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Panna v bráně
Jemničan zná svou řadu bran.
Na první obrys vytesán
pradávným dlátem sochaře
kamenné panny bez tváře.
Ať podívá se na pannu
každý, kdo žádá ochranu.
Před nehodou ho zachrání
té ctnostné panny vzývání.
Jednou až skončí listí pád,
u brány budou stráže stát.
Dozví se každý, kdo se ptal,
že s vojskem táhne český král.
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Postřehy z radnice
Dušičkový listopad otevírá svou náruč. Na někoho přijde
podzimní smutek, na někoho dokonce deprese a někdo si
dokáže listopadové dny patřičně užít. Listopad je měsícem,
kdy vzpomínáme na ty, kteří už bohužel nejsou mezi námi.
S tím souvisí návštěva hřbitovů. Toto období je i „žněmi“ pro
ty, kteří neváhají mrtvé okrást. Často se setkáváme s případy,
kdy z hrobů mizí nové květiny, lampičky, svíčky a vůbec
vše, co může mít nějakou cenu. Opakovaně hledáme s Policií
České republiky nějaké řešení, ale zatím se pachatele odhalit
nepodařilo. Jednak se jedná o drobnou škodu (finanční,
nikoliv citovou), jednak jsou pachatelé ostražití a jednak
i v případě, že někoho přistihnete, těžko dokazujete, že vázičku nese z vedlejšího hrobu
a ne z obchodu. To nejsou potěšující informace. Zkusíme to tedy jinak. Město Jemnice
v současné době disponuje projektem na kompletní odvodnění celého areálu hřbitova a je
majitelem studie na předláždění hlavních cest. Hřbitov byl a je už řadu let prioritou většiny
zastupitelů města Jemnice, rok 2017 by měl rekonstrukce konečně přinést (pokud se nestane
něco neočekávaného).
Jistě jste zaznamenali čilý stavební ruch v zámeckém parku. To Správa majetku města
s.r.o. rekonstruuje parkové cestičky. Jedná se zejména o cestu okolo horního zámeckého
rybníka. V době, kdy píši tento článek, se připravuje rekonstrukce cesty u zázemí
fotbalového hřiště. Možná si řeknete, že jsme zapomněli na cestu, jež vede až do zadní
části parku. Nezapomněli. Jen se snažíme hospodařit jako řádný hospodář a dotační titul
by náklady spojené s rekonstrukcí všech cest nedokázal pokrýt. Proto akci etapizujeme
a v příštím roce budeme pokračovat (pokud budeme v žádosti o krajskou dotaci opět
úspěšní). Správa majetku města s. r. o. vedená panem Rudolfem Svobodou je připravena
po dokončení prací v parku přesunout se na Malou branku. Zde vyplní ostrůvky u vyhlídek
lomovým kamenem, vhodnou zelení a skalničkami za dozoru odborného architekta. A aby
toho neměla výše zmíněná firma málo, v Podolí na ni čeká vytvoření dopadových ploch pro
dětské hřiště.
Dětské hřiště bude (zatím) obsahovat menší workoutovou sestavu, která obnáší žebřík,
dvojitou hrazdu a bradla. Centrální atrakce pro děti bude dvouvěžová včetně skluzavky,
stříšky, 3 kovových bariér osazených do dřevěného rámu, šikmým žebříkovým výstupem
s kovovými nášlapy, lanovým mostem mezi věžemi, šikmým výlezem s lanem a řetězovou
houpačku s kovovým ráhnem. A pro ty nejmenší nesmí chybět klasické houpadlo na pružině
Medvěd. Jak workoutový prvek, tak dětské hřiště lze průběžně dle zájmu rozšiřovat.
Město Jemnice má nespočet přívlastků. Historické město, město čaje, město zeleně,
město tradic, město s vyhlášenou léčebnou či město památek. K památkám bych rád závěrem
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dodal, že po zasedání Pracovní skupiny městské památkové zóny došlo k rozhodnutí, kdy
bude dotační Program regenerace MPZ využit k rekonstrukci rozsáhlých městských hradeb
okolo centra města. Jde zejména o Malou branku a Horní valy. Kdo si hradby prohlédne,
bystrým okem zjistí, že některé kameny jsou uvolněné, někde nám prorůstá břečťan, někde
se uvolňují kamenné desky apod. Program regenerace MPZ byl v letošním roce využit
na rekonstrukci fasády DDM.
Na úplný závěr uvádím kontakty, na kterých mne můžete zastihnout. Mobilní telefon
775 394 944, e-mailová schránka: mistostarosta@mesto-jemnice.cz nebo přímo na osobní
schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 22. září 2016 (výtah z usnesení, kompletní usnesení
naleznete na internetových stránkách města Jemnice včetně zápisů ze zasedání
Zastupitelstva města Jemnice)
Rada města schválila:
- Vyhodnocení výběrového řízení na právo zakoupení pozemku parc. č. 815/2
v k.ú. Jemnice, za účelem výstavby bytového domu výběrovou komisí dne 13.9.2016,
která stanovila následující pořadí jednotlivých uchazečů:
1. Jemnická Stavba a.s., IČ: 25569554, se sídlem U Černého mostu 773,
675 31 Jemnice. Nabídnutá cena: 610 Kč za 1 m2
Zastupitelstva města Jemnice konaného dne 22. září 2016
Zastupitelstvo města Jemnice schválilo:
- Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 321.947 Kč na realizaci investiční
akce „Jemnice – rekonstrukce vodovodu Malá branka“ uzavřenou mezi Vodovody
a kanalizace, dobrovolný svazek obcí, IČ: 60418885, se sídlem Kubišova 1172,
674 01 Třebíč a městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice.
- Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 749.554 Kč na realizaci investiční
akce „Jemnice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Horní valy“ uzavřenou
mezi Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí, IČ: 60418885, se sídlem
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč a městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova
103, 675 31 Jemnice.
- Odkoupení pozemků p.č. 1813/32 kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1.031 m2, p.č. 1813/35 kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 538 m2, p.č.
1813/40 kultura ostatní plocha o výměře 336 m2, p.č. 1813/41 kultura ostatní plocha
o výměře 366 m2, p.č. 1813/42 kultura ostatní plocha o výměře 32 m2 vše v k.ú.
Jemnice za odhadní cenu 635.000 Kč od Ministerstva obrany ČR, IČ: 60162694, se
sídlem nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6.
- Rozpočtová opatření č. 4 na rok 2016 dle předloženého návrhu, která se týkají
zvýšení příjmů i výdajů o 1.243.152 Kč proti dosud schválenému rozpočtu.
- Prodej části pozemku p.č. 1813/2 kultura ostatní plocha o výměře 13.046 m2 a pozemků
p.č. 1813/26 kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, p.č. 1813/27 kultura
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zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2, p.č. 1813/44 kultura zastavěná plocha
nádvoří o výměře 31 m2, jejichž součástí jsou stavby bez č.p. a č.e. oddělených
geometrickým plánem zpracovaným firmou Geoding spol. s.r.o., pracoviště Jemnice,
IČ: 00205541, se sídlem Na Pankráci 1597/76, 140 00 Praha 4 a sloučených do pozemku
p.č. 1813/48 kultura ostatní plocha o výměře 13.151 m2 a pozemku p.č. 1813/29
kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2 včetně budovy bez č.p. a č.e.
vše v k.ú. Jemnice firmě Detail CZ spol. s r.o., IČ: 25170791, se sídlem Žižkova 771,
394 68 Žirovnice za cenu 350 Kč za 1 m2 s tím, že žadatel uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem.
- Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Jemnickou Stavbou a.s.,
IČ: 25569554, se sídlem U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice na pozemek p.č.
815/2 v k.ú. Jemnice.
- Prodej části pozemku p.č. 2187/4 kultura lesní pozemek o výměře cca 60 m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice, za cenu 350 Kč za 1 m2 s tím, že
žadatel uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
- Kupní smlouvu CS 1424/16/150 na pozemky mezi městem Jemnice, IČ: 00289531,
se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Lesy České republiky s.p., IČ: 42196451,
se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové.
- Prodej pozemků p.č. 2822/7 o výměře 25 m2, p.č. 2822/8 o výměře 24 m2, p.č. 2822/9
o výměře 24 m2 a p.č. 2822/10 o výměře 25 m2: vše kultura ostatní plocha v k.ú.
Jemnice za schválenou cenu 30.000 Kč za jeden pozemek s tím, že kupující uhradí
podání návrhu na vklad do KN.
- Prodej pozemků p.č. 2822/99 o výměře 25 m2, p.č. 2822/100 o výměře 24 m2,
p.č. 2822/101 o výměře 24 m2 a p.č. 2822/102 o výměře 25 m2: vše kultura ostatní
plocha v k.ú. Jemnice za schválenou cenu 30.000 Kč za jeden pozemek s tím, že
kupující uhradí podání návrhu na vklad do KN.
- Podání žádosti o zařazení obnovy zámku v Jemnici do Programu záchrany
architektonického dědictví na rok 2017.
Zastupitelstvo města Jemnice neschválilo:
- Prodej částí pozemků p.č. 1813/2 a 1813/5 kultura ostatní plocha o celkové výměře
3.000 m2 v k.ú. Jemnice firmě PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o., odštěpný závod,
IČ: 02449862, se sídlem Palackého 770, 675 31 Jemnice.
- Prodej části pozemku p.č. 1813/2 kultura ostatní plocha o výměře cca 2.350 m2
v k.ú. Jemnice.
Zastupitelstvo města Jemnice vzalo na vědomí:
- Žádost o prodej části pozemku p.č. 1832/1 kultura ostatní plocha o výměře cca
1.650 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice.
- Sdělení pořizovatele, že v průběhu pořizování změny č. 1 Územního plánu Jemnice
nebyly řešeny žádné rozpory.
- Že po výstavbě bytového domu na p.č. 815/2 město Jemnice odkoupí
od Jemnické Stavby a.s., IČ: 25569554, nezastavěnou část této parcely jako
veřejné prostranství.
Zastupitelstvo města Jemnice si vyhradilo:
- Zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 1832/1 kultura ostatní plocha o výměře
cca 1.650 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice.
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Zastupitelstvo města Jemnice ověřilo:
- Soulad návrhu změny č. 1 Územního plánu Jemnice s Politikou územního rozvoje,
ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina, ve znění
aktualizace č. 1 a se stanovisky dotčených orgánů a KÚ Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo města Jemnice vydalo:
- Změnu č. 1 Územního plánu Jemnice formou opatření obecné povahy.
Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Poslední svoz biopopelnic
Oznamujeme občanům, že poslední svoz biopopelnic pro rok 2016 proběhne v pondělí
14. listopadu. Začátek svozu pro rok 2017 bude včas oznámen.
Jana Krejčí, odbor výstavby a životního prostředí

