna 2017 platila nová úprava o zvýšení podílu měst a obcí.
Tento rok nás čekají krajské volby. Už teď mohu bilancovat sedm let vedení Kraje
Vysočina sociální demokracií a svého působení ve funkci hejtmana. Spokojeností mne
naplňuje především skutečnost, že se nám daří dělná spolupráce všech subjektů podílejících
se na fungování Vysočiny. Mohu srovnávat. V poslanecké sněmovně nejednou ztrácíme
čas a energii žabomyšími stranickými i osobními spory, zkrátka politikařením. V krajském
zastupitelstvu děláme skutečnou politiku. Také nemáme na vše shodné názory, ale řešíme
v něm racionálně věcné problémy. Za to bych rád všem členům zastupitelstva už teď
poděkoval.
Věřím, že tato praxe se nezmění ani po volbách a že i v novém období bude kraj společně
s městy a obcemi hledat schůdné cesty k zajištění dobrého života na Vysočině.
Jiří Běhounek,  hejtman Kraje Vysočina

Informace z Okresní hospodářské komory Třebíč
Elektronické kontrolní hlášení
Od 1.1.2016 jsou plátci DPH povinni odevzdávat elektronické kontrolní hlášení. Pokud
tak neučiní, čekají je sankce od 10-ti do 50-ti tisíc korun dle druhu provinění. Může se jednat
pouze o opožděné podání hlášení, či nepřesnou komunikaci podnikatele se svým účetním
a obchodním partnerem. Hospodářské komory v Kraji Vysočina provedly v listopadu 2015
rychlý průzkum mezi firmami. Výsledek byl doslova alarmující. 61% firem buď vůbec
netušilo, že taková povinnost bude již za měsíc existovat, nebo o tom věděly, ale nebyly
na to nijak připraveny. Pouze 10% firem s kontrolním hlášením nemělo žádný problém.
Téměř 75% firem, které o nové byrokratické zátěži ví a jsou na ni připraveny, považují
uvedené sankce za nepřiměřené. Největší problém není ani tak v jejich výši, ale taxativním
stanovení v zákonu bez jakékoliv možnosti posoudit míru provinění daňového poplatníka.
Zdánlivě banální novela zákona může přivést řadu firem do problémů. Nepochybujeme
o tom, že se střední a velké firmy zařídily tak, aby vše potřebné splnily. Na zvyšující
se byrokratickou zátěž jsou zvyklé a mají proškolené lidské kapacity. Malí podnikatelé
a především živnostníci s tím však budou mít problém. Hospodářská komora ČR již v roce
2014 upozorňovala na problémy, které elektronické kontrolní hlášení s sebou může přinést.
Ministerstvo financí ČR na výtky nereflektovalo.
Petra Valová, projektový manažer OHK Třebíč
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Služby pro klienty ZP ministerstva vnitra ČR
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR v rámci služeb pro klienty i ostatní občany
bude vždy třetí čtvrtek v měsíci od 13.00 do 14.30 hodin úřadovat ve velké zasedací
místnosti na Městském úřadě v Jemnici.
21. 1. 2016
18. 2. 2016
17. 3. 2016
21. 4. 2016
19. 5. 2016
16. 6. 2016
Miluše Němcová, ZPMVČR Jihlava

Víte, že...
Dnešním článkem dokončíme příspěvky o regulaci řeky Želetavky. Na podzim roku
1962 po odstranění původního železného mostu v Podolí se započalo s budováním pilířů.
Ten směrem k městu se budoval celou tuhou zimu s velkými obtížemi. Druhý, k restauraci
v Podolí, byl po jarním tání sněhu postaven za necelé dva měsíce. Po dokončení byly
na nákladních autech přivezeny panely, které byly pomocí jeřábu uloženy na připravené
pilíře mostu. Za krátkou dobu pak bylo dokončeno zábradlí, chodníky a vozovka.
Instalována byla i železná vodoměrná stanice. Ta nahradila zděnou - stávající na druhé
straně mostu. Železnou stanici později nahradila opět stanice zděná, která stojí na levé
straně pod mostem.
Dokončením mostu v roce 1963 si řada řidičů oddychla. I okolí mostu se změnilo.
Kamenný kříž, který stával na levé straně mostu, byl přesunut k nynější benzinové pumpě
a opraven. Byly pokáceny dva vzrostlé kaštany po stranách přesunutého kříže. Na pravé
straně zůstala nejstarší socha v Jemnici – socha sv. Jana Nepomuckého, která od roku 1715
hlídá řeku. Potřebovala by opravu (včetně nápisu na podstavci). Trafika pana Křivánka,
které se říkalo „parlament“, byla později přestavena na autobusovou čekárnu, která byla
v květnu 2012 pro svůj špatný stav zbořena a nahrazena přístavkem, kde se při větším dešti,
bohužel, neschováte.
A tak až půjdete dnešním místem Jemnice Na Podolí, nejstarší částí Jemnice, poznáte
část, která se před více jak 50 lety změnila k nepoznání. Kolik stála celá regulace Želetavky,
se mi nepodařilo zjistit.
Nevím, ale tento stav zřejmě vydrží dlouho, protože již před 40 lety uvažovaný
obchvat Jemnice, který prý je zařazen mezi deseti uvažovanými obchvaty na deváté místo,
bude ještě pár let (možná opět desítky) trvat. Řadu aut, kterých přibývá ze všech směrů
a do všech stran, zahlcují část Jemnice. Možná to bude jako mnohaletá snaha o regulaci
řeky Želetavky. Staré pořekadlo říká: „Kdo si počká, ten se dočká!“ Nevím, jak dlouho?
Snad 20, 40 nebo 100 let? Uvidíme, spíše uvidíte!
Vladimír Hrbek
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Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
vstupujeme do nového roku a doufáme, že se s vámi všemi budeme vídat stejně často jako
v roce loňském. Nejbližší akcí, na kterou vás do knihovny zveme, je podvečerní povídání
s Janou Bělohlavovou na téma: IRISDIAGNOSTIKA. Jde o jednu z alternativních metod,
při níž ze specifických znamének odborníci dokáží objevit nejen důsledky, ale i skryté
příčiny zdravotních a psychických disharmonií. Oční diagnostika je vhodná pro každého
člověka a dokáže odhalit zdravotní problémy již v počátku, takže člověk může předejít
zdravotním potížím.
Chcete-li se o této metodě dozvědět více, přijďte v pondělí 18. ledna 2016 v 17:00 hodin
k nám, do knihovny.
Z nových knih:
Jonáš Josef – Svět přírodních antibiotik
Zevrubná publikace o rostlinách, které mohou v řadě případů posloužit jako náhražka
antibiotik. Stovky návodů na terapii celé řady problémů.
Yenne Bill - Bílá růže ze Stalingradu
Životní příběh ruské stíhací pilotky.
Lagercrantz David - Dívka v pavoučí síti
Čtvrtý díl Milénia. Mikael Blomkvist a Lisbeth Salanderová opět spolu.
Hawkinsová Paula - Dívka ve vlaku
Krimi thriller. Kniha roku 2015.
Heitz Markus – Dcery Jidášovy
3. díl fantasy řady Jidáš.
Připravujeme:
Leden – beseda pro Mateřskou školu Korolupy
Leden, únor – beseda pro Mateřskou školu Jemnice
Únor, březen – beseda s cestovatelem Vojtěchem Trčkou
Připomínáme:
Zájemci o donášku knih do domu se mohou domluvit na telefonním čísle 568 450 788
nebo 702 090 434.
Pracovnice knihovny
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Kolekce čajů „Tradice z Jemnice“
Na konci roku 2015 byla do prodeje
uvedena nová čajová kolekce města Jemnice
s názvem „Tradice z Jemnice“. Jedná se
o jedinečnou kolekci 4 druhů čajů (3 druhy
ovocného čaje a 1 bylinný čaj), ve které
najdete celkem 40 čajových sáčků.
Obal kolekce je tvořen perokresbou
města Jemnice a na jejich bočních stranách
najdete stručné informace k samotnému
městu a historické slavnosti Barchan.
Čajová kolekce se tak jistě stane velmi
žádanou nejen pro turisty, ale i pro místní,
kteří tak mohou darovat tradiční suvenýr
z Jemnice.
Kolekce je k zakoupení pouze v TIC Jemnice za cenu 55,- Kč (samozřejmě lze objednat
i přes e-shop TIC).
Bc. Zdeněk Hopian, odbor kultury

