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O čem každý mluví
Mnohý mluví bez přestání
o tom, co je právě k mání,
o svých plánech na neděli
(jak bychom to nevěděli),
o všem, po čem mu nic není,
kdo zas pil a kdo se žení,
o koze a o svém voze,
o tom, co mu říkal José,
o tom, jak mu kafé bodne,
zda se EU v něčem shodne,
čím si nezruinovat zdraví.
Nejvíc mluví prázdné hlavy.
Mají-li říct slovo jasné,
výřečnost jim rychle hasne.
Právě tam, kde svou ctí ručí,
mluvka ztichne a už mlčí.

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
dvouměsíční prázdniny a doba dovolených nám otevírají svou
náruč. Je třeba Vám popřát, abyste si dny volna užili a patřičně
si odpočinuli. A protože patří léto vůbec k nejnebezpečnějším
měsícům, co se úrazů, nehod a různých nepříjemností týká,
prosím, dávejte na sebe pozor.
Rád bych se zde (stejně jako jistě mnozí v Jemnických
listech) vrátil k proběhlé historické slavnosti Barchan. Jistě
jste zaznamenali změny, které vedly k důstojnému průběhu
celé akce. Ano, vyskytly se i problémy, které je třeba dále řešit.
Mohu Vás ubezpečit, že nejen nově zřízený odbor kultury pod
vedením pana Zdeňka Hopiana, ale i barchanická komise
a vedení města se budou snažit nedostatky napravit. Co už je dnes jisté a pro Vás pozitivní
informace, že ani do let budoucích se neuvažuje o vstupném do areálu zámku. S tímto
názorem vyjádřila souhlas většina uskupení Zastupitelstva města Jemnice. Děkuji tímto
všem, kteří se o zdárný průběh naší slavnosti zasloužili. Klobouk smekám i před paní Danou
Babišovou, která měla na starosti Barchan v letech minulých. Kdo nevidí do pozadí příprav
velkolepé víkendové akce, těžko si dokáže představit, kolik je třeba práce a úsilí vyvinout
pro pobavení tisíců návštěvníků města (a jak náročné je to pro psychiku organizátorů).
V dnešním článku se nebudu věnovat investičním akcím. Koneckonců jejich průběh
vidíte v různých částech města. Snad jen upozorním na rekonstrukci fasády DDM, která
právě odstartovala.
Léto – to je čas koupání, výletů, kulturních událostí a odpočinku.
Ke koupání je nutné říci, že jemnické koupaliště je plně k dispozici všem. Často se
setkáváme se stížnostmi na teplotu vody. Důvodem je nutná výměna vody, ke které nás nutí
přísné hygienické předpisy. Voda je doplňována z hlubinných zdrojů, a to je hlavní důsledek
toho, proč je voda natolik „osvěžující“. Řešení bude už brzy na stole. Už několikrát zmiňovaný
přírodní koupací biotop, jehož technologii bychom rádi využili v Jemnici, dokáže zajistit
cirkulaci a čištění vody tak, aby nebylo nutné vodu z výše zmíněných zdrojů dopouštět.
Jistě Vás zajímá, kdy se budete moci vykoupat v „novém“. V současné době se pracuje
na projektu. V letošním roce bude kompletně dokončen. Následovat bude žádost o evropské
dotace. Po akceptaci žádosti můžeme zorganizovat výběrové řízení na dodavatele stavby.
Samotná realizace vyžaduje nejméně půl roku (například v blízké Třešti práce započaly
v listopadu minulého roku a biotop bude dokončen koncem měsíce června t. r.).
K letním výletům není třeba se rozepisovat. Snad jen tolik, že případný návštěvník města
má v Jemnici spoustu možností, kam se podívat. Budeme rádi, pokud k Vašim toulkám
využijete prázdninových víkendových spojů na naší železnici, stejně jako výletního
vlaku Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Taky o pěších okruhzích
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po nejkrásnějších památkách města se už psalo mnoho. Tradicí je zpřístupnění kostela
sv. Víta včetně podzemí. Kdo nenavštívil vojenskou expozici v jemnickém zámku, má
možnost to v turistické sezóně napravit. Rád bych upozornil na jemnické muzeum, které (ač
stále trochu opomíjeno) stojí za návštěvu. Jednak z důvodu nových expozic, ale i z důvodu
zpřístupnění dalších prostor, doposud pro návštěvníka uzavřených.
Závěrem bych rád zmínil některé kulturní události, které obohatí naši královskou
Jemnici. Určitě největší letní akcí bude už VI. jemnická bitva, která se uskuteční v zadní
části zámeckého parku v termínu 12. – 13. srpna 2016. Jsem velmi rád, že se setkává se
stále větším ohlasem návštěvníků města, ale hlavně Vás, obyvatel našeho města. Do diáře
si jistě poznamenejte datum 27. srpna 2016. To totiž proběhnou oslavy kulatého výročí
120 let od dokončení trati Jemnice – Moravské Budějovice. Na programu se stále pracuje,
ale nejen fanoušci železnice si mohou přijít na své.
Odbor kultury při MěÚ v Jemnici se postaral o každičký víkend měsíce července
pod heslem „Jemnice patří dětem“. A právě naši nejmenší, a nejenom oni, se mohou těšit
na výtvarné díly, dřevořezbu, výlety po stopách človíčete, strašidelné podzemí i námořnické
koupaliště. A tak i ti, kteří se nemohou dopřát dovolenou v zemích vzdálených, mají
možnost strávit pěkné chvíle v našem městě.
Jestli dovolíte, pak se s Vámi podělím o to, na co se nejvíce těším já osobně. Vrcholem
léta bude návštěva jemnických občanů v polském partnerském městě Rezselu ve dnech
26. – 29. srpna. Má radost je o to větší, že zájem o čestnou reprezentanci města v zahraničí
je též ze stran různých spolků a organizací. Chcete v sousedním Polsku zastupovat právě
Vaši organizaci? Není nic jednoduššího, než se obrátit na mne či pana Stanislava Bradu
(čestného občana Reszelu a váženého občana města Jemnice).
Vážení spoluobčané, jako vždy mne máte možnost kontaktovat na telefonu 775 394 944,
e-mailu:mistostarosta@mesto-jemnice.cz nebo přímo na osobní schůzce.
Krásné prázdniny všem.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 4. května 2016 (výtah z usnesení, kompletní usnesení
naleznete na internetových stránkách města Jemnice včetně zápisů ze zasedání
Zastupitelstva města Jemnice)
Rada města schválila:
- Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů uzavřenou mezi firmou ASEKOL a.s., IČ: 27373231, se
sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 jako provozovatelem a městem
Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice.
- Výpůjčku kinosálu Divadelnímu spolku při N.K.N. Jemnice zastoupeném paní
Mgr. Václavou Malotínovou. Výpůjčka se týká zkoušek 10. 5. 2016 a 12. 5. 2016
od 18.30 do 21.00 hod. a reprízy divadelního představení dne 13. 5. 2016 od 17.00
do 19.30 hod.
- Smlouvu o nájmu prostor sloužícího k podnikání na provozování kontaktního klientského
pracoviště VZP ČR mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103,
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675 31 Jemnice a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, IČ: 41197518, se sídlem Orlická
2020/4 130 00 Praha 3.
Vyhodnocení výběrového řízení na „Revitalizace cestní sítě zámeckého parku v Jemnici“
výběrovou komisi v následujícím pořadí:
1. SMM, s.r.o. Romana Havelky 994, 675 31 Jemnice
Nabídnutá cena: 621.000 Kč bez DPH
2. Jiří Fedra, Velká brána 503, 675 31 Jemnice
Nabídnutá cena: 643.080 Kč bez DPH
3. Jemnická Stavba a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
Nabídnutá cena: 657.800 Kč bez DPH
Smlouvu o výpůjčce č. 1035/2016 mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem
Husova 103, 675 31 Jemnice a Muzeem Vysočiny Třebíč, p.o., IČ: 00091766, se sídlem
Zámek 1, 674 01 Třebíč.
Vyhodnocení výběrového řízení na restaurování 5 křížků v obci Panenská výběrovou
komisi v následujícím pořadí:
1. Zdeněk Kovářík Bc.A, Chotěbudice 21, 675 31 Jemnice
Nabídnutá cena: 319.550 Kč bez DPH
2. MgA Tomáš Tichý, Horní Bolíkov 9, 378 53
Nabídnutá cena: 408.310 Kč vč. DPH (337.190 Kč bez DPH)
3. Tomáš Skalík Ateliér, Radkov 180, 74784
Nabídnutá cena: 465.350 Kč vč. DPH (384.586 Kč bez DPH)
Záměr prodeje pozemku p.č. 815/2 – zahrada o celkové výměře 3 703 m2 v obci Jemnice
za těchto podmínek:
1. Na předmětném pozemku bude postaven jeden bytový dům o maximálně
4 podlažích a nejméně 24 bytových jednotkách.
2. Provedení terénních úprav v okolí domů na nezastavěné části parcely p.č. 815/2
v k.ú Jemnice bude zajištěno a provedeno na vlastní náklady kupujícího.
3. Pravomocné kolaudační rozhodnutí na bytový dům bude vydáno do dvou let
od vydání stavebního povolení.
4. Doručení písemné nabídky městu Jemnice v termínu do 31. 7. 2016 musí
obsahovat kromě obecných náležitostí písemné podklady tak, aby mohla být
hodnocena podle všech těchto kritérií:
a) Minimální nabídka musí činit 610,- Kč/m2
b) Skladba bytů v domě a jejich předpokládaná cena při nejméně standardním
vybavení všech bytů
c) Způsob řešení venkovních úprav na nezastavěné části parcely p.č. 815/2
v k.ú. Jemnice, připojení na dopravní a technickou infrastrukturu
d) Reference o zájemci
e) Navržený způsob zajištění eventuálního zaplacení smluvní pokuty ze strany
kupujícího v případech, kdy kupující poruší výše uvedené povinnosti.

Rada města vzala na vědomí:
- Program historické slavnosti Barchan 2016 ve dnech 17. - 19. 6. 2016.
- Žádost společnosti Detail CZ spol. s.r.o., IČ: 25170791, se sídlem Žižkova 771, 394 68
Žirovnice o vyjádření k prodeji pozemků ve vlastnictví města Jemnice.
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Rada města ukládá:
- Zažádat Ministerstvo obrany ČR, IČ: 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00
Praha 6 – Dejvice o převod pozemků p.č. 1813/32, p.č. 1813/35, p.č. 1813/40, p.č.
1813/41 a p.č. 1813/42 do vlastnictví města Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova
103, 675 31 Jemnice. Zodpovídá Ing. Miloslav Nevěčný.
- Svolat jednání za účasti projektanta, hygieny a hasičů na možnost zřízení mikrojeslí
z bytu na bývalé poště. Zodpovídá Ing. Miloslav Nevěčný.
Rady města Jemnice konané dne 8. června 2016
Rada města schvaluje:
- Ceník vstupného pro rok 2016 do areálu víceúčelové vodní nádrže v Jemnici.
- Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem
Žižkova 57, 587 33 Jihlava a městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice o poskytnutí dotace na akceschopnost jednotky Sboru dobrovolných
hasičů města.
- Záměr směny části pozemku p.č. 1813/6 kultura ostatní plocha a části pozemku
p.č. 1813/8 kultura ostatní plocha o celkové výměře cca 1550 m2 (bude upřesněno
geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice s tím, že rozdíl v ceně bude žadatelkou doplacen
ve výši odhadní ceny a náklady spojené se směnou uhradí žadatelka.
- Uzavření podnájemní smlouvy mezi AlterNaiva z.s., IČ: 22783007, se sídlem Údolní
172, 675 31 Jemnice a organizaci STŘED, z.s., IČ: 70870896, se sídlem Mládežnická
229, 674 01 Třebíč na část nebytového prostoru promítárny letního kina v Jemnici.
Smlouva o podnájmu bude uzavřena na dobu určitou, a to nejdéle do doby uplynutí
stávajícího nájmu.
- Záměr prodeje pozemků p.č. 1813/26 kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26
m2, p.č. 1813/27 kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2, p.č. 1813/29 kultura
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2 včetně budov bez č.p. dále o části pozemků
1813/2 kultura ostatní plocha a p.č. 1813/5 kultura ostatní plocha o celkové výměře cca
13.000 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) vše v k.ú. Jemnice za cenu 350 Kč
za 1 m2 s tím, že žadatel uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ:
00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, jako poskytovatelem a Spolkem
pro veřejnou dopravu na JZ Moravě, IČ: 22903071, se sídlem Kosmákova 73, 676 01
Moravské Budějovice jako příjemcem.
- Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Obnova střechy hlavní budovy
zámku Jemnice - 3. etapa“ v následujícím pořadí:
1. ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o., IČ: 60753013, se sídlem Vítězslava
Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč
Nabídnutá cena: 4.477.900,00 Kč bez DPH
2. TROJSTAV s.r.o., IČ: 27752062, se sídlem Na Sádkách 458, 588 56 Telč
Nabídnutá cena: 5.426.404,39 Kč bez DPH
- Vyvěšení Moravské zemské vlajky na 5.7.2016.
- Pronájem místnosti č. 206 na Městském úřadě v Jemnici na dobu určitou
od 1. 7. 2016 – 31. 12. 2016, 1 x týdně, za cenu 768 Kč/m2 JUDr. I. Štanclovi, advokát
se sídlem Komenského 1, 586 01 Jihlava, k poskytování právních služeb pro veřejnost.
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Vyhodnocení výběrového řízení na „Dodávku serveru včetně softwaru a jejich zavedení
do provozu pro Městský úřad Jemnice“ takto:
1. AutoCont CZ a.s., IČ: 47676795, se sídlem R. Havelky 5b, 586 01 Jihlava
Nabídnutá cena 437.949 Kč bez DPH.
Koncept zpracovaných událostí ve městě Jemnice za rok 2015 k zapsání do kroniky
města Jemnice.

Rada města neschválila:
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 791/1 kultura zahrada o výměře 20 m2 v k.ú. Jemnice.
Rada města vzala na vědomí:
-

-

-

-

Opakovanou žádost o prodej částí pozemků 1813/2 a 1813/5 v k.ú. Jemnice.
Žádost o směnu pozemku p.č. 1813/39 kultura ostatní plocha o výměře 737 m2 v k.ú.
Jemnice, který je ve vlastnictví žadatelky, za část pozemku p.č. 1813/6 kultura ostatní
plocha o stejné výměře v k.ú. Jemnice a o odkoupení části pozemku p.č. 1813/8 kultura
ostatní plocha o výměře cca 800 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú.
Jemnice.
Žádost firmy Detail CZ spol. s r.o. se sídlem Žižkova 771, 394 68 Žirovnice o prodej
pozemků p.č. 1813/26 kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, p.č. 1813/27
kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2 , p.č. 1813/29 kultura zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 100 m2 včetně budov bez č.p. dále o části pozemků p.č.
1813/2 kultura ostatní plocha a p.č. 1813/5 kultura ostatní plocha o celkové výměře cca
13.000 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) vše v k.ú. Jemnice.
Celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2015 a tento doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení bez výhrad.
Rozpočtová opatření č. 3 na rok 2016 a tato doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti před zahájením stavby „Jemnice,
ul. Tyršova – odvlhčení paty zdiva objektu č.p. 622, 872“ mezi městem Jemnice, IČ:
00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Krajem Vysočina, IČ: 70890749,
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava viz příloha a doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
Dodatek č. 6 ke Stanovám zájmového sdružení právnických osob Rozvoj Třebíčska,
IČ: 70939641, se sídlem Masarykovo nám. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.