Pro zájemce o blahopřání k životnímu jubileu
Město Jemnice by rádo popřálo svým občanům k významným životním jubileím. Úřad
pro ochranu osobních údajů neumožňuje, aby městský úřad poskytoval data narození
z evidence obyvatel. Proto tímto žádáme rodinné příslušníky, kteří o blahopřání pro své
blízké mají zájem, aby se buď osobně dostavili na matriku MěÚ Jemnice, nebo kontaktovali
Janu Habrovou na tel. 702 090 431, e-mail: habrova@mesto-jemnice.cz, případně na sebe
ponechali kontakt v podatelně městského úřadu.

Vítání občánků
Město Jemnice pořádá pro své nové malé občánky slavnostní vítání. Úřad pro
ochranu osobních údajů neumožňuje, aby městský úřad poskytoval data narození
a adresy novorozenců z evidence obyvatel. Proto tímto žádáme rodiče, kteří o přivítání
dítěte mezi občany našeho města mají zájem, aby se dostavili na matriku MěÚ Jemnice
do dvou měsíců věku dítěte s jeho rodným listem, nebo kontaktovali Janu Habrovou na tel.
702 090 431, e-mail: habrova@mesto-jemnice.cz, případně na sebe ponechali kontakt
v podatelně městského úřadu.
Jana Habrová, matrikářka

Slovo hejtmana
Tak máme za sebou další volby. Pro mne osobně je velmi potěšitelná skutečnost, že ve volbách
do krajského zastupitelstva jsem potřetí za sebou získal nejvíce hlasů ze všech uchazečů.
Zároveň zvítězila sociální demokracie, za niž jsem kandidoval. Rád bych všem voličům za tu
důvěru poděkoval. Tento výsledek beru jako ocenění naší práce za osm let, po které vedeme Kraj
Vysočina. Ačkoliv je vždy obtížnější pozice obhajovat než pouze kritizovat a přijít před voliče
s čistým štítem – přesněji řečeno nepopsanou minulostí. Předvolební kampaň byla v našem
kraji vedena poměrně korektně, ale přece jen jsem musel čelit i některým neférovým útokům
a nepravdivým pomluvám. Leč zjevně v očích občanů zvítězila poctivá práce.
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Té výrazné podpory Vás, voličů, si velmi vážím. Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, nejsou
povolební jednání u konce a definitivní. A vím, že doladit všechny souvislosti nového
uspořádání rady kraje a konkrétních pozic nebude snadné. Nicméně za sebe mohu slíbit,
že budu jednat bez předsudků a případných osobních zaujatostí. Za podstatnější považuji
prospěch celé Vysočiny a jejích obyvatel. Tak jak jsem se o to snažil po celých osm let.
A pokud budu zvolen hejtmanem, rád budu v této práci pokračovat.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Kontroly technického stavu kotlů:
první kontrolu je třeba provést do 31. 12. 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, je povinen (dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2016Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) zajistit jednou za dva roky provedení kontroly
technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola
musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 41 odst. 15 zákona o ochraně
ovzduší). Doklad o provedení kontroly je provozovatel povinen předkládat na vyžádání
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti
nechat zkontrolovat technický stav kotle na pevná paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům.
Pokud majitel kotle na vyzvání nepředloží potvrzení o provedení kontroly, může mu být
udělena pokuta do 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje,
která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, přičemž proškolování
těchto odborně způsobilých osob se provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR
a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky,
která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Seznam odborně způsobilých osob, které mají udělené oprávnění, je zveřejněn
na adrese http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly
technického stavu a provozu kotle využít uvedený seznam odborně způsobilých osob.
Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.
Ing. Eva Kremláčková, Odbor životního prostředí, Městský úřad Moravské Budějovice