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc listopad hasiči evidují celkem 10 mimořádných událostí se zásahem jednotek
požární ochrany.
Tento měsíc došlo k 1 požáru, 1 dopravní nehodě, 7 technickým pomocím, 3 ostatním
pomocím a bylo provedeno 1 prověřovací cvičení.
7. 11. byla jednotka HZS povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla se
zraněním na silnici II/152 u obce Lhotice. Požár komína řešili hasiči 16. 11. v Jemnici
na ulici Pod Jandovem.
nprap. Milan Šerka HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Pozor na podvodné nabídky na internetu
Kriminalisté na Vysočině prověřují další případy internetových podvodů. Jedná se opět
o nabídky prodeje vozidel z Velké Británie. V posledních dvou měsících přijali kriminalisté
pět oznámení o těchto případech, kdy podvodníci způsobili škodu zhruba za 750 tisíc korun.
Průběh případů je až na drobné odlišnosti stejný. Na některém z inzertních serverů se
objeví nabídka prodeje vozidla z Velké Británie. Jedná se nejen o automobily, ale i o pracovní
stroje nebo traktory. Velmi nápadná je nízká cena, která může být i třetinou běžné ceny
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takového vozidla. U inzerátu je uvedena e-mailová adresa, často se jedná o adresu u českých
internetových serverů. Komunikace se zájemcem o koupi probíhá mailem v anglickém
jazyce. Kupující je vyzván, aby peníze za vozidlo zaslal na bankovní účet, v poslední době
se většinou jedná o banky v Polsku. Poté je zájemce e-maily ubezpečován, že vozidlo je
již připravováno k nakládce, že bude brzy dopraveno a podobně. To je však pouze taktika
zdržování. Jakmile peníze dorazí na účet a adresát je vybere, přestane prodejce komunikovat.
Kupující tak nedostane ani požadované vozidlo ani zpět své peníze.
Kriminalisté proto opětovně varují občany, aby byli v případě takovýchto inzerátů
velmi obezřetní. Takovéto nabídky se objevují i na zavedených českých internetových
serverech. Na první pohled působí věrohodně a seriózně. Prodejce často uvádí, že v případě
nevyhovujícího zboží je možné ho vrátit s garancí vrácení peněz. Jediné, co je na těchto
inzerátech nápadné, je výrazně výhodná cena. Lidé by neměli v souvislost s lákavými
nabídkami na koupi vozidel, zemědělské techniky a podobně posílat na bankovní účty
zřízené u zahraničních bank finanční prostředky jako různé zálohy na koupi, pojištění, nebo
zálohy na převoz nabízených vozidel, nebo jiného zboží do České republiky. Mohou se tak
stát oběťmi podvodníků a přijít i o velmi vysoké finanční částky.
por. Bc. Monika Pátková, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
- oddělení tisku a prevence

Okénko ZŠ
BESEDA S JANEM OPATŘILEM
Dne 19. 11. 2015 byly děti 2. ročníku pozvány do městské knihovny, kde měly možnost
seznámit se s mladým spisovatelem a ilustrátorem Janem Opatřilem. Mladý autor pořádá
besedy a autorská čtení zejména pro děti, i když série o kapříkovi Metlíkovi, jak se jmenuje
jeho hlavní hrdina, prý nebyla původně pro děti psána. Nakonec však tak dopadla. Knih
o Metlíkovi je již šest, z nichž poslední z nich Kapřík Metlík - útěk přijel Jan Opatřil dětem
sám představit. Kromě nich vydal ještě Hororové povídky a Děsuplné povídky.
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Autor děti poutavě seznámil s jednotlivými hrdiny svých knih. Vždy měl v ruce ilustraci,
takže i děti, které o kapříkovi Metlíkovi a jeho kamarádech nikdy neslyšely, si mohly
vše náležitě představit. Do besedy děti zapojoval otázkami a prověřoval tak nejen jejich
pozornost, ale i znalosti o rybách. A nezbývá než konstatovat, že děti toho ví o rybách
opravdu mnoho. V závěru besedy přečetl Jan Opatřil dětem kapitolu ze své nejnovější knihy
Kapřík Metlík – útěk. Děti byly za svou pozornost odměněny „kyselými rybičkami“ a také
autorským podpisem. J

Příští den se v hodině čtení seznámily s dalšími příběhy kapříka Metlíka a poté se samy vrhly
do tvůrčího malování a vytvořily spousta obrázků nejen kapříka Metlíka, ale i jeho kamarádů.
Myslím, že to byl pro děti opravdu mimořádný zážitek.
Mgr. Vladimíra Koprová

Služby LPS stomatologické - 1. 1. - 31. 1. 2016
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
1.1. sv

MUDr. Kučerňák Zdeněk První Brněnská strojírna, Průmyslová 162

Třebíč		

568 804 730

2.1. so

MDDr. Lampířová Jolana Na Potoce 188/78, 			

Třebíč		

568 844 102

3.1. ne

MUDr. Látal Petr

Kpt. Jaroše 2			

Třebíč		

568 826 201

9.1. so

MUDr. Lhotská Kateřina ESTHES s.r.o., Sokolská 3		

Třebíč 		

568 840 820

10.1. ne

MUDr. Lhotská Hofírková Kateřina

ESTHES s.r.o., Sokolská 3

Třebíč		

568 840 820

16.1. so

MUDr. Lhotský Václav

ESTHES s.r.o., Sokolská 3		

Třebíč 		

568 840 820

17.1. ne

MUDr. Machová Eva

Lékařský dům, spol. s r.o., Třebíč, ordinace: Husova 898, Náměšť n. O.

568 620 248

23.1. so

MUDr. Machová Eva

Lékařský dům, spol. s r.o., Třebíč, ordinace: Husova 898, Náměšť n. O.

568 620 248

24.1. ne

MUDr. Machová Eva

Lékařský dům, spol. s r.o., Třebíč, ordinace: Husova 898, Náměšť n. O.

568 620 248

30.1. so

MUDr. Machová Eva

Lékařský dům, spol. s r.o., Třebíč, ordinace: Husova 898, Náměšť n. O.

568 620 248

31.1. ne

MUDr. Machová Eva

Lékařský dům, spol. s r.o., Třebíč, ordinace: Husova 898, Náměšť n. O.

