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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané.
Skončily prázdniny, které jsou pro žáky a studenty obdobím nejkrásnějším. Pro mě však
letos znamenaly vcelku rušnou část roku, při které se neustále vyvíjela situace s opravami
veřejných ploch, komunikací a chodníků nejen v centru našeho města. Jakmile „zavrtáte“
pod povrch země, vždy se objeví řada skutečností, které vás donutí doplnit nebo pozměnit
byť sebedokonalejší projekt. Původní harmonogram časový a rovněž finanční musíte chtě
nechtě změnit.
Nejinak tomu bylo s dlážděním v centru města. Podařilo se skloubit harmonogram prací
tak, aby nebyl ovlivněn letošní Barchan. Zato patří, mimo jiné, poděkování firmě BanStav
a s nimi spolupracující partě dlaždičů, kteří, jak všichni vidíme, odvádějí velmi dobrou
práci. Před dlážděním chodníku na Husově ulici byl ale zjištěn havarijní stav dešťové kanalizace, který je nutné opravit. Je snaha stihnout opravu ještě před začátkem školního
roku tak, aby zde nebyly otevřené výkopy. Dláždění bude pochopitelně trvat déle vzhledem
k rozsahu a pracnosti, ale odměnou nám bude nový chodník bez výmolů. Rovněž v průchodu z Havlíčkova náměstí na náměstí Svobody byla provedena rekonstrukce kanalizace.
Stav se zjišťoval až po odkrytí a řada věcí se řešila tzv. za pochodu. Po dohodě s vlastníkem
domu se zde opravilo a rozšířilo osvětlení a vzhledem k tomu, že za stav tohoto průchodu
zodpovídají někteří jemničtí občané, bude opravena i omítka.
V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace jsme se s vedením základní školy dohodli, že
během prázdnin se vyřeší některá problematická napojení odpadů budovy ZŠ. Bylo tedy
opraveno napojení odpadu z budovy v místě staré tělocvičny směrem na Horní valy a druhé
v místě nové tělocvičny směrem do Malé branky.
Jistě jste si všimli, že na Malé brance došlo k úpravě terénu a povrchu značně odlišné
od té původní. Souvisí to s vypracovaným strategickým plánem rozvoje zeleně města nazvaného Zelené cesty městem. O tomto projektu jsem informoval již dříve. Jeho hlavním
cílem je dát městské zeleni určitý řád, aby bylo možné systematicky postupně jednotlivé
části města upravovat a vytvářet. Máme v Jemnici již vytvořený systém pěších tras jako
turistických okruhů a zmiňovaný projekt na něj navazuje. Významnou částí pěších tras je
právě Malá branka a Horní valy, kde se prováděly práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Rozpracování uvedené strategie pokračovalo tedy právě zde. Provedli ji renomovaní
architekti zabývající se zahradními a krajinářskými projekty. Součástí úprav je nejen zeleň,
ale rovněž mobiliář, který bude určovat jednotný styl na zmiňovaných trasách.
Další součástí rozpracované strategie je rovněž úprava arboreta pod názvem Regenerace
městského parku v Jemnici. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele a celá
akce má být ukončena do konce června 2017. Odstranění části zdi na ulici Budějovická si
vynutil havarijní stav tohoto letitého oplocení, které je navíc zhotoveno z pálených tvarovek. Ty se již sehnat nedají, a proto je není čím nahradit. Oplocení je provizorní a po provedení úprav v rámci zmiňovaného projektu bude odstraněno a převážná část areálu bude
volně přístupná bez omezení z Penkovy ulice.
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Zatím úspěšně pokračují práce na budově bývalé pošty a sýpky. Objekt bude odvlhčen
a opravena fasáda. Okna již byla vyměněna dříve. Vzhled budovy tak velmi prospěje dojmu, který má návštěvník Jemnice na očích při příjezdu od Moravských Budějovic. I zde
se po odkopání zeminy objevilo něco, co si řada pamětníků již neuvědomuje. Terén v okolí
budovy byl původně více jak o jeden metr níže, než je současný stav. K jeho zvednutí
a zasypání oken do sklepů muselo dojít někdy v 50. letech. Po úpravě se, mimo jiné, zlepší
i vlhkostní poměry v přízemních bytech.
Rovněž na zámku bude pokračovat další etapa oprav krovů a střechy hlavní budovy.
Bylo dokončeno digitální zaměření hlavní budovy, takže máme kompletně zaměřený celý
areál zámku.
V době, kdy se Vám dostávají Jemnické listy do rukou, se již patrně započalo s výstavbou křižovatky Znojemská – Budějovická. Akci za cca 11. mil. Kč provádí Kraj Vysočina
za účasti města Jemnice. Během stavby bude ještě provedena oprava vodovodu v části ulice
Znojemská, který je ve špatném stavu a nedostatečně dimenzovaný.
Na závěr chci popřát školákům a studentům šťastné vykročení do dalšího školního roku.
Nás všechny snad čeká ještě řada krásných slunečných dní pozdního léta. Snažme si je užít,
jak nejlépe umíme.
Ing. Miloslav Nevěčný,
starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
loňská vedra si účast na letošních prázdninách odpustila, a to
se značně negativně projevilo na návštěvnosti jemnického
koupaliště. Za celou loňskou sezónu si vody ve víceúčelové
vodní nádrži užívalo 11 412 plavců, v letošní chladné sezóně
(do 15. 8.) jich bylo pouze 3 145.
Všechno zlé je však k něčemu dobré a pozitivní vliv v návštěvnosti zaznamenal například kostel svatého Víta, enormní
zájem je také o víkendové jízdy vyhlídkového vlaku Spolku
pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Mile jsme byli
překvapeni z velkého zájmu o projekt „Jemnice patří dětem“.
Rozesmáté tváře dětí a spokojení rodiče - to byla ta největší odměna pro pracovníky odboru
kultury MěÚ v Jemnici, kteří celou akci vymysleli. Poděkovat je třeba i těm, kteří se do pořadatelství „dětských sobot“ a výtvarných dílen připojili.
Jedním z vrcholů kulturního léta v Jemnici byla už VI. jemnická bitva (více samostatný
článek). Stovky převážně přespolních návštěvníků jistě své stokoruny vstupného nelitovali.
Jemnická bitva není konkurencí historické slavnosti Barchan, je to další doplněk do mozaiky, která by měla naši královskou Jemnici vykreslit tak, jak si zaslouží. Totiž ve své zlaté
době středověku, kdy jsme disponovali takovými právy královského města, o kterých se
dnes daleko větším městům mohlo jen zdát. Další kamínek do mozaiky zlatého věku města
vsadíme už 17. září, kdy do zámeckého parku zavítají nekompromisní středověcí bojovníci
připraveni se utkat v souboji o Pohár města Jemnice.
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Je dobré si zlatou dobu připomínat, je lepší si ji zopakovat. Věřím, že se před námi
otevírá světlá kapitola dějin města Jemnice. Protože stále není nic rozhodnuto, nebudu se
rozepisovat s detaily. Mám na mysli předně příchod strategického investora v oblasti výroby automotive, resp. upevnění jeho pozice v našem regionu. V návaznosti by mělo navázat
uvolnění trhu s byty, po kterých volá stále více zájemců. V neposlední řadě je to příprava
parcel v další lokalitě Na Předlískách. Věřím, že i díky těmto okolnostem se nám podaří
zvrátit negativní demografický vývoj v našem městě.
„Přihodíme-li“ do sbírky připravované projekty Kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury, stejně jako záměry města Jemnice (viz internetové stránky města - Strategický
plán rozvoje města Jemnice), pak můžeme hrdě prohlásit, že Jemnice bude doslova vzkvétat
před očima. Už dnes vidíme nově celoplošně zaasfaltované ulice, obnovy fasád městských
domů, zásahy v historickém centru či přibývající dětská hřiště včetně prvků pro dospělé
(workout).
Letošní léto, které naštěstí ještě nekončí, prověřilo i stav kanalizace v našem městě. Pamatujete jistě 27. červenec, kdy se Jemnicí přehnala velká průtrž mračen a ulicemi se doslova valily rozbouřené řeky. Byli jsme v terénu a situace byla patrně vůbec
nejhorší v ulici Budějovická, Široká, Topolová a Lípová. Na dvou posledně zmíněných
tlak vody odhazoval poklopy kanalizačních šachet. Někteří „odborníci“ na slovo vzatí
situaci vyhodnotili tak, že je prostě kanalizace špatně udělaná. Skuteční odborníci Vám
pak řeknou, že běžně je kanalizace projektovaná na dvouletou (někdy max. pětiletou
vodu). V případě silného přívalového deště tak nemusí být kapacita kanalizace dostatečná. Pak se může též stát, že Vám obsah kanalizace vnikne do nemovitosti - většinou
sklepa. V případě, že by se vina ukázala na straně Svazku vodovodu a kanalizací jako
vlastníka či Vodárenské akciové společnosti a. s. jako provozovatele, pak máte možnost
náhrady škody. Většinou se však zjistí, že vlastník domovní přípojky její stav podcení
a například neopatří přípojku zpětnou klapkou. A plný sklep tak může být na světě.
Rád bych ještě ocenil pohotovost bezpečnostních složek Integrovaného záchranného
systému. Policie ČR byla v té době v terénu, Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
okamžitě napravoval následky velké vody v Jemnici do chvíle, než musel přejet k daleko závažnější situaci v sousedních Slavíkovicích. My jsme si ještě prověřili funkčnost
nové odlehčovací komory u autobusové zastávky v Podolí, která chrlila hektolitry vody
do řeky přesně tak, jak to má v „popisu práce“. Díky tomu, že komora dostála svému
jménu a odlehčila masu vody z potrubí, nedocházelo ke vzdouvání kanalizace. Stejně
tak se na odlehčené části kanalizační sítě nestalo, aby poklopy šachet opouštěly svá
místa.
Vážení spoluobčané, na závěr mého příspěvku mi dovolte, abych zejména žákům a studentům popřál co nejmenší šok ze vstupu do dalšího školního roku, mnoho úspěchů při
studiu a nám všem příjemné vykročení do barevného podzimu.
Na úplný závěr přidávám opět kontakty, na kterých mne můžete zastihnout. Mobilní telefon 775394944, e-mail: mistostarosta@mesto-jemnice.cz nebo přímo na osobní
schůzce.
Ing. Petr Novotný,
místostarosta města Jemnice
6 / Jemnické listy / září 2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Jemnice
zastoupené tajemníkem Městského úřadu v Jemnici, Husova 103, 675 31 Jemnice,
vyhlašuje dne 24.8.2016 dle § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa





pracovník odboru kultury

platové zařazení - 8 . platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb.
místo výkonu práce - město Jemnice a jeho části
datum nástupu - po ukončení výběrového řízení od 1. 10. 2016
trvání pracovního poměru – doba neurčitá