Zastupitelstva města Jemnice konaného dne 23. června 2016
Zastupitelstvo města Jemnice schválilo:
- Prodej části pozemku p.č. 288 kultura ostatní plocha o výměře cca 20 m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem) za cenu 350 Kč za 1 m2 v k.ú. Jemnice s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
- Zánik předkupního práva pro město Jemnice na pozemky p.č. 1147/27 kultura orná půda
o výměře 587 m2 a p.č. 1147/34 kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2
vše v k.ú. Jemnice.
- Zánik předkupního práva pro město Jemnice na pozemky p.č. 1147/1 kultura orná půda
o výměře 636 m2 a p.č. 1147/33 kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2 vše
v k.ú. Jemnice.
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Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015 bez výhrad.

Zastupitelstvo města projednalo:
1. Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti (příjmy, výdaje, financování).
2. Výsledek hospodaření města v hospodářské činnosti s tím, že částka 3.502.075,97 Kč
bude převedena do činnosti hlavní.
3. Hospodaření Základní školy v Jemnici, příspěvkové organizace. Odvod organizace
zřizovateli se nenařizuje.
4. Hospodaření Mateřské školy v Jemnici, příspěvkové organizace. Odvod organizace
zřizovateli se nenařizuje.
5. Hospodaření Správy majetku města, s.r.o. Jemnice s tím, že částka 200.000 Kč
bude převedena jako odvod městu Jemnice a částka 418.583,62 Kč bude ponechána
společnosti k převedení do jejího rezervního fondu.
6. Vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, obcím a kraji.
7. Schválení výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2015 a současně
vyřazení majetku v celkové výši 105.860,67 Kč.
8. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015.
- Darovací smlouvu mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice jako dárcem a Nadačním fondem Nemocnice Dačice, IČ: 26025027, se sídlem
Krajířova 27/I, 380 01 Dačice jako obdarovaným, na poskytnutí finančního příspěvku
na zakoupení zdravotnických přístrojů
- Darovací smlouvu uzavřenou mezi Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova
57, 587 33 Jihlava a městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice na poskytnutí finančního daru ve výši 84.062 Kč na podporu zájmových
a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízeních.
- Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice jako poskytovatelem a 1. FC
Jemnicko, IČ: 26994828, se sídlem Znojemská 1016, 675 31 Jemnice – ve výši 180.000 Kč,
Atletikou Jemnice, IČ: 01263374, se sídlem nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice – ve výši
60.000 Kč, TJ Sokol Jemnice, IČ: 60419717, se sídlem Tyršova 624, 675 31 Jemnice
– ve výši 60.000 Kč, Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Třebíč, IČ: 44990260,
se sídlem L.Pokorného 15, 674 01 Třebíč – ve výši 40.000 Kč, Domovem sv. Anežky,
IČ: 73635120, se sídlem Kojatice, Velký Újezd 7, 675 32 Třebelovice – ve výši 20.000 Kč
a Stanicí Pavlov, o.p.s., IČ: 28771028, se sídlem Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou
– ve výši 4.000 Kč, všemi jako příjemci.
- Rozpočtová opatření č. 3 na rok 2016, která se týkají zvýšení příjmů i výdajů
o 5.282.596 Kč proti dosud schválenému rozpočtu.
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti před zahájením stavby „Jemnice,
ul. Tyršova – odvlhčení paty zdiva objektu č.p. 622, 872“ mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Krajem Vysočina, IČ: 70890749,
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11102413 uzavřený mezi městem Jemnice, IČ: 00289531,
se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Státním fondem životního prostředí ČR, IČ:
00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.
- Dodatek č. 6 ke Stanovám zájmového sdružení právnických osob Rozvoj Třebíčska,
IČ: 70942790, se sídlem Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1.
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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. 7. 2016
18. 8. 2016
15. 9. 2016
		
20. 10. 2016
24. 11. 2016
15. 12. 2016
Miluše Němcová, ZPMVČR Jihlava

Informace o Pečovatelské službě Jemnice
•
•

Nedovoluje Vám Váš zdravotní stav péči o sebe sama a domácnost?
Potřebujete pomoc s péčí o blízkého seniora nebo o osobu s chronickým
onemocněním?

Pečovatelská služba Jemnice nabízí podporu a pomoc lidem, jejichž soběstačnost je
snížena z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby.
Rádi Vám pomůžeme se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu, s osobní
hygienou, při zajištění stravy, se zajištěním chodu domácnosti (např. praní a žehlení prádla,
nákupy), se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím.
Provozní doba pečovatelské služby je v pracovní dny v době od 7.00 do 15.45 hodin.
Je zajišťována přímo v domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice a občanům
místních částí (Louka a Panenská).
Informace o poskytnutí pečovatelské služby najdete:
• v kanceláři sociálního odboru Městského úřadu Jemnice, ulice Husova 103, 675 31
Jemnice: tel. 568 450 221, 702 090 437, e-mail: soc-prac@mesto-jemnice.cz
• na webových stránkách města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz
pracovnice sociálního odboru

Slovo hejtmana
V červnu jsme, mimo jiné, oceňovali jednotlivce i kolektivy z Vysočiny v několika
soutěžích a anketách. Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo letos například už sedmý
ročník ankety Skutek roku. Veřejnost měla možnost nominovat aktivity, které v loňském roce
nejvíce přispěly k rozvoji regionu. O počinech fyzických osob hlasovala široká veřejnost,
vítězné projekty právnických osob vybrala odborná porota. Myslím, že jsme našli správný
způsob, jak upozornit na dobrovolnou práci pro druhé a poděkovat těm, kteří ji dělají. Líbí
se mi i obsahová pestrost těchto rozličných skutků. Jsou oceňovány v kategoriích sociálnězdravotní, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta.
Projekty právnických osob v kategoriích sociální oblast, ekonomická oblast, oblast sídel,
staveb a bydlení, oblast životního prostředí a oblast vzdělávání. Tak třeba zajímavou aktivitou
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je činnost firmy Smart Family s.r.o., která byla letos oceněna za projekt Pomožky.cz „Když
ponožky pomáhají“. V názvu projektu nejde o překlep – ponožky skutečně pomáhají
konkrétním lidem v nouzi – pletou je totiž ženy vystavené sociálně obtížné situaci, dlouhodobě
nezaměstnané, na mateřské, samoživitelky, vdovy a důchodkyně.
Už léta známou anketou je Zlatá jeřabina. Letos v kategorii kulturní aktivity zvítězily
Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou a v části ankety věnované péči o kulturní dědictví
to bylo restaurování varhan v kostele svatého Jakuba Staršího v Osové Bítýšce. Osobnosti
Vysočiny jsou rovněž oceňovány v soutěži „Žena regionu“. Cílem této soutěže je ocenit
úsilí těchto výjimečných žen, ať už v oblasti podnikání, politiky, vzdělávání, zdravotnictví,
charitativní činnosti nebo umění a sportu, a zviditelnit jejich práci a výsledky. Letos stanula
na pomyslné nejvyšší příčce zakladatelka obecně prospěšné společnosti Sdílení Marie
Gregorová. Tato organizace poskytuje v Telči a okolí sociální a zdravotní služby rodinám
pečujícím o své blízké seniory nebo vážně nemocné v domácím prostředí.
Připomínání a oceňování všech těchto aktivit lidí a firem přičiňujících se o lepší život
občanů Vysočiny považuji za důležité právě v dnešním světě, kde často převažují pouze
individuální sobecké a ekonomické zájmy.
Ještě bych se rád zmínil o jedné skutečnosti. Nejsem zastáncem umělého vyčleňování
a upřednostňování jakýchkoliv skupin obyvatel. Tedy ani povinných kvót určených pro tyto
skupiny například podle pohlaví nebo původu. Ale potěšilo mne, že i v letošním ročníku
soutěže Ministerstva vnitra Úřad roku „Půl na půl – respekt k rovným příležitostem“ již
pošesté obsadil první místo mezi kraji v naší zemi právě náš Krajský úřad Kraje Vysočina.
V soutěži jde o prosazování rovnosti žen a mužů, a to nejméně ve dvou základních směrech:
dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním, ale i vzhledem
k obyvatelstvu, které v daném územně správním celku žije. Tedy nejde o zvýhodňování,
ale právě o rovnost šancí. To považuji za správné. Mít stejné příležitosti. A pak už záleží
na každém jednotlivci. A nejde jen o rovnost mužů a žen.
Přeji vám, abyste své šance co nejlépe využívali.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc květen hasiči zasahovali celkem u 21 mimořádných událostí.
V tomto měsíci došlo ke 4 dopravním nehodám, 12 technickým pomocím, 1 úniku
nebezpečné látky, 3 ostatním pomocím a bylo provedeno 1 taktické cvičení.
Vážná dopravní nehoda, u které zasahovala jednotka HZS Jemnice, se stala 10. 5.
u obce Dobrá Voda. Jednalo se o nehodu dodávky s osobním automobilem a byla zde jedna
zraněná osoba. Na vyproštění dodávky byl z Třebíče povolán vyprošťovací automobil
- jeřáb (VYA) a na odčerpání pohonných hmot technický automobil (TACH).
14. 5. byla jednotka HZS Jemnice povolána k pádu lípy na střechu rodinného domu
v obci Panenská. Na pomoc s odstraněním stromu byl opět z Třebíče povolán vyprošťovací
automobil – jeřáb (VYA).
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31. 5. vyjela jednotka HZS Jemnice k dopravní nehodě do obce Budíškovice. Zde
spolupracovala s jednotkou HZS Dačice. Jednalo se o mezikrajskou pomoc na okrese
Jindřichův Hradec.
31. 5. byla jednotka HZS Jemnice povolána do obce Police k úniku zemního plynu,
ke kterému došlo při výkopových pracích.
31. 5. provedly jednotky HZS Jemnice a JSDHo Jemnice taktické cvičení na požár
v léčebně PATEB s.r.o.
Z celkového počtu 12 technických pomocí jednotka HZS Jemnice byla 7x povolána
k likvidaci obtížného hmyzu.
nprap. Milan Šerka HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Okénko MŠ
Setkání
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„150 hasiči, oheň jenom zasyčí.
155 lékař jede hned.
158 znáš, policistu zavoláš.“
V měsíci květnu navštívily děti z Mateřské školy v Jemnici místní hasiče a policii.
Třída Včeliček a Míčka Flíčka si měly možnost u hasičů prohlédnout hasičská auta a jejich
vybavení. Vyzkoušely si přilby, přepravu raněného na nosítkách a seznámily se s přístroji
pro první pomoc.
Zajímavá byla také návštěva u policie. Děti se mohly posadit do policejního auta,
vyzkoušet si houkačky, světla, poutání pachatele a neprůstřelné vesty. Na služebně se
seznámily se zbraněmi a pouty. Pan Jánský nám pustil výukový program Bezpečná
Vysočina, kde děti odpovídaly na otázky týkající se bezpečnosti účastníků silničního
provozu. Za správné odpovědi děti dostaly na ruku razítko policejního psa. Na rozloučenou
si děti odnesly omalovánky, rozvrh hodin, úkolníček a výukové CD do všech tříd MŠ.
Dětem se obě návštěvy moc líbily. Tímto bychom všichni chtěli poděkovat hasičům
a policistům za čas, který nám věnovali a těšíme se na další spolupráci.
Třída Míčka Flíčka a Včeliček.