568 620 248

Bc. Veronika Ramachová
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Jemnická brána
Král Přemysl Otakar I. nařídil, aby na jihu českého království byla vybraná města
ohrazena hradbami. Tzv. „opevňovací“ listina / forti muro / z roku 1227 je adresovaná
i Jemnici. Záměrem panovníka bylo zajištění bezpečnosti země před ohrožením. Nákladné
vybudování hradeb se obyvatelům Jemnice mnohokráte vyplatilo. V neklidných dobách
válek a vpádů různých ozbrojených hord zachraňovali za bezpečnými hradbami města své
majetky a životy i vesničané z blízkého okolí. Také historická slavnost Barchan vypovídá
o dobré pověsti města jako bezpečného místa, kde nehrozilo násilí nebo zabití.
Na začátku třetího tisíciletí by se mohlo zdát, že středověké brány jako takové již
dávno dosloužily a definitivně patří do minulosti. Není tomu tak. I v dnešní době je pojem
„brána“ silně frekventovaným slovem. Hrozba terorizmu vyvolala potřebu zesílit kontrolu
nad pohybem osob. Letiště, velká shromáždění lidí např. při fotbalových zápasech aj.
jsou vybaveny bezpečnostními rámy - branami, aby se minimalizovalo riziko průniku
nežádoucích osob. Detektory mají zabránit ohrožení civilistů i personálu. Bohužel žádné
sebedokonalejší zařízení nikdy nepostihne všechny možné formy teroristických útoků.
Proto souběžně s těmito opatřeními je důležitá trvalá výchova člověka k tomu, aby se
dobrovolně zřekl násilí a z toho plynoucí kultury smrti. Radikalizaci postojů člověka, který
se ocitl v neuspokojivé situaci, je třeba předcházet. Papež František klade důraz na dvě
skutečnosti, které formují mentalitu člověka již od samotného dětství: 1. Nezastupitelný
úkol matky při výchově a řešení vztahů mezi sourozenci a 2. Významný přínos školy při
procesu humanizace smýšlení a jednání při respektování vzájemné odlišnosti.
Jinak řečeno: Bez úcty k druhému se neobejde žádná, ani ta nejvyspělejší civilizace.
Právě v tomto duchu máme chápat rozhodnutí papeže Františka vyhlásit Svatý rok
milosrdenství. Projít Svatou branou je sice symbolický krok, ale má hluboký význam. Je
výsledkem, ovocem „putování“ - nejprve v naší mysli a srdci a pak v následných postojích.
Jeho důsledkem je změna našeho životního stylu, naší volby. Není snadné opustit vyjeté
koleje návyků nebo zakořeněných předsudků či zafixovaných názorů. Když našemu
současnému - dosti významnému politikovi - vytýkali novináři, že změnil dosavadní názor,
odpověděl jim: „Jen hlupák nemění názory.“ Ano, kdyby král Herodes pyšně nelpěl na svém
rozhodnutí, neměl by na svědomí hlavu Jana Křtitele, kdyby Pontius Pilát nebyl v zajetí své
ješitnosti a moci, nikdy by nedovolil Židům popravit nevinného a propustit na svobodu
vraha. Proto změna smýšlení, změna názoru nemusí být projevem slabosti, ale naopak síly
a osobní pokory. Mýlit se může každý a jen namyšlenec si to nepřizná. V tomto smyslu
je také třeba chápat ono slůvko papeže Františka vykonat „pouť“, neboli nově zapracovat
na svém JÁ. Putováním se člověk vzdaluje od toho, co je špatné, aby se více přiblížil
k tomu, čeho chce dosáhnout. Projití branou je jakýmsi časovým předělem. Je vstupem
do jiného dějství - druhým dílem našeho životního příběhu - přeplavením se na druhý břeh.
Izrael, Bohem vyvolený národ, znal potěšení z putování do Svatého města,
do Jeruzaléma. Už jenom ohlášení plánované cesty bylo v žalmu spojeno s radostí:
Zaradoval jsem se, když mi řekli: „Vydáme se do Pánova domu.“ Už se naše nohy
zastavily, Jeruzaléme, v tvých slavných branách - žalm 121,1-2.
A tak si můžeme jenom přát, aby každý z nás prošel Svatou branou, aby za sebou
zavřel dveře, nebo jak se říká: udělal tlustou čáru za tím, co bylo špatně a čeho se chce
již v budoucnu vyvarovat. A že bychom mohli brát toto rozhodnutí jako Novoroční
předsevzetí roku 2016 - Svatého roku milosrdenství? A proč ne!
Mons.Josef Brychta, jemnický farář
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SNK v Jemnici informuje
Vážení spoluobčané,
Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici by chtělo tímto vyjádřit poděkování za podporu
akce, která se konala dne 28. 11. 2015 na dopravním hřišti u budovy Junáka pod názvem
„Zabijačkové hody“ a která byla naším sdružením uspořádána. Děkujeme všem návštěvníkům,
kteří se přišli ve velkém počtu na naši premiéru podívat a ochutnat produkty z nabízeného
občerstvení, popřípadě se i zajímat o naše názory, postoje a plány. Dále bychom chtěli
poděkovat vedení města za bezplatný pronájem těchto prostor a pracovníkům Restaurace
U Sv. Víta a panu Václavu Pechovi osobně za zajištění celé akce po gastronomické stránce.
Jsme si vědomi i toho, že do dalších ročníků musíme některé detaily vypilovat. Myslíme si
však, a to hlavně díky ohlasům návštěvníků, že akce byla úspěšná. Navíc po celý den přálo
i počasí. Těšíme se, že se na podobných akcích opět potkáme.
Chtěli bychom též vyjádřit dík občanům, kteří naše sdružení čím dál větší měrou
kontaktují, a to jak osobně, tak i prostřednictvím sociálních sítí.
Přejeme všem hodně zdraví, klidu a porozumění do nového roku.
Za Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici
Ing. Jiří Kopr - předseda

Poděkování – Mikulášské odpoledne
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu „Mikulášského
odpoledne“. Je potěšující, že se stále najde dost lidí, kteří věnují svůj volný čas pobavení
druhých. Rodiče a prarodiče se setkali se známými a děti absolvovaly řadu čertovských
disciplín. Návštěva pekla byla bomba. Působilo tajemně, obávaně, autenticky. Ocitli
jsme se najednou v pohádce. Když teď jdeme kolem toho místa, zdá se to jako sen. Moc
vydařené! Bylo vidět, jak byly děti při čekání před peklem napjaty a nejisty. Všichni
čerti (včetně Lucifera) však pro ně měli pochopení a děti mohly z pekla vyjít s dobrým
pocitem úlevy z překonání strachu z neznámého. Nadílka z rukou anděla byla završením
povedené akce.
Katka Lichtnegerová

Psychiatrie stále živá
Piju první kávu roku 2016 a lámu si hlavu s novoročním předsevzetím. Mělo by to
být něco originálního. Co takhle přispět malou brigádou na údržbu městských trávníků
či na ozdobu mříží u zámeckých oken. Nebo lze také dát dohromady seznam prázdných
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prostor vhodných k ubytování uprchlíků. Snad by ovšem stačilo, kdybych se začal zajímat
o věci, kolem kterých jsem dřív chodil lhostejně. Jsou tu například budovy, ve kterých
jsem ještě nebyl, a nedokážu si představit, jak to uvnitř vypadá. Tuto díru v poznání bych
mohl zaplnit. Co třeba ta proslulá jemnická psychiatrie? Kolik toho vlastně víme o svém
duševním zdraví? Nepatříme tam už dávno?
Poslední dobou na sobě objevuju příznaky, jaké jsem dřív nepozoroval. Možná bych
pro návštěvu psychiatrické léčebny měl tedy důvod. Například trpím úplně absurdními
sny. Zrovna včera se mi zdálo, že náš parlament ve snaze podpořit světový boj za ochlazení
klimatu zakázal slavit Vánoce. V Bruselu totiž kdosi propočítal, kolik energie se ročně
vyplýtvá na osvětlení, kácení stromků, smažení ryb i na balení dárků. Proti byla pouze
ODS, která však nestačila přehlasovat většinu. Dokonce i lidovci v koalici poslušně
hlasovali pro. Dopadlo to tak, že jsme doma ke stromečku zalezli do sklepa, zatemnili
okna a ještě jsme se třásli, aby se to někdo nedověděl a nás neudal. Že se něco tak
hloupého musí zdát zrovna mně!
Nebo si vezměte ještě hrozivější příznak. Zničehonic se vám zprotiví řada věcí,
které jste předtím mívali rádi. U mne to začalo docela nenápadně. Když jsem uslyšel
z nahrávky svůj vlastní hlas, pojal jsem k tomu mluvkovi nepřekonatelný odpor. Totéž se
opakovalo, když mi někdo ukázal mou fotku. Nejvyšší stupeň nenávisti k sobě samému
pak ve mně vyvolala četba některých starších článků v Jemnických listech. Zkrátka už
je to tak: nesnáším sám sebe. Připadám si jako sobec i jako snob se sklonem k sadismu.
Někdy poslouchám své vlastní řeči a nechápu, jak může někdo tak pitomě žvanit. Tak
moc se mi ze mne samotného dělá špatně, že bych si nejraději dal facku. Jestli toto není
věc pro psychiatra, tak už pak nevím.
Takže novoroční předsevzetí bych měl. Teď se jedná pouze o jeho včasnou realizaci.
V duchu si už představuju, jaké to bude, až tam vstoupím. Jak hodná paní doktorka se mě
bude snažit vyléčit ze sebenenávisti přesvědčováním, že zase nejsem tak špatný člověk,
jak si myslím. Jak na mně bude hledat kladné stránky, nebo jak mi poradí, že se mám
milosrdně přijmout i se všemi nedostatky. Bude mi možná vyprávět dojemný příběh
o tom, jak si anglická herečka (Grace Gelder) zařídila svatbu, koupila zlatý prstýnek
a slavnostně se vdala ‘sama za sebe’. Jakou strategii si nakonec zvolí pro mou léčbu, to je
ve hvězdách. Rád vám to pak popíšu. Doufám jen, že mi ve své bezradnosti nepředepíše
diazepam. Ten už jsem totiž bral. A nepomohl.
Milan Růžička