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
Splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který
ovládá český jazyk
c) způsobilost k právním úkonům
d) bezúhonnost
e) splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem
Další požadavky:
Požadované vzdělání
 minimálně středoškolské ukončené maturitní zkouškou
Požadované znalosti
 samostatnost, pečlivost, schopnost jednat s lidmi, schopnost řešení problémů
 řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řízení
 znalost práce na PC, (MS Word, Excel, Outlok, Power Point, Internet
 základní znalosti o územně samosprávném celku a činnosti ve státní správě a samosprávě
Další dovednosti a schopnosti
 dobré komunikační vystupování
 odpovědnost, týmový přístup
 znalost cizího jazyka AJ, NJ výhodou
 zkušenost a praxe v oblasti kultury, propagace
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti:
(viz.§ 6 odst.3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů):
 jméno a příjmení a titul zájemce
 datum a místo narození zájemce
 státní příslušnost zájemce
 místo trvalého pobytu zájemce
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číslo občanského průkazu,nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde li o cizího
státního občana,
 datu a podpis zájemce.
K přihlášce je nutno doložit:
( § 6 odst.4. zákona č 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů)
 Strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním
zaměstnáních a případných odborných znalostech a dovednostech týkajících se
praxe v oboru
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce,u cizích státních
příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
pokud domovský stát doklad nevydává, tak čestné prohlášení
 čestné prohlášení o bezúhonnosti, že dotyčný nebyl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným za přestupek nebo správní delikt
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení
o absolvovaných kurzech a školeních
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nebo podat v obálce , která bude označena slovy – „ Výběrové řízení – pracovník odboru kultury“ na podatelně městského úřadu
tak, aby byly doručeny nejpozději do 20. září 2016 do 15.00 hodin na:
Městský úřad Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice,
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Pacas, tel. 568 450 221 kl. 204, e-mail:pacas@mesto-jemnice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Jemnici dne 24. 8. 2016
Ing. Miloš Pacas, tajemník městského úřadu


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
•
•
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Změna jízdního řádu ranního školního autobusu
z Jemnice do Dačic
Změna se týká spoje číslo 340571 8 a je platná od 28. 8. 2016. U tohoto spoje dochází
k těmto změnám:
Autobus bude vyjíždět místo 7:10 hodin z Jemnice o pět minut dříve, tj. 7:05hod.
(na všech zastávkách po trase bude tedy o pět minut dřív).
Autobus pojede nově ke „staré“ škole v ul. Komenského v Dačicích a zde bude končit
(již nepojede na autobusové nádraží).
Doufám, že tato změna nebude nikoho omezovat - z Jemnice jede v 7:25 hod. další
autobus, který jede až na autobusové nádraží v Dačicích. Z Třebětic jede v 7:17hod. další
autobus, který jede přes Manešovice také až na autobusové nádraží v Dačicích.
Tato změna je reakcí na stížnosti rodičů, kteří argumentovali, že tento školní autobus
nezajíždí až ke „staré“ škole a děti chodí pozdě do „nové“ školy na vyučování.
Bc. Miloš Novák,
místostarosta města Dačice

Slovo hejtmana
Končí mé druhé funkční období ve funkci hejtmana Kraje Vysočina a je tedy čas
bilancovat. Jaký je můj zásadní pocit při této příležitosti? Bylo mi ctí vést kraj, na jehož všech úrovních jsem se setkával s množstvím lidí ochotných poctivě pracovat pro
společný prospěch. Starostové měst a obcí, úředníci, zaměstnanci kulturních, školských
a zdravotnických zařízení, pracovníci ve službách, ve firmách a ostatní občané našeho
kraje – všude jsem nacházel poctivé a zaujaté pracanty. Je mou radostí projíždět krajem
a vidět krásné opravené domy a firemní provozy, celou naši malebnou Vysočinu.
Politici často rádi mluví o změnách, kterých dosáhli. Já si ale myslím, že hlavním
pozitivem ve vývoji Kraje Vysočina je stabilita a solidnost bez extrémních výpadků.
Od začátků jeho existence – i za vedení kraje hejtmany Františkem Dohnalem a Milošem
Vystrčilem – byla pro něj typická spolupráce všech zúčastněných a vůle po výsledcích
ve prospěch celku. Vleklé spory, přenášení osobních averzí a zájmů do politiky – to nepřináší do stavu společnosti nic dobrého. Až na malé výjimky se nám dařilo těmto situacím
vyhnout.
Můžeme mít různé názory na řešení problémů, společná musí být slušnost v jednání
a vůle pracovat ve prospěch všech občanů Vysočiny. Také proto se cítíme na Vysočině
příjemně a vnímáme, že náš kraj je regionem vlídných a schopných lidí.
Rád bych všem občanům Kraje Vysočina velmi poděkoval, rozvoj kraje a jeho úspěchy jsou především jejich zásluha a popřál jim do budoucna pevné zdraví a časté pracovní
i soukromé radosti.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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Odzvoněno
Posledním dnem měsíce srpna zazněl naposledy refrén prázdninové hymny: „Jsem volný,
aleluja“. Jemnické autobusové nádraží i náměstí Svobody opět ožilo dětmi se školními
brašnami. Některé přicházejí ke škole po Husové, jiné myší dírou nebo Zámeckou uličkou.
Jsou ale i tací záškoláci, kteří se k ZŠ přibližují raději oklikou pod městskými hradbami, aby
ještě stihli trochu utlumit či provětrat své plíce i mysl. Ulice V Zahrádkách takový „relax“
přímo nabízí. Všechny tyto cesty však nakonec vedou k zastavení v „pekošce“, kde lze doplnit
tekutiny, zakoupit svačinu či pořídit něco na zub.
Ukládat vědomosti do prázdninami zlenivělé a internetem zaplevelené paměti není vůbec
snadné. Bez vesmírné trpělivosti pedagogů, se kterými rodičové samozřejmě táhnou za jeden
provaz, by se restart jejich pozornosti jen tak nezadařil. Ale i tak hrozí, že hledání školních
pokémonů, zjevujících se od sklepa až po půdu, bude stále narušovat jejich pozornost.
Základní škola má svůj program již v samotném názvu. Má položit základ – fundament –
pro další učební nebo studijní obory. Součástí vzdělávání je i výchova k spolupráci. Proto je
důležité, aby se z jedinců, kteří mají v důsledku počítačů a aifonů velký sklon k posilování
svého individualizmu, stále znovu a znovu vytvářel kolektiv. Týmová práce je důležitá v každé
lidské činnosti. Dobře jsme si potřebu vzájemné propojenosti mohli uvědomit při Světových
sportovních hrách v brazilském Rio de Janeiru. I tenista potřebuje ke hře protihráče, jinak
si může donekonečna pinkat maximálně se zdí. Navíc bez spolupráce s trenérem by žádný
kolektiv ani vysoce nadaný jedinec na zlato nedosáhl. Právě učitel je v takové roli trenéra kouče. Má rozvíjet a motivovat nadané, podporovat a povzbuzovat méně vybavené a ze všech
vytvářet jeden tým. Samouci se totiž jen málokdy stanou mistry svého oboru.
Další výbavou školy pro rozvíjení osobních kvalit a vloh žáků jsou nepovinné předměty
a kroužky. Mají být doplňkem obecné přípravy, ale někdy mohou pomoci určit i celoživotní
profesi. Specializace je v současné době nutná ve všech pracovních a vědních oborech,
kultuře i sportu. Jedním takovým nepovinným předmětem je i výuka náboženství, jehož
součástí je etická výchova. Křesťanské hodnoty dlouhodobě formovaly smýšlení a chování
národů střední Evropy, Východu i Západu. Díky tomu se podařilo, přes všechny nedostatky
a selhání jednotlivců či různých seskupení, dlouhodobě vytvářet demokratickou společnost,
jejíž základem je svoboda a právo pro všechny. To je ostatně obsaženo v nápise na budově
bývalého soudu mezi radnicí a školou: Justitia regnorum fundamentum. /Spravedlnost
- základ království. / Je-li soustavně porušován řád pokojného soužití, stabilita rodiny
a právní jistoty pro velké a malé, silné i slabé, pak je to jen otázkou času, kdy místo míru
zavládne nejistota a chaos. Znovu a znovu se potvrzuje, že mír na zemi a pokoj mezi lidmi
i národy je darem Božím. A Bůh dává tento dar tam, kde je uznáván a zachováván řád,
který určil a který patriarcha Mojžíš vytesal na hoře Sinaj do kamenných desek. Porozumět
Desateru, a tak se učit rozlišovat dobro od zla, je stejně důležité jako znát kladná a záporná
čísla v matematice. Belgičtí biskupové se letos na konci školního roku obrátili na věřící
rodiče s výzvou, aby svým dětem umožnili náboženskou výchovu. V pastýřském listě
doslova píší: „Tato výchova je prevencí proti fundamentalismu stejně jako proti ztrátě
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vlastní identity.“ Utváření osobnosti dítěte vyžaduje celistvost v jeho historické paměti.
Dějiny světa se totiž stále opakují, a proto se nadarmo neříká, že historie je učitelkou života.
Náboženský fenomén zaujímá v dějinách zásadní místo. Ten, kdo nezná svou minulost
– utvářenou dlouhá léta různými duchovními proudy - se jen těžko vyzná v přítomnosti
a tím obtížněji projektuje bez chyb svoji budoucnost. Chtěl bych tedy tímto vyzvat rodiče,
aby svým dětem dopřáli maximum vědomostí v čase jejich zrání, a tak i skrze náboženskou
výuku je co nejlépe připravovali na život v dospělosti. Na rozdíl od nás, kteří jsme
po tragických padesátých letech spíše směřovali k poklidu, děti dnes čeká doba výrazně
složitá a náročná. Jen víra v sílu dobra, pravdy a lásky může pomoci překonávat
pokušení spoléhat na sílu zla, klamu a nenávisti. Výuka náboženství je v novém školním
roce 2016/17 plánována v přízemí ZŠ ve třídě za jídelnou a šatnami. Učí se v každém
ročníku, křest dítěte není podmínkou.
Rozvrh hodin je na vývěsce kostela i na internetu: www.farnostjemnice.cz
Mons. Josef Brychta, jemnický farář     