Vývoj informačních technologií do roku 2009
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA PRVNÍ PŘEDNÁŠKU, KTERÁ JE NEZÁVAZNÁ
Studenti Virtuální univerzity třetího věku (dále VU3V) v Jemnici mají za sebou již další
semestr. Všichni studenti úspěšně absolvovali kurz Genealogie – hledáme své předky.
Co je VU3V? VU3V je moderní typ výuky, který je založen na využití nových technologií
a internetu, má prvky dálkového vzdělávání a je didakticky přizpůsobený charakteristickým
specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni.
Zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity,
které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet. Účastníkem studia je senior se
statutem důchodce, invalidní důchodce bez ohledu na věk a osoby 50+ /nezaměstnané
a čekající na statut důchodce/, maturita není podmínkou.
S dalším kurzem začínáme 29. září 2016 od 13.45 v Městské knihovně v Jemnici
na téma Vývoj informačních technologií do roku 2009
Kurz posluchače seznámí s vývojem počítačů a internetu, včetně základních
informací o elektronickém obchodování a elektronické státní správě (e-Government).
Kurz zahrnuje 6 přednášek, cena celého kurzu je 150 Kč. Podmínkou úspěšného
absolvování kurzu je 80% docházka a splnění testů.
Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma, přihlaste se do 26. 9. 2016
v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, která se nachází v jemnickém Podnikatelském
inkubátoru (Husova 2), ve druhém patře, hned vedle výtahu, nebo na mail masjemnicko@
seznam.cz či telefonu 606 205 472 nebo se přijďte rovnou podívat na první přednášku,
která je nezávazná.
Více informací se dozvíte v kanceláři MAS nebo na stránkách www.e-senior.cz
Sekretariát MAS Jemnicko, o.p.s.
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Zub času
Podolský kostel apoštola sv. Jakuba St. s románskou věží slaví svůj svátek 25. 7. Je
nepřehlédnutelnou sakrální stavbou našeho města. Jeho interiér zdobí nástěnné fresky
datované rokem 1515 a gotická výbava presbytáře včetně sedília a dvou pastoforií: Jedno je
zabudované ve východní stěně na epištolní straně a druhé - volně stojící v prostoru - na straně
evangelní a je doplněné i letopočtem 1518 se značkami nejméně dvou kamenických hutí.
Na vrcholu sloupu bohatě ozdobeném stupňovitými věžičkami s typickými kraby jsou tři
postavy: Sv. Jan Křtitel s beránkem, Ježíš s trnovou korunou a sv. Jakub s misionářskou
mušlí - nádobkou křtu. Neporušených sloupových svatostánků tohoto typu není v naší zemi
mnoho, obvykle byly při barokizaci interiérů či modernizaci chrámů nahrazeny svatostánky
zabudovanými do retábula hlavních oltářů. /Díky tomu má kostel sv. Jakuba paradoxně
svatostánky tři./ Tak trochu to připomíná návrh apoštola Petra, který po zjevení Krista
na hoře Tábor s Mojžíšem a Eliášem chtěl postavit na tom místě tři stany - pro každého
jeden. /Ještě neznal teologické traktáty o trinitární perichorezi, což je oblíbený strašák při
„zkouškách“ biřmovanců./
V roce 2011 se právě na tomto místě objevila ve zdivu i v podlaze trhlina. Je široká
čtyři milimetry a viditelná zevnitř i zvenčí, nejvíce na severní straně. Prochází také klenbou
a tzv. půlí presbytář na dvě části. Tato statická porucha není první. Již v minulosti bylo třeba
stabilizovat obvodové zdivo ocelovými kleštinami a klenbu betonem. Jejich přítomnost
dokladují záchytná plata, kovové propoje i zálivky z betonu na půdě kostela. Současná
trhlina je vážnou výzvou k aktuálnímu posouzení celkového stavu včetně odvodnění
základů. První dva kroky byly již vykonány. Úřad města Jemnice, v jehož vlastnictví je
starý i nový hřbitov - včetně ohradních a opěrných zdí, objednal statický průzkum půdních
vrstev. První výsledky potvrzují, že kromě různých náspů tvoří hlavní základ asi osm metrů
jílu. Jde o nasáklou mazlavou zeminu, která se při vysychání smršťuje, a tak se stává velice
nestabilním podložím. To se ostatně ukázalo při výkopu v ulici Na Pořadí. Bagr vyhloubil
rýhu pro obnovu inženýrských sítí hladce. Totéž se potvrzuje na hřbitově při kopání hrobů.
Stačí pak trochu deště a otevřenému hrobu hrozí sesun jeho stěn. Teprve v hloubce deseti
metrů se nachází litá skála. Celé údolí říčky Želetavky se z tohoto pohledu jeví jako jedno
velké koryto kdysi záplavové oblasti. Z toho však plyne, že bude-li pokračovat počasí
s nedostatkem srážek, může se podloží základového zdiva ještě dále měnit - vysychat.
Jediným řešením je pomocí betonových pilot podepřít opěrné pilíře o skálu a minipilotami
ještě posílit a stabilizovat obvodové zdivo. Finanční náročnost takového zásahu je nad
rámec možností farnosti a samotného města.
Náš exprezident pan Václav Klaus, a to ještě ve funkci premiéra, prohlásil, že naše země
má více památek, než je schopna udržet. Jeho názor jsem již mnohokrát zopakoval při různých
jednáních ohledně oprav sakrálních staveb. Většina z nich už něco pamatuje, a tak se na ně
vztahuje zákon o ochraně státního památkového fondu. Bylo by však špatné, kdyby pro
nedostatek finančních prostředků se plošně drželo a památkově chránilo kdeco a významné
doklady naší bohaté historie pak zůstaly bez pomoci. Restaurátorskou metodou, kterou se pracně
zachraňují torza minulosti, se nedají vyřešit havarijní situace památek, které jsou ještě vidět
- ještě stojí. Biblická slova: „Cedíte komáry a polykáte velbloudy.“ by se dala snadno aplikovat
i na mnohé padající kostely v českém pohraničí. Bez správného vyhodnocení neodkladnosti
potřebných oprav vzniknou nevratné škody na tom, co máme ještě možnost řešit.
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Ale dost již stavebních úvah. Před námi jsou prázdniny a v pondělí 27. července v 11,00
máme pouť u sv. Jakuba. Jeho postavu najdete na oltářním obraze. Je zachycen s rozepjatýma
rukama s poutnickou holí a kloboukem s mušlí a nad ním v nebeském okně lemovaném
oblaky se mu s Ježíškem v náručí zjevuje Boží Matka. Díky Mariině výzvě totiž neodplul
ze Španělska zpět do Jeruzaléma, když byl zklamán pastoračním neúspěchem, / během své
misie získal jenom osm učedníků/, ale vrátil se, aby znovu volal lid k obrácení. Výsledek
jeho apoštolské horlivosti se však dostavil později. Dnešní Santiago de Compostela je jedním
z největších poutních míst středověké i současné Evropy. A i když on sám byl sťatý mečem
v Jeruzalémě, jeho ostatky byly nakonec vděčnými Španěly převezeny a jsou uctívány
na Pyrenejském poloostrově, kde neúnavně hlásal evangelium. /Ostatní podrobnosti najdete
na Wikipedii./
Zub času prověřuje nejen kříže, kapličky a kostely. Dotýká se i nás, kteří jsme skrze
křest byli povoláni stát se živými chrámy Ducha Svatého. I my potřebujeme pravidelnou
duchovní službu, občasnou větší údržbu a někdy i generální opravu. Toto vše je možné
obdržet v rámci duchovní péče. Nedělní bohoslužby, občasná tématická setkání v kostele,
výuka náboženství, pravidelné farní programy včetně poutí, návštěvy nemocných a ostatní
aktivity pomáhají formovat a zachovat dědictví našich otců: křesťanské smýšlení, požehnaný
život, spokojené stáří i odevzdanost do Boží vůle. Letos k tomu ještě přibyl Svatý rok
milosrdenství vyhlášený papežem Františkem. Jako farář celého světa nás všechny vyzývá:
Nebojte se konat skutky milosrdné lásky a nechejte se i vy sami obejmout láskou Boží.
Ve světoznámém románu Victora Huga z roku 1862 Bídníci říká stařičký biskup: „Není
větší radosti nad tu, když se zbloudilý člověk vrací zpět na správnou cestu.“ Ano. Církev
má křestní vodu na odpuštění vin a člověk slzy lítosti a slova vyznání svých hříchů. Návrat
k Bohu je vždy koncem bolesti a začátkem radosti. Ve Starozákonním Žalmu 32,1 je psáno:
„Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, jehož hřích je přikryt.“ Ve stejném duchu
píše i
Novozákonní pisatel apoštol Pavel. Křesťanům v Římě vzkazuje: „Nyní jste osvobozeni
od hříchu a dali jste se do služby Bohu. A užitek z toho je vaše posvěcení a nakonec věčný
život.“ /Řím 6, 22/
Zachraňovat a obnovovat stavební památky a umělecká díla je důležité. Nesmíme však
nikdy zapomenout, že v očích Božích jsme nejcennějším stvořením my, jeho milované děti.
On nás totiž povolal nejen k šťastnému životu zde na zemi, ale i k blaženému přebývání
v nebi.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář     

Policisté radí cyklistům – používejte cyklistickou přilbu
Při dodržování zásad bezpečné jízdy na jízdním kole se výrazně snižuje nebezpečí
úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. Proto by
cyklisté měli dodržovat základní pravidla.
Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe,
abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím. Nikdy nejezděte dva
vedle sebe, ani dva na jednom kole. Nevozte předměty, které by mohly Vás nebo další
osoby zranit. Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů.
Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně
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pochopili. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením
doleva se nezapomeňte ohlédnout.
Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte přednost
přecházejícím chodcům. Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně
po chodníku. Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky. Buďte
ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Nezdržujte provoz zbytečně pomalou
jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům. Při jízdě si vždy chraňte hlavu cyklistickou přilbou.
Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo. Oblékejte si barevné, reflexní
a světloodrážející oblečení. Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj
aktuální zdravotní stav. Přihlédněte také k hustotě provozu a momentálním podmínkám
na silnici. Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických
nápojů stejně tak jako při řízení motorových vozidel. Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo
a dbejte zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které
umožňují bezpečnou jízdu. Reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů
na silnicích. Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k Vám.
Proč je nutné používat při jízdě cyklistickou přilbu?
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy.
Cyklistická přilba zabrání 85 % úrazů hlavy a 88 % úrazů mozku.
Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku,
kapotu vozidla nebo jinou překážku - strom, obrubník, patník…
V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění,
bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, případně ve vážné poškození mozku či úmrtí.
Jak nejlépe ochránit jízdní kolo před odcizením?
Při odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy bezpečnostní zámek a snažte se kolo
připoutat k pevnému bodu - bezpečnostní stojan, zábradlí, sloup. Jste-li ve společnosti
dalších cyklistů, dávejte přednost fyzické přítomnosti někoho z Vás u odstavených jízdních
kol.
Jestliže ukládáte jízdní kolo ve společných prostorách domu, dbejte na uzavírání
vstupních dveří a stálé uzamčení společných prostor i samotných kol. Pořiďte si společný
bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní systém pro zajištění jízdního kola. Obdobné zásady
dodržujte při ukládání kol na balkonech, ve sklepích a sklepních kójích a nepodceňujte
zabezpečení všech stavebních otvorů, zejména dveří a oken.
Pro případ odcizení jízdního kola si poznamenejte jeho výrobní číslo, barevné
provední, podle kterých byste mohli případně své kolo identifikovat. Dojde-li přes veškerá
bezpečnostní opatření ke krádeži Vašeho kola, neprodleně vše ohlaste na nejbližší služebnu
Policie ČR nebo na linku tísňového volání 158. Snížíte tak náskok pachatele a jeho šanci,
že zůstane nevypátrán.
Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v průběhu právě
probíhajících bezpečnostních akcí zaměřují na různých místech celého našeho kraje
na kontroly cyklistů, a to zejména s ohledem na dodržování všech ustanovení zákona
o provozu na pozemních komunikacích. Kontroly jsou zaměřeny především na stav
a výbavu jízdního kola. Do akce, která má především preventivní charakter, se zapojují
také policisté z oddělení tisku a prevence, kteří cyklistům rozdávají reflexní prvky, blikačky
a světla na kolo.
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V současném letním počasí vyjíždí na kole stále vyšší počet cyklistů. Často ale cyklisté
zapomínají na svoji bezpečnost a vyjíždějí na kole bez řádného vybavení, zejména bez
osvětlení jízdního kola. Jsou pak rizikem nejen sami pro sebe, ale především pro ostatní
řidiče, kteří cyklistu na silnici spatří na poslední chvíli, kdy už bývá často velice obtížně
dokázat na vzniklou situaci adekvátně zareagovat.
Od začátku letošního roku do 31. května policisté řešili na silnicích Kraje Vysočina
celkem 40 dopravních nehod s účastí cyklistů. Při těchto nehodách se 4 cyklisté těžce zranili
a 35 dalších utrpělo lehké zranění. Bez zranění vyvázl z nehody pouze 1 cyklista. Cyklisté
letos zavinili celkem 21 dopravních nehod. Ve 3 případech policisté zjistili, že cyklista,
který havaroval, je v podnapilém stavu.
Pro srovnání přidáváme statistiku loňského roku. Policisté v Kraji Vysočina v roce
2015 šetřili 157 dopravních nehod, na kterých měli účast cyklisté. Čtyři cyklisté loni
při dopravních nehodách zemřeli, šestnáct jich utrpělo těžké zranění a 124 cyklistů bylo
zraněno lehce. Celkem 114 cyklistů, kteří měli účast na nehodě, nehodu zavinilo.
Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2016
(od 1. ledna do 31. května)
celkem

usmrcen
o

těžce
zraněno

lehce zraněno

alkohol

5

0

0

5

0

9

0

3

5

0

ÚO Jihlava

11

0

1

10

0

ÚO Třebíč

10

0

0

10

2

ÚO Žďár nad Sázavou

5

0

0

5

1

DO Velký Beranov

0

0

0

0

0

Celkem

40

0

4

35

3

ÚO Pelhřimov
ÚO Havlíčkův Brod

Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. V případě
dopravní nehody dochází v naprosté většině případů ke zranění cyklisty. Ten totiž, na rozdíl
od řidiče osobního nebo nákladního vozidla, není chráněn karoserií vozidla ani žádným
jiným bezpečnostním prvkem. Jediné, čím cyklista může přispět ke své bezpečnosti, je svou
opatrností, důsledným dodržováním pravidel silničního provozu a svým oblečením.
Podle zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen použít za jízdy ochrannou
přilbu. Přilba je to jediné, co v případě pádu na komunikaci nebo při střetu s jiným vozidlem
chrání cyklistovu hlavu a v mnoha případech již přilba zachránila svému uživateli život. Je
vhodné používat přilbu i tehdy, pokud je cyklistovi více jak osmnáct let.
Riziko dopravní nehody lze také snížit správným vybavením a dobrým technickým
stavem jízdního kola. Cyklisté si musí uvědomit, že je musí být v silničním provozu dobře
vidět. Policisté proto v rámci výkonu služby kontrolují povinnou výbavu jízdních kol.
Funkční brzdy na jízdním kole musí být samozřejmostí.
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Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2015
(od 1. ledna do 31. prosince)
celkem

usmrcen
těžce zraněno lehce zraněno
o

alkohol

20

0

2

16

3

28

0

5

20

8

ÚO Jihlava

32

2

6

24

7

ÚO Třebíč

41

1

1

34

9

ÚO Žďár nad Sázavou

36

1

2

30

3

DO Velký Beranov

0

0

0

0

0

157

4

16

124

12

ÚO Pelhřimov
ÚO Havlíčkův Brod

Celkem

Policisté se často setkávají s jízdními koly, která nejsou vybavena odrazkami a v případě
snížené viditelnosti ani předepsaným osvětlením. Tito cyklisté zbytečně hazardují se svým
zdravím. Při dopravních kontrolách nebo při šetření dopravních nehod se policisté také
setkávají s cyklisty, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Ti si zřejmě neuvědomují, že cyklista
je řidič nemotorového vozidla, které nesmí řídit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi může být
za tento přestupek uložena ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 korun.
por. Mgr. Tomáš Procházka,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence

Služby LPS stomatologické
sobota, neděle, svátek: 9.00 - 12.00 hodin
23. 7. so MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. Oslavou
568 620 248
24. 7. ne MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. Oslavou
568 620 248
30. 7. so MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. Oslavou
568 620 248
31. 7. ne MDDr. Chalupová Martina Svatopluka Čecha 39, Třebíč
568 843 698
Bc. Veronika Ramachová

Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice
23. - 24. 7. 2016
30. - 31. 7. 2016
6. - 7. 8. 2016
13. - 14. 8. 2016
20. - 21. 8. 2016

(So, Ne, svátky 8.00 - 10.00 hodin )
MUDr. Soukupová (CENTROPEN ) 			
MUDr. Blechová (areál nemocnice) 			
MUDr. Lovětínský (NIVY) 				
MUDr. Lacinová (areál nemocnice) 			
MUDr. Matoušková (areál nemocnice) 		

384 423 430
384 358 293
384 423 107
384 358 294
384 358 291

červenec - srpen 2016 / Jemnické listy / 17

27. - 28. 8. 2016 MUDr. Pelikánová (areál nemocnice) 		

384 358 297

Aktuální informace a případné změny najdete na stránkách města Dačice http://www.
dacice.cz/mesto-3/mesto/zdravotnictvi/
Oční ambulance u zámku v Dačicích - prázdniny
Z důvodu čerpání dovolené bude oční ambulance u zámku v Dačicích ve dnech 4. - 15.
července a 1. - 12 srpna zavřená.
dr. M. Novák, Dačice

Seznam lékařů a dovolených léto 2016
v areálu Nemocnice Dačice a.s.
Lékař a oddělení 		

telefon 		

MUDr. Fabešová Ladislava 384 358 296
praktický lékař - dospělí			
MUDr. Kellner Miloš
praktický lékař - dospělí

červenec 		

srpen

25.7. - 31.7.		
(MUDr. Morava)		

1.8. - 5.8.
(MUDr. Morava)

384 358 295
30.6. - 17.7.		
krev 7.30 - 8.00 (MUDr. Tomandl)		

15.8. - 26.8.
(MUDr. Tomandl)

MUDr. Štroblová Božena 384 358 262
xxx			
praktický lékař - dospělí					

22.8. - 26.8.
(MUDr. Skokan - THK)

MUDr. Parmová Jiřina
384 358 273
praktický lékař - děti			

4.7., 18.7. - 22.7.		
1.8. - 12.8.
(MUDr. Hejlová/MUDr. Leitgebová)

MUDr. Hejlová Tamara
praktický lékař - děti

384358275
721 147 888

11.7. - 15.7.		

MUDr. Štumar Josef
interní ambulance

384 358 240

1.7.

8.8. - 19.8.

MUDr. Žahourková Zdeňka 384 358 207
Gastroenterologická a interní ambulance

4.7.			

5.8. - 19.8.

Rehabilitace - recepce
384 358 285
fyzio a ergoterapie, vodoléčba, elektroléčba

xxx			

xxx

MUDr. Půčková		
rehabilitační lékař
MUDr. Blechová		
zubní lékař

384 358 285

28.6.,			

2.8., 30.8.