Vzpomínka na „odvody koní a psů“ za války v Jemnici
Během druhé světové války byly několikrát v Jemnici konány odvody koní. Tato velká
akce probíhala tak, že museli být koně starší 1 roku shromážděni na náměstí s postroji
a povozy „bedňáky“ – pokud jej majitel vlastnil.
Celá akce probíhala tak, že koně byli předváděni před „komisi“, která pracovala
na náměstí před hospodou „U Šterbů“. Byla složena z posuzovatele – civilisty
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a německých vojáků, zapisovatelů a ovladačů koní. Majitel byl povinen koně s postroji
a povozem předvést komisi. Posuzovatel měl na levé ruce koženou rukavici, v pravé držel
Lütinovu hůl – rozevřenou, kterou nejprve změřil kohoutkovou výšku koně, výsledek
hlásil zapisovatelům. Pak levou rukou odborně otevřel koni tlamu, pohlédl na zuby, určil
stáří a výsledek opět hlásil zapisovatelům. Na jejich stolech leželo množství lepenkových
tvarů podkov s čísly, které patrně značily tvar a velikost podkov. Dva z pomocníků
zvedali koním nohy, přikládali lepenkové tvary podkov s čísly a zjištěné výsledky
hlásili zapisovatelům. Mezitím posuzovatel poodstoupil a německy opět něco hlásil
zapisovatelům. Patrně hodnotil postoj koně a provedl jeho popis. V očích majitelů se
objevovaly slzy. Při hodnocení postrojů a potahů bylo zřejmé, že německy nadává. Nikdo
nic bezvadného k tomuto úkonu neposkytl.
Proč se tak důkladné záležitosti konaly v Jemnici? Podle spisu Dr. Zudy „Chov
koní“ – 1954 str. 283 – Moravskobudějovicko s Jemnicí, Jaroměřicemi, Hrotovicemi
patřily do oblasti chovu „Moravského chladnokrevníka“, který se velmi hodil pro
válečné účely, takže bylo naplněno donedávna používané úsloví, že „koně jsou
souputníky lidských dějin“. To se projevilo při ústupu německé armády a průchodu
Rudé armády, kdy bylo možno spatřit velké množství koní obou armád, jejichž osud
byl velmi nejistý.
Před koncem války byl v Jemnici na bývalém fotbalovém hřišti „Na tržišti“, poblíž
kostela sv. Víta, prováděn odvod psů, kteří měli pomáhat zachraňovat „tisíciletou říši“
a zaplatit za to životem.
Každý majitel psa byl povinen předvést jej před komisi. Odvod byl prováděn tak, že
na jedné straně fotbalového hřiště stálo vozidlo, od nějž se nesla vůně uzeniny. Z druhé
strany byl vypuštěn pes, který měl běžet pro uzeninu. Ozval se výstřel a každý z pejsků
odbíhal do bezpečí, takže žádný nebyl odveden.
Pes se měl naučit nést výbušninu připevněnou na těle, připravenou k výbuchu detekční
tyčkou, která uvedla v činnost výbušninu stykem s vozidlem – zvláště tankem.
Bohdan Dvořák

Ohlédnutí za jemnickou výstavou o protiněmeckém odboji
za druhé světové války v prostoru Jemnice - Jevišovice
II. část
Uplatnění pravidel konspirace jsem již popsal ve zmíněných „pamětech“, ale stručně
se zde o nich opět zmíním, spolu se souhrnným zopakováním některých konkrétních
událostí, aby dojem byl výstižnější.
Počátkem léta 1939 byl anonymním telefonátem z Dačic pozván páter Gross
na konspirativní schůzku na jemnické radnici, kde se sešli jemnický starosta Doležal,
Kružík, Hrubý, Gross a František Štursa, ředitel měšťanské školy a starosta Jevišovic
a dva neznámí muži z Jihlavy. Hrubý informoval o zákazu založení SNS a o tom, že
výstavba odbojové organizace bude pokračovat v ilegalitě. Plukovník Jiří Jaroš, bývalý
legionář a velitel dělostřeleckého pluku ve Znojmě, zřídil okresní velitelství ON
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v Moravských Budějovicích, učitele Františka Roupce ustanovil jako okresního velitele
a Františka Štursu jako velitele úseku Jevišovice. (Nějak zapojeni byli i manželé Bílkovi
z Mor. Budějovic.)
Další tajná jednání probíhala v Moravských Budějovicích v chlapecké škole. Pro účast
v ON vyhlédnutí spolehliví lidé z řad učitelů byli nenápadně zváni na legální odborné
pedagogické konference, ve stanovený den se jednotlivě setkávali v moravskobudějovickém
parku a po ujištění, že nejsou sledováni, se jednotlivě trousili do školy. Na jednáních
informoval pak plk. Jaroš o stanovené taktice: V okamžiku oslabení německé armády
vypuknuvší válkou obsadit protektorátní a jakmile to situace dovolí i „historickou“ hranici
ČSR. Pro akci se počítalo i s protektorátním „Vládním vojskem“, určeným oficiálně
ke strážní službě a ochraně vnitřního pořádku. (Němci později ve Vládním vojsku odbojové
tendence odhalili a odveleli je do Itálie.) Příslušníkem Vládního vojska byl i otec pana
Vladimíra Hrbka z Jemnice. Zahynul při strážní službě na železnici.
Pro konspirativní setkání bylo stanoveno heslo „On mě posílá“. Asi jako první je
použil jistý Cak z Prahy, fungující jako spojka z vrchního velení. Schůzek se účastnili
i Dr. Novák a Kyncl. Na akcích figuroval i jistý p. Němec. (Jména emisarů z ústředí
byla nejspíš falešná.) Byly přiděleny úseky fronty a ustanoveni velitelé praporů: Blecha,
Pospíchal, Veselý. Úseku Jemnice měli velet učitelé: Jakub Polický z Budkova, či
Zdeněk Papoušek ze Slavíkovic. Odmítli, měli by to k podřízeným v Jemnici daleko.
Což souhlasilo, a tak velení úseku převzal zahradník Karel Kreuzwieser. V červenci
1939 získal jako svého zástupce učitele Kopečka a Papoušek převzal funkci spojovacího
důstojníka s okresním velením.
Pokračoval nábor: Papoušek získal Ramacha a Smolku, Polický (měl na starosti
především nábor) usiloval o učitele Jakše a získal budkovského zámečníka, bývalého
legionáře Karla Jurku. Kopeček získal učitele z Jemnice Jana Penka, který měl v Telči
matku a sestru, a byl přítelem rodiny Kopečkových. Přesvědčil jej při společné vyjíždce
na motocyklu do Telče. Také Penk se stal velitelem skupiny. Snažil se získat soudce
JUDr. Kaupu (původem z Telče) a Kopeček měl záměr získat stavitele Dvořáka, ze
záměru však sešlo.
Na sklonku léta 1939 vypukla válka a Němci zvládli jak protektorát, tak Polsko.
V době, kdy podle formulace soudu „Německo bojovalo o své přežití“(!), se odboj
stal mnohem závažnějším zločinem, a sice velezradou, neboť občané protektorátu byli
„občany Říše“ (i když druhořadí). Nemuseli do německé armády, velezrada proti Říši
však i u nich byla hrdelním zločinem, a tak také po odhalení ON gestapem následovala
u velitelů ON řada poprav. Gilotinou byl popraven plk. Jaroš a i pro Františka Roupce byl
navržen trest smrti. (Ten nakonec věznění přežil, zemřel krátce po válce.) Ze zatčených
příslušníků ON z Jemnice dostali výrazně vyšší tresty ti, kterým bylo dokázáno, že:
A) Jim byly od začátku jasné cíle ON a že
B) byli plně aktivní i po vypuknutí války.
K těmto lidem patřili: Kreuzwieser a Papoušek - oba 8 let káznice, Kopeček - 6 let,
Štursa a Polický - každý 5 let káznice. Ostatní dostali poněkud nižší tresty, protože „se
nepodařilo jim dokázat, že znali pravý účel ON.“ Zdůrazňujeme: „kterým „se nepodařilo
dokázat“, nikoliv „kteří nevěděli…, nebyli..“
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(Pro srovnání: Po únoru 1948 byl v Jihlavě naší Státní bezpečností zatčen (za okupace
vězněný) jemnický sochař Šlezinger pro podezření, že roznášel letáky, požadující
svobodné volby pod kontrolou OSN. Tři jeho společníci byli oběšeni, Šlezinger dostal
25 let v Jáchymově. Když onemocněl nemocí z ozáření, bylo mu řečeno, že vězni s tak
vysokým trestem nemají nárok na lékařskou péči a Šlezinger bez lékařské pomoci
zemřel. V porovnání s tím by se mohlo 8 nebo 6 let káznice zdát relativně mírným
trestem. Bylo to relativní, což dokazuje skutečnost, že věznění i tak většina zatčených
nepřežila, nebo také několik epizod, které dále uvádím.)
Zvláštní je, že se soudu nepodařilo dokázat znalost skutečných cílů ON páteru
Grossovi. Gross byl odsouzen pouze za to, že věděl, ale neudal. Josef Schlegelhofer,
Němec a občan Jemnice, za okupace v Jemnici německý vládní komisař, nejmocnější
muž v Jemnici vystupoval u soudu jako svědek. Pokud je známo, nikomu ze souzených
svou výpovědí podstatně neuškodil. Páter Gross, který nebyl členem ON, ale který
byl aktivní při jejím zakládání, tvrdil u soudu, že, jakmile se dozvěděl o zakládání
odbojové organizace na Jemnicku, tak to hlásil. Tím ohrozil svědka Schlegelhofera,
neboť nikde neexistovalo odpovídající hlášení, které by Schlegelhofer podal dál.
Nejvyšší nacistický pohlavár a on nedá dál takovéto hlášení(!) (Je ovšem pravda,
že Schlegelhofer v některých případech, v rámci možného, některé ohrožené Čechy
kryl, což mu po válce, kdy byl jako přední nacista souzen zase on, řada českých
občanů dosvědčila.) Svědek Schlegelhofer vypovídal, že hlášení od Grosse nedostal
a o zakládání ON se dozvěděl až od gestapa v době, kdy už probíhalo zatýkání. Poněkud
nevěrohodná výpověď byla soudem chápaná v souvislostí s Grossovou výpovědí jako
tvrzení proti tvrzení, rozhodující důkaz chyběl a Gross dostal rok a čtvrt a potížím ze
strany gestapa unikl Schlegelhofer.
Páter Gross si u soudu dovolil i pokus o trik, který dnes působí až humorně. Byl
dotazován na jistý oběžník z Prahy (autor Hrubý), který neměl soud k dispozici a který
byl klíčový pro posouzení, zda byla ON odhodlána pokračovat ilegálně i v době války.
Gross prohlásil, že má výbornou paměť a že dokáže obsah oběžníku dát v cele znovu
na papír. Po několika dnech byl u soudu čten tento „oběžník“ „informující“ o souhlasu
říšského protektora se založením SNS. (Ve skutečnosti tenkrát informoval o zákazu
SNS a o rozhodnutí pokračovat v ilegalitě.) Soud s pousmáním Grossem vytvořený
„oběžník“ odmítl jako podvrh, ovšem opačné důkazy také neměl. Výsledek pro Grosse
tak byl pouhý rok a čtvrt.
Obětí pozdějších dalších vln honu na odboj v Jemnici byl úředník František Valenta.
Ten přežil první vlnu likvidace ON, byl sice zatčen, ale zakrátko pro nedostatek
důkazů propuštěn. S odbojovou činností nepřestal a angažoval se s pozůstatky ON
spolupracujícími s jemnickým Sokolem. Hlavní náplní byla zpravodajská činnost.
Aktivní v této rozšířené sítí odbojových skupin s různými názvy byli Ondřej Obruča,
Otakar Kacetl, Dr. Kaupa, Leopold Vala a naší STB po válce umučený sochař Šlezinger.
Další obětí v pozdějších letech byl i původně voják čsl. armády Vladislav Fiala,
za okupace příslušník ON a i dalších odbojových skupin. V souvislosti se spoluprací
s paravýsadky z Anglie byli Valenta i Fiala zatčeni a popraveni v roce 1944. Vladislav
Fiala v Mauthausenu 27. září.
(dokončení na straně 24)
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Ohlédnutí
za adventem