Vážení občané města Jemnice,
jménem firmy FCC Dačice jsme velice rádi, že využíváte sběrný dvůr odpadů ve Vašem
městě.
Rádi bychom se s Vámi podělili o pár zásadních informací ohledně provozu SDO, který
provozujeme pro občany města Jemnice v ulici Romana Havelky již od roku 2008.
Provozní doba SDO je úterý až pátek 13.00 h - 17.00 h, v sobotu 8.00 h - 12.00 h.
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V prostorách dvora je možno ukládat objemný domovní odpad, staré pneumatiky, starý
nábytek, železo, sklo, staré vyřazené elektrospotřebiče (lednice, pračky, sporáky, televizory,
vyřazené počítače a díly z těchto zařízení) a druhotné suroviny vhodné k dalšímu využití
(papír, sklo, některé druhy plastů). Ve sběrném dvoře jsou soustřeďovány i nebezpečné
odpady z domácností. Jedná se převážně o prázdné obaly znečištěné chemickými látkami,
zbytky barev, ředidla, oleje, olejové filtry. Odpady, které uložit nelze, jsou převážně
stavební sutě včetně eternitu, díly z autovraků a odpad vznikající firmám. Tyto odpady lze
uložit za poplatek na nedaleké skládce odpadu v Borku.
Snažíme se ve spolupráci s městem Jemnice o udržování pořádku a dobrou spolupráci.
Přesto někteří občané nerespektují otvírací dobu provozovny a vytváří černou skládku
před bránou do SDO. Tento způsob „uložení“ odpadu je v rozporu se zákonem a původce
takové „skládky“ může dostat pokutu. Chtěli bychom požádat Vás, občany města Jemnice,
o dodržování provozní doby dvora a udržování pořádku před areálem této provozovny.
Karel Marek, vedoucí provozu FCC Dačice, s.r.o.

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc září hasiči zasahovali celkem u 16 mimořádných událostí.
V tomto měsíci došlo k:
1 požáru,
				
1 dopravní nehodě,
				
12 technickým pomocím,
				
1 úniku nebezpečné látky
				
a bylo provedeno 1 prověřovací cvičení.
Vážná dopravní nehoda se stala 1. 9. u obce Dědice. Jednalo se o nehodu třech osobních
automobilů a bylo zde několik zraněných osob. Při dopravní nehodě spolupracovala
jednotka HZS Jemnice s jednotkou HZS Moravské Budějovice.
15. 9. Bylo provedeno prověřovací cvičení na záchranu osoby z výšky.
Z celkového počtu 12 technických pomocí jednotka HZS Jemnice byla 9x povolána
k likvidaci obtížného hmyzu.
nprap. Milan Šerka HZS Kraje Vysočina stanice Jemnice

Dušičky
„Ukončete nástup, dveře se zavírají.“ Tuto nahranou frázi si občasní návštěvníci našeho
hlavního města a hlavně jeho pravidelní uživatelé musí vyslechnout před odjezdem elektrické
soupravy na každé zastávce pražského metra. Podobné výzvy a zároveň varování jsou i jinde.
Např. při výstupu na jemnickou věž, která měří 53,63 metrů a vede na ni 136 schodů, je asi
v polovině její výšky třeba minout tři zvony: Sv. Víta (8 q), sv. Jakuba (11 q) a sv. Stanislava
(17 q). Pokaždé, když jsou zvony uváděny do chodu - ať už automaticky nebo ručně - má každý
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návštěvník jednu minutu na opuštění rizikového prostoru. Během té doby bliká na plošině
se žaluziovými okny červené světlo a přerušovaně zní výstražný klakson. Stejnou funkci
plní semafory na křižovatkách, či sirény nebo majáky vozidel záchranných sborů. Člověk je
zranitelný. Je třeba ho varovat ve chvílích nebezpečí, aby na ně včas reagoval, a tak se vyhnul
různým kolizím. Prodleva způsobená váhavostí a neochotou se podřídit daným signálům se
může stát osudnou. Kdyby voják na rozkaz: „K zemi!“, se začal rozhlížet kolem a ptal se proč,
dlouho by si v boji nepobyl. Filozofovat je možné i nutné, ale v pravou chvíli a na správném
místě. Bez poslušnosti a důvěry se nelze vyhnout nebezpečným situacím či zraněním, kterým
by se s trochou pozornosti dalo předejít.
Ctnost poslušnosti se rodí tam, kde vládne jistota. Takovým místem je především rodina.
Otec a matka jsou pro děti jistotou života. Proto jejich výzvy, napomenutí a varování mohou
děti vnímat jako dobré a jsou schopny se je naučit a plnit bez váhání - bez pochybností
a reptání. Právě tehdy, když se člověk od malička cítí být milovaný a v bezpečí, nemá
problém se nechat vést radami, požadavky a přijímat také různá omezení i zákazy. Taktéž
Pán Ježíš se nebránil akceptovat i to, co bolestného v jeho životě Bůh Otec dopustil.
A nakonec řekl ano i k utrpení a smrti, když o své poslední návštěvě Jeruzaléma prohlásil:
„Syn člověka bude vydán do rukou pohanům, bude tupen, urážen, popliván, pak ho zbičují,
zabijí a třetího dne vstane z mrtvých.“ Lk 18, 31-34
Ano, Bible říká: stal se poslušným až na smrt. Také poslední pozemskou prověrkou našeho
života a naší odevzdanosti do Božích rukou bude, nebo už je nemoc, stáří a smrt. Přijmout
tyto bolestné skutečnosti bez výhrad a pochybností zvládá nejlépe ten, kdo důvěřuje Ježíši
Kristu, Králi nebe i země. On těžkosti nevyhledával, ale když přišly, tak je přijal. Nevzepřel
se kříži a nechal se přibít na jeho dřevo. Jeho silou byla důvěra a odevzdanost do Božích
rukou. Věděl, že třetího dne bude vše jinak. Hrobový kámen bude odvalen a on vzkříšen.
Jeho prohra se promění ve vítězství. Kdosi řekl: „Smrt není zlá, jen umírání je těžké.“ Ano,
poslední věci člověka nejsou nikterak přitažlivé, ale z boje se neutíká. Zdánlivým pokusem
vyhnout se tomuto zápasu je sebevražedná eutanázie. Ona sice ukončí fyzickou existenci
těla, ale nikoliv ontologickou skutečnost bytí. Duše zbavená těla tímto jeho odchodem
(a můžeme říci únikem z přítomného času) ztrácí nástroj očisty a obnovy. Často za touto
volbou asistované smrti stojí pýcha člověka, který odmítá zakoušet ponížení v bezmoci stáří,
či demenci - nemoci. Nechce být na obtíž druhým, ale ani sobě. Ukončením života však
odhazuje i čas dozrání k pokoře, čas kajících modliteb a neumožní svým nejbližším konání
dobrých skutků. Právě na význam skutků milosrdenství mnohokrát v letošním Svatém
roce poukázal náš papež František. Lásku dlužíme svým bližním stále a tento dluh máme
možnost splácet svým nejbližším i svým zdánlivě vzdáleným bližním nejlépe za života.
Pán Ježíš nám to připomíná slovy: „Chudé budete mít nablízku vždycky...“. Jan 12, 8. Těmi
chudými jsou nejenom ti žijící mezi námi, ale také duše v očistci. Jejich šťastná věčnost je
sice jistá, ale nejistá je délka jejich odloučenosti od Boží náruče, ve které mají spočinout.
Proto na ně právě v měsíci listopadu zvláště pamatujeme. Jde však o to, aby to nebyly jen
květiny na hrobech a mihotavé světlo svící, ale modlitby a skutky kajícnosti. Chceme-li
pomoci druhým, je třeba všem nejprve odpustit a také se smířit se svým Stvořitelem. Vždyť
právě k němu jsme každým dnem o krok blíž. Velkým povzbuzením pro návrat do Otcova
pozemského domu – církve - je i závěr Svatého roku milosrdenství. Diecézní Svaté brány
se ve farnostech zavírají v neděli 13. listopadu a brány v Římě o týden později, o Slavnosti
Krista Krále.
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Tak neváhejte, ukončete nástup, dveře - mimořádné asistence Ducha Svatého a Boží
nabídky k novému začátku - se zavírají.
Evangelium a jeho dobrá zpráva však platí dál, a proto musíme říci: „Boží milost není
vyčerpána, nekončí jeho slitování, každým jitrem je nové, veliká je jeho věrnost.“ Pláč
3,17. Každý kající lotr může i v budoucnosti slyšet Ježíšova slova: „Ještě dnes budeš se
mnou v ráji.“ Lk 23,43, žádný marnotratný syn, který se vrací k nebeskému Otci, se nemusí
obávat ponížení při zpovědi, ale naopak: opět získá zpět zaprodaný prsten své důstojnosti
a svatební roucho křestní milosti, Lk 15,32 a každá kajícnice slyšet Ježíšova slova: „Nikdo
tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška již nehřeš!“ Jan 7, 53
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Nepodceňujte zabezpečení chat a chalup v zimním období
V letošním roce policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina evidují již
devadesát osm případů krádeží vloupáním do rekreačních objektů. Pachatelé majitelům
rekreačních chat a chalup při nich způsobili celkovou škodu přibližně 1 200 000 korun.
S nadcházejícím chladným počasím, kdy se chataři a chalupáři stěhují zpět do měst, může
opět takovéto trestné činnosti přibývat.
Policisté proto upozorňují majitele chat a chalup na možné nebezpečí a připomínají
základní pravidla pro klidné přečkání nadcházející zimy:






Co nejlépe si objekt zabezpečit - nainstalovat elektronické i mechanické zabezpečení,
mříže do oken, bezpečnostní zámky, uzamykatelné okenice, propojení objektů
s mobilním telefonem.
Nenechávat cennosti a elektroniku - dražší předměty a vybavení raději odvézt domů.
Nepravidelné návštěvy a kontroly - i přes zimní období je vhodné jednou za čas
zkontrolovat chatu nebo chalupu. Odklizený sníh či shrabané listí nevzbuzuje dojem
opuštěnosti objektu a pachatele můžou odradit.
Všímat si okolí - někteří pachatelé si objekty nejprve vytipují. Je dobré si všímat
pohybu neznámých aut a osob, které nepatří mezi sousedy.
Vloupání okamžitě nahlásit a nevstupovat dovnitř - pachatel by ještě mohl být uvnitř
a fyzicky někoho napadnout. Také by mohlo dojít ke zničení stop, které po sobě
zloděj zanechal. Je vhodné mít od svých věcí faktury, fotografie a výrobní čísla,
která můžou usnadnit následné pátraní.

Pachatelé se do chat a chalup vloupají z několika důvodů. Nejčastějším z nich je odcizení
cenností, které si odnesou a pak je prodají nebo vymění. Jedná se především o starožitnosti,
elektroniku, nářadí, alkohol a oblečení. V zimním období pak hledají i místo k přespání.
Používají elektrické spotřebiče a topení. K vybavení se chovají bezohledně a často zničí to,
co nemůžou odcizit. Vypijí alkohol, zkonzumují potraviny, znečistí peřiny, postele a další
vnitřní vybavení. Pachatelé majitelům způsobují nejen finanční ztrátu na odcizených věcech,
ale i na poškození oken, dveří a vnitřního vybavení. Vloupávají se do objektů za použití násilí
a nešetrným způsobem. Mnohdy využijí i nástroje, které naleznou v blízkém okolí. Proto by
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majitelé neměli nechávat neuklizené různé nářadí, jako jsou kladiva, sekery a žebříky.
Policisté v chatových oblastech provádějí preventivní kontroly a hlídkovou činnost.
Všechny lokality ale zabezpečit nedokáží. V zimních měsících jsou kontroly častější
a zaměřují se na ně i policejní psovodi.
Policie doporučuje majitelům rekreačních chat a chalup, aby si před ukončením
rekreační sezóny a odjezdem do svých domů a bytů pečlivě zkontrolovali, zda mají
důkladně uzamčené všechny dveře a uzavřená okna i okenice. Dále aby se přesvědčili,
že nikde nenechali volně odložené žebříky nebo nářadí a odvezli si s sebou své cennosti
a věci, ke kterým mají osobní citový vztah a nikdy je nenechávali na chatách či chalupách.
Občasná kontrola a návštěva během zimního období může odradit nenechavé zloděje.
Počet vloupání do rekreačních objektů v Kraji Vysočina za období
od 1. ledna 2016 – do 31. srpna 2016
Počet vloupání

Objasněno

Škoda (Kč)

ÚO Jihlava

35

27

350.000

ÚO Třebíč

10

2

282.000

ÚO Žďár nad Sázavou

13

4

226.000

ÚO Havlíčkův Brod

22

10

214.000

ÚO Pelhřimov

18

8

103.000

Kraj Vysočina - celkem

98

51

1.175.000

por. Mgr. Tomáš Procházka, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
- oddělení tisku a prevence

Služby LPS stomatologické - 1. 11. - 30. 11. 2016
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
5.11.

so MUDr. Machová Eva

Husova 898

6.11.

ne MUDr. Machová Eva

Husova 898

12.11.

so MDDr. Blažek Jan

Sv. Čecha 840/39
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675 71 Náměšť
nad Oslavou
675 71 Náměšť
nad Oslavou
674 01 Třebíč

568 620 248
568 620 248
568 844 002

13.11.

ne

MUDr. Sedláček
Milan ml.