384 358 293

1.7. - 5.7., 29.7. - 31.7.

1.8. - 2.8.
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MUDr. Lacinová Dagmar
zubní lékař

384 358 294

4.7., 7.7 - 8.7. 21.7. - 31.7.

MUDr. Matoušková Marie 384 358 291
5.7 - 8.7., 25.7. - 31.7.
zubní lékař							

1. - 3. 8.,
29.8. - 9.9.

MUDr. Pelikánová		
384 358 297
zubní lékař				

4.7., 11.7 - 15.7.		
25.7. - 26.7.		

4. - 5. 8.,
25.8. - 26.8.

Oční amb.		

384 358 202

1.7., 8.7., 15.7.,26.7.

2.8., 12.8., 19.8.

ORL - ušní, nosní, krční

384 358 292

1.7.

Alergologie - na objednání 384 358 201
MUDr. Kuba, MUDr. Hejlová T.

11.7. - 15.7.		

8.8. - 19.8.

Kožní amb. - na objednání 384 358 227
MUDr. Poukarová		
724 555 250

25.7. - 31.7.		

1.8. - 5.8.

Gynekologická ordinace 384 358 251
MUDr. Morávková				

29.6. - 10.7.
18,7. - 22.7.		

15.8. - 19.8.

Chirurgická amb.		

384 358 264

xxx			

xxx

Urologická amb.		
MUDr. Strnad		

384 358 222
na objednávku

neordinuje		

neordinuje

Neurologická amb.
MUDr. Čech		
MUDr. Hřeben		

384 358 290
384 358 204

26.7.			
7.7., 14.7.

2.8., 10.8.

Plicní ambulance		
384 358 222
MUDr. Kotyza				
MUDr. Železová				

1.7, 8,7, 29.7.		
neordinuje		

5.8.
neordinuje

Psychiatrická amb.
384 384 262
MUDr. Vojtová, MUDr. Habrová		

29.6., 4.7., 14.7. 18.7.
20. - 21.7.

24.8.

13.7.			
28.7. - 31.7.

1.8. - 10.8.

Ortopedická ambulance

384 358 221

Diabetologická ambulance 384 358 203
MUDr. Olga Pekárková
777 003 741
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Cévní poradna - Dentimed 384 358 266
operační odd.				

xxx			
25.7. - 31.7.		

MUDr. Morava Tomáš
608 029 363
praktický lékař - dospělí 			

4.7. - 15.7.
(MUDr. Fabešová)

MUDr. Skokan Jiří
praktický lékař - dospělí

xxx
1.8. - 12.8.

384 456 325

MUDr. Tomandl Jiří
384 422 109
praktický lékař - dospělí 			

25.7. - 31.7. 		
(MUDr. Kellner) 		

1.8. - 5.8.
29.8. - 2.9.

MUDr. Leitgebová Ludmila 384 423 053
praktický lékař - děti 			

4. - 8.7. 			
25.7. - 31.7.

1.8 - 5.8.

MUDr. Lovětínský Čestmír 384 423 107
zubní lékař

7.7. - 17.7. 25.7. - 5.8.

MUDr. Soukupová
384 423 430
zubní lékařka 				

11.7. - 15.7. 		
25.7. - 31.7.

1.8. - 14.8.

MUDr. Marková 		
zubní lékařka 		

384 456 216
606 221 479

8.7. - 15.7. 		

15.8. - 19.8.

MUDr. Musilová Hana
zubní lékařka

384 420 638

1.7. - 7.7. 		

15.8. - 19.8.

MUDr. Novák Mário
oční lékař

384 420 729

4.7. - 15.7. 		

1.8. - 12.8.

MUDr. Blaha Ctibor
gynekolog

602 584 574

xxx 			

1.8. - 12.8.

MUDr. Weidenthaler Fr.
gynekolog

384 406 321

1.7. - 15.7. 		

xxx

xxx - bez dovolené, ambulance bez omezení
změna není vyloučena, prosím, ověřte si na www.nemda.cz - aktuální stav dle nahlášení
ambulancí
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Streetwork i přes prázdniny
Terénní služba pro mladé lidi od 12 do 20 let Streetwork
STŘED pravidelně funguje a bude fungovat i přes letní
prázdniny. Streetwork je určen pro mladé lidi, kteří se
pohybují ve volném čase venku, mimo domov a přináší jim
pomoc, podporu ve složitých situacích především pomocí
rozhovorů a případnou nabídkou smysluplného trávení
volného času. Pracovník se pohybuje ve veřejném prostoru
města Jemnice, jako jsou parky, ulice, lavičky atd.
Služba, kterou poskytuje, je nízkoprahová, tudíž lehce dostupná (anonymitou,
fungováním v odpoledních hodinách a je zadarmo). Pracovníka zde mladí lidé mohou
najít vždy ve středu od 13.30 do 17.30, nebo jej mohou kontaktovat na telefonním čísle
775 725 713, emailu jemnice.streetwork@gmail.com a facebookovém profilu Pracovník
streetwork Jemnice.
Jiří Dvořák, DiS. – streetworker v Jemnici a sociální pracovník STŘED, z. ú.

Šance pro děti v ohrožení na Vysočině
Šestnáctým rokem je STŘED, z. ú. partnerem státní správy v péči o ohrožené děti
na Vysočině. Výzva z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru byla
„šitá na míru“ právě zájmům organizace v této problematice. V září 2014 vnikly dvě
podpůrné služby, a to odborné psychologického poradenství a terénní sociálně aktivizační
služby.
Organizace
tím
významně
posílila svoji roli místně dostupného
poskytovatele služeb sociální prevence,
a to jak biologickým rodinám, kterým
hrozí rozpad, nebo kterým byly děti
odebrány, tak rodinám, kde odebrání
hrozí z důvodu zanedbávající péče
a i rodinám pěstounským.
„Díky realizaci projektu víme, že
se výrazně zvýšil zájem o odborné
poradenství a že tento zájem není jen
jednorázový. Lidé se na nás obrací
opakovaně a s čím dál obtížnějšími
problémy,“ sdělila Martina Bártová,
ředitelka
organizace.
„Zakázky
se ponejvíce týkají dlouhodobě
neřešených problémů ve vztazích
rodičů nebo vyhrocených rozvodových
konfliktů. Často se setkáváme
s důsledky hyperprotektivní až
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bezhraniční výchovy dítěte a závislostního chování u jednoho nebo obou rodičů. Pěstouni
za námi přicházejí, aby porozuměli osobnosti svěřeného dítěte a případně jeho zdravotním
a genetickými zátěžím z původní rodiny. S žádostí o podporu a pomoc přicházejí rodiče
často až v momentě, kdy se dítě sebepoškozuje, chodí za školu, nerespektuje autority, utíká
z domu nebo se ve škole chová agresivně vůči spolužákům. Není dobré řešení problémů
odkládat. Rodiče mohou využít zdarma odbornou pomoc ve Středisku výchovné péče
STŘED i po skončení projektu. Zařízení funguje jak v Třebíči na ulici Mládežnické, tak
v Moravských Budějovicích na ulici Husově,“ doplnila Bártová.
Překvapivý je zájem o zavedení terénního programu městských úřadů v Jemnici
a Dačicích. Sociálním pracovníkům se tak daří monitorovat riziková místa, potkávat se
s mladými lidmi a intervenovat v jejich prospěch, i ve prospěch obce z hlediska bezpečnosti
v jejich přirozeném prostředí.
A jaké jsou výstupy projektu? Za 21 měsíců bylo podpořeno 201 dětí. V rámci
odborného psychologického poradenství proběhlo 702 konzultací v rozsahu 860 hodin.
Sociální pracovníci poskytli v terénu 279 intervencí a v rodinách provedli 480 návštěv. Tři
zaměstnanci absolvovali pět kurzů a rozšířili své profesní dovednosti pro práci s cílovými
skupinami. Se sedmi městy organizace podepsala smlouvy o spolupráci či finanční podpoře.
Na podzim roku 2014 a 2015 proběhly dvě odborné konference na téma „Náhradní rodinná
péče a ohrožené děti“, kterých se zúčastnilo více jak 150 účastníků.
Mgr. Martina  Bártová, ředitelka STŘED, z. ú.

Společně proti leukémii!
Ve dnech 10. - 12. 6. 2016 se na území celé republiky konala humanitární akce
Společně proti leukémii! I skautky z Jemnice se zúčastnily a celý víkend na čerpací
stanici na Budějovické ulici umývaly čelní skla aut a informovaly řidiče o problematice
transplantace kostní dřeně. Tímto příspěvkem bychom chtěly poděkovat čerpací stanici
A&S Zarič Slaviša, která nám umožnila se této akce zúčastnit. Dále děkujeme všem řidičům
a řidičkám, kteří si nás poslechli a přispěli nám. Díky Vám odesílají skautky krásných
13 347 Kč na účet Nadace pro transplantaci kostní dřeně.
Děkujeme!
Za jemnické skautky Dominika Tvrdá a Lada Veverová

Školní parlament
Dobrý den, jmenuji se Monika Fukalová, jsem žákyně 9. B a zastávám
funkci prezidentky školního parlamentu. Když jsem byla na prvním
stupni, probíhal parlament jinak než v současné době. Pamatuji si, že
v hodině bývalo vyhlášeno, že se zástupci tříd mají dostavit na určené
místo. Tehdejší schůzky parlamentu probíhaly takovým způsobem, že
pan ředitel sdělil určité informace a žáci je měli předat ve třídě. Tím
práce parlamentáře skončila. Do parlamentu chodila moje spolužačka
a spolužák, když byli nemocní, zastupovala jsem je. S příchodem nového pana ředitele se celá
škola rázem proměnila, takže i školní parlament. Začala jsem třídu zastupovat v parlamentu
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pravidelně. Parlament si vzaly na starosti dvě koordinátorky, paní učitelka Kovárníková a paní
učitelka Petráková. Změny hned byly znát. Parlament se začal scházet každý čtvrtek. Největší
obrat parlamentu a pro mě významný školní rok byl 2014/2015, když jsem byla zvolena
prezidentkou. Ten rok měla každá třída dva zástupce, tedy parlamentáře. Na schůzky nás
vždy chodilo kolem dvanácti. Nad mladšími ročníky měl patronát vždy některý ze starších
ročníků. Učili jsme se, co a jak máme dělat. Brzy jsme zjistili, že chceme-li změnu, musíme
se na ní podílet. To se stalo naším mottem. Nápadů zazněla spousta: Chceme rozhlas, televizní
vysílání, časopis, pořádat soutěže… Ale kdo to zařídí? A tak jsme si zadali úkoly, ze kterých
vyplynuly funkce, ty jsme pojmenovali podle svého. Například pavisky dělají nástěnky,
fotoděl fotí, diplomátorky vyrábí diplomy atd. Povinnosti jsme definovali písemně, aby
bylo jasné, jaké má kdo povinnosti. Pod vedením paní učitelky Kovárníkové začal fungovat
Jemňáček, školní časopis. Stále vychází, ačkoli redakce se změnila. Ve stejném roce začala
skupina žáků pravidelná školní vysílání v rozhlase. Trvají dodnes.
Každý se snažil vše plnit, jak nejlépe mohl. K tomu přispěl i nový způsob komunikace.
Prostřednictvím sdíleného souboru na školním gmailu jsme vzájemně rychle informovali,
kontaktovali a kontrolovali. Školní rok rychle plynul a my za sebou měli akce, které jsme
už sami organizovali, nebo se na jejich organizaci podíleli. Mezi první patřila recitační
soutěž. Tehdy jsme si poprvé zkusili, co je potřeba zajistit. Připravili jsme plakáty, diplomy,
učebnu, sestavili žákovskou porotu, akci jsme nafotili a o průběhu a výsledcích dali všem
vědět prostřednictvím zprávy na nástěnce, na školním Facebooku, webu a v neposlední
řadě byla zmíněna v rozhlase a v Jemňáčku. Abychom byli vidět a všichni věděli, kdo chodí
do parlamentu, rozhodli jsme se vytvořit vlastní logo. Bylo s tím moc práce, ale myslím si,
že o to víc můžeme být hrdi! Máme placky s logem a všichni o nás vědí! Byl květen, většina
práce v tom školním roce byla za námi a konec školního roku už klepal na dveře. Dostali
jsme pozvánku, abychom se zúčastnili konference školních parlamentů na Krajském úřadu
v Jihlavě. Neváhali jsme, připravili podklady, prezentace v počítačové podobě i na papíru a jeli.
Poznali jsme parlamentáře z jiných škol a posbírali inspiraci, co dělají jinde. V závěrečném
týdnu toho školního roku jsme se ještě podíleli spolu s MÚ v Jemnici na vytvoření a zakopání
vzkazů pod topoly u Víta. Za školní rok jsme zorganizovali více jak 6 akcí, podíleli se na více
jak 12 akcích a nakopli parlament do příštího roku.
Prázdniny rychle uběhly a začal školní rok 2015/2016. Za dva měsíce se toho mnoho
změnilo. Schůzky parlamentu máme každé pondělí a jednou do měsíce svoláváme i vyslance,
tedy žáky, kteří zastupují třídu, ale nechodí na schůzky parlamentu pravidelně a většinou
se nepodílí na akcích pořádaných parlamentem. Z každé schůzky pořizujeme zápisy
i v počítačové verzi a zakládáme si je do svých modrých zápisníků. Zápisník parlamentáře
jsme si vlastně také postupně vytvořili tak, aby naši zástupci mohli v naší činnosti pokračovat,
navázat a nezačínali znovu. Na schůzky nás letos chodí jen osm, zdá se, že aktivita parlamentu
trochu klesla. Možná se jen zpomalil vývoj. Jinak stále pracujeme na nových akcích, podílíme
se všude, kde se dá. Už samostatně, vedení koordinátorky téměř není potřeba. Navázali jsme
spolupráci s MŠ, kde jsme uspořádali dva karnevaly, podíleli jsme se na organizaci Jarníčka,
tedy zábavného dopoledne pro děti, spolupracovali jsme na školní Superstar, projektovém
dni, nejrůznějších soutěžích. 8. června jsme se opět účastnili setkání parlamentářů v Jihlavě,
pochlubili se, že jsme již zapsáni v mapě parlamentů -http://www.skolaprodemokracii.cz/
zakovske-parlamenty/skoly-pro-demokracii.html a nyní se soustředíme na závěr školního
roku, pro mě posledního na ZŠ, a přípravu školní akademie.
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V parlamentu jsem se toho mnoho naučila a za to děkuji hlavně paní učitelce. Za těch pár
let to byla pořádná dřina, ale věřím, že měla smysl, pro mě rozhodně, a že školní parlament
nezanikne. Tímto bych chtěla oslovit mladší žáky, aby věnovali svoji energii, čas a inspiraci
parlamentu na naší škole. Doufám, že se najde i nová prezidentka či nový prezident parlamentu.
Budu dění na škole jistě dál sledovat a budu ráda za všechny nové členy, kteří se budou chtít
podílet. V případě zájmu mě kontaktuje na adrese: zafukalova.m@zsjemnice.cz
Monika Fukalová, 9.B.