Adventní koncert
v kostele sv. Stanislava

Adventní koncert
v kostele sv. Stanislava

Fotografická výstava
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Fotografická výstava

Mikulášský vlak

Mikulášský vlak
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Turnaj v Člověče,
nezlob se

Vánoce v knihovně
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Vánoční kulturní trhy

Vánoční kulturní trhy

Vánoční výstava

Vánoční výstava
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Vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi

Vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi
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Včelařská výstava

Zabijačkové hody

Zabijačkové hody

Čertovský rej
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(dokončení ze strany 17)
Podmínky věznění, velmi odlišné od zdůrazněně „korektního“ soudu, charakterizují
poznámky z tajných deníků a propašovaných „motáků“ nebo poválečné vzpomínky:
Otec, učitel Kopeček, vzpomíná na první vězení, Kounicovu kolej v Brně.
Studentské pokojíky změněny v cely, okna zamřížovaná, zabílená. I vyškrábání
skulinky v nátěru bylo riskantní. Dozorci venku měli rozkaz střílet na každou tvář
vězně v okně. Brněnský student Kroha, bydlící před zatčením s matkou blízko
„Kouniček“, se jednou při větrání snažil z okna zahlédnout kousek svého domova.
Skončil s kulkou v hlavě.
Ve Vratislavi, po vynesení rozsudku, vedli mého otce (i další odsouzené) do cel
přes popravčí komoru, kde byla na podlaze dosud neuklizená krev po popravě třiceti
pěti spoluvězňů. Při výsleších tloukli vězně kusy kabelu tak, že mnohý nepřežil,
svazovali je do kozelce a vráželi špendlíky pod nehty. (Později museli vězni podepsat,
že se s nimi zacházelo slušně.) Křik vyslýchaných byl trubkami ústředního topení
rozváděn po celé budově věznice, aby ostatní vězňové z toho také něco měli.
Ve Wohlau byl dozorce, přezdívaný pro své štěrbinovité oči „Čankajšek“.
S oblibou bloudil po chodbách věznice se svazkem klíčů, tu a tam vtrhl do některé
cely a nahodilého vězně tam svými klíči utloukl k smrti. Jednu z obětí otec, J. Kopeček
osobně znal. Francouzský politický vězeň, nemocný, plný krvácejících a hnisajících
ran a plný vší, žádal na ošetřovně doktora, aby mu dal nějaký lék, nebo aby jej
zastřelil. Doktor ho vyhodil. Po týdnu Francouz skončil v blázinci. Zbláznil se ze vší.
V zájmu pravdy budiž řečeno, že mezi dozorci byli i korektní jedinci. Pro strach
z odvelení na východní frontu mnoho pro vězně učinit nemohli, ale i tak docházelo
po válce i k případům, že bývalí vězni své bývalé dozorce navštívili jako přátele, se
kterými si měli o čem vyprávět.
Ale hlavně se ve vězení mnoha způsoby umíralo: Kromě poprav také vysílením
a hladem, následkem nemocí, při odklízení nevybuchlých pum. Otcův spoluvězeň
v Kasselu Jakub Polický zahynul 22. září 1944 při náletu - přímý zásah protileteckého
krytu v blízkosti dílny, kde vězni pracovali. Ze stovky zahynuvších bylo asi dvacet
vězňů, z toho čtyři Češi.
Ty přeživší pak ještě nakonec čekaly pověstné „pochody smrti“ po evakuaci věznic
z dosahu postupující spojenecké fronty. Kdo přežil, měl štěstí.
Nedávno, téměř po třech čtvrtinách století (!) vyšlo najevo, že páter Gross
s mým otcem, učitelem Kopečkem, již v roce 1940 připravovali v mauzoleu rodu
Pallaviciniů tajnou vysílačku pro spojení s Londýnem, patrně jednu z prvních
vůbec. Pokus, nakonec neúspěšný, gestapem odhalen nebyl. Měli štěstí, díky tomu
přežili.
Štěstí neměli a ve vězení z dané skupiny zahynuli: Penk, Kreuzwieser, Polický,
Papoušek, velmi pravděpodobně Blecha. To jednoznačně vyplývá z mých vzpomínek,
vzpomínky nejsou bez mezer, přesto považuji za zřejmé, že z obětí té první vlny
likvidace ON na Jemnicku zahynuli všichni až na dva: Přežili Gross a Kopeček.
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Podolská zvonička
I. část
V historii měst, stejně jako v životě lidí, jsou události, na které se vzpomíná v dobrém,
ale i takové, které jsou označovány za „černé“, a bylo by lépe, kdyby se vůbec nestaly.
V historii Jemnice je takovou událostí velký požár, ke kterému došlo 3. června 1832.
Při něm ve městě shořelo a požárem bylo poškozeno 117 domů. Hůře dopadlo Podolí,
kde zcela do základů vyhořelo 61 domů. Požár zničil i oba kostely. Neshořely jen domy,
kostely a hospodářské budovy, ale také velká část starých listin uložených na radnici.
Zvony, ve městě i v podolské zvoničce, tehdy marně vyzváněly na poplach. Nic to nebylo
platné.
Dříve
obyvatelé
Jemnice
na tento „černý den“ v historii
města vzpomínali častěji, než je
tomu dnes, protože pak si vážili
více i těch všedních dnů. Když
se podolští sousedé při svých
posezeních v hospodě dostali
k tomu požáru, zpravidla jejich
povídání přešlo na podolskou
zvoničku. Rozdělili se na dvě téměř
stejné skupiny, z nichž každá měla
jiný názor. Shodovali se snad jen
v tom, že zvonička je památkou
na dávné roboty. Členové první
skupiny se domnívali a tvrdili, že
nejde o zvoničku, ale o zvonici,
která byla funkčně spjatá s bývalým
špitálem sv. Alžběty v Podolí. Podle
nich mniši nazývaní „špitálníci“
sloužili ve špitální kapli mši svatou
a hlas zvonu zvonice na ni svolával
obyvatele. Svoje tvrzení dokládali
tím, že zvonice stála na malém
návršíčku jen pár desítek metrů
od špitálu.