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.
Osnova kurzu:
Historie počítačů, historie internetu, internetové vyhledavače, elektronický obchod
(e-obchod), sociální sítě, veřejná správa a počítače
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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XXI. veletrh vzdělávání DIDACTA 2016
Tradiční veletrh vzdělávání DIDACTA se návštěvníkům otevře ve čtvrtek 20. října 2016 od 9 do 17 hodin v prostorách Střední průmyslové školy
Třebíč (Manž. Curieových 734). Cílem veletrhu je podat veřejnosti ucelený
přehled o nabídkách vzdělávacích aktivit škol a školských zařízení.
Veletrh umožní prezentaci vzdělávacích institucí především
z kraje Vysočina a dalších krajů ČR (Olomoucký, Jihomoravský,
Pardubický, Jihočeský, Zlínský) a tím bude přínosný zejména pro
rodiče, kteří stojí před rozhodnutím, kam umístit své děti do dalšího vzdělávacího procesu po ukončení základní školní docházky.
Na letošní ročník je přihlášeno mnoho vystavovatelů, mezi
kterými nechybí např. Česká zemědělská akademie v Humpolci,
Střední zahradnická škola Rajhrad, Hotelová škola Brno, Střední škola stavební Jihlava,
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč a mnoho
dalších.
Na stáncích i na venkovním prostranství budou jednotlivé střední školy a učiliště prezentovat nabízené studijní obory a informovat o své škole a jejím zázemí, aktivitách a možnostech propojení studia s praxí. K účasti na veletrhu bylo osloveno i několik firem, které
budou na veletrhu prezentovat možnost pracovního uplatnění žáků v průběhu a po dokončení studia.
Srdečně zveme všechny rodiče a budoucí studenty k návštěvě již 21. ročníku tohoto
veletrhu.
Petra Valová, projektový manažer, OHK Třebíč

Třídění odpadu
Milí odpad třídící i netřídící občané, řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů
představuje statisícové úspory nebo naopak nešlapání obalů představuje statisícové náklady? Jak je to možné?
Je řada způsobů sběru plastu např. sběr prostřednictvím veřejných kontejnerů, sběr
do soukromých popelnic přímo od domu nebo pytlový sběr. My použijeme pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip platí pro všechny typy sběrů. Náklady
na nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle nebo nádoby o objemu 120
litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správně nastaven). Příspěvek od autorizované obalové
společnosti činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných plastových obalů. Další a zároveň poslední informací potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita pytle/nádoby. Do 120 litrové
nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET lahví nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.
Hmotnost

Příjmy

Náklady

Zisk / Ztráta

1,2 * 5 = 6 Kč

12 Kč

6 – 12 = Ztráta - 6 Kč

3,5 * 5 = 17,5 Kč

12 Kč

17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč

1,2 kg nepošlapaných PET
3,5 kg pošlapaných PET
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Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se
ztrátou -6 Kč na pytli/nádobě nebo se ziskem + 5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží jen na tom, zda se šlapou nebo nešlapou
obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další
obaly.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce, která ročně předá k recyklaci 40 tun plastů,
tak už se pohybujeme v řádech statisíců, a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se tyto peníze musí vzít
z rozpočtu obce/města, nebo kvůli tomu podražit na poplatku za odpady, je to naprosto zbytečné a doslova do vzduchu
vyhozené peníze. Pokud nejste z tohoto článku moudřejší,
doporučujeme zhlédnout 3. díl pořadu MOJEODPADKY
na Facebooku nebo na Youtube pod názvem Statisíce ve vzduchu. Přejeme příjemné
sledování a spousty pošlapaných obalů.
Ing. Radek Staňka, pořad MOJE ODPADKY