Život v domově se zvláštním režimem Senior Home, s.r.o. v Telči
Od 1. 4. 2016 začal fungovat naplno Domov se zvláštním režimem Senior Home s.r.o.
Telč, rozrostl se tak počet zařízení, které své služby zaměřují na seniory trpícími stařeckými
demencemi, Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou. O přípravě jeho otevření jsme již
širokou veřejnost informovali, nyní přicházíme s informacemi o tom, jak se u nás našim
klientům bydlí a žije. V našem domově se zaměřujeme nejen na kvalitně poskytovanou
péči, na osobní přístup a naplnění volného času našich klientů, ale také na udržení jejich
současných schopností v co největší možné míře. S realizací těchto záměrů nám pomáhají
všichni pracovníci domova, kteří motivují a podporují klienty v rozvoji jejich schopností.
V denních aktivitách klientů se zaměřujeme nejen na trénování paměti, rozvoj jemné a hrubé
motoriky, rozvoj psaného i mluveného projevu, ale také na činnosti prospěšné pro všechny
lidské smysly. Střípky toho, co v domově děláme, můžete mimo jiné vidět na několika
fotografiích ze života v domově. Průměrná cena za pobyt, stravu a služby poskytované
v našem domově se pohybuje kolem 12.500,- Kč /měsíčně v závislosti na rozsahu sjednaných
nadstandartních služeb/. Pokud potřebujete poradit v oblasti péče o seniory s demencemi,
chtěli byste navštívit náš domov osobně, či hledáte vhodné pobytové sociální zařízení,
neváhejte se obrátit na naši sociální pracovnici Bc. Zdeňku Škarkovou na tel. 773 833 238
nebo na e-mailu telc.socialni@senior-home.cz. Více informací o našem domově se dozvíte
také na www.senior-home.cz/telc, kde najdete i další fotografie z našich volnočasových
aktivit.
Bc. Zdeňka Škarková, vedoucí sociálního úseku
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Hasičská soutěž Panenská

Hudební slavnosti 2016 - Petr Bende

Na kole dětem
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Historická slavnost Barchan
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Závody horských kol O putovní pohár Barchanu

Masopust Jemnice

Masopust Panenská
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Velikonoční výstava

Výstava Zmizelí sousedé

Večerníčkův pohádkový les
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Výstava „Zmizelí sousedé“
Vážení spoluobčané,
dne 20. května 2016 jsem byl pozván z malého městečka Mohelnice, abych se zúčastnil
programu a výstavy „Zmizelí sousedé“, pořádané Muzejním spolkem Jemnice. Jako malý
chlapec jsem v Jemnici prožil dětství. Děkuji z celého srdce všem organizátorům, kteří
se podíleli na celém programu výstavy. Chtěl bych poděkovat mimořádně předsedovi
muzejního spolku panu Antonínu Podhrázkému, který vynaložil veškeré úsilí, aby
výstava a celý program sloužil k uctění památky sousedům, kteří zmizeli za 2. světové
války v letech 1939 – 1945 z Jemnice. To se podařilo uskutečnit. Vystoupení pěveckého
souboru dětí ze Základní umělecké školy v Jemnici se židovskými písněmi ukázalo, že
mladá generace se zajímá o tyto otázky. Výstava měla správné zaměření „Zmizelí sousedé“,
kteří měli v Jemnici své domovy, práci, sousedy a vše, co s tím souviselo. Sousedi zmizeli
ze svých domovů v koncentračních táborech, v plynových komorách a nikdo se z nich
nevrátil do svých domovů. Velmi mě překvapila účast na výstavě, sál byl plný spoluobčanů,
zajímali se o program a hlavně o vlastní výstavu. Přítomnost jemnického faráře pana Josefa
Brychty, dávala vážnost a důležitost této akce. Všichni jsme si uvědomili po mnoha letech,
že 2. světová válka přinesla veliké lidské oběti na celém světě a ztratila mnoho nejbližších
sousedů, kteří s námi žili, pracovali a vytvářeli životní přátelství. Ukončili svoje životy
v koncentračních táborech, plynových komorách. Musíme si všichni uvědomit, že kolem
60 miliónu lidí zahynulo v druhé světové válce. Udělejme všichni vše, aby se neopakovalo
utrpení našich žen, matek a dětí. V dalším období udělejme vše pro zachování trvalého
míru pro další pokolení. Nejlepším pracovníkům výstavy byla předána skromná publikace
s věnováním od autora: „Přežil jsem peklo gulagu“.
Stanislav Poskočil

Poděkování

Děkujeme touto cestou MUDr. Janě Nevěčné a sestřičce paní Leoně Sedláčkové
za vynikající péči, kterou věnovaly naší mamince p. Marii Malinové.
Děkují děti s rodinami

Pan místostarosta se bojí
Vážení spoluobčané v Jemnici,
jistě jste si v minulém vydání Jemnických listů přečetli další „Postřehy z radnice“, jejichž
autorem je místostarosta pan Ing. Petr Novotný. My jsme si je přečetli také a nutno říci,
že jsme nevycházeli z úžasu. S tak názornou ukázkou amatérské demagogie se už jistě
nikdo a dlouho nesetkal.
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V tomto článku pan místostarosta obviňuje „nejmenované sdružení“ z pomluv, ze
„sprostých lží“, „snůšky nepravd“, „záměrných mylných informací“ a podobných
věcí. Dále je v jeho článku použita následující formulace: „Nasazování psí hlavy z řad
některých sdružení je už folklorem“. Vrcholem demagogie a „slovní ekvilibristiky“ pana
místostarosty však byla jiná věc. On se o Vás, vážení spoluobčané, „bojí“. Že by ho
někdo vyrušil z jeho dosavadního bohorovného klidu? Další pasáže zmiňovaného článku
se nesou v obvyklém duchu přepjatého optimizmu a sebechvály „hodného a pohodového
strejčka“. Jedna narážka na ono sdružení se tam nicméně našla. V souvislosti s chválou
kritiky pana Hrbka (kterého do toho rozhodně nechceme zatahovat), která byla označená
za konstruktivní, bylo implikováno, že jiná kritika (asi onoho nejmenovaného sdružení)
konstruktivní není.
A jsme u kořene věci. Již několikrát jsme deklarovali, že pokud někdo kritizuje, nesmí
se kritice bránit. A ono „nejmenované sdružení“ by jistě přijalo i kritiku pana místostarosty,
kdyby jí porozumělo. Jak však má rozumět jeho kritice, když nepíše, jakých se pomluv či
„sprostých lží sdružení dopustilo“? Co jsou to „snůšky nepravd“? Jaké a komu sdružení
poskytlo „záměrně mylné informace“? Dále by měl pan místostarosta vysvětlit - která
sdružení, komu, jak a za co nasazují „psí hlavu“? Zejména by ale měl vysvětlit - proč se
„bojí“ o své spoluobčany? Čím Vás straší? Protože je to velmi vážná věc a „nejmenované
sdružení“ by vás asi nechtělo mít na svědomí.
Nechceme nijak zvlášť předjímat, domníváme se však, že se těchto vysvětlení, natož
adresné a konstruktivní kritiky od tohoto člověka těžko dočkáme. Demagogie je z principu
nekonkrétní a neadresná. Ono „nejmenované sdružení“ má pan místostarosta za plejádu
lidí schovaných za „anonymním“ podpisem. Současně možná má, ale i nemá pravdu. Je to
zřejmě opravdu plejáda lidí, kteří usilují zejména o lepší Jemnici. Avšak pan místostarosta
asi dosud nepochopil, jak je možné pracovat. Chtěli bychom mu připomenout, že je možné
pracovat kolektivně, scházet se často a pravidelně a mít veřejný seznam členů. A že si lze
pod články představit jejich podpisy a že to může být ta správná představa.
Naše názory jsou jasné a konzistentní a dokážeme pochopit, že ne všichni s nimi musí
souhlasit. Naše kritika je konkrétní a adresná, jejím cílem není na nikoho bezdůvodně útočit.
O svých názorech veřejně diskutujeme se svými spoluobčany na svých internetových
stránkách. Na každý jejich příspěvek do diskuse odpovídáme. My se neschováváme
za demagogii. Jsme velmi vážně zvědavi, kdy si pan místostarosta uvědomí, že jeho
přezíravé postoje se nemusí vyplatit jemu, ani jeho sdružení. Jeho dojemná péče o naše
spoluobčany je možná chvályhodná (konečně si na ně možná vzpomněl), ale podle našeho
názoru zbytečná. S nástrahami, které život přináší, si jistě dokáží poradit sami. Není
potřeba jim nic podsouvat a už vůbec není potřeba se o ně bát.
Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

Vděčnost, jak se patří
Člověče, tam kde si nepomůžeš sám, pomůže ti město. 15. května jsem se po dlouhé
nemoci vrátil do Jemnice. Díval jsem se s nevolí na tři přerostlé keře před domem.
V duchu jsem už viděl, jak je letos s námahou budu stříhat a přitom dbát na to, abych
nezničil ptačí hnízda. Zda je to ještě v mých silách? O své obavě jsem se zmínil sousedovi,
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který promptně zatelefonoval na vyšší místa (na štáb, jak sám říká). A ejhle, druhý den
ráno v 7 hodin přijel před dům bagr a milé keře vytrhal i s kořeny. Operace netrvala déle
než 25 minut. Zbavil mě tak nepříjemné práce, za což jsem byl ze srdce vděčný. Navíc
odbagroval i celý zaplevelený trávník, takže ho už nemusím sekat.
A nakonec to nejlepší: to celé mě nestálo ani vindru. Když jsem se bagristy ptal, kolik
jsem teď dlužen, mávl jen rukou. To prý platí město. Stejného názoru byl i jeho kolega.
Jsou to opravdu milí lidé.
Řekl jsem si, když už nic, že jim aspoň koupím cigarety, nevěděl jsem však, co kouří.
Za nějaký čas jsem to zjistil, ale to už se na Malé brance neukázali. Možná ze skromnosti
nebo z ohledu, aby mě neuvedli do rozpaků, nechali práci rozdělanou.
Měl jsem pro to své vysvětlení. Chápal jsem, že musejí pomáhat i jiným občanům.
Zvlášť před Barchanem. Nebydlím přece v Jemnici sám. Například bylo třeba skácet pár
stromů a udělat příjezd pro auta k bývalé Faastově vile. Její současný majitel (ať už je to
kdokoli, kolují různé zvěsti) bude jistě městu stejně vděčný, jako stále jsem i já.

Bohužel existuje jiný pohled. U nás se nikdy nezavděčíš všem. Pořád se zde najde pár
pomlouvačů, kteří odpovědná místa v Jemnici očerňují a lživě pomlouvají. Mám pro ně
vzkaz: Nechte toho. Radši také pomáhejte lidem. Berte si z vedení města příklad.
Milan Růžička