Podolská zvonička – pohled z Nové cesty

Členové druhé skupiny tvrdili, že se vždy jednalo o zvoničku, kterou ale nechala
postavit vrchnost po vydání tzv. „ohňového patentu“ císařovnou Marií Terezií; jím mimo
jiné „nařídila službu nočních vartýřů“ a stanovila jejich povinnost „v případě požáru
bít zvonem na poplach“. Také oni argumentovali polohou zvoničky. Podle nich místo,
kde stojí, nebylo návršíčkem, ale součástí opevnění města Dolních valů. Pokud byla
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Jemnice městem královským a jeho hlavním úkolem byla ochrana obyvatel a jižní hranice
království, z bezpečnostních důvodů se tam nesmělo nic stavět, ani zvonička.
Někdy mezi těmi dohadujícími se sousedy byli potomci starých podolských rodů, např.
Kačenků, po domě Adamů, Findů aj., jejichž předci žili v sousedství špitálu a tedy i pod
zvoničkou celá staletí. Proto znali její historii nejlépe. Zvonička byla vždy dřevěná. Dříve
ale měla jinou podobu a stávala v jiném místě a také přístup k ní nebyl po schůdkách,
jak je tomu dnes, ale vedla k ní cestička z Dolních valů. Původně sloužila k tomu, aby
její zvon ohlašoval ranní a večerní klekání a poledne. Později se jí říkalo „robotníček“,
protože po dvě staletí ji místní spojovali s robotou. Hlas jejího zvonu odpočítával čas
roboty – ráno vyzýval robotníky k odchodu na robotu a večer ohlašoval její skončení.
Oznamoval také poledne. Po vydání patentu císařovnou Marií Terezií vyzvánění zvonu,
mimo poledne a klekání, ohlašovalo požár. To se v historii Podolí stalo několikrát.
Do rozhovorů se ale nezapojovali. Podle dochované rodové tradice to s tou zvoničkou
a požárem mělo být takhle.
Podoláci byli zvyklí nejen vrchnost poslouchat a robotovat, ale také se na zámeckém
oslu povozit. Také vydrželi, když jim panský dráb lískovkou na kalhoty notný pardus
naložil. To všechno snášeli a dost pokorně, až se jim starý Adam smával a říkával:
„Kdyby páni nařídili, že zítra ráno o šesté hodině na zámku bude dráb na kalhoty vyplácet
pětadvacet, pak vy, podolští hřbeti“, sám byl také podolský hřbet, „tam budete jistě již
ve čtyři, abyste ještě mohli na čas přijít na robotu“. Věděl, že má pravdu jen zčásti,
protože v roce 1821 zvon zvoničky svolával robotníky několik týdnů marně. Nikdo
na robotu nepřišel ani když panský dráb Habr sedláky obcházel osobně. Došlo k odepření
roboty. Sedláci z Podolí se odvolávali na „zlatý patent císaře Josefa“ a nejen, že sami nešli
na robotu, ale také vyhrožovali tomu, „kde bude robotovat, budou mu roztlučeny povozy,
zmrzačen dobytek a vypáleny domy“, jak stálo v listinách rozšiřovaných po okolních
vsích. Mezi organizátory byl i otec Adama. Na něco si však přece nezvykli, ale ani se
s tím nesmířili.

9. 1. 2016

Tříkrálová sbírka v Jemnici
- pořádá Charita ČR

9. 1. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys, Welcome 2016

10. 1. 2016
16.00 hodin

Tříkrálový koncert
- společenský sál KD v Jemnici
- žáci ZUŠ, Komorní ženský sbor při ZŠ v Jemnici, Chrámový sbor
při kostele sv. Stanislava v Jemnici, Kdousovská schola
- vstupné 50,- Kč, pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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16. 1. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt, Čokopárty

20. 1. 2016
16.00 hodin

Beseda s PhDr. Martinou Indrovou
- téma Hrady a zámky v ČR
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

23. 1. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas, Jagermeister + kaktus

29. 1. 2016
20.00 hodin
		

Městský ples
- k tanci a poslechu hraje skupina BLUE BAND
- ukázky standardních tanců, barmanská show
- předprodej vstupenek v TIC za 100,- Kč, na místě 120,- Kč
(v předprodeji od 6. 1. 2016)
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

30. 1. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Badys, Winter Beefeater party

20. 1. 2016
16.00 hodin

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

6. 2. 2016  
20.00 hodin

27. hasičský ples
- k tanci a poslechu hraje skupina Fontána
- společenský sál KD v Jemnici
- vstupné 100,- Kč v předprodeji, 120,- Kč na místě, předprodej
vstupenek v TIC Jemnice od 11.1.2016
- pořádá SDH Jemnice

13. 2. 2016
20.00 hodin

Ples královny Elišky
- společenský sál KD v Jemnici
- pořádá N.K.N. Jemnice

17. 2. 2016
16.00 hodin

Promítání fotografií pana Vladimíra Hrbka s výkladem
- téma: Barandov, Židovina, Zahrádky
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice
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7. reprezentační ples 1. FC Jemnicko
Fotbalový oddíl 1. FC Jemnicko Vás zve na 7. reprezentační ples, který se uskuteční
dne 23. 1. 2016 ve 20 hodin v KD Vratěnín. K poslechu a zábavě hraje Dring. Občerstvení
zajištěno. Těšit se můžete na bohatou tombolu. Odjezd autobusu z Jemnice je v 19.30 hod.
od Večerky. Všechny srdečně zvou pořadatelé.
Ing. Ervín Reegen