ZUBNÍ HROTOVICE
s.r.o, Zákostelní 9

17.11.

sv

MUDr. Machová Eva

Husova 898

19.11.

so MUDr. Machová Eva

Husova 898

20.11.

ne MUDr. Machová Eva

Husova 898

26.11.

so MUDr. Machová Eva

Husova 898

27.11.

ne MUDr. Šabrňák Petr

MUDr. Petr Šabrňák
s.r.o,
Jungmannova 116/18

675 55 Hrotovice
675 71 Náměšť
nad Oslavou
675 71 Náměšť
nad Oslavou
675 71 Náměšť
nad Oslavou
675 71 Náměšť
nad Oslavou
674 01 Třebíč

568 860 256
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 844 350

Bc. Veronika Ramachová

Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice
(So, Ne, svátky 8.00 – 10.00 hodin )
listopad
5. - 6. 11. 2016 		
- MUDr. Musilová (NA PŘÍKOPECH) - tel. 384 420 638
12. - 13. 11. 2016		
- MUDr. Lovětínský (NIVY) - tel. 384 423 107
17., 19. - 20. 11. 2016
- MUDr. Blechová (areál nemocnice) - tel. 384 358 293
26. - 27. 11. 2016
- MUDr. Marková (THK, Strojírenská 160) - tel. 384 456 215
Aktuální informace a případné změny najdete na stránkách města Dačice http://www.
dacice.cz/mesto-3/mesto/zdravotnictvi/

Poděkování
Vážení a milí spoluobčané,
s úctou ke každému z Vás upřímně děkujeme
za poskytnuté finanční dary. Do kasičky
umístěné v lékárně Alexandra jste nám v roce
2016 přispěli celkovou částkou 17 554 Kč. Výtěžek z této sbírky bude použit na zakoupení
pomůcek pro klienty Dačického ZVONEČKU.
Zároveň velice děkujeme panu Michalovi Kubešovi, který nám umožnil umístit kasičku
v jeho lékárně.
Také v tomto roce budou kasičky umístěné na obvyklých i nových místech. Za poskytnuté
příspěvky předem děkujeme.
Za Dačický ZVONEČEK Mirka Vacková
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Včelaři v Jemnici a okolí informují
Včelařství má v Jemnici dlouholetou tradici. Spolek včelařský se sídlem v Jemnici
vznikl v roce 1911. Základní organizace Českého svazu včelařů v Jemnici jako nástupnická
organizace Spolku včelařského dnes sdružuje chovatele včel v Jemnici a jejím okolí
- v obcích Radkovice, Slavíkovice, Chotěbudice, Lhotice, Lomy, Louka, Menhartice
a Panenská.
Základní organizace Českého svazu včelařů má v evidenci 45 členů a každoročně přijímá
nové mladé včelaře. V roce 2015 obhospodařovali členové 753 včelstev, která v měsíci
listopadu léčí a připravují na zimu. Na začátku letošního roku bylo provedeno v Kraji
Vysočina celoplošné vyšetření včelstev na mor včelího plodu. Všechny odběry zaslané
základní organizací a vyhodnocené Státní veterinární správou byly bez moru. Rovněž
každoroční vyšetření odebraných vzorků na Varroázu, což je onemocnění včel způsobené
roztočem Varroa destruktor, dosáhlo velmi dobrých výsledků. Na nákup léčiva základní
organizace využívá poskytnutou dotaci z rozpočtu města Jemnice.
V roce 2015 bylo členy základní organizace odchováno 192 kusů mladých včelích
matek. Výměna nových včelích matek ovlivňuje výnosy medu a dobře působí na zdravotní
stav včelstev. Nové včelí matky jsou šlechtěny na nebodavost, nerojivost a udržování
čistoty v úlu. Základní organizace zakoupila pro členy základní organizace od chovatelské
stanice 63 ks včelích matek za finanční dar poskytnutý Krajským úřadem Vysočina. Celková
produkce medu byla 21.900 kg a vytaveno bylo 419,50 kg včelího vosku.
V listopadu uskuteční včelaři prodejní včelařskou výstavu, která se již stává tradicí
a přispívá k propagaci dobré práce všech včelařů na veřejnosti. Současně se zájemci
o členství mohou blíže seznámit s chovem včel a jejich produkty. Na tuto výstavu vás
srdečně zveme.
Citát:		
Pokud by na Zemi zmizely včely,
			
zbývají lidem jen čtyři roky života
							
Einstein
Josef Pavlík, ZO ČSV v Jemnici

Rodáci
Na stránkách Jemnických listů bychom rádi v dalších měsících přinášeli také
informace o rodácích, kteří dosáhli v životě svou pílí významných úspěchů. Všem
z nich dala základy vzdělání Základní škola v Jemnici. Jsou mezi nimi vědci,
podnikatelé, umělci i sportovci. Přestože mne napadá hned několik jmen, vybrala
jsem jako prvního Prof. Ing. Miroslava Jelínka, DrSc., vedoucího vědeckého
pracovníka Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Přednáší na ČVUT, Fakultě
biomedicínského inženýrství a je uznávaným odborníkem v oblasti vývoje nových
materiálů pro implantáty. Publikoval 240 prací v nejprestižnějších mezinárodních
vědeckých časopisech. Jeho práce byly citovány zahraničními odborníky více než
1500x, Hirschův index 25 (Hirschův index jednotlivce je dán citačními ohlasy
(indexy) jeho jednotlivých vědeckých prací).
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Pana Prof. Ing. Miroslava Jelínka, DrSC. jsem viděla několikrát vystupovat
ve vědeckých pořadech České televize. Před dvěma roky jsem manžele Jelínkovy potkala
Na Podolí při stavění máje na podolském posvícení. Požádala jsem ho o informace o jeho
vědecké práci do městské kroniky a do novin. Podruhé jsem potkala Miroslava Jelínka
na mykologické přednášce a tam jsme se domluvili, že poskytne čtenářům Jemnických listů
několik informací o vědecké práci, kterou vykonává a která přináší úlevu i zdraví mnoha
lidem. Ještě bych ráda na závěr podotkla, že Prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. nezapomíná
na své rodné město Jemnici. Přestože pracovně cestuje a přednáší po celém světě, vždy si
najde čas na odpočinek v našem městě, kde stále vlastní dům po rodičích.
Jana Jánská