Kriminalita na Třebíčsku v prvním pololetí
Letos došlo v prvním pololetí na Třebíčsku k celkem 642 trestným činům, z tohoto počtu
se jich policistům podařilo do současné doby 59,97 % objasnit. Ve stejném období loňského
roku došlo k celkem 796 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 58,54 % případů (v prvním pololetí roku 2014 bylo spácháno celkem 829 trestných činů a policisté jich objasnili
51,87 %).
V letošním roce tak došlo ke snížení počtu trestných činů, a to o 154 skutků a zároveň se
policistům podařilo zvýšit objasněnost. V porovnání s rokem předloňským došlo letos dokonce o 187 trestných činů méně.
K poklesu počtu spáchaných trestných činů došlo v téměř všech oblastech. Značný rozdíl
je u majetkových trestných činů, kde klesl počet skutků o 88. Také hospodářské kriminality
bylo v meziročním porovnání méně, počet spáchaných deliktů se snížil o 55 a mravnostních
trestných činů je v porovnání s loňským rokem téměř třetina. Pozitivní je také snížení počtu
skutků spáchaných v oblasti násilné trestné činnosti, kde se v minulé době čísla spíše zvyšovala.
V prvním pololetí letošního roku kriminalisté trestně stíhali celkem 459 osob (vloni jich
bylo 425). Z tohoto počtu je 240 recidivistů, 62 žen a 36 osob mladších osmnácti let. U 132
trestných činů policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky. V prvních šesti měsících spáchaly osoby mladší osmnácti let celkem 40 trestných činů, což je o jedenáct více než ve stejném období vloni.
K nejvíce trestným činům došlo v prvním pololetí v Třebíči a obcích v jejím okolí.
Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Třebíč prověřovali policisté celkem
360 trestných činů, z nichž se podařilo 55 % objasnit (vloni to bylo 437 trestných činů s objasněností 55,61 %). Na Hrotovicku došlo v letošních prvních šesti měsících k 58 trestným
činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 74,14 % (vloni to bylo 77 trestných
činů s objasněností 70,13 %). Na Jemnicku prověřovali policisté 51 trestných činů, z nichž je
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objasněno 68,63 % (vloni to bylo 48 trestných činů s objasněností 54,17 %). Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Moravské Budějovice došlo k 102 trestným činům,
objasnit se policistům dosud podařilo 64,71 % (vloni to bylo 130 trestných činů s objasněností
64,62 %). Na Náměšťsku došlo v prvním pololetí k 71 trestným činům, objasnit se z tohoto
počtu podařilo policistům 60,56 % (vloni to bylo 104 trestných činů s objasněností 56,73 %).
Násilná trestná činnost
V prvním pololetí došlo na Třebíčsku k 75 násilným trestným činům, z nich kriminalisté
objasnili 77,33 % případů (v loňském roce došlo ve stejném období k 92 násilným trestným
činům, z nichž bylo objasněno 77,17 %). V letošním roce se tak v meziročním porovnání
začala násilná trestná činnost snižovat, počet trestných činů klesl o sedmnáct skutků. Ve 36
případech policisté zjistili, že skutek spáchal recidivista a v šesti se ho dopustila žena, celkově
policisté pro spáchání násilného trestného činu trestně stíhají 70 osob. U osmnácti násilných
činů kriminalisté zjistili, že je pachatel spáchal pod vlivem alkoholu, u jednoho byl pachatel
pod vlivem drog (vloni jich bylo ve stejném období 43).
V letošním roce se v porovnání s loňským pololetím zvýšil počet loupeží, a to z jedné
na šest. Pachatele čtyř z nich již ale kriminalisté dopadli a na objasnění zbývajících dvou
intenzivně pracují.
V oblasti násilné trestné činnosti je nejčastěji páchaným skutkem úmyslné ublížení
na zdraví, kterých bylo v prvním pololetí spácháno 23, což je ale o čtrnáct méně než ve stejném období vloni. Do současné doby se policistům podařilo téměř osmdesát procent případů
objasnit. Častějším trestných činem je také nebezpečné vyhrožování, kterých je letos čtrnáct.
K výraznému nárůstu došlo u případů porušování domovní svobody, kde se zvýšil počet
z loňských tří skutků na třináct, objasněno je již ale více než šedesát procent těchto případů.
Policisté prověřovali v prvních šesti měsících letošního roku v oblasti násilné trestné činnosti
také čtyři případy nebezpečného pronásledování a tři útoky na policisty. Dále řešili tři případy týrání osob žijících ve společné domácnosti (je jich o více než polovinu méně než vloni)
a čtyři případy týrání svěřené osoby.
Velmi rychle se třebíčským kriminalistům podařilo objasnit loupežné přepadení, ke kterému došlo na konci února v Třebíči. Dva útočníci přepadli v prostoru toalet autobusového
nádraží staršího muže. Oba opakovaně soudně trestaní recidivisté skončili ve věznici.
Kriminalisté objasnili také případ, ve kterém spor mezi dvěma muži vyústil v březnu ve vydírání s fyzickým násilím. Pachatel byl obviněn ze spáchání násilného trestného činu.  
Ve vazební věznici skončil muž, který v březnu v Třebíči na ulici přepadl a zranil ženu,
kterou připravil o kabelku.  
Ze spáchání čtyř trestných činů, včetně napadení zakročujícího policisty, byl obviněn mladý
muž, který se dopouštěl majetkové a násilné trestné činnosti v obci na Moravskobudějovicku.
Kriminalisté objasnili také loupežné přepadení prodejny v Třebíči. Pachatele, který přišel
ve středu 11. května s nožem do prodejny a pod pohrůžkou použití násilí požadoval vydání
peněz, dopadli ještě ten den.
Ve vazební věznici skončil muž, který v obci na Náměšťsku napadl seniora a zaútočil
i na zakročujícího policistu.
Mravnostní trestná činnost
V pěti případech se v prvním pololetí jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté do současnosti objasnili 80 % případů (vloni došlo ve stejném období ke třinácti mravnostním deliktům s objasněností 84,62 %). Počet spáchaných trestných činů tak v této oblasti
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výrazně poklesl, a to o více než šedesát procent. V souvislosti s objasněnými mravnostními
trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem čtyř osob.
Majetková trestná činnost
Letos došlo v prvních šesti měsících na Třebíčsku k 192 majetkovým trestným činům. Objasnit se dosud policistům podařilo 29,17 % (vloni jich bylo v prvním pololetí spácháno 280,
z nichž bylo 34,29 % případů objasněno, předloni došlo dokonce k 349 majetkovým trestným
činům). Letos tak počet majetkových trestných činů opět výrazně klesl, rozdíl činí 88 skutků,
a v porovnání s prvním pololetím roku 2014 je to o 157 skutků.
Ve čtyřiačtyřiceti případech se jednalo o krádeže vloupáním (vloni jich bylo 94), ve dvaaosmdesáti o krádeže prosté (vloni jich bylo 116) a 66 skutků jsou zbývající majetkové trestné
činy (vloni jich bylo 70). Ve všech kategoriích se tak počet spáchaných trestných činů snížil.
Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rodinných domů (16
případů), je jich ale o tři méně než vloni a objasnit se jich policistům do současné doby podařilo více než třicet procent. K nejvýraznějšímu snížení počtu spáchaných trestných činů
došlo u vloupání do rekreačních chat, v porovnání se stejným obdobím vloni je jejich počet
třetinový (letos jich policisté evidují sedm, vloni bylo vloupání do rekreačních objektů jedenadvacet). Klesl také počet vloupání do obchodů (z osmi na pět případů), naopak vzrostl
počet vloupání do restaurací, a to z jednoho případu vloni na čtyři letos, z nichž jsou už ale tři
případy objasněny.
V kategorii krádeží prostých došlo ke značnému snížení počtu krádeží věcí z vozidel, kterých bylo letos pět v porovnání s jedenadvaceti případy vloni. Méně je také krádeží jízdních
kol (čtyři skutky), případů odcizení pohonných hmot (dva skutky) i krádeží v bytech (sedm
skutků). Krádeží jízdních kol bylo vloni o devět více, odcizení pohonných hmot o šest více
a krádeží v bytech bylo o čtyři více. U kapesních krádeží, kterých je šest, je počet spáchaných trestných činů stejný jako o rok dříve. Do kategorie krádeží prostých patří také krádeže
automobilů, kterých je devět, což je o jednu více než ve stejném období vloni, objasnit se
policistům podařilo třetinu případů.
Mezi zbývající majetkové trestné činy patří podvody, kterých bylo v první polovině letošního roku spácháno 34, což je o sedm méně než ve stejném období vloni. Dále byly časté
přečiny poškození cizí věci, kterých bylo spácháno 24.
V souvislosti s letošními objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili kriminalisté
trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem 85 pachatelům, z tohoto počtu je 54 recidivistů, šest mladistvých, dvanáct žen a pět nezletilých.
Velkým úspěchem třebíčských policistů bylo objasnění rozsáhlé série poškozování majetku sprejováním, počet případů se vyšplhal na rovnou stovku. Trestnou činnost páchali v Třebíči dva mladí muži. Jejich cílem se staly zejména domy, garáže a elektrorozvaděče, celková
škoda byla vyčíslena na necelých 250 tisíc korun.
Dopadnout se policistům podařilo také muže, který v Třebíči okrádal starší ženy. Jeho
cílem se stalo celkem šest žen, které náhodně potkal na ulici. Kromě krádeží se dopustil i loupežného přepadení, při kterém napadená žena utrpěla vážné zranění.
Hospodářská trestná činnost
V první polovině letošního roku došlo k 72 hospodářským trestným činům. Objasnit se
policistům do současné doby podařilo 41,67 % (vloni došlo k 127 hospodářským trestným
činům s objasněností 64,57 %). Trestných činů v této oblasti je tak výrazně méně než vloni.
V souvislosti se spácháním hospodářského trestného činu zahájili kriminalisté trestní stízáří 2016 / Jemnické listy / 15

hání celkem padesáti osob, z tohoto počtu je osm recidivistů a patnáct žen.
Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchané činy podvod, kterých je sedmnáct (vloni jich bylo o třicet více). K poklesu došlo také u úvěrových podvodů, a to z dvaatřiceti případů vloni na patnáct letos, krácení daně, ze sedmnácti případů na tři a zpronevěry,
z deseti případů na osm.
Ostatní trestná činnost
Ze zbývajících 298 trestných činů se kriminalistům dosud podařilo objasnit 79,53 % případů. Ze spáchání trestného činu bylo obviněno celkem 250 osob.
Nejčastěji páchaným činem je v této oblasti přečin ohrožení pod vlivem návykové látky,
kterých bylo 53, což je o patnáct méně než vloni, a stejný počet, a to 53, řešili policisté také
výtržnictví, kterých je v porovnání se stejným obdobím vloni více o čtrnáct případů. Dále je
častým trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí, kterých bylo v prvním pololetí
36, a přečin zanedbání povinné výživy, kterých policisté letos řešili 32, což je o šest více než
vloni. K poklesu počtu spáchaných trestných činů došlo u sprejerství, kde se počet případů
snížil z jednatřiceti na devatenáct. Naopak k výraznému nárůstu došlo u případů ohrožování
výchovy dítěte, kterých bylo v prvním pololetí dvacet v porovnání s šesti vloni.
Dále byl v jednadvaceti případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou,
stejně jako vloni.
Ze spáchání výtržnictví byl obviněn muž, který se obnažoval před nezletilými dívkami.
K obtěžování dívek došlo ve dvou případech v Třebíči. Jednou se cílem muže staly dvě dívky,
které oslovil z vozidla, podruhé přišel za dívkami, které v tu dobu byly na louce. Pachatele
kriminalisté na základě šetření vypátrali a zahájili jeho trestní stíhání.
Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, v první polovině letošního
roku prověřovali kriminalisté v této oblasti 41 trestných činů, což je o třináct více než vloni.
Drogová trestná činnost patří mezi skrytou a její odhalování je spojeno s pečlivým vyhledáváním a intenzivní operativní činností kriminalistů, zvyšování počtu odhalených trestných činů
tak značí jejich úspěšnou a velmi dobrou práci. Ze spáchání trestného činu na úseku drog bylo
obviněno celkem 26 osob, v loňském roce to bylo 20.
Při potírání této trestné činnosti se kriminalisté zaměřují na odhalování varen pervitinu,
distributory drog, pěstování konopí i šíření toxikomanie.
V březnu dopadli třebíčští kriminalisté muže, který si v rodinném domě na Náměšťsku
zřídil pěstírnu konopí. Při domovní prohlídce kriminalisté kromě rostlin konopí a usušené
marihuany zajistili také tablety drogy Extáze a papírky drogy LSD. Muž byl nejprve stíhán
na svobodě, v dubnu ale vnikl do bytu svědka, kterého fyzicky napadl, na podaný návrh byl
vzat do vazby a skončil ve věznici.
Do věznice putoval také muž, který na Třebíčsku distribuoval pervitin. Podezřelého muže
dopadli kriminalisté již na konci května, v páchání drogové trestné činnosti ale nepřestal ani
po zahájení trestního stíhání. Obviněného muže kriminalisté opětovně zadrželi, rozšířili jeho
trestní stíhání a na podaný návrh byl vzat do vazby.  
V červnu provedli kriminalisté rozsáhlou realizaci, při které ve spolupráci s vězeňskou
službou Věznice Rapotice rozkryli organizovanou skupinu pachatelů dopouštějící se drogové
trestné činnosti. Ze spáchání zvlášť závažného zločinu bylo obviněno celkem šest osob, z nichž
polovina jsou odsouzení vězni. Trestná činnost skupiny spočívala v organizaci dodávání drog
a mobilních telefonů do věznice a jejich následné distribuci.
por. Bc. Jana Kroutilová, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
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Služby LPS stomatologické - 1. 9. - 30. 9. 2016
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin

3. 9. so
4. 9. ne
10. 9. so
11. 9. ne
17. 9. so
18. 9. ne
24. 9. so
25. 9. ne
28. 9. sv

MDDr. Lampířová Jolana
MUDr. Látal Petr		
MUDr. Lhotská Kateřina
MUDr. Machová Eva
MUDr. Lhotský Václav
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva

Na Potoce 188/78, Třebíč		
Kpt. Jaroše 2
Třebíč		
ESTHES s.r.o., Sokolská 3, Třebíč
Husova 898
Náměšť n. O.
ESTHES s.r.o., Sokolská 3, Třebíč
Husova 898
Náměšť n. O.
Husova 898
Náměšť n. O.
Husova 898
Náměšť n. O.
Husova 898
Náměšť n. O.