Když objektivita chybí a emoce přetékají
Snad ještě nikdy nebyly radniční postřehy poznamenány takovou nervozitou a ztrátou
sebekontroly, jako v JL 6/16. Pan místostarosta /dále jen p. mst./ sice ví, že podělit se
s občany o postřehy z radnice s sebou nese velkou dávku objektivity a do žádného článku
by neměly promlouvat emoce. Přesto se mu objektivita kamsi vytratila, zato emocemi jeho
postřehy přímo kypí! P. mst. už dokonale zvládá základní pravidlo radniční komunikace:
hodně mluvit, nic přitom neříct a hlavně – nebýt konkrétní. Lži /jakpak se asi liší sprostá lež
od lži slušné či dokonce lži přímo decentní? / se „nám“ prý objevují na stránkách JL stále
častěji. Čili dlouhodobě setrvalý ba přímo stupňující se stav… Objevují se tyto lži v JL už
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od ledna? Sprosté lži od února? Jak je možné, že si toho p. mst. po celou tu dobu nevšiml?
Že ho na tento burcující úkaz museli upozornit až někteří zastupitelé? Byli to ti samí, co
ho později upozornili i na lži přímo sprosté, jichž si p. mst. rovněž nevšiml? Copak on JL
nečte? Nedovede sám lež poznat a rozeznat lež prostou od té sprosté?
Tomu, že p. mst. JL vůbec nečte, nasvědčuje i jeho úvaha o tom, že JL /i díky redakční
radě – RR/ plní své poslání. JL sice jakžtakž přežívají, avšak nikoli díky RR, nýbrž RR
navzdory!! Zpravodaj konečně přináší články /včetně postřehů p. mst./, které mají smysl
a občany zajímají. RR už pochopila, že JL nemají v Jemnici informační monopol, jakákoliv
cenzura je silně kontraproduktivní a vrátí se jí jako bumerang, neboť zakázaný článek
se okamžitě objeví ve skříňce SNK a na jeho webu. Když teď tedy RR odpadly starosti
s cenzurou, mohla by se začít intenzivně věnovat odstraňování chyb všeho druhu, jichž jsou
v každém čísle desítky. Většina z nich je sice k smíchu, když ale ve vzpomínkové rubrice
čteme o „10. smutném výročí mrtí“, tak nám úsměv na rtech trochu ztuhne…
Řečičky o nejmenovaných, některých atd. sdruženích si p. mst. mohl klidně odpustit.
V Jemnici se politického života účastní a do JL píše sdružení jediné: SNK. A pokud jde
o anonymní podpis – ať si radnice zamete nejdřív před vlastním prahem. Kdopak se asi
skrývá za „pracovnicemi sociálního odboru“ či „pracovnicemi knihovny“?
Dověděli jsme se také, že pana Hrbka a jeho případné konstruktivní kritiky si p. mst.
/a zřejmě ještě někdo na radnici/ velmi váží/me/! No – to asi těžko!! Kdyby tomu tak skutečně
bylo, pak by ho neohlupoval/i/ nacvičenou úřednickou hatmatilkou /pokyn k přípravě
žádosti, jednání s vlivnými lidmi, finance z britské nadace/, ale řekl/i/ by rovnou: Milý
pane Hrbku, žádná krypta se spravovat nebude, už pár měsíců visí její prodej na nástěnce
realitní kanceláře Rekord, my se té barabizny chceme prostě zbavit a je nám jedno, kdo to
koupí a co s tím udělá /neudělá/, jako nám to bylo u krypty jedno už jednou a taky u zámku
a Faastovy vily. Taková odpověď by vůči panu Hrbkovi /jehož si i já velice vážím/ byla
poctivá. A poctivě by si pánové na radnici měli odpovědět i na jinou otázku: Kdo normální
by si chtěl tuto hrobku koupit a hlavně – proč? Nejspíš zase další majitel nabubřelého ega,
nezodpovědný dobrodruh či rovnou vychytralý spekulant…
Nicméně jedním svým postřehem mi p. mst. udělal opravdovou radost. Pochválil zdárný
průběh čarodějnic, které se rok od roku vyvíjí, snad správným směrem, dokonce před televizními
kamerami. Naprosto souhlasím, čarodějnice totiž letos vykročily směrem značně angažovaným.
V roli zvrhlého čaroděje Ignáciuse Hory jsem absolvoval cestu od soudu k požářišti i vlastní
exekuci s nápisem „Kritizuješ radnici? Spálíme ti zadnici!“ na prsou a „Na kritiky si posvítíme!“
na zádech /nápisy nebyly gramaticky opraveny/. Ve vývoji správným směrem se tedy rozhodně
shodneme, a pokud se p. mst. oprostí od škodlivých emocí a opravdu zapojí velkou dávku
objektivity, můžeme se v budoucnu shodnout i v mnohém dalším.
PS.: Jen pár řádů k okénku pana starosty. Skutečně bude město muset vrátit
1 100 000 Kč dotací v souvislosti s bytovou výstavbou Na Předlískách? Pokud ano, kdo je
za to odpovědný? Až bude za rok dokončena regenerace arboreta, bude normálně přístupné
občanům a návštěvníkům města, nebo bude i nadále, jako už dlouhá léta, sloužit pouze
potřebám společnost PATEB? A na závěr: Dačický zpravodaj 6/16 otiskl výzvu „Pojďte
se starostou na kus řeči“ – 24. 6. 2016 v 17 h v restauraci U Malínků. Toto setkání se
v Dačicích koná pravidelně. Proč v Jemnici nikoliv?
Luboš Tesař
Tento článek nebyl gramaticky opraven.
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Víte, že...
Není občan, který by nepřišel do budovy zdravotního střediska. Co však o této budově víme?
Údajně ji postavil stavitel Dlouhý z Jaroměřic nad Rokytnou. Její historie začala v roce 1903,
ale skutečně byla dokončena a dána do provozu v roce 1907 jako škola pro Lesní hajné. Na její
výstavbu přispěla Jemnice 1/3 a 2/3 země a stát. Zároveň město Jemnice poskytlo pozemky
k založení zahrady – arboreta. Byl k odbornému výcviku povolen přístup do Městských lesů.
Za vším stál starosta města Jemnice Josef Augusta. Na pozemcích u školy byl postupně zřízen
park – arboreto s rybníkem. Park sloužil k výcviku žáků. Součástí byla i školka k pěstování
stromků. Prvním ředitelem byl Ing. Antonín Michálek. Škola za svoji existenci prošla celou řadou
vývojových období. Získala i vlastní pozemky 175,5 ha lesů v Jemnici a Budkově. Změnily se
i názvy školy, ředitelé, učitelé, tak jako to bývá. Jistě si pamatuji na pana Václava Štrégla - jeho
památník je postaven bývalými žáky v parku školy. Škola byla zrušena k 1. 9. 1971 a přeložena
do Lesonic jako učňovská škola - obor těžař. Posledním ředitelem byl pan Zdeněk Šulista. Jemu
bylo vytýkáno, že v roce 1968 obnovil činnost Junáka v Jemnici a že ve škole prosazoval při
práci v lese motorovou pilu – prý západní způsob těžby dřeva (podle pamětníků). Škola měla
i cenné sbírky knih, učitelskou knihovnu s 2 156 ks a žákovskou s 453 ks. Původně žáci bydlívali
u soukromníků a v hostincích, které škola doporučila, i stravování si zajišťoval každý sám. To se
změnilo po vybudování budovy v parku v roce 1942 a později i využití budovy Hospodářské školy
- později zbořené 1988 – 1989, kde byl vybudován dům čp. 573 v roce 1991. Podle dochovaných
záznamů žáci školy byli z celé republiky. Použito informací z brožury „Výroční zpráva státní školy
pro Lesní hajné v Jemnici“ a od pana Jana Coufala.
Po zrušení školy došlo k přestavbě vnitřních prostor školy na zdravotní středisko v roce
1975, byly zde tři ordinace obvodních lékařů, tři ordinace zubních lékařů, dětský lékař,
gynekolog, laboratoř a kancelář. Přestavěna byla i budova za zdravotním střediskem, garáže
v roce 1974, vybudována hlavně zásluhou primáře MUDr. Ladislava Hosáka a otevřen
11. 11. 1982. Primář Ladislav Hosák se zasloužil i o zřízení psychiatrické léčebny, která
využívala i budovu v parku. Pacienti léčebny v rámci léčebné terapie se podíleli i na mnoha
pracích v Jemnici. Lékárna byla od střediska přestěhována v roce 1999 na Husovu ulici,
otevřena znovu v roce 2005, zrušena 30. 6. 2011 a přestěhováno do Tyršovy ulice. Celkové
náklady na přestavbu školy na zdravotní středisko byly 2 431 000 Kč.
Dnes zařízení slouží jako soukromá psychiatrická léčebna. Budovy mají nová okna,
zateplení, vybudována nová ordinace, nová fasáda, oprava budov za střediskem a oprava
střechy na budově. Z toho je zřejmé, že současný majitel se dobře stará. I prostor kolem
budov je upraven. Horší je stav v samotném parku – arboretu. Zde se zřejmě pro velké
množství parků a zeleně na péči zapomnělo. Možná by, po dohodě s údržbou a obnovou
arboreta pomohli i pacienti léčebny. Lepší prostředí by získali pacienti i jejich návštěvy. Podle
informací se zdá, že obnova arboreta se podaří. Proto doufejme, že se zásluhou několika lidí
opět podaří získat pro Jemnici zajímavou část přístupnou i veřejnosti.
Jaký bude osud celé budovy a parků uvidíme.
Vladimír Hrbek
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Život, přežití za 2. světové války v letech 1939 – 1945
- Poskočilové
Maminka – Eliška – židovka
Tatínek – Bedřich – křesťan
Děti – Jaroslav – 10 let, Vladimír – 8 let, Stanislav – 6 let, Marie – 1 rok, Jarmilka
– narozená 1944
Náš rod Poskočilových pochází z Jemnice. Dědeček, babička pracovali u grófů
Palaviciniů. Dědeček Jaroslav Poskočil se narodil ve vesničce Bílina u Čáslavi, babička
Findová Marie v Jemnici – Podolí. Zde se jim narodil syn Bedřich v roce 1908. Babička
zemřela ve svých 32 letech na cestě ze společnosti v Jeruzalémě, kde jim sloužila. Tatínek
po studiích, vojenské službě se v roce 1930 oženil s Eliškou – židovkou a zaměstnání dostal
v Kysuckém Novém Městě na Slovensku. Zde žili v domku od roku 1930 až do roku 1938.
Vznik Slovenského státu a vyhánění Čechů ze Slovenska pod hesly „Čechuni von“. Utíkali
jsme s maminkou ze Slovenska a naše cesta vedla přes Brno k naší babičce, poté do Lhotic,
kde jsme se ubytovali na kratší dobu. Podmínky nebyly jednoduché. Ve staré místnosti,
spaní na slamnících a jedna kamínka… Poté ubytování v Jemnici vedle fary a naposledy
v domku na Dvořákově ulici (nyní se nazývá ulice Komenského).
Rodina z maminčiny strany:
Dva strýci odešli za hranice přes Polsko:
Armín – bojoval jako 17 letý ve Svobodově armádě od Sokolova – Prahy, (střelec
těžkého kulometu, letec stíhač)
Egon – 3 měsíce polský vězeň, 5 roků SSSR vězněn – na gulagu, 15 let běženec po SSSR
pronásledován NKVD (s příbuznými se sešel až v roce 1960, tedy po 20 letech v ČSR).
Renata – teta – 1941 – transport s mladými lidmi (svobodnými) – 18 – 25, celý transport
povražděn gestapen – Bělorusko – Minsk (1000 lidí).
Julius – dědeček – 1942 – transport – Terezín – Varšava – zavražděn.
Laura – babička – porodní babička – transport 1942 – Terezín – zavražděna – Osvětin
– plynové komory.
Naši rodiče:
Bedřich: tatínek – 1939 – 1940 zaměstnanec na berním úřadě – Jemnice
		
1940 – 1943 pomocný dělník Jemnice – vyhozen z berního úřadu
		
1943 – 1944 odeslán na otrockou práci – Rakousko
		
1944 – 1945 politický vězeň Bystřice u Benešova
Celé válečné období neustále nátlak gestapem, Schlegerhofrem; „Musí se rozvést
s manželkou židovkou“ – požadavek. Jestli by se rozvedl s manželkou, pak manželka i děti
by okamžitě byly transportovány do Terezína, Osvětimi, plynové komory.
Eliška: maminka – celou válku byla doma, nevycházela z důvodu nošení hvězdy
i na zahradě. Byla vždy zesměšňována a urážena kolaboranty, nedůstojné chování k její
osobě některými občany.
Děti: - většinou se staraly o vše, co bylo mimo domek: nákupy, pohřeb rodiny, topení,
potraviny, opravy atd.
– sbírání míčku na tenis – dostávaly jsme drobné na chleba
– ministrování v křesťanském kostele
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– sbírání dřeva v lese na topení
– zajištění pilin z Dvořákovy pily
– sbírání uhlí vyhazované z lokomotivy
– divadlo – scénky – na půdě – příjem peněz
– pomoc zemědělcům
Dne 16. ledna 1945 jsme dostali všichni předvolání do Jihlavy na transport do Terezína,
místo toho jsme se ukrývali – poskytla nám pomoc rodina Simandlova. Nebudu popisovat
průběh našeho žití v době válečných událostí, to by bylo na mnoho stran, jen chci v tomto
článku vyjádřit poděkování na závěr. Náš život dětí vyjádřím skromnou básní, která
charakterizuje válečné poměry. Ve válce jsme ztratily svobodu, dětské radovánky, krásné
oblékání a náš voňavý chléb, ztratily jsme vše, co nám připomínalo naše dětství. Ve válečné
době jsme si nechávaly chléb na našem jazyku rozplynout jako hostii. Byl to pro nás dětský
zážitek a tak vznikla báseň na oslavu chleba.
Báseň o chlebu
Krajíček chleba,
dnes k Tvoji chvále,
chci jen zpívat já,
jen proto,
že Tebe je nejvíc třeba…
hlasy k Tvojí chvále zvedáme,
náš krajíčku chleba.
Napsáno chlapcem z rodiny Poskočilových (měl sedm roků), báseň se zachovala
v osobním archivu. Mohl bych rozepisovat celou válečnou historii, těžkosti, strádání, ale
velmi rád bych poděkoval našim spoluobčanům za válečné období z let 1939 – 1945, kdy
jsme prožívali chmurné období naší rodiny. Děkuji všem spoluobčanům, kteří nám pomáhali
v průběhu války jak finančně, potravinově, tak morálně. Především bych poděkoval
tetičkám, strýcům (jak jsme jim říkaly jako děti za války) z Dvořákovy ulice. Snad některé
nezapomenu, musí mně prominout. Bínům, Jakoubkům, Brulíkům, Fučíkům, pí. Hrbkové.
Z Podolí naši zemědělci, tetičky a strýcové Findovi, Holečkovi, kteří nám hodně pomáhali
a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat rodině Simandlové, kteří nám poskytli úkryt před
transportem do Terezína.
Ukrývání trvalo přes čtyři měsíce, bylo to pro nás děti a celou rodinu velmi nebezpečné.
Odhalení ukrývání židovských dětí znamenalo by smrt celé rodiny včetně nás. Nesmím
opomenout „tetičky, strýcové a dědečka z Třebíče“, kteří nám pomáhali a podporovali
finančně každý měsíc, když byl tatínek v koncentračním táboře. Dědeček jezdil každý
měsíc s potravinami, s penězi, i když byly přísné kontroly gestapa na nádražích a ve vlacích.
Předával dovezené potraviny a peníze příbuzným, kteří nám vše předávali z důvodu, že náš
domek byl pořád střežen kolaboranty.
Poděkování patří mým rodičům, kteří mají největší zásluhu na záchraně nás, dětí. Byl
to náš tatínek, který trpěl fyzicky i duševně nátlakem rozvést se s manželkou. Veškerý
nátlak odmítl a zůstal věrný své ženě, nerozvedl se a tím děti i manželku zachránil.
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Maminka v průběhu války prožívala duševní vypětí, neskutečné ponižování, zesměšňování
od některých spoluobčanů a raději nechodila na veřejnost. Výslechy gestapa u nás
na domečku nebo na ústředí v Jihlavě, Třebíči nebylo jednoduché. Musela mít dostatek
fyzických, psychických sil, aby nezkolabovala. My děti jsme přežily těžkou dobu
– vystudovaly jsme a odvedl každý z nás kus poctivé práce. Nejenom že jsme měly úspěchy
v práci, ale i na poli sportu – reprezentaci Československé, České republiky.
Na závěr svého článku se rozloučím s našimi spoluobčany Jemnice krátkou básní.
A na konec rozloučení
a ještě přání milé,
aby ten náš další život
byl jen šťastné chvíle.
S bohem, moji milí, na shledanou,
vždyť u loučení chvil
slzy z oka snadno spustí
i ten Poskočil.
Stanislav Poskočil

Kulturní přehled
21. 7. 		
14.00 - 18.00
			
			
			

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI
- knihkupectví Hejl (náměstí Svobody)
- vstup pro děti i dospělé zdarma
- potřebný materiál bude pro děti k dispozici zdarma
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

23. 7. 		
10.00 		
			
			
			
			

JEMNICKÉ DŘEVOHRÁTKY
- areál zámku
- vstup pro děti i dospělé zdarma
- ukázka práce řezbáře, soutěže pro děti, skákací hrad, facepainting,
loutkové divadlo, malování hrnečků, jízda na ponících, …
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

28. 7. 		
VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI
14.00 - 18.00
- knihkupectví Hejl (náměstí Svobody)
			
- vstup pro děti i dospělé zdarma
			
- potřebný materiál bude pro děti k dispozici zdarma
			
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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30. 7. 		
14.00
			
			
			
			

VÝLET ZA ČLOVÍČETEM
- Panenská - dětské hřiště
- vstup pro děti i dospělé zdarma
- celoodpolední program na začátku pohádkové stezky, soutěže pro děti,
skákací hrad s trampolínou, výtvarná dílna, jízda na ponících, …
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

12. – 13. 8.
12. 8. 		
13. 8. od 14.00
			
			
			
			
			
			

VI. jemnická bitva v zámeckém parku.
- večerní zábava + fire show od 19:00 (50,- Kč vstupné)
- středověká hudba, tance, souboje, fire show, lukostřelba, fakír,
orientální tance, jízda na koních, středověká bitva (17:00)
a mnoho dalšího
- vstupné na sobotu: děti do výše meče zdarma, mladí do 18 let 80,- Kč,
dospělí 100,- Kč, rodinné vstupné (2+2) 280,- Kč
- pořadatel Novus Origo (Polná) ve spolupráci s městem Jemnice
a spolkem Mladí za rozvoj Jemnice

26. 8. 		
17.00 hodin

Vernisáž výstavy 120 let železnice Jemnice – Moravské Budějovice
- vestibul KD Jemnice

27. 8. 		
			

Oslavy 120 let železnice Jemnice – Moravské Budějovice
- vlakové nádraží Jemnice

27. 8. – 9. 9.
			
			
10. - 11. 9.
9.00 – 16.00
			
			
			

Výstava 120 let železnice Jemnice – Moravské Budějovice
- vestibul KD Jemnice

17. 9. 		
			