Pár poznámek k výzkumu implantátů
– napsal Prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSC.
S rostoucím věkem přestává být tělo tak funkční jako za mlada, přestává být pružné,
jsou problémy se zrakem, se zuby, s chůzí, s pohyblivostí, se srdcem, atd. I v mladším
věku může dojít ke snížení funkčnosti organismu např. úrazem nebo preferováním
špatných návyků. S rozvojem vědeckých poznatků a nových technologií a materiálů
lze některé nefunkční, zničené anebo poškozené části lidského organismu nahradit
implantáty. A právě tímto výzkumem se zabývá naše pracoviště Akademie věd. První
poznatky o „implantaci“ jsou 9000 let staré. V USA byla nalezena kostra jedince s hrotem
kopí zabodnutém v kloubu. Hrot kopí má málo společného s moderními biomateriály,
ale cizí materiál byl tělem „tolerován“. Existují důkazy, že zašívání ran bylo známo již
před 32 000 lety. V současné době existuje celá řada implantátů, které jsou vyráběny
z různých materiálů (kovy, keramika, polymery). Všechny tyto materiály by měly být
biokompatibilní, tj. měly by být tělem tolerovány. Je zajímavé, že asi ještě před 50-ti lety
slovo „biomateriál“ nikdo neznal a pro náhrady se používaly různé materiály, některé
z nich byly dokonce toxické.
Mezi nejběžnější implantáty v současnosti patří: kontaktní čočky, kyčelní kloub,
srdeční chlopeň a zubní implantáty.
Všechny implantáty naplňují lékařské potřeby. Kontaktní čočky zlepšují vidění
a kosmetické hledisko. Kyčelní klouby napomáhají zvýšení mobility pacientů, kteří by
jinak byli omezeni na pojízdné křeslo. Srdeční chlopně prodlužují život a zvyšují kvalitu
života. Na světě se prodá každým rokem asi 75 milionů kontaktních čoček, 275 000
srdečních chlopní a 500 000 kolenních a kloubních protéz. Široké použití titanových
implantátů je revoluční i v dentální implantologii. Někteří jedinci mají dokonce i více
než 12 implantátů.
Většina biomateriálů v lékařských přístrojích se chová uspokojivě, zlepšuje kvalitu
života příjemců, nebo zachraňuje život. Ale žádná lidská konstrukce (implantát) není
perfektní. Všechny vyrobené přístroje mají poruchovost. Rovněž tak i lidé jsou různí –
různá genetika, pohlaví, chemie těla, životní prostředí, a stupeň fyzické aktivity. Navíc,
lékaři implantují nebo užívají tyto přístroje s různým stupněm zkušeností.
Řada implantátů je vyrobena z titanu anebo jeho slitin. Je ale třeba uvažovat, že
každý kovový implantát časem koroduje, ztrácí funkční vlastnosti a po 10 až 15 letech
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se implantát uvolní a je třeba provést další operaci. Funkční vlastnosti biomateriálů
lze zlepšit nanášením tenkých vrstev vhodných materiálů na implantát, čímž se zajistí
zlepšení integrování do tkání lidského těla.
Zlepšení lze docílit pokrytím implantátu hydroxyapatitem (HA). Jde o přirozenou
formu vápníku a fosforu. Nanáší se na kovové zubní implantáty a protézy, u kterých je
třeba docílit dlouhodobé trvalé fixace. Jedná se o tzv. bioaktivní materiál, který podporuje
bezproblémové zafixování implantátu v okolní tkáni.
Snížení srážlivosti krve a snížení rizika vzniku trombů lze docílit nanesením tenké
vrstvy diamantu- podobného uhlíku na příslušnou protézu. Krev po povrchu hladce
klouže a nevznikají sraženiny. Je to tzv. biointerní materiál, který nepodporuje růst tkání
na svém povrchu.
Experimenty spojené s přípravou a testováním některých výše zmíněných nových
materiálů jsme prováděli na laboratorních miniprasátkách ve spolupráci s lékaři.
Experiment ukázal, že zubní implantáty pokryté HA vrostly do kostí sanice kvalitně a bez
zánětů. Jestli si myslíte, že vědce pak čekala zabíjačka, budete zklamáni. Miniprasátka
byla utracena injekčně, a proto byla nepoživatelná.
Zajímavý byl rovněž experiment s pokrytím umělých cévních náhrad diamantupodobným uhlíkem. Výzkumný ústav pletařský v Brně vyvinul textilní cévní náhrady, my
jsme vyvinuli laserovou technologii pro pokrytí cévních trubic DLC materiálem a lékaři
z nemocnice sv. Anny v Brně voperovali pokryté a nepokryté umělé cévy do krkavic
osmi ovcí. Po 100 dnech byly provedeny histologické testy vyjmutých krkavic. Cévy
pokryté DLC byly hladké, průchodné. Cévy nepokryté, byly částečně zanesené tukem
a sraženinami.
I přesto, že intenzivní výzkum v oblasti biomateriálů přináší velmi zajímavé výsledky,
je třeba si uvědomit, že jejich zavedení do praxe někdy závisí na řadě dalších faktorů.
Je zřejmé, že v době, kdy se prodlužuje lidský věk, je nutné spojit medicínu
s nejnovějšími technickými výzkumy a zajistit nejen prodloužení věku, ale i dobrou
kvalitu života. K tomuto cíli přispívá i náš výzkum, jehož ukázky jsou uvedeny v tomto
článku.
Článek byl pro potřeby Jemnických listů redakčně vykrácen. S jeho nezkrácenou verzí
se můžete seznámit na Informačním centru v Jemnici.

STŘED v ulicích Jemnice
V roce 2011 začala v Jemnici na Vysočině probíhat první cílená diskuse na téma sociální
prevence a prevence kriminality. Hlavní cílovou skupinou byli místní děti, mládež a mladí
dospělí, kteří se setkávají v různých formách s rizikovými jevy (od neorganizovaného
trávení času mimo domov až po experimenty s návykovými látkami a vandalismem).
Z Fondu Vysočina byl následně financován Monitoring potřebnosti nízkoprahových
sociálních služeb ve městě Jemnice, který realizovala třebíčská nezisková organizace
STŘED. Výzkum ukázal, že mladí lidé i zástupci odborné veřejnosti mají zájem o to, aby
ve městě podobné zařízení fungovalo.
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Následovaly necelé dva roky vyjednávání mezi vedením města
Jemnice, jeho Komisí prevence kriminality a organizací STŘED
o konkrétní podobě preventivní služby pro mládež. Výsledkem
byla shoda v realizaci nízkoprahové terénní sociální služby pro
děti a mládež. Terénní forma (tzv. streetwork) s sebou nese výrazně
nižší náklady a nároky na zázemí, nejeví se jako konkurenční pro
zájmové organizace a pracovník v terénu může být mnohem blíž
mladým lidem, kteří nechtějí nebo nemohou k pomoci využít „formální instituci“.
Pracovník v terénu může zároveň působit preventivně a situačně k takovým jevům jako
je vandalismus, rizikové chování v souvislosti s návykovými látkami a vrstevnickými
konflikty, apod. Výhodou takové nízkoprahové sociální služby je také možnost
anonymity a zákonné mlčenlivosti sociálního pracovníka.
Důležitá etapa jemnického streetworku byla realizována od ledna roku 2015
a trvala tentokrát celých 10 měsíců. Za takovou dobu již bylo možné s mladými lidmi
pracovat na konkrétních zakázkách, plánovat jejich rozvoj, lépe se poznat a budovat
důvěrný vztah s pracovníkem - dospělým profesionálem. V té době jezdil do Jemnice
vždy ve středu stejný terénní sociální pracovník. S výstupy své činnosti v anonymním
režimu průběžně seznamoval vedení města prostřednictvím Komise prevence
kriminality. Svoji činnost ukončil v říjnu 2015.
Na začátku roku 2016 uvolnilo město Jemnice paušální finanční prostředky
na celoroční provoz terénní sociální služby pro mládež a ta mohla pokračovat od února
2016 pravidelně. Koordinace této služby byla metodicky vedena „mateřským“
Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež eMBečko (NZDM) v Moravských
Budějovicích, které od roku 2007 provozuje STŘED, z. ú..
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Novým cílem této zakázkové služby v Jemnici bylo její zařazení do krajské sítě
sociálních služeb a přiřadit jí status registrované sociální služby podle zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách.
Po pečlivém vyjednávání pracovníků STŘED, z. ú. se zástupci Kraje Vysočina
a vedením města Jemnice se podařilo přiřadit terénní formu služby v Jemnici k registrované
terénní službě v Moravských Budějovicích.
Terén v Jemnici tak získal po 5-ti letech pevnou základnu v metodických postupech
i personálním zajištění. Mladí lidé tak mohou být od října 2016 klienty NZDM a efektivněji
využívat bezplatnou sociální službu v terénu zároveň v Jemnici a v Moravských
Budějovicích, mohou také využít zázemí nízkoprahového klubu, online podporu a další
služby pro rodinu a dítě od organizace STŘED, z.ú..
Jaké služby můžete využít Vy, se dozvíte na webu www.stred.info.
Díky za podporu těmto lidem: Ing. Petr Novotný, Bc. Karel Vondráček, Mgr. Martina
Bártová, Mgr. Dagmar Viskotová, Jiří Dvořák, DiS., členové Zastupitelstva a Rady města
Jemnice.
Za STŘED, z. ú.
Ondřej Ferdan, DiS., koordinátor NZDM eMBečko