568 844 102
568 826 201
568 840 820
568 620 248
568 840 820
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248

Bc. Veronika Ramachová

Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice
(So, Ne, svátky 8.00 – 10.00 hodin )

3. - 4. 9.
10. - 11. 9.
17. - 18. 9.
24. - 25. 9. a 28. 9.

MUDr. Musilová
MUDr. Marková
MUDr. Blechová
MUDr. Pelikánová

Na Příkopech 75 			
THK, Strojírenská 160 		
areál nemocnice 			
areál nemocnice 			

384 420 638
384 456 215
384 358 293
384 358 297

Aktuální informace a případné změny najdete na stránkách města Dačice http://www.
dacice.cz/mesto-3/mesto/zdravotnictvi/

Nesouvislé vzpomínání na léto
Jak ho mám pojmenovat, první měsíc prázdnin, římského kalendáře pátý měsíc mi
nejmilejší? Pestrý název, jímž ho obdařila čeština, se mi líbí víc než jméno zděděné
po Juliu Caesarovi, které používají ostatní národy. Kdo si však teď v září na to ještě
vzpomene? A přesto bude červenec roku 2016 navždy zapsán do dějin našeho kdysi královského města. Událo se v něm víc, než by se do Jemnických listů mohlo vejít. Kterou
událostí však začnu?
Tou nejméně nápadnou. Mezi křidlicemi naší střechy si prorazil cestu bezohledný břečťan.
Letos má vláhy dost a dost. Uvědomil jsem si, že se příroda jednoduše chystá vzít zpět, co
jsme jí před léty odebrali. Zřejmě si teď budu muset koupit delší žebřík a zahradnické nůžky.
Malá branka mezi branami byla komplet vydlážděna. Hurá! Už nikoli náhrobními kameny nebo kočičími hlavami, nýbrž kostkami z pravé nefalšované žuly. Jedna z nejstarších
částí města se tak přiblížila úrovni středověkých památek měst jako je Praha. Jemnice dostává elegantní šmrnc.
Záhy po kulturních tónech harmonik a heligonek jsem na chodnících a cestičkách začal
potkávat skupiny skautů, z nichž každý se do okolí díval kamerou mobilu či tabletu. Takové
věci jsem ještě neviděl a domníval jsem se, že jde o recesi. Z omylu jsem byl vyveden sdělezáří 2016 / Jemnické listy / 17

ním, že je to věc vážná. Loví prý kapesní příšerky, pokemony. To jsou nebezpeční obyvatelé
Jemnice, které normální chodci nevnímají.
Po době nečinnosti se rovněž probudili sprejeři a na budovách se objevila nová díla. Je
vidět, že umělci i paumělci výtvarného směru „street art“, kterému z nedostatku českého
termínu říkáme grafiti, se snaží. Dlouho byly jedinými exempláři tohoto umění tápající
pokusy v myší díře, na opěrném pilíři hradeb za Grandem a na zdech nik pod zámeckou
terasou. Vystavené vlivu povětrnosti postupně vybledávají. Teď k nim přibyly čerstvé pieces (nasprejované shluky břichatých písmen ve stylu „wild“), a to na inkubátoru a na skle
opuštěné výkladní skříně na rohu Tyršovy a Lípové. Možná by stálo za úvahu, aby lidová
škola umění zavedla kurzy sprejování a aby jim město dalo k dispozici volné plochy. Kurz
by mohl být týdenní, určený přespolním i seniorům.
A ještě jedna neobvyklá událost stojí za zmínku. Dva dobrodruzi od Baltu, unaveni
po celodenní trase na silnicích a cyklostezkách, našli zasloužený noční odpočinek v zámeckém parku. Naše malá Jemnice se tak stala jejich poslední zastávkou na cestě kolem půlky
světa. Zařadila se tak na čestné místo po boku Drážďan, Děčína, Prahy, Pelhřimova, Vídně
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a bůhví ještě jakých dalších metropolí. Robert a Tobias (to jsou jména těch dvou) mají rok
na to, aby projeli Asii a navštívili klokany v Austrálii. Za dopravní prostředek si zvolili
kolo. Na blogu se spoustou snímků - včetně těch z Jemnice - lze sledovat jejich celou cestu.
Najdete jej pod adresou www.robtob-ahoi.de, nebo také de.facebook.com/RobTob.
Když píšu tento příspěvek, červenec ještě vůbec neskončil. Kdoví, co se ještě odehraje
za dobu, kdy bude čekat na své otištění. Toto léto se zdá být nevyzpytatelné.
Milan Růžička

Dejte si říct: myslete pozitivně!
Když jsem si v prázdninovém č. JL přečetl článek p. Růžičky, hluboce jsem se zastyděl.
A zároveň jsem k němu pojal neskonalý obdiv. Ano, stokrát ano, tohle je ta jediná správná
cesta! Být pozitivní! Vstřícný! Vždy optimistický! Hledat ve všem to dobré. Všude se něco
najde, jen chtít. Třeba na té Malé brance: vykořenili mu vypiplané keře, vyhnali oblíbené
zpěvné ptactvo, též s láskou zalévaný a zastřihávaný trávník vzal za své. Jiný by se vztekal,
hartusil, hledal hnidy, snad by dokonce vinil jakýsi štáb! Pan Růžička si naopak pochvaluje, jak rychle a přitom ohleduplně jej město péčí svého vedení zbavilo starostí s věčně
přerostlým pichlavým křovím, vřískajícími ptáky a zaplevelenou suchou trávou. To vše
za pouhých 25 minut a zcela bezplatně…
Po 12 dnech jsem se 16. 7. vrátil do Jemnice. Protože mi za pár týdnů bude 70 a ve třech
kloubech mám totální endoprotézy, nejsem už tak čilý jako kdysi. Oblíbil jsem si tašku
na kolečkách, s tou se člověk přece jen tak nenadře. Z autobusáku jsem to střihl pod zámkem, u bašty po schůdkách a přes město domů. Jenže ouha! Celou uličkou se táhl okop
pro sedícího až klečícího střelce, přičemž uzoučké rampičky okolo zdí vylučovaly nejen
průjezd zavazadla, ale i průchod s ním. Možná z druhé strany? Objel jsem to kolem radnice
a bývalého Jana a po troše opatrné artistiky jsem přece jen stanul i se zavazadlem u vchodu.
Doma při kafi jsem si hned začal pouštět hubu na špacír. To se panstvo z radnice nemohlo uráčit dát mi vědět, že a kdy tato velkolepá akce propukne? A zajistit jakžtakž obstojný
přístup do domu? Přívětivé vedení města by to udělalo už jen ze slušnosti, nehledě k tomu,
že na to existuje nejspíš i nějaký zákon! Takto a podobně malicherně jsem se rozčiloval,
kveruloval, hromy blesky na Husovu 103 svolával… A tu jsem si vzpomněl na článek
p. Růžičky! Hned jsem viděl situaci jinak: vždyť oni to se mnou na štábu myslí dobře.
Nač občana znepokojovat, strašit ho nepohodlím, trampotami a svízelí. Kdo o nebezpečí
neví, má klidný spánek. Proč by mi měli zajišťovat bezpečný přístup do domu? Jednak tam
vlastně nemám co pohledávat, a hlavně – aspoň si dědek trochu zlepší fyzičku, nějaké horolezecké základny se vždycky hodí… Začal jsem k vedení města pociťovat čím dál vřelejší
sympatie. A skutečně: během týdne jsem zlepšil kondici, zvýšil obratnost a horolezecký
um, takže event. silvestrovský travers na Javořici bude pro mě směšná dětská procházka!
Po týdnu přijela má žena, čiperná důchodkyně. I ona se však příkrých svahů zhrozila
a po několika marných pokusech o sólo výstup musela vzít za vděk mou roztřesenou paží. „
Hned v pondělí půjdu na radnici, a to si starosta za rámeček nedá,“ vyhrožovala neuváženě.
Uvařil jsem jí kafe a dal přečíst onu skvělou instruktáž vzájemné tolerance a snášenlivosti,
načež jsem jí poskytnul vlastní zkušeností podepřený podpůrný komentář. Zjihla, zaslzela
a ihned se odebrala do výkopu trénovat s dopomocí motyky místo cepínu zatím alespoň
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náznaky sestupu a výstupu. Díky čemuž se jí to v následujícím týdnu tu a tam podařilo
i sólově a naostro! Když pak štáb v nejsilnější sestavě z pěti metrů jen němě zíral, jak s mojí
pomocí obratně a odvážně slaňuje do příkopu a hbitě z něj záhy radostně vylézá, nezazněl
sice skandovaný potlesk /pánové byli zbytečně ostýchaví/, leč pochvalné zamručení citlivé
ucho zaznamenalo. Musím uznat, že za těch pár týdnů se naše kondice vylepšila velmi
pronikavě, takže mohu s klidným svědomím všem skuhrajícím penzistům a protézistům
intenzivní výkopovou turistiku vřele doporučit!
Pokud by někdy pan hejtman po vzoru Zlaté jeřabiny uděloval i Zlatého němého Bobše
za odstranění zbytečné až veškeré komunikace úřadu s občany, pak je pro mě jemnická
radnice jasným favoritem. Nač lidi zbytečně informovat /=strašit/? Kdo nic neví, nic neprozradí; kdo nic nedělá, nic nepokazí. Tak vás prosím: nechte už toho očerňování a lživého
pomlouvání! A jak hezky říká pan Růžička: „Radši také pomáhejte lidem. Berte si z vedení
města příklad.“
/Tento článek nebude, doufám, gramaticky opraven/
Luboš Tesař
Tento článek není opraven gramaticky ani jinak.