			
			
		

Turnaj o pohár města Jemnice
– středověké kontaktní souboje - nesmlouvavé boje téměř bez pravidel
– zámecký park
- pořadatel MFC Vysočina, město Jemnice
a spolek Mladí za rozvoj Jemnice

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

Barchan 2016
Letošní historická slavnost se podle ohlasů diváků vydařila. Pořadatelé i vedení města
se snažili vyjít vstříc návštěvníkům a zaujmout jejich pozornost tak, aby se všichni rádi
do Jemnice vraceli i v dalších letech.
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Doba, kdy musel být Barchan výdělečný, aby získal finance i na pořádání dalších
kulturních programů, je zřejmě minulostí. Okolní města - např. Znojmo - zadávají
podobné slavnosti agenturám a ty to samozřejmě dělají pro svůj zisk. Proto se tu platí
vysoké vstupné. Agentury si za určitou finanční částku pronajmou město a tam pak
uspořádají program.
Město Jemnice se vydalo jinou cestou. Barchan, jednu z nejstarších slavností
v republice, pořádají stále sami občané města. Pořadatelé, herci, bubenice, trubači
i malá pážátka jsou lidé z Jemnice a okolí. Samozřejmě, že každý dostane také nějakou
odměnu, ale je vidět, že to dělají s radostí, že si tu proměnu dokážou užít. Naše město má
v současné době plný sklad krásných dobových kostýmů, takže není problém obléknout
více než sto účinkujících.
Barchan je beze sporu největší událostí v našem městě. Jeho význam byl doceněn
v roce 2014, kdy se stal „Běh o barchan“ součástí národního kulturního dědictví.
Letošní slavnost začala tradičně v pátek 17. června koncertem dechovky „Hudba
z Marsu revival“ před radnicí a vystoupením jemnických mažoretek. Od 18.00 hod.
se město propadlo o 7 století zpět až do roku 1312. Městem prošel průvod jemnických
měšťanů spolu s bubenicemi a trubači. Před radnicí se průvod zastavil. Místostarosta
Ing. Petr Novotný v roli purkrabího hradu Jemnice zahájil slavnost krátkým proslovem
a z okna radnice opět po roce zavlál barchanický prapor. Luboš Šálek jako městský
rychtář Jan od Věže pak seznámil návštěvníky s tzv. „artikulemi“, tedy s pravidly pořádání
slavnosti. Nabádal pod přísným trestem hostinské a šenkýřníky, aby hosty nešidili a víno
vodou nedolévali. Hosté se nesmí hádat a vyvolávat rvačky. Jinak budou vsazeni do žaláře
a po zásluze potrestáni. Poté se průvod vydal, podle zvyku, navštívit městské hostince,
kde ochutnali, co se v kterém šenku bude hostům podávat.
Páteční historický program končil otevřením tržiště na zámku. Pak už se hrálo
a veselilo až do rána bílého a to nejen na zámku, ale i na letním kině, kde otevřela
alternativní scénu AlterNaiva.
V sobotu ráno prošel městem průvod trubačů a bubenic. Ze setrvačnosti se tomu
říká budíček, ale v 8.30 hod. už jsou všichni Jemničané na nohou a v posteli se válí
málokdo. Na tržišti se všichni stánkaři snažili utržit co nejvíce za své zboží. Celé město
už očekávalo příjezd krále Jana Lucemburského, který podle pověsti ukryl na hradě
v Jemnici roku 1312 svoji manželku královnu Elišku Přemyslovnu. Jemnický král Jan
alias Jan Svoboda přijel na svém koni a vypadal opravdu majestátně. Ke své choti
se choval jako pravý rytíř. Jemnická královna, Eva Pokorná se na obecenstvo krásně
usmívala a jistě okouzlila mnoho mužů. Král se nezdržel a spolu se svými vojáky se
vydal potírat loupeživé rytíře.
Hlavními hrdiny Barchanu vždy musí být 4 poslové. Závod běžců o barchan je
v současné době doveden do naprosté dokonalosti. Bubenice odvedly závodníky
Tyršovou ulicí na start k prodejně paní Chalupové. Na trojúhelníku tam už čekal
střelmistr, aby závod odstartoval. Tyršovou ulicí pak proběhl herold, který vyhlašoval
zprávu, že se bude konat běh o barchan. Tou dobou se už ulicí Husovou blížil průvod
měšťanů v čele s praporečníkem, který nesl barchanický prapor. Průvod se zastavil
na křižovatce u kulturního domu. Závodící běžci se v cíli vždy musí dotknout praporu
a tak se stalo i letos. Pak se všichni vydali na radnici, kde se běžci podepsali do knihy
běžců. Právě tato část Barchanu je ta nejdůležitější a opakuje se prokazatelně už po 3
38 / Jemnické listy / červenec - srpen 2016

století. Závod poslů letos běželi Lukáš Engelman, Šimon Kovář, Luboš Niederhofer,
Martin Švanda.
Odpolední scéna v režii Miloše Pitoura se hrála podle staré jemnické pověsti
o předobré královně Elišce, která na hradě v Jemnici očekává zprávy od svého chotě.
Čtyři posly pak odměnila barchetem, šátkem, punčochami a posledního věncem. Pak
přijel král, a jak je známo, dlouho se v Jemnici nezdržel. Oba slíbili měšťanům rozsáhlá
privilegia a už chvátali i s doprovodem ku Praze.
Na podiu mohli diváci vidět Luboše Šálka v roli purkrabího Filipa z Police, Josefa
Lichtnegera jako purkmistra Jana od Věže, Petra Kadrnožku coby ochránce královny
Viléma z Valdeka. Slovem doprovázel Mgr. Milan Havlíček. Další měšťany hráli
František Jasanský, Ing. Pavel Nevrkla s manželkou, pan Konvalina, Rudolf Šustr,
Alena Drachovská s manželem. Halapartníky vedl David Chvátal. Bubenice Tamburino
Marek Šuta. Barchanický prapor nesl Jan Uherek a městský Robert Lunga. Jako
pážátka královny vystoupily Jana Feldbabelová, Tereza Prokešová, Barbora Svobodová
a Nikola Vaňková.
Velký průvod kostýmovaných postav, ve kterém vyprovází jemnický lid krále Jana
a Elišku, byl pestrý a dlouhý. Nechyběla tanečnice, polykač ohně, rytíři na koních
i pěší, vojáci táhnoucí vůz s pokladem a myslivci s uloveným kancem.
Návštěvníci si pak jistě užili další programy: např. vystoupení zpěvačky Anny K,
nebo koncert folkové skupiny Tempus. K tanci hrál rockband Stíny a do toho koncert
skupiny Škwor a ohňostroj v zámeckém parku. Každý si mohl vybrat. Nad městem lítal
celý den vrtulník. Za pouhých 800,- Kč jste mohli vidět Jemnici z výšky. O lety prý
byl velký zájem. Děti se mohly projet na ponících v areálu zámeckého parku a kolem
náměstí plného atrakcí. Klobouk dolů před každým, kdo to všechno absolvoval.
V neděli dopoledne pršelo. Poutní mši u sv. Víta sloužil P. ThLic. Martin Sedloň
Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné v Plasích. Kdo nechtěl
zmoknout, mohl se uchýlit do kostela sv. Víta. Po rušné sobotě to byla velmi příjemná
změna. Odpoledne se nebe smilovalo a déšť ustal. Takže všechny tři koncerty skupin
(J)elita band, Marcel Zmožek s Márou a Dobrá pára z Dačic proběhly k všeobecné
spokojenosti. V pátek, v sobotu i v neděli byl celý program pro návštěvníky zdarma.
Pondělní výlet opět trochu pokazilo počasí. Proto se dechovka Jižani uchýlila
do kulturního domu, ale taneční zábava, kde hrála skupina VASR Band už mohla být
opět v areálu zámku.
Ve středu v podvečer se sešla barchanická komise, aby zhodnotila průběh slavnosti.
Všichni se shodli na tom, že se slavnost vydařila, pořadatelé – odbor kultury v čele
s Bc. Zdeňkem Hopianem svou úlohu zvládli velmi dobře. A problémy, které ovšem
diváci většinou ani nepostřehli, byly projednány a všichni se budou snažit, aby byly
napříště odstraněny.
Skončil Barchan 2016. Vivat Barchan 2017!!!
A ten bude slavnostní, město Jemnice totiž oslaví 790 let od vydání tzv. „opevňovací
listiny“ králem Přemyslem Otakarem I., která je nejstarším písemným dokladem
o existenci nového města Jemnice.
Jana Jánská
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Oslavíme 120 let trati do Jemnice!
K cestě mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí jsme si dlouhá léta mohli vybrat,
zda využijeme silnici, nebo železniční trať. Obojí mělo své výhody a nevýhody. V těchto
dnech je tomu právě šest let, co v hlavách lidí odpovědných za veřejnou dopravu uzrálo
rozhodnutí, že tuto možnost výběru lidem již nadále neumožní. Kraj Vysočina od roku 2011
přestal objednávat na trati pravidelnou osobní dopravu. A tak posledního dne roku 2010
vystrojili jemničtí občané své dráze velkolepý pohřeb a smutečním oznámením se rozloučili
se svou „biduškou“ - jak od nepaměti své dráze říkali. Zdálo se, že trať do Jemnice bude
zrušena, do roka budou vytrhané koleje a v tělese trati povede cyklostezka.
Jenže události posledních let napsaly do historie trati další kapitolu – a vlaky stále
jezdí, i když jinak, než dřív. Lidé ve vedení města Jemnice vždy věděli, že zříct se stále
ještě funkční tratě by byla velká škoda. A tak společně s lidmi ze Spolku pro veřejnou
dopravu na jihozápadní Moravě (SVD-JZM) začali usilovat o zachování provozu na trati.
Ukázalo se, že při troše dobré vůle a s vynaložením minimálních prostředků trať může stále
ještě sloužit nejen k běžnému cestování, ale i jako turistická atrakce. Vždyť trať je jednou
z mála kulturních památek v regionu! Právě tam, kde mnoho atraktivních cílů není, se tato
trať může stát magnetem, který návštěvníkům z blízkých turistických oblastí Vranovska
a Telčska nabídne zajímavý zážitek. Podívejme se tedy podrobněji nejen na historii, ale
i na současnost a snad i budoucnost tratě.
O historii tratě bylo řečeno a napsáno mnohé. Protože v obou městech se připravují
k historii tratě samostatné výstavy, zastavme se u faktů jen velmi stručně. Trať do Jemnice
je jediným realizovaným úsekem kdysi velkého projektu transverzální dráhy spojující
Mor. Krumlov, Hrotovice, Mor. Budějovice, Jemnici, Dačice, (Slavonice), Jindřichův
Hradec, Třeboň a České Budějovice. Spory o vedení trasy budoucí dráhy, stejně jako
o použitém rozchodu kolejí protahovaly realizaci projektu. Trať však byla pak postavena
velmi rychle, v podstatě v průběhu jednoho roku. Zahájení provozu připadlo na 8.
listopadu 1896.
Vlastníkem dráhy byla akciová společnost, která od zahájení provozu (9. listopadu
1896) až do roku 1920 vykazovala hospodářský zisk. V roce 1925 byla dráha zestátněna
a snižující se počet cestujících zachránilo v roce 1930 zavedení provozu motorovými
vozy. V roce 1946 vyvrcholily snahy o prodloužení trati do Dačic, které vzaly za své
po komunistickém puči jako důsledek zrušení zemského zřízení a rozdělení území mezi
dva kraje. Vrchol provozu zažívala trať v 60. a 70. letech minulého století zejména
při zemědělských kampaních. Důležitým faktorem podporujícím využití trati, byla
přítomnost vojenské posádky v Jemnici. Parní provoz na trati byl ukončen v roce 1976.
Trať byla pověstná svými smíšenými vlaky - v síti ČSD nebylo obvyklé, aby motorový
vůz táhl vůz nákladní.
K 31.12.2010 skončila na trati pravidelná osobní doprava a až do současnosti jsou
na trať vypravovány nepravidelné vlaky turistického charakteru, v letních prázdninách
každou sobotu a neděli. Červenožlutá souprava Výletního vlaku vypravovaného pod
hlavičkou SVD-JZM několikrát do roka vyráží na trať jako jedinečná turistická atrakce.
Najdou se však i běžní cestující, pro které cesta není cíl, neboť veřejná doprava mezi oběma
městy o víkendu není téměř žádná. Na trati se objevují i nákladní vlaky se železným šrotem
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a dřevem. O letních prázdninách v sobotu a neděli se pak na trati již pravidelně objevuje
motoráček společnosti Railway Capital objednávaný městem Jemnicí.
Trať je zařazena do seznamu tratí určených k prodeji, pokud se prodej nepodaří, bude
nabídnuta obcím (v minulosti projevilo zájem město Jemnice) k bezúplatnému převodu.
Trať má status kulturní památky, což značně komplikuje její zrušení, či dokonce odstranění,
takže do budoucna se i nadále bude hledat možnost jejího dalšího využití a zachování.
Druhý rok úspěšného nizkonákladového provozu Výletního vlaku naznačuje, že trať si
svoji klientelu našla.
A jak budeme slavit? V Jemnici poslední prázdninovou sobotu 27. srpna!
Ze Znojma přes Moravské Budějovice do Jemnice a zpět vyjede historický vlak
vedený motorovým vozem M131 „Hurvínek“ s jedním vloženým obratem z Jemnice
do Moravských Budějovic, aby i lidé z Jemnice se mohli vlakem svézt. Dopravu
v tento den bude doplňovat Vyhlídkový vlak SVD-JZM a motorový vůz 810
společnosti Railway Capital.
Pro fotografy jako speciální dárek od ČD Cargo přijede nákladní vlak tažený velkou
motorovou lokomotivou, kterou si budou návštěvníci moci prohlédnout během dne
odstavenou v Jemnici. Nebude chybět ani parní lokomotiva - malí i velcí se budou
moci svézt na jemnickém nádraží vláčkem v měřítku zahradní železnice. V Moravských
Budějovicích bude otevřena „Mašinkárna“ a modelovým kolejištěm se pochlubí i čekárna
v Jemnici. Součástí oslav budou i výstavy k historii dráhy v moravskobudějovickém
Muzeu řemesel a v Kulturním domě v Jemnici. Podrobný rozpis celého programu oslav
bude na plakátech k akci i na webu www.svd-jzm.cz
A jak pojedeme o prázdninách? Již tradičně budou každou soboru a neděli v červenci
a srpnu jezdit tři páry osobních vlaků s odjezdy z Jemnice v 9.14, 12.55, 17.14 a z Mor.
Budějovic v 10.10, 14.30, 18.10. Ranní a večerní spoje bude zajišťovat motoráček
společnosti Railway Capital a prostřední pár spojů nabídne Vyhlídkový vlak.
Martin Kouřil, předseda SVD-JZM

Dětský den v Jemnici
V sobotu 28. 5. 2016 se v odpoledních hodinách proměnil zámecký park na park
olympijský, konal se zde Dětský den, tentokráte s podtitulem „Po stopách olympijských
her“.
Na startovní čáru se postavilo 63 dětí a přibližně stejný počet (pra)rodičů. Na děti čekalo
celkem 6 stanovišť – své sportovní schopnosti například prokázaly v hodu oštěpem, běhu
přes překážky, střelbě na cíl, či při slalomu s míčem. Za každý splněný úkol děti získaly
sladkost a body do startovní kartičky. Za splnění všech úkolů pak v cíli obdržely zlatou
medaili a pamětní diplom.
Rádi bychom poděkovali mladým slečnám Karolíně a Kristýně Poláčkovým za pomoc
při organizaci. Rovněž děkujeme sponzorovi Dětského dne – Zednictví Pavel Chvátal.
za spolek Mladí za rozvoj Jemnice David Chvátal
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Léto už je tady na vrcholu,
prázdniny, dovolená, i my
důchodci si léta užíváme.
Říkala nám jedna paní,
že se stala důchodkyní.
Našetřeno něco mám,
v létě k moři odlétám.
Je to pěkná odměna,
podívat se do světa.
Vyhřát si tam ztuhlé tělo,
aby mě nic nebolelo.
A pak zase zpátky domů,
užívat si dál důchodu.
Když od moře přiletěla,
seniorka se z ní stala.
Nechci být už důchodkyní,
seniorka se mi libí.
Chci být ještě pěkná žena,
býti pořád upravena.
Nesedět a nelenit.
Ještě se chci dobře mít.
Marie Čurdová