Zabijačkové hody
Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici zve všechny spoluobčany na ochutnávku
a prodej výrobků z české zabijačky. Akce se uskuteční 26. listopadu 2016 od 10.00 hodin
na dopravním hřišti u klubovny Junáka.
Pitný režim zajištěn, politické diskuze povoleny!
Za Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici
Ing. Jiří Kopr, předseda

Poděkování
Městská organizace KDU-ČSL v Jemnici děkuje svým voličům, kteří ji podpořili a dali
jí svůj hlas.
Miroslav Prokeš, předseda KDU-ČSL Jemnice
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Listopadová radost
V některých evropských zemích je zvykem, že v druhém listopadovém týdnu chodí
děti navečer s lampiony. To aby všichni oslavili památku světce, který podle pranostik
přijíždí na bílém koni. U nás byly lampionové průvody už dřív. Dokonce se jich musely
účastnit celé školy. Že to bylo na počest Martina z Toursu, jsem ovšem věděl pouze já.
Rozsvícený lampion symbolizuje radost neboli světlo v srdci. Máme-li radost, neměli
bychom si ji nechávat jen pro sebe. Táhne nás to ke křižovatkám ulic a do míst, odkud
je vidět na celý kraj.
Pravá radost, ta, jež přepadává zničehonic, nepotřebuje příčinu. Důvod se najde.
Třeba jsou zavřené obchody a já se raduju: aspoň neutratím. Raduju se z objížďky:
aspoň uvidím něco nového. Raduju se i z rozvrtané vozovky: vždyť najednou je z ní
písčitá pláž či bahenní koupel. Jak daleko bych za něčím takovým musel jezdit. Mám
taky radost, když v 7 ráno někdo v sousedství nastartuje motor sekačky: aspoň rychleji
vstanu a stihnu ještě východ slunce.
Je známo, že dokonce i za totality se lidi radovali. Radovali se z nepatrných věcí.
Dneska by nad nimi leckdo jen mávl rukou. Třeba když jim šlo vedení na nervy,
mohli si u piva za 2 koruny zanadávat. Nebylo jim to nic platné, ale aspoň se ulevilo.
Přišel 17. listopad a najednou máme volby a dražší pivo. Jedna neškodná radost
je pryč. Nadávání na štáb už nefunguje. Vždyť by nám řekli: co jste si zvolili, to
máte. Volby jsou rafinovaný vynález, jak na ovládané přenášet vinu a odpovědnost
vládnoucích. Je vidět, že revoluce nemusejí být pokaždé úspěšné. Po jedné z nich nám
zde v Jemnici zbyla Revoluční ulice. Mám ovšem silnou obavu, že není pojmenovaná
po té sametové. Neměla by se v takovém případě přejmenovat? Nechávám to na Vás.
Ale abyste si užili aspoň nějaké nevinné radosti, běžte se podívat před kostel, až
budou komedianti hrát divadlo o svatém Martinovi. Je na co se těšit. Jsem zvědavý,
zda přijede opravdu s výstrojí římského legionáře v purpurovém plášti. A zda bude
sedět na Bonifácovi, svém věrném bělouši.
Ptáte se mě, jak to s tímhle svatým bylo doopravdy? Můžu vám sdělit jen své
pochybnosti. Často mi připadalo, že rozpůlení pláště je sice působivé gesto, ale moc
nepomůže. Nač ničit krásný plášť? Co s půlkou? Proč ho nenechal mrznoucímu
žebrákovi celý? Jeden můj přítel, historik, to vysvětluje trochu jinak. Martinův
důstojnický plášť přes léto napadli moli. Aby se jich rychle zbavil (ve čtvrtém století
ještě nebyly chemické prostředky), napadenou část uřízl a odhodil. Náhodný svědek,
žebrák, toho využil. Z toho později vznikla známá legenda. A co má Martin společného
s husou? Vypráví se příběh dnes u nás takřka neuvěřitelný. Šestapadesátiletému hrozilo
zvolení do veřejného úřadu. Aby se tomu vyhnul, ukryl se rychle v husinci. Těm husám
se to však vůbec nelíbilo, takže ho silným kejháním prozradily. A milý Martin musel
chtě nechtě vylézt a stát biskupem města Tours.
Navždy však zůstane Martinovo rozdělení se o plášť, ať už se stalo úmyslně, či
neúmyslně symbolem milosrdenství. Ukazuje, jak uskutečnit přikázání lásky. Dělte se
s potřebnými. Uděláte radost druhým i sobě.
Milan Růžička
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Víte, že...
Vraťme se ještě jednou do ulice Na Podolí, na křižovatku cest do Údolní ulice (dříve
Pod Pelechem, Marxova) k domu čp. 259 - pan Jánský. Zde na rohu ulice stojí bývalá
kaple sv. Alžběty. Je připomínáno její zrušení r. 1781 a přeměna na špitál s budovou
v sousedství. Byl zde později obchod pana Emera, Moravce, Vzájemnost Včela z Třeště,
inseminační stanice, sklad nábytku. Jedná se o významnou kulturní památku.
V červnu 2015 dochází k opravě střechy a instalaci nového měděného kříže, který
zhotovil velmi zručný klempíř pan František Kolář z Jemnice. V kříži je umístěno několik
informací pro budoucí generace. Kvalitní opravou střechy dochází k zahájení opravy
a rekonstrukce bývalé kaple. Vnitřní část po vyklizení nabízí zajímavou část kaple,
kterou se snad podaří zachránit i další zajímavou klenutou místnost. Byl vyřešen i přístup
do kaple. Věřím, že se časem podaří úsilí pana Jánského o opravu i venkovní fasády
kaple. Vše závisí na jednání s památkáři a finančních prostředcích. Nevím, ale oprava
kaple by si zasloužila větší podporu na její opravu. Vždyť kolem prochází naučná stezka
a její vzhled není zrovna ozdobou města. Snad se to změní.
Je třeba ocenit úsilí pana Jánského o opravu kaple. Ne vždy je vidět, že se někdo
ujme takové záslužné práce. Ne vždy se najde další možnost opravy, iniciativa a pomoc.
Čteme a slyšíme, jaké částky jsou jinde věnovány na záchranu kulturních památek.
Příklad je i v Jemnici. Oprava kostela sv. Víta. Iniciativou a úsilím paní Ing. Kubíčkové,
která dokázala nemožné (jak se zdálo v podobu opraveného kostela, okolí i podzemních
prostor), že to jde. Dnes Jemnice získala památku, kterou se chlubí. Nevím, jestli jí
veřejně někdo poděkoval? Chci to udělat alespoň já. Děkuji Vám mnohokrát!
Vladimír Hrbek