Víte, že...
Ne vždy bývá člověk překvapen. U Lhotic při cestě na Mor. Budějovice stojí kaplička.
Komu je zasvěcena a komu patří - nevím. V minulosti byla znovu postavena, když došlo k jejímu zbourání. Nebyla v dobrém stavu, a tak jsem byl potěšen, že došlo k její pěkné opravě.
Že se snad občané nebo zastupitelé Lhotic před sjezdem rodáků rozhodli, že se dokáží postarat
o její opravu, jak jsme svědky i v několika případech jinde. V současné době je poskytována
dotace na opravu těchto památek, pokud obce nemají dostatek finančních prostředků.
Podíváme-li se do Lhotic: vedle pěkně opravené kaple, několika křížů, památné lípy
k Mladoňovicím, která je kulturní památkou, mají ještě jednu památku, plechovou nevyužívanou čekárnu, u které už není autobusová zastávka, protože byla přesunuta na křižovatku
cest. Zmizela i cestička, která vedla ze Lhotic k zastávce.
Překvapení má někdy pokračování, když jsem se dozvěděl, že opravu kapličky u silnice zajistil pan Miloš Bastl, který podobným způsobem opravil již několik těchto památek
v Jemnici. Chtěl bych mu poděkovat za jeho práci, že dělá víc, než je jeho povinností. Práci,
kterou by měli dělat jiní. Pana Bastla jistě znáte, je příkladem „že když se chce, tak to jde“.
Někdy však chybí zájem udělat něco navíc! Kolem sebe více vidíme záměrné poškozování
soukromého i veřejného majetku, a tak si jeho přístupu vážím!
A Lhotice, čistá upravená obec, tráva vysečena /můžete se přesvědčit, není to daleko/.
Možná, že se rozhodnou o přesunutí zastávky, zbourání nebo její opravu? Kapličku pak vysvobodí z trávy a náletů. Pozemek mohou připojit k polím v sousedství. Budou-li mít zájem,
i když kaplička obci nepatří, okolí upravit, uvidíme, až se opět půjdeme nebo pojedeme
směrem k Mor. Budějovicím. Pokud se úprava povede, předem jim děkuji!
Vladimír Hrbek
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Kulturní přehled
27. 8. - 9. 9.
		
		
		
		

Výstava 120 let železnice Jemnice – Moravské Budějovice
- vestibul KD Jemnice
- PO – PÁ 9.00 – 16.00, SO - NE 9.00 – 14.00
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice,
www.mesto-jemnice.cz

3. 9.
14.00

Skautské zábavné odpoledne pro děti
- na děti a jejich rodiče čekají hry a aktivity ze skautské praxe
- dopravní hřiště v Jemnici
- pořadatel Junák - český skaut, středisko Jemnice, z. s.

3. 9. 		
Diskotéka - Cool dance club Jemnice
21.00 - 05.00
- hraje Dj Izzy Cooper
			
10. - 11. 9.
Dny evropského dědictví
9.00 - 16.00
- 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
10. 9. 		
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt

11. 9. 		
16.00		

Flos Florum
- účinkují Jindřich Macek (loutna) a Jitka Baštová (akordeon)
- koncert v kostele sv. Víta k výročí 700 let od narození „Otce vlasti“,
krále českého a císaře Svaté říše římské, Karla IV.
- vstup zdarma
- pořadatel město Jemnice

		
17. 9.

Turnaj o pohár města Jemnice
- středověké kontaktní souboje - nesmlouvavé boje téměř bez pravidel –
jako ve středověku
- zámecký park
- pořadatel MFC Vysočina

17. 9. 		
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Badys
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18. 9.
12.30 - 13.00
		
		

Dětské rybářské závody - spodní nádrž v Panenské
- prezence, není potřeba rybářský lístek
- startovné 30,- Kč, pro všechny účastníky připraveny odměny
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz

22. 9.
16.00 		

Beseda s Mgr. Jitkou Padrnosovou, Ph.D.
- téma: Pátrání po předcích
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

24. 9.
9.00 - 15.00

Výstava hub Jemnicka
- sběr hub a jejich donáška na místo výstavy, určení hub za účasti
mykologů, popsání, vystavení
- výsadba pamětního stromu na počest pana Bohuslava Ježka v zámeckém
parku
- otevření výstavy, odborné přednášky s tématikou hub, lesa a jemnického
arboreta
- zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice

10.30 - 11.30
17.00 - 19.00

24. 9. 		
20.00		

Taneční zábava - SPEKTRUM
- KD Jemnice
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.

24. 9. 		
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas

25. 9.
9.00 - 13.00
		
		

Výstava hub Jemnicka
- výstava, setkávání houbařů
- zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice

25. 9. 		
15.00
		

Princ Bajaja
- divadelní pohádka pro děti
- kino Jemnice, vstupné děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

30. 9. - 9. 10.
		
		
		
		

Výstava obrazů malíře Jiřího Albrechta
- vestibul KD Jemnice
- PO – PÁ 9.00 – 16.00, SO - NE 9.00 – 14.00
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem v Jemnici,
www.mesto-jemnice.cz

1. 10. 		
Jízda výletního vlaku – Za „Babím létem“
		
- odjezd z Jemnice ve 12.50 a 16.50 hod.
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- odjezd z M. Budějovic ve 14.10 a 18.10 hod.
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

16. 10. 		
Divadelní podádka pro děti
15.00 		- kino Jemnice, vstupné děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
		
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
29. 10. 		
		
		

Jízda výletního vlaku – Lampionový vlak
- odjezd z Jemnice v 18.00, odjezd z Třebelovic v 19.00
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
Jan Rejžek, známý novinář, hudební a filmový kritik a spisovatel, oslovil mnoho posluchačů a uvedl stovky svých poslechových pořadů po celé České republice. V nich nabízí
nevšední pohled do zákulisí hudební scény jak české, tak i světové. Pořad, na který vás
ve čtvrtek 22. září 2016 v 17 hodin zveme, Vás může inspirovat, dát nahlédnout pod pokličku alternativní scény a možná objevíte i něco nového, nečekaného…
Pořad je sestaven do dvou částí a dává prostor k diskusi a názorovým výměnám. V první
části se bude hudební znalec a kritik věnovat domácí hudební tvorbě především té, kterou
posluchači běžně v rádiích neuslyší. V části Letem světem zazní nejen africká hudba, irský
folk, klezmer (hudební žánr židovské hudby), americký folk, latinsko-americká a kubánská
hudba, ale i žánrově nezařaditelní interpreti. V závěru pořadu bude také prostor pro dotazy
všeho druhu a besedu o současné hudební scéně.
Z nových knih:
Třeštíková, Radka – Bábovky
Dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v jednom románu. Nechte se strhnout upřímnou zpovědí hlavních hrdinek, kde nechybí ironie, humor, bolest, napětí, nenávist ani láska.
Kde se emotivní příběhy vzájemně prolínají, jeden vede ke druhému, k celé řadě zajímavých rozuzlení a potom nerušeně pokračují dál, někdy šťastně, někdy ne, takový už je život.
Sucharda, Jan – Island
Knížka Island - 111 nej ..., není klasickým průvodcem ani fotografickou publikací, je
to mozaika krásných a zajímavých míst, která je myšlena jako inspirace nejenom pro lidi,
kteří na Islandu ještě nebyli, ale i pro ty, kteří se sem vracejí, aby poznali nové kouty této
překrásné země.
Grisham, John – Lobista
Po totálně prohraných volbách udělí odstupující americký prezident překvapivě milost
muži, který si z dvaceti let, na něž byl odsouzen do vězení, odseděl pouhých šest. Nikdo
netuší, že k podpisu milosti přiměl amerického prezidenta šéf CIA a že jde o téměř jistý
rozsudek smrti. CIA totiž zajímá jen to, kdo bývalého vězně přijde zavraždit...
Harman, Patricia – Porodní bába od řeky Hope
Život v apalačských horách v západní Virginii na sklonku dvacátých let je drsný a plný
chudoby. Patience Murphyová žije sama a někdy má sotva co do úst, ale zároveň je jedinou
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osobou, která do života místních lidí přináší nezměrnou radost. Coby porodní bába se účastní
desítek porodů a pomáhá na svět všem dětem bez rozdílu; bílým i opovrhovaným černým.
Přibský, Vladimír – Má čtvrtá žena Alžběta
Alžběta Pomořanská byla čtvrtou ženou Karla IV. O tom, jak ji viděl sám český král
a římský císař, vypráví tato kniha. Děj se odehrává v roce 1368, kdy byla Alžběta korunována v Římě císařovnou.
Pekárková, Iva – Sloni v soumraku
Kniha líčí nerovný vztah mezi mladým Senegalcem bez naděje, že se někdy dostane
za lepším životem do Evropy, a starší Angličankou bez naděje, že někdy najde milujícího
partnera. Banální a trochu smutný příběh autorka svým svěžím jazykem a všudypřítomným
nadlehčeným humorem přetváří v příběh svěží a veselý.
Müller, Sven-David – Zdravá a chutná strava při onemocnění dnou
V knize naleznete, jak je možné dnu a zvýšenou hladinu kyseliny močové léčit. Vysvětlení, proč nemoc vypukne, jak se jí dá předejít, nebo jak zmírnit její projev.
Připravujeme:
3. 10. 2016 v 16.00 hodin – tvořivé dílny s Věrkou Hlůškovou
11. 10. 2016 v 17.00 hodin – setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou
Pracovnice knihovny