Vzpomínka
Dne 20. července 2016
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Karel DAŇHEL z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina
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Vzpomínka
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát
a s láskou na Tebe, tatínku, vzpomínat
Dne 23. července 2016
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk Bříza
Dne 30. 7. 2016 by se dožil 80 let
S láskou vzpomíná manželka a dcera Iveta s rodinou
a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 2. 8. 2016 uplyne 12 let od úmrtí
pana Antonína Tobolky z Radotic
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
Za tichou vzpomínku děkují
syn Josef a dcera Marie s rodinami

Vzpomínka
Dne 27. 8. 2016 vzpomeneme
10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vladimír Simandl
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Milada
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Okresní a krajská soutěž dorostu v požárním sportu
29. května se dorostenci z Jemnice účastnili jarní části celoroční činnosti dorostu.
Tato soutěž se konala ve sportovním areálu v Petrovicích. Za náš sbor zde startovali dva
dorostenci v kategorii starších a dvě dorostenky v kategorii středních.
Dorostenci:
Pavel Vacula celkově vybojoval 3. místo.
ZPV – 6. místo (podzimní část)
Běh na 100 m s překážkami – 2. místo
Dvojboj – 2. místo
Test z PO – 1. místo
David Lukš celkově obsadil 4. místo.
ZPV – 5. místo (podzimní část)
Běh na 100 m s překážkami – 4. místo
Dvojboj – 4. místo
Test z PO – 1. místo
Dorostenky:
Sandra Brabcová celkově obsadila 6. místo.
ZPV – neúčastnila se (podzimní část)
Běh na 100 m s překážkami – 6. místo
Dvojboj – 6. místo
Test z PO – 1. místo
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Aneta Šerková celkově obsadila 7. místo.
ZPV – neúčastnila se (podzimní část)
Běh na 100 m s překážkami – 5. místo
Dvojboj – 8. místo
Test z PO – 1. místo
Krajská soutěž dorostu se konala 5. 6. 2016 v Pacově
Okresní sdružení hasičů Třebíč po dohodě s vedoucími kolektivů a jednotlivců provedlo
výběr mezi dorostenci, kteří se účastnili okresní soutěže a sestavilo okresní družstvo. Toto
družstvo reprezentovalo okres na krajské soutěži v Pacově. Před vlastní soutěží proběhlo
několik tréninků v petrovském areálu. Z našeho sboru byli vybráni dorostenci Pavel Vacula
a David Lukš. Družstvo na krajské soutěži startovalo pod hlavičkou SDH Vladislav.
Celkově obsadilo 4. místo.
Požární útok – 2. místo
Štafeta 4x 100 m – 4. místo
Běh na 100 m s překážkami – 4. místo
Test PO – 3. místo
Více fotografií naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/SDH.Jemnice.
Pro JL za SDH Jemnice Milan Šerka.
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Kulturní kalendář
Mladoňovice
24. 7.		
		
27. 8. 		
28. 8. 		
28. 8. 		
1. 9. 		
9. 9. 		
9. - 11. 9.
11. 9. 		
		

Setkání seniorů a občanů Mladoňovic s dechovou hudbou Šohajka
(sportovní areál Chobot)
Rybářské závody pro děti (nádrž u č.p. 100) - začátek 13.00 hod.
Rybářské závody pro mládež a dospělé (nádrž u č.p. 100)
Střelecká soutěž „O pohár starosty“ (střelnice MS) - začátek 9.00 hod.
Začátek školního roku - slavnostní přivítání prvňáčků
Pouťová zábava (kulturní dům - SDH) - začátek ve 20.00 hod.
Pouťové slavnosti
Procesí poutníků k Dobré Vodě
– mládež v čele nese korouhve, účast rodičů s dětmi

Police
1. 7. - 31. 8.
		
1. 7. - 31. 8.
		
		
4. 9. 		

Otevření zámku Police pro veřejnost, otevření návštěvnického infocentra,
prohlídkové trasy pro návštěvníky, výstava
Letní kino v Polici
- začátky v 21.15 hodin, v případě nepříznivého počasí se akce ruší
(program na fb)
Pouť, poutní místo Hájek, celý týden lunapark u hasičské zbrojnice

Třebětice
23. 7. 		
31. 7. 		
6. 8. 		
27. 8. 		
28. 8. 		

Hasičské závody (sportovní areál)
Odpoledne při dechovce (Motákaréna)
Pivní slavnosti (Motákaréna - skupina VIGO)
Taneční zábava (hraje SPEKTRUM - Motákaréna)
Loučení s prázdninami (Motákaréna)

Pálovice
27. 8.		

Rozloučení s prázdninami - od 14.00 hodin na návsi

Rácovice
20. 8.		

Taneční zábava - „GENETIC“ - Sportovní areál Rácovice
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Kostníky
13. 8. 		
27. 8. 		
9. - 11. 9.
11. 9. 		
17. 9. 		

Noční hasičské závody - hřiště Hájek
Ukončení hasičské sezóny - náves
Tradiční pouť - pouťové zábavy - kulturní dům
Poutní bohoslužba - Hájek
Zeleninobraní - kulturní dům

Vratěnín
23. – 24. 7.
		

Historická slavnost u příležitosti 765. Výročí od první písemné zmínky
o obci Vratěnín

Vratěnín
1251 - 2016, 765 let od první písemné zmínky
V historických pramenech se Vratěnín poprvé připomíná r. 1251, kdy byl ve vlastnictví
Vikarta z Trnávky. Ten obec daroval premonstrátskému klášteru v rakouském Gerasu.
Český král Jan Lucemburský v r. 1325 povýšil Vratěnín na městečko, dal mu současně
právo výročního trhu a dokonce hrdelního soudu. Král Zikmund zapsal Vratěnín
v r. 1423 lénem Lipoltovi z Krajku a následně došlo k sepsání vratěnínských městských
práv a o městečku se hovořilo jako o tržním místě. Všechna dosavadní privilegia a k nim
právo jarmarku potvrdil v r. 1498 král Vladislav II. V letech 1548 až 1564 je zde mezi
majetkem rodu Krajířů uváděná tvrz, později přestavěná na zámeček, dnes č.p. 1. V této
době zde existoval vrchnostenský dvůr a k roku 1540 také pevnost, která již r. 1628
byla neudržovaná a pustá, dnes areál bývalého kláštera. Roku 1564 prodal Václav Krajíř
městečko Vratěnín, tvrz a některé další zboží Adamu Volfovi Krajířovi, který vše ještě
téhož roku prodal Štrejnům ze Švarcenavy. Od té doby sdílel Vratěnín osudy uherčického
panství. V r. 1685 došlo ve Vratěníně přízní hraběte Františka Benedikta Berchtolda a jeho
manželky k založení kláštera augustiniánů bosáků. V roce 1697 byl odevzdán zámeček
ve Vratěníně mnichům, kteří přišli z Vídně. V roce 1699 byl položen základní kámen
k loretánské kapli a r. 1719 byla zahájena stavba nového kláštera, který byl zasvěcen
Mikuláši z Tolentina, a stavba byla dokončena v r. 1730. Již v roce 1740 byl Josefem II.
vydán dekret o zrušení kláštera.
Za vpádů Francouzů, v době napoleonských válek, byla v klášteře zřízena vojenská
nemocnice. Klášterní kostel zůstal opuštěný a v roce 1821 vyhořel. I samotný Vratěnín
postihly v letech 1806, 1816 a 1817 rozsáhlé požáry. Pro městečko Vratěnín vedla stará
kupecká a později poštovní cesta z Prahy na Vídeň. Na této cestě bylo vybudováno
v letech 1526 až 1532 první poštovní spojení mezi Prahou a Vídní. Kolem roku 1700
byla v městečku postavena velká poštovní budova, dnes sídlo obecního úřadu. Po roce
1750, za vlády Marie Terezie byla vybudována nová císařská silnice, která vedla z Prahy
na Jihlavu, Znojmo, Holabrun a Vídeň a od této doby se datoval úpadek městečka Vratěnín
i pozdější zánik poštovní stanice.
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V katastru obce se nachází archeologická lokalita s místním názvem U kola.
Jedná se o středověký hrádek nižší šlechty a na poli kolem hrádku měly být nalezeny
kamenné sekery z období neolitu (mladší doby kamenné 4 800 - 4 000 př. Kr.)
a střepy nádob z období latenského (450 - 0 př. Kr.). Toto je jen část z bohaté historie
městečka Vratěnín, ale i z tohoto je zřejmé, že toto malé městečko bylo v minulosti
významným místem.
Zastupitelstvo obce Vratěnín rozhodlo, že ve dnech 23. a 24. července 2016 (v době
konání pouťových oslav) uspořádá historickou oslavu u příležitosti 765 let od první
písemné zmínky, na kterou Vás srdečně zveme.
Martin Kincl, starosta obce

Radotice
Proč už mnohé není jak má být?
Léto, to léto jak známe ze svého dětství, nemusí být zrovna tím létem, jak má opravdu
být. Zkušenosti nás starších to ale tak vidí. Proč? Střídání čtvero ročních období bylo
za jejich mládí pocitově patrné a člověk nemusel mít preventivně na věšáku zimní bundu
i v létě, jak je to nezbytné dnes. Nabízí se úvaha označit stávající období roku jako dvojí,
„parné a chladné.“ Co se stalo tak podstatného, že během průměrného věku člověka
došlo k tak rozdílným klimatickým změnám, když poznatky o tom vypovídají, že průběh
podobných změn se datoval staletími až tisíciletím.
Jsme tou příčinou my lidé, naše počínání a překotný rozmach techniky? Je příčinou
nebývale vysoká spotřeba energií všeho druhu, čímž si pod kotlem klimatických změn
přitápíme a nebo je toto dění mimo náš vliv, jak se dovídáme od odborné veřejnosti, která
je názorově rozdělena? Máme uvěřit těm, co říkají, že jsme to my a naše konání a ti druzí,
že jsou „lobbisté“ mající za úkol vyvrátit názor, že původcem naše počínání je? Počínání,
které se nedá zastavit, poněvadž jsme na něm životně závislí všichni. Kdo z nás by si jen
na chvíli dokázal připustit myšlenku návratu na stromy a do jeskyní, když máme doma
komfort a v garáži auto. Jedná se o impulsní způsob vyvolání obav, ne hrůzy v populaci,
abychom to jako velké ohrožení vzali vážně a snáze pochopili, že řešením bude slevit ze
zbytného komfortu u každého z nás bez rozdílu.
Nad tím vším bdí stát svými opatřeními, které je povinen nekompromisně vyžadovat.
Najdou se jistě chytráci a spekulanti, kteří budou mít snahu vymanit se z platby tohoto
desátku a stát se ve své naivitě nezávislými. I takové možnosti se dnes již nabízí. O těchto
snahách, říká jeden teoretik na situace „den poté“, že takovému jedinci by záviděl jen
první den, další pak už ne, protože ani celá smečka pitbulů by nezabránila tomu, aby se
k němu přišel ohřát i ten zbytek, co na takový luxus neměl. Jak je patrné, nejde o strašení,
ale o nezbytnost hledat řešení pro všechny.
Jen v našem prostoru se hydrologické poměry za posledních sedmdesát let zhoršily
několikanásobně a nárůst exhalací vzrostl rovněž v násobcích. Jsme tedy, i když malí, ale
přispěvateli těchto změn.
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Lidstvo se potýká s řadou dalších problémů a potíží, které naše předky neprovázely
v takovém rozsahu a budou patrně plodem až našeho civilizačního rozmachu. Krotit
příčiny, které to vyvolávají, je opravdu práce nelehká. V opozici se nachází více subjektů
různého vlivu, ti mocnější kladou, obrazně řečeno, „nůž na krk“ žadateli. Ten zpravidla
pod tíhou nárůstu sekundárních potíží od požadavku couvne a vědomé ohrožování běží
dál.
Příkladně jeden předseda JZD již kdysi řekl: „Vyrobit obilovinu méně geneticky
a chemicky vybuzenou lze, způsoby jsou známy, bude jí méně a holt se ten rohlík
na někoho nedostane.“ V té době byly výnosy třicet pět až čtyřicet centů po hektaru.
Jaký asi to musí být produkt dnes a budu skromný, když výnos je centů šedesát. Takže,
civilizační následky i přes schopnost organizmu postupného přivykání si na nové látky
u konzumentů, jsou na vzestupu.
V posledním desetiletí zaznamenáváme, že naši zemědělci se navíc snaží přemalovat
tento krásný kout naší modré planety Země na žluto, zlí jazykové říkají, že to asi nebude
pro jednotvárnost, ale pro peníze. Přes toto všechno se nám daří prodlužovat lidský věk,
který na druhé straně staví zdravotnictví před nákladné léčebné úkony ve velkém rozsahu.
Vyvstává otázka kde na to brát?
Zrodilo se slovo „eutanázie“, osvobozovací od nesnesitelností, ale jsme lidé a nabízí
se obava ze zneužití. Lékař říká: „Studoval jsem, abych uzdravoval, ne abych zabíjel“.
Podle něj jde o systémovou úchylku, deviaci, a to správné není.
Pracujte a množte se, nám popřál praotec Čech, když nám zanechával tuto kotlinu
oplývající mlékem a strdím. Dokud jsme ctili jeho odkaz, dařilo se. Obrat nastal, když
nás fádnost spokojeného života svedla nahlédnout k sousedům a převzít způsoby jejich
života. Kromě brambor, které jsme od nich získali (říká se o nich, že ty vyřešily v Evropě
hladomor), se nám krátce předtím dostalo i tabáku, který naopak nepřinesl valný užitek
a od počátku byl proti němu odpor.
Dnešní kuřák snad ani netuší, jaké tresty tehdy hrozily milovníkům jeho kouření.
Od démonizace provinilce, krutých tělesných trestů, nezřídka končících až smrtí.
Postupně však panovníci mírnili zarputilý odpor proti kuřákům na omezení podobná
dnešním „kouření v pivnicích“ a to vše kvůli penězům, které rozvoj tabákového průmyslu
přinášel. Problém, který byl bagatelizován, se nevyřešil do dnešních dnů, řeší se až
na vládní úrovni hrozící i rozkolem v době, kdy je tolik důležitějších věcí, než je problém
s hrstkou nezodpovědných kuřáků, kteří ohrožují především sami sebe, komu není rady,
tomu není pomoci.
Mnohem závažnějším se jeví naše evropské prvenství v požívání drog mladistvými.
Tento rozvinutý nešvar u nás se nečítá na dobu staletí, jako u tabáku, ale několika desítek
let. Ti, co s tím mají co do činění, varují před možnými následky, které z toho do budoucna
vyplynou. Je nebezpečí mentálního ohrožení kvality národa a jak je z vnějšku patrné,
žádný poplach vyhlášen není.
Tímto se musíme cítit ohroženi, kromě nich, všichni. Benevolence politiků, škol
a rodin v této věci je neospravedlnitelná, terapií je soustavné zdůrazňování jim o jak
svobodný život se tímto pokleskem připraví. Jen pouhá suchá litera zákona v této věci
jakkoliv výstražná je bezzubá.
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Blahopřejeme jubilantům:
Vaňurová Marie
Nevěčná Anna
Zelenková Marie
Liška Miloslav
Zelenka Jan

		
		
		

80 roků
70 roků
71 roků
89 roků
76 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15. srpna 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

50 / Jemnické listy / červenec - srpen 2016

červenec - srpen 2016 / Jemnické listy / 51

Obrazový seriál

Jemnice - Tyršova tř. - zdravotní středisko - 1980

Jemnice - Tyršova tř. - Hájenská škola
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