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

V pátek 4. prosince se konalo tradiční vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Tato akce
je každoročně součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord ve vypouštění
balónků v celé ČR. Děti napsaly (ty menší namalovaly) dopis Ježíškovi, poté odevzdaly
do Ježíškovy pošty a za každý dopis dostaly malou odměnu. Mezitím se mezi účastníky
zdarma rozdalo na tři sta balónků naplněných héliem. Přesně v 15.15 hodin na pokyn rádia
Impuls byly všechny balónky hromadně vypuštěny. Několik jich skončilo na stromech
a některým balónek utekl dříve, proto se do rekordu nemohly započítat. Za město Jemnice
se jich tak vypustilo 278. Letošní ročník, bohužel, nepřekonal minulý rekord, kdy v celé
ČR k nebi vzlétlo celkem 103 738 balónků. Tento rok bylo vypuštěno 87 923 balónků z 398
míst v celé ČR, a i když nebyl překonán rekord, hlavní smysl akce splněn byl – potěšit děti
ve svém okolí.
Veronika Kubáčová, DiS., odbor kultury
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Čertovský rej
Během sobotního podvečera (5. prosince)
bylo z areálu zámku slyšet řinčení řetězů,
čertovské hudrování a z reproduktorů zase
vánoční písně a koledy. Tradičně na sv.
Mikuláše se v Jemnici konal Čertovský rej.
Děti plnily soutěže, ty neposlušné navštívily
peklo a pro každé dítko měl Mikuláš
s andělem přichystanou nadílku. Samozřejmě
i rodiče si přišli na své. Ve stánku se mohli
zahřát čajem, grogem, či svařeným vínem
nebo ochutnat guláš či párečky.
V sobotu se také uskutečnila jízda vlaku
na jemnické dráze s názvem „Mikulášské
jízdy aneb za Mikulášem do Třebelovic“.
Tradičně se jedná o jedny z nejoblíbenějších
jízd výletního vlaku Spolku pro veřejnou
dopravu na jihozápadní Moravě. Stejně
tak tomu bylo i letos, kdy byl vlak zcela
zaplněn. V Třebelovicích pak byla pro
všechny děti připravena nadílka od Mikuláše
a občerstvení.

Všem zúčastněným děkujeme a příští rok se na Vás opět těšíme.
Veronika Kubáčová, DiS., odbor kultury
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Vánoční výstava

Od 9. do 15. prosince se v prostorách vestibulu v kulturním domě v Jemnici konala
tradiční „Vánoční výstava“, kterou si připravily členky Svazu tělesně postižených
v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice. K vidění byly nejen práce samotných členek
STP, ale i výrobky z mateřské školy, dětského domova, speciální školy, stacionáře v Třebíči
a jemnických spoluobčanů. Na výstavě bylo možné obdivovat různé dekorace, které jistě
navodily tu správnou vánoční náladu. Dle ohlasu návštěvníků byla výstava velice povedená
a řada lidí ji hodnotila jako jednu z nejkrásnějších z celého roku.
Upřímné poděkování patří všem, kteří zapůjčili své krásné věci k vystavení. Zvláště pak
musím poděkovat členkám STP za jejich pečlivou přípravu a zajištění dozoru v průběhu
celé výstavy. Nyní se již pomalu můžeme těšit na další společnou akci – „Velikonoční
výstavu“, která se uskuteční v polovině března.
Kdo z Vás se na výstavu nestihl podívat, může tak alespoň učinit prostřednictvím
fotografií, které najdete na facebookovém profilu města Jemnice - www.facebook.com/
MestoJemnice.
Bc. Zdeněk Hopian, odbor kultury

XIII. Městský ples
V pořadí již XIII. ples města Jemnice se uskuteční v pátek 29. ledna 2016 od 20.00
hodin v kulturním domě v Jemnici. K tanci a poslechu bude hrát 7členná pelhřimovská
kapela Blue Band. V průběhu večera budete moci zhlédnout ukázky standardních tanců
tanečního sdružení SMYK ze Žďáru nad Sázavou a barmanskou show. Připravena bude
i tradiční bohatá tombola.
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Předprodej vstupenek bude probíhat v Turistickém informačním centru v Jemnici, tel.
721 508 737. Cena vstupenky v předprodeji 100,- Kč, na místě pak za 120,- Kč. Kapacita
sálu je omezena, proto po vyprodání vstupenek bude hlavní vchod uzamčen a nebudou
vpouštěni žádní další návštěvníci. Vstup na ples bude umožněn pouze ve společenském
oděvu.
Bc. Zdeněk Hopian, odbor kultury

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Zvedněte číš a připijme si na Nový rok 2016 na zdraví a spokojenost. V Novém roce je
naším přáním, aby naše vánoční nálada a radost v srdcích zůstávala v domovech po celý
rok.
Slyšíte, jak vánoční hudba z dálky zní?
To přicházejí ty nejkrásnější svátky vánoční.
Zvonky všude budou znít
na počest Ježíškova narození.
Maminka napeče cukroví,
tatínek připraví rybu.
Rodina zasedne ke stolu,
večeře – ta nemá chybu.
Dětské oči zazáří
nad stromečkem a dárky.
Tak si všichni užívejte
ty vánoční svátky.
Marie Čurdová

Rocková párty u hasičů
Vždy ke konci roku připravovali vedoucí mladých hasičů jako odměnu za celoroční
činnost pro hasičskou mládež Mikulášskou besídku. V letošním roce bylo vše jinak.
Mladí hasiči sami požádali o změnu a odsouhlasili si ROCK PÁRTY. Vedoucí s tímto
návrhem souhlasili, a tak 21. 11. probíhala na hasičské stanici ve spolkové místnosti
Rocková párty.
Během rockového večera plného dobré nálady a soutěží došlo i na vyhlášení nejlépe
oblečeného rockera a rockerky. Za nejlepší rockerku vyhlásila porota Kláru Vaculovou.
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V kategorii rockerů došlo k remíze a o první místo se podělili rockeři Dominik Černý
a Adam Pikola.
Více fotografií naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/SDH.Jemnice.
Za SDH Jemnice Milan Šerka

Život v uniformě
Ve dnech 23. – 29. 11. 2015 proběhla ve vestibulu kulturního domu výstava s názvem
Život v uniformě, kterou pro obyvatele i návštěvníky našeho města připravili sympatizanti
Hnutí ANO 2011 v Jemnici.
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Návštěvníci mohli zhlédnout uniformu pilota Armády ČR, uniformu vojenského
přidělence Francie ČR, současnou uniformu hasičky a hasiče Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, kabát hasiče z doby ČSSR, repliku uniformy hasiče (kolem roku 1900),
uniformu hasiče Hasičského záchranného sboru ČR- Kraje Vysočina, uniformu příslušníka
SNB, uniformu Policie ČR, uniformu Pohraniční stráže, slavnostní uniformu příslušníka
Československé lidové armády, uniformu příslušníka ČSLA v základní službě, uniformu
a zimní výstroj příslušníka Armády ČR, uniformu celní stráže, pošťáckou uniformu,
mysliveckou uniformu a přísežné stráže, uniformu Lesy ČR, uniformu pracovníka Českých
drah.
Děkujeme majitelům výše zmíněných uniforem za jejich ochotu a bezplatné zapůjčení:
pí Janě Pitourové, pí Juřinové, pí Marii Drachovské, Ing. Rudolfu Zbínovi, p. Vlastimilu
Bastlovi, p. Pavlíkovi, Cyriakům, p. Milanu Šerkovi, p. Aloisu Fukalovi, p. Miroslavu
Peškovi, p. Josefu Fučíkovi, p. Karlu Mácovi, Sboru dobrovolných hasičů v Jemnici
a Muzejnímu spolku v Jemnici. Uniformy jsme vystavovali na pannách a stojanech
zapůjčených od DDM Jemnice, Muzejního spolku Jemnice, pí Tobolkové a pí Nunvářové.
Rovněž těmto patří náš dík.
S organizačním zajištěním výstavy nám vyšly vstříc dámy Malečková, Prokešová,
Kasárníková, Fialová a Mocharová. Pomoc nabídl i pan Bouda. SMM, s.r.o. Jemnice nám
zajistila el. zabezpečovací systém a pracovníka, který každý den odkódoval a zakódoval
vestibul KD. Všem moc děkujeme.
Výstavu zhlédlo na dvě sta návštěvníků. Mezi nimi byli i lidé, kteří mají doma další
uniformy, exponáty letadel a další věci, které by byly možné vystavit a ukázat zájemcům.
Proto uvažujeme o tom, že bychom v příštím roce na podzim připravili podobnou výstavu
té letošní s tím, že bychom ji rozšířili o nabízené věci. Věříme, že se bude na co koukat.
Vážení čtenáři Jemnických listů,
do roku 2016 vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní pohody.
Za sympatizanty Hnutí Ano 2011 v Jemnici Dana Babišová

leden 2016 / Jemnické listy / 33

Vzpomínka
Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 31.12.2015
uplynulo 5 smutných roků,
co nás navždy opustil
pan Vojtěch Krejčí z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami

Vzpomínka
Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým, kteří
se přišli rozloučit
s panem Stanislavem Tesařem
a doprovodili ho na poslední cestě.
Dcery a sestra s rodinami

Blahopřání
V měsíci lednu
se dožívá 85 let
paní Marie Kalábová z Jemnice
K tomuto významnému jubileu
blahopřejeme.
Vše nejlepší, hodně zdraví,
spokojenost a životní pohody
přeje syn a dcery s rodinou.
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Kulturní kalendář
Vratěnín
23. 1. 2016
		

7. reprezentační ples 1. FC Jemnicko – začátek ve 20.00 hodin
- hraje Dring

Mladoňovice
21. 1. 2016
23. 1. 2016
13. 2. 2016
20. 2. 2016

Zápis do 1. třídy ZŠ
Ples - (kulturní dům - SDH) - začátek 20.00 hod. - hraje Stonožka
Ples - (kulturní dům - ČČK) - začátek 20.00 hod. - hraje Stonožka
Masopustní průvod - začátek 9.00 hod.