Výstava hub Jemnicka
Sbíráte rádi houby? Zajímá vás, jaké druhy hub rostou na Jemnicku? Chcete se podělit
o své houbařské nálezy? Pokud ano, tak právě pro vás připravuje Muzejní spolek v Jemnici
tuto výstavu. 1. ročník výstavy pořádané na počest pana Bohuslava Ježka, významného
mykologa, ředitele jemnické základní školy. Pokud vás houby zajímají, tak vás tímto žádáme - přineste, prosím, svoje sběry dne 24. září do zasedací místnosti radnice. Pouze to, co
nasbíráte, můžeme vystavit!
Předpokládaný program: sobota 24. září
* 9.00 - 15.00 sběr hub a jejich donáška na místo výstavy, určení hub za účasti mykologů, popsání, vystavení
* 10.30 - 11.30 výsadba pamětního stromu na počest pana Bohuslava Ježka v zámeckém
parku
* 17.00 - 19.00 otevření výstavy, odborné přednášky s tématikou hub, lesa a jemnického
arboreta
Neděle 25. září
* 9.00 - 13.00 výstavy, setkávání houbařů
Organizátoři této výstavy a navazujícího odborného programu se těší na všechny „houbařské úlovky“, které se podaří na Jemnicku v období pořádání výstavy najít. Společně
se všemi zájemci věříme, že touto výstavou založíme velmi pěknou tradici. S organizací
prvního ročníku nám pomáhá Ing. Pavel Šimek ze Zahradnické fakulty v Lednici. Sledujte
další informace a upřesnění programu.
„Nenechte nás ve „štychu“ - najděte houby a přineste je ukázat pro radost a poznání
ostatních!
Jana Jánská
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Poděkování
Dne 20. května uspořádal Muzejní spolek v Jemnici za pomoci odboru kultury vernisáž
výstavy s názvem „Zmizelí sousedé“. Otevření výstavy se zúčastnili i potomci manželů
Poskočilových, kteří prožili v našem městě ty nejstrašnější roky II. světové války. Právě
jejich příběh smíšeného manželství Židovky a Čecha jistě zaujal většinu přítomných. Jejich
láska a také statečnost některých občanů našeho města, kteří jim pomáhali přežít tu strašnou dobu, je i dnes velmi inspirativní. Pan Poskočil, i přes fyzický i duševní nátlak, odmítl
rozvést se s Židovkou. Tím zachránil život své ženě i jejich dětem.
Muzejní spolek děkuje potomkům manželů Poskočilových, že se zúčastnili vernisáže.
Rádi také otiskujeme dopis pana Ing. Stanislava Poskočila, kterým poděkoval paní učitelce
Mgr. Marii Laučíkové za úpravu jeho článku v Jemnických listech.
Vážená paní učitelko,
dovolte, abych Vám poděkoval za redigování mého článku v Jemnických listech. Mohu
konstatovat, že Vaše úprava, stručnost, jakož i charakterizování naší rodiny za války bylo
bezchybné. Považuji za povinnost a slušnost Vám poděkovat za Vaši práci. Každý, kdo napíše článek, je jeho jméno zdůrazňováno, ale Vaše práce není vidět, ale je velmi záslužná.
Měl jsem problém zjistit, kdo můj článek upravoval. Pomohli dobří přátelé a spolužáci.
Já osobně jsem vystudoval vysokou pedagogickou školu i další školy. Celý aktivní život
jsem pracoval v oblasti konstrukce civilních a vojenských zbraní. V průběhu aktivní pracovní činnosti jsem externě učil na střední a vysoké škole. V důchodu mne povolali a učil
jsem interně odborné předměty na střední škole 10 let. Poznal jsem zblízka úroveň našeho
školství a lituji hlavně učitelky.
Posílám Vám na památku za Vaši práci malou knížku, kterou jsem napsal o naší pohraniční Masarykově škole v Mohelnici, z doby, kam jsme po odstěhování z Jemnice začali
chodit. Je to o životě žáků a učitelů po válce z roků 1945-1950. Měl jsem možnost prostudovat originály německých kronik obcí z Mohelnicka před rokem 1938. Tam se mi odhalila
celá nahota sudetských Němců. Před válkou bylo v Mohelnici 90 % ostrých Němců. Snad
Vám to dá ucelený obrázek o našich učitelích i žácích ve škole po válce v pohraničí.
Ještě jednou dík za Vaši práci. Svým přátelům z Jemnice posílám hodně pozdravů a přeji všem pevné zdraví. Snad Bůh dá, že se někdy setkáme a řekneme si více.
S pozdravem Ing. Stanislav Poskočil

VI. jemnická bitva očima organizátorů
Před několika hodinami skončila akce, na kterou se mnozí z nás těšili celý rok. VI.
jemnická bitva.
Vše jsme začali plánovat hned loni po skončení páté bitvy – o co se bude bojovat, které
účinkující pozveme, jaké historické vybavení si na tuto akci pořídíme, aby byl náš tábor
reprezentativní atd. Program byl zahájen už v pátek ve 20 hodin vystoupením skupiny Metanoon. Během koncertu jsme zapálili své ohnivé nástroje a přítomní kameramani přitom
natočili materiál pro videoklip k písni Křižáci.
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V sobotu jsme se sešli dopoledne na nácviku a vysvětlili si, co se bude dít. Poté se rytíři
i krásné dámy vydali průvodem do ulic města, aby pozvali Jemničany i náhodné kolemjdoucí do zámeckého parku, kde vše začínalo od 14 hodin. A pak už se to v jemnickém
parku začalo hemžit lidmi, kteří si u stánků mohli zakoupit občerstvení, šperky z různých
materiálů, postavičky z kukuřičného šustí, historické oděvy a kápě, háčkované hračky
a mnoho dalšího.
Hned u vstupu si všichni přítomní mohli zamluvit jízdu na koni a vyzkoušet práskání
bičem s Keltovinami. Vzduch rozvířily kromě bičů také „divoké paličky“ Wild Sticks svojí
bubenickou show a dělostřelba skupiny Darkness. Vystoupili šermíři Agentury Bene, členové skupiny Bakaláři a Rytíři Země zubra. Zatančila skupina La Volta, tanečnice Amira
Sofia, Zafirah a uhrančivá orientální tanečnice a Miss Orient 2006 Vendulka Pánková. Fakírské kousky předvedl Petr Dragon Kozák. Ohnivou show Vox Luminas, SHŠ Lucius, Carpe Noctem a Novus Origo krátce před půlnocí bohatý program VI. jemnické bitvy skončil.
Ale hned jsme si řekli, že příští rok druhý víkend v srpnu se zde sejdeme znovu.
O zdárný průběh akce se kromě pořádající skupiny Novus Origo z Polné postarala
Belezetka Bela a její skupina Plný Břuch s kotli plnými báječného jídla. Dále nás podpořily tyto subjekty: Město Jemnice, Správa majetku města Jemnice, Spolek Mladí za rozvoj Jemnice, ZD Budíškovice, ZEOBS Jemnice, ZEOBS s. r. o., Vodárenská akciová
společnost a. s., Truhlářství Mandát, Rádio Jihlava, Horácké noviny, Ozvěny jihozápadní
Moravy, Protisk Prchal Velké Meziříčí, Keltoviny miniškolička práskání bičem.
Za Novus Origo Mgr. Věra Kašíková

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Znám jednu cestičku,
po které ráda chodím,
okolo kvítí, které tam voní.
Kdybych jen trochu té vůně
mohla si domů vzít,
aby se provoněl celý byt.
Je to kousek přírody,
který každý potřebujeme,
měli bychom si jí vážit,
dokud ještě žijeme.

ZAMYŠLENÍ
Jak by se dneska asi žilo,
kdyby se vše o 40 let vrátilo.
To lidé se méně vraždili
a děti šťastnější byly.
Vzduch se dal dýchat,
voda průzračně čistá,
ba, i práce byla jistá.
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Marie Čurdová

Lesy plné zdravých stromů,
každý se rád vracel domů.
Učitelé respekt měli,
vědomosti nám předávali,
za školu se nechodilo,
to by doma peklo bylo!
Lidé se víc usmívali
a když někdy přišel smutek,
soused přispěchal s pomocí,
nebo to všechno rozebírali
často dlouho do noci.
Na polích řepa, brambory, obilí,
solárka a vrtule, ty tam nikde nebyly.
Žárovky svítí ve dne, v noci
a není prý to v žádné moci,
aby se něco napravilo
a přírodě se ulevilo.
Nikdo nespal v kartonové krabici
pod mostem v mrazu, ve vánici,
snad jen ve vinohradě, kde úrodná je zem,
když moravský šohaj trošku přebral jen.
I o děvče se potom popral,
ale to jenom tak - v legraci,
když měli všichni po práci.
A než se k spánku uložili,
ke kříži svou duší zatoužili
za prožitý den Bohu poděkovat
za úrodu, za děti, za sebe
a pak se pokřižovat.
Mladá generace tohleto moc nezná,
že když mají všeho víc, že se lépe mají?
Hodně jich pak skončí za to
někde v daňovém ráji!
Banány, ty jedenkrát týdně
byly i u nás, na vesnici,
a vůbec žádné jídlo tenkrát
neskončilo v popelnici.
Teď kontejnery jsou stále plné,
co s odpadem ale bude,
zamoříme si ovzduší,
copak to nikdo netuší?
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Je pravda, věda a výzkum jdou dopředu,
však lidské vztahy jsou u ledu.
Ať nejenom, když je Vánoc čas,
něha a mír je v nás,
ať každý rád domů pospíchá,
láskou a štěstím skoro nedýchá.
Marie Prknová, členka klubu ZTP

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, ten neumírá
Dne 26. 9. 2016 uplyne 40 smutných let,
kdy nás navždy opustil
pan Lukš Ladislav
S láskou vzpomíná dcera Blanka
a syn Ladislav s rodinami
Vzpomínka
Dne 21. srpna 2016
jsme vzpomněli 18. smutné výročí úmrtí
drahého tatínka, dědečka a pradědečka
pana Josefa Táborského z Jemnice
Za tichou vzpomínku všem děkují dcera s manželem
a ostatní příbuzní
Vzpomínka
Dne 22. září 2016
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana Karla Štěpána z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a synové s rodinami
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Vzpomínka
Dne 6. září 2016 to bude 6 let,
kdy nás opustil milovaný a milující manžel, tatínek
a dědeček,
švagr, strýc a kamarád
pan František Zadražil z Jemnice
S láskou vzpomíná manželka Rosita
Vzpomínka
Dne 14. září 2016
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
našeho nezapomenutelného otce a dědečka
pana Stanislava Svojsíka z Jemnice
Za tichou vzpomínku všem děkují jménem rodiny
dcera Stáňa a syn Milan s rodinami

Kulturní kalendář
Mladoňovice
1. 9. 		
9. 9. 		
9. - 11. 9.
11. 9. 		
		