Třebětice
1. 1. 2016
16. 1. 2016
30. 1. 2016
6. 2. 2016
7. 2. 2016

VIII. Novoroční výšlap na Píškův kopec
Myslivecký ples (Kalíšci)
Hasičský ples (Malá jemnická kapela)
Masopustní průvod po vsi
Dětský karneval (Stonožka - Kulturní dům)

Radotice
Přijde,  žiízeň…. ?
Téma, které je příznačné víc pro měsíc červenec než leden, a zdá se předčasné. I tak je
to možné vnímat, ale téma žízně s velkým „Ž“ je velice aktuální v každé roční době. Žízně
takové, kterou mohou pocítit lidé, zvířata i příroda, na které pak je všechno závislé, a to
životně. Varovné úkazy, které zaznamenáváme, nás nabádají. Čelit této hrozbě nedostatku
vody musíme všichni jako její spotřebitelé. Není tím míněno jen její šetření a nadměrné
znečisťování, ale i to, že nebudeme ubližovat půdě, ze které pak tento zdroj převážně
získáváme téměř zdarma.
Vrátíme-li půdě čistou vodu ve formě zálivky bez příměsí, působíme blahodárně
v této věci, obohatíme-li ji dalšími minerály, jsme již znečišťovatelé, přidáním pesticidu
začínáme být škůdci nejen proti škůdcům, ale i proti přírodě. Pokrok sice nezastavíme,
ale rozumnou alternativu nastavit ne že můžeme, ale musíme. Honba za ziskem mnoho
ohledu nemá.
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Současný zemědělec své chování omlouvá vstupními náklady, které ohrožují jeho
existenci. Přestává hnojit organickými hnojivy, poněvadž ve velké většině nechová
užitková zvířata, slámu z obilovin jako obchodní artikl také prodá a „živí“ své produkty
minerály a pesticidy. Stává se z něj farmář, který může své hospodářství řídit i z paneláku.
Co půda? Její pláč zaznamenáváme při každém trochu vydatnějším dešti. Stává se postupně
nemocnou, uzavírá se prostupnost, chybí v ní humus a ornice je pak odnášena. Uložena
v řece tvoří bahno, které nikdo na pole zpět nechce, poněvadž je kyselé a vyžaduje kultivaci,
což je ztráta. V hojných případech se ustupuje i od hluboké podzimní orby, přes kterou
se při jarním tání sněhu vracelo významné množství vody do spodních zásob. Obrovské
lány řepky olejky vyseté na podzim neumožní vydatný vsak vůbec a zanedbatelné procento
připravené půdy na jaro pro okopaniny to nezachrání. Neméně významným zdrojem zásob
byly „mokřady“, které se v době kolektivizace ve velkém zmeliorovaly a narovnávaly se
meandry říček, aby voda byla co nejdříve u sousedů. Nic zatím ani po dvaceti letech kromě
kritiky nevede na cestu k nápravě. Významnějším kladným uživatelem v tomto směru jsou
zahrádkáři, vzdor tomu jsou omezováni supermarkety, které se v jejich koloniích nápadně
rozprostírají.
Toto je jeden z důvodu hrozby žízně. Dalším neméně závažným důvodem je soustavný
úbytek orné půdy pro účely jiné než zemědělské, kterými jsou stavby zamezující vsaku
vod do půdy a umožňující odtok dešťové vody podzemními sběrači do vzdálenějších míst.
Zde právě selháváme i přes početné aparáty, které se podílí na řízení států, soustátí a světa
jako celku. Všichni vědí, co se dělá špatně, ale zatím nejsou schopni nebo ochotni tento
balast omezit. Nadále se podílí na zabetonování planety, poskytnutými prostředky, o jejichž
použití rozhodují, sankcionují procesní chyby podmínek příjmů, které stanovili, ale nevadí
jim další poškozování ekosystému zbytečnými stavbami. Příjemcům tento stav vyhovuje,
jsou rádi za možnost úpravy a vzhledu svěřených majetků, které by vlastními zdroji
nepořídili. Nedivme se jim, občan to hodnotí kladně a získávají si tím jeho přízeň. Ve většině
nenásleduje kompenzace za způsobenou ekologickou újmu. Nedochází k zadržení vody
v krajině ze zdroje, který se tam nachází, působil by blahodárně na ochlazování ovzduší
i jako zdroj zásoby vody.
Přitom proměna klimatických podmínek je víc než zřejmá. Jak dlouho nám toto chování
vydrží, než padne první citelná facka od přírody? Zatím spoléháme na naše schopnosti:
vodu námi znečistěnou upravit na vodu pitnou. Máme zkušenost s dnes již zakázaným
prostředkem DDT proti škůdcům, byl zjištěn i v tuku tuleňů u severního pólu. Zvíře při
hladovění začne vyživovat tělo vlastním tukem kontaminovaným tím jedem a hyne. Jde
o hmatatelný důkaz, že i po tak dlouhém putování vodními zdroji neztrácí na nebezpečnosti.
O naší zemi se říká, že je střechou Evropy. Jako z každé dobré střechy voda odtéká, tak
i řeky u nás pramenící odtékají mimo náš vliv. Udělejme vše proto, aby pokud jsou ještě
naše, zanechaly maximum užitku k našemu prospěchu, jak svojí energií, tak svým účinkem
na blaho klimatu. Jsme strůjci vlastního osudu. Podobně jako my se chová ostatní svět
kolem nás.
Nečekejme proto, až nám z vodovodního kohoutku, a je jedno, bude-li zašlý litinový či
chromovaný, v mnoha případech zlatý, nic nenakape, dokonce ani nekápne. Prohlašujeme
o sobě, že jsme civilizovaný a vzdělaný kontinent, připusťme si, že ale malý. V rozhodování
o dění ve světě jsme však velcí hráči, použijme proto náš vliv na podporu pro záchranu
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klimatických životních podmínek této planety. Postavme se za to i za okolností, že dopad
této podpory dolehne na nás na všechny, kteří jsme na něco navyklí. Budeme brblat,
nadávat, ti zdatnější se budou snad i rvát, ale bez toho, abychom i my, obrazně řečeno slezli
z hrušky dolu, se to neobejde. Měl-li bych uvěřit slovům televizní hlasatelky, které působí
až poplašně, že hromadný odchod migrantů z ohrožených oblastí, který nyní zažíváme (a je
v možnostech lidí ho zastavit), je jen slabý odvar toho, k čemu se schyluje. Do pohybu,
že se dává přes sto milionů migrantů „klimatických,“ jejichž hnacím motorem nejsou
obavy z krutých lidí, ale to, čemu se říká „Žízeň.“ Bez vody nebude života, penězi žízeň
neuhasíme.
Spoluobčanům a čtenářům listů přeji do nastávajícího roku mnoho dobré pohody
ve zdraví a nad hlavami ať se Vám prohání nadále jen bělavé mráčky provázené bzukotem
včel.
Blahopřejeme  jubilantům:
Janda Bohumír 		
91 roků
Janda Radek 		
50 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 15. ledna 2016. 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
inzerce
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Obrazový seriál

Jemnice, 1962 - Na Podolí

Jemnice, 1962 - Na Podolí
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