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
4. 9. 		
7. 10. 		
		

Pouť, poutní místo Hájek, celý týden lunapark u hasičské zbrojnice
7. broučkiáda, začátek v 17:30 hodin v ZŠ, MŠ, Klub maminek,
průvod broučků po obci

Třebětice
1. - 2. 10.

Svatováclavské posvícení

Pálovice
8. 10. 		
		
17. 10. 		

Drakiáda, od 15.00 na hřišti za bývalou školkou
Loutkové divadlo od 18.00 v KD Pálovice
Posvícenská zábava, od 20.00 v KD Pálovice, hraje Pepa Kubeš Bend
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Radotice
3. 9. 		
		
		
24. 9. 		
		
		

Pouťová zábava – kulturní dům od 20.00 hodin, vstupné 60,- Kč
- hraje skupina DRING
- pořádá TJ Družstevník Radotice
Posvícenská zábava – kulturní dům od 20.00 hodin, vstupné 70,- Kč
- hraje Malá jemnická kapela, bohatá tombola
- pořádá TJ Družstevník Radotice

Kostníky
9. - 11. 9.
11. 9. 		
17. 9. 		
1. 10. 		
22. 10. 		

Tradiční pouť – pouťové zábavy - kulturní dům
Poutní bohoslužba - Hájek
Zeleninobraní - kulturní dům
Drakiáda – hřiště Hájek
Posvícenská zábava - kulturní dům

Radotice
Hot, čehý či prr?
Pokyny vozky k spřežení tahounů, které ovládá, mají pro úspěšný cíl jeho cesty nemalý
význam. Provází-li je v ovládání zmatenost: tu vpravo, či zas hned vlevo, je cíl jeho cesty
zdlouhavý a nejistý. Nejistá je pak i jízda ostatních uživatelů cesty, poněvadž on je pro ně
obtížnou překážkou. On sám pak ve svém chování nespatřuje chybu a spokojeně pokračuje
po cestě jakoby na ní byl sám. Sám proto, že těm, kterým se ho zdařilo překonat, uvolněně
rychle mizí z dohledu a on je proto stále první, avšak se štrúdlem, za zády již méně spokojených účastníků cesty, kterým překáží, což mu zřejmě nevadí. Copak mu asi řeknou ti, kterým
službu vykonat přislíbil, a její plnění je vlivem jeho chování pochybné? Asi ví, co si může
dovolit, vždyť dohoda o službě je stvrzena a smluvní partner má smůlu, musí doufat a čekat.
Tak to chodí od nepaměti, a jinak tomu není ani dnes. Statistiky odhalují, že roste rok od roku
počet sporů o nedodržení závazků, odmítání náprav a oprávněných reklamací ze smluvně
uzavřených vztahů.
Nabízí se otázka, jak je možné, že se takový „podnikatel“ na trhu drží a udrží? Selekcí
v těchto řadách musí být přece spolehlivost a záruka. Oblíbeným politickým nářkem nad
jejich prosevem pak jsou důvody o ztížených podmínkách pro podnikání ze strany státu, aniž
by byl zmíněn v mnoha případech důvod skutečný. Podobné je to i s nářky nad současnými
hydrologickými poměry. Žehrání na sucha a málo dešťových srážek působí vodohospodářům
i zemědělcům vrásky. Jaká však je skutečná příčina tohoto stavu? Odborná veřejnost to dokládá takto. Připisuje nemalý podíl těchto potíží na vrub těm, z jejichž úst žehrání zaznívá.
V čem? Meteorologové statisticky dokazují, že dešťových srážek je, když ne stejně, tak více
než bývalo. Zemědělec zhutnil půdu svým způsobem hospodaření natolik, že jí značně omezil vsakování, vodohospodář jí napřímil toky a uzavřel do potrubí pod zem. Oba se vody co
nejrychleji zbavili, zamezili jí možnost u nás blahodárně působit. Závažné na tom všem je,
že náprava je velice laxní nebo dokonce žádná, alespoň tak ukazují skutky, zaznívají jen sem
tam nějaká varování.
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Dotační pobídky stále působí v neprospěch nápravy. Ze společenství stále proudí prostředky na zabetonování dalších a dalších ploch půdy. Příjemce prostředků se snaží betonovat
a betonovat, aby byly slíbené prostředky vyčerpány, jinak by vyšel naprázdno. Má sice suché
a příjemněji schůdné komunikace, ale dláždí do budoucna i cestu k suchým studnám, v kterých už dnes je z devadesáti procent voda pouze užitková. Dva vlivní činitelé jedné garnitury
sedící snad i vedle sebe, mají hlavu v dlaních přetíženou řešením problémů. Oba jsou pod
tlakem, dostali se do rolí statistů, rozhodování za ně převzali finančníci a lobbisté, odbornost
jako by vyšla z módy. A stačilo by tak málo začít se domlouvat spolu, používat zdravý rozum,
cesta k řešení by se zkrátila, a nenechat do toho mluvit ty, kteří tomu vůbec nerozumí, nenechat se omámit pozlátkem, které lesk záhy ztratí a pak už následuje jen služba. Vůdčí osobností v parlamentní demokracii je politik a na něm pak je, jaký postoj zaujme. Tady je právě to
citlivé místo, kdy se uvidí, jestli prosazuje zájmy státu za účasti odborné veřejnosti, jak slíbil
voličům, nebo podporu lobbismu pro zájmové skupiny. Voliči dosazen, voliči po dobu volebního období neodvolatelný, nerozhodne-li se on sám. Toto všechno pak ovlivňuje (v mnoha
případech nenapravitelně a závažně) náš vývoj do budoucna. Zemědělec se ohrazuje a má
v mnoha případech pravdu, jeho chování je odvozeno od naší agrární politiky a vyjednaných
podmínek ve společenství.
Nefunguje plošně kontrola dovážených potravin z pohledu dampingových cen dovozce
dotované státem a před tím nemůže náš zemědělec obstát, prodává pod cenu, snižuje stavy a přechází na jiné komodity. Tímto chováním ohrožuje potravinovou soběstačnost státu,
na které jsme ze společenství států nejhůř. Stratégové říkají, že za současné situace je tato
soběstačnost nejúčinnější municí v jakémkoliv střetu. Donedávna nesměl spláchnutou ornici
z jeho pozemku do toku vrátit zpět na svá pole, tato byla vedena jako odpad podléhající recyklaci. Zde zapůsobil vzor našich předků, kteří to bez nebezpečí zamořování vraceli na pole
běžně. Obdobně jsou na tom i naši vodohospodáři. Mají zpracovány dlouhodobé záměry hydrologických náprav, které různými vlivy vodohospodáři zeštíhleli z počtu stovek na desítky,
a přesto otálejí s jejich realizacemi, obávají se, aby se nestřetli s politickou oponenturou.
Ta nabývá mnohdy na síle i za pomoci veřejnosti různými peticemi, které realizaci oddalují
a protahují, aniž by zapřemýšleli o nezbytnosti záměru. Vodohospodář říká, že nejde o nás,
ale o generace příští, kterým pokud to nezrealizujeme my, předáme zemi zplundrovanou.
Toto všechno je před námi a není úmyslem vzbuzovat hrůzu, ale zdůraznit, že to, co se nám
předkládá, nejsou pouhé žvásty, ale na příkladech prokázané následky. Přes skepsi, která nás
provází, přece jen spatřujeme, že převažuje ta lepší zdravá část činitelů, kteří, i když s potížemi, upřednostňují ve stále větší míře rozhodování zdravého rozumu, neupřednostňuji boj
za něco, ale bojují proti zlu a nepochopení. My všichni prospějeme v dobrém věci tím, že
budeme respektovat jeden druhého, zásady a nařízení s ohleduplností, cesta k lepšímu stavu
naší země i světa bude tímto snazší.
Blahopřejeme jubilantům:
Valchářová Marie		
83 roků
Tobolková Ludmila
85 roků
Vyletělová Hana 		
76 roků
Kuchař Bedřich 		
74 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice
září 2016 / Jemnické listy / 31

Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 15. září 2016. Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostaneme až po určeném termínu, budou otištěny v dalším čísle
JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu kultura@mesto-jemnice.cz,
donést do městské knihovny, nebo do Turistického informačního centra Jemnice.
Bc. Zdeněk Hopian
Inzerce
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Fotokronika

120. výročí železnice M. Budějovice - Jemnice.
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Obrazový seriál

Kaplička nedaleko Lhotic.
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