Kulturní přehled
5. 11. 2016
21.00-05.00
9. 11. 2016
16.00 hodin

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Budu, X. Noc splněných přání

Promítání historických fotografií p. Hrbka s výkladem
- téma: Horní valy
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice
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10. 11. 2016
16.00 hodin
		
		

Beseda s lektorkou Petrou Sehnalovou
- téma: Paraziti v nás
- městská knihovna Jemnice
- pořadatel město Jemnice

11. 11. 2016
		

Svatomartinská husa a svatomartinská vína
v Restauraci U Svatého Víta
- rezervace míst na tel. 723 685 430
- pořadatel Restaurace U Svatého Víta, www.roaktiv.cz

11. 11. 2016
16.30 hodin
		

Svatomartinský průvod
- trasa průvodu: restaurace v Podolí - penzion Pod kaštany
- Dolní valy - Horní Valy - Malá branka - náměstí Svobody
- na náměstí proběhne krátká scénka o obdarování žebráka (mezi
kostelem sv. Stanislava a prodejnou elektro pana Bartoše)
- odchod průvodu kolem radnice, kulturního domu a Lipovou ulicí
zpět do Podolí
- pořadatel: skupina Johanité, rytíři z řádu Johanitů z Jemnice
a město Jemnice

12. 11. 2016
15.00-18.00
		

Muzejní den v Jemnici
- Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Jemnice, nám. Svobody 75
- vstupné zdarma
- pořadatel Muzeum Vysočiny Třebíč

12. 11. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Zavik

13. 11. 2016
O čarodějné krčmě
15.00 hodin
- divadelní pohádka pro děti
		- kino Jemnice, vstupné děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
		
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
14. 11. 2016
14.00 hodin
		

Vánoční tvoření
- výtvarný materiál na výrobu bude k dispozici
- vestibul kulturního domu v Jemnici
- pořadatel město Jemnice se Svazem tělesně postižených Jemnice

17. - 19. 11. 2016
Zvěřinové hody v Restauraci U Svatého Víta
- velký výběr specialit ze zvěřiny
- rezervace míst na tel. 723 685 430
- pořadatel Restaurace U Svatého Víta, www.roaktiv.cz
19. 11. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy Cooper
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26. 11. 2016
10.00-16.00

Vánoční kulturní trhy 2016
- nekomerční výrobky tvořivých lidí z našeho regionu
- letní kino Jemnice
- pořadatel AlterNaiva, o.s., www.alternaiva.jemnice.cz

26. 11. 2016
09.00 – 15.00

Prodejní výstava všech včelařských produktů
- ukázka úlových soustav, včelařských pomůcek, prodej medu,
medového pečiva, propolisu a medoviny
- kulturní dům Jemnice
- pořadatel ZO ČSV v Jemnici

		
26. 11. 2016
10.00 hodin
		

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

26. 11. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas

27. 11. 2016
15.00 hodin
		

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

27. 11. 2016
17.00 hodin

Rozsvícení vánočního stromu
- výroba vánočních ozdob
- prostranství před budovou podnikatelského inkubátoru (před TIC)
- pořadatel město Jemnice

27. 11. 2016
18.00 hodin

Vánoce s Jižany - koncert
- kinosál Jemnice
- předprodej v TIC Jemnice - 120 Kč
- pořadatel Jemnický Fest

28. 11. 2016
15.00-17.00
		
		
		

Tvořivé odpoledne
- vyrábět budeme ozdobné sáčky na mikulášskou nadílku
- materiál na výrobu bude k dispozici
- městská knihovna Jemnice
- pořadatel město Jemnice

3. 12. 2016
16.00 hodin

Čertovský rej
- sraz Mikulášů, andělů a čertů
- nadílka od Mikuláše, pro neposlušné děti peklo, hry a soutěže
- areál zámku, pořadatel DDM Jemnice a město Jemnice
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3. 12. 2016
		

Jízda výletního vlaku - Mikulášský vlak do Třebelovic
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

3. 12. 2016
20.00 hodin

Mikulášská taneční zábava
- hraje skupina Spektrum
- KD Jemnice

5. - 9. 12. 2016 Vánoční výstava
09.00-16.00
- práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
		
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci
se Svazem tělesně postižených Jemnice
9. 12. 2016

14.00 - 15.00
15.15 hodin
		

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

14. 12. 2016
16.00 hodin
		

Beseda s PhDr. Martinou Indrovou
- téma: Karel IV. a Lucemburkové
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

15. 12. 2016
19.00 hodin

Adventní koncert
- vystoupí Kabátovo kvarteto a žáci ZUŠ Moravské Budějovice,
pobočka Jemnice
- kino Jemnice
- předprodej vstupenek v TIC Jemnice od 28. 11. 2016
- pořadatel město Jemnice

17. 12. 2016
08.00 hodin

ČOČKO CUP - nohejbalový turnaj
- sokolovna Jemnice
- pořadatel Aleš Jedlička tel. 608 823 127

25. 12. 2016
15.00 hodin

Vánoční setkání
- živá zvířata, živý oheň, u kterého si můžete opéct „buřty“ nebo se jen
tak ohřát
- občerstvení - něco k zakousnutí, něco na zahřátí
- náměstí Svobody v Jemnici
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci se spolkem Mladí za rozvoj
Jemnice
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27. 12. 2016
		

Jízda výletního vlaku - Vánoční vlak
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

31. 12. 2016
19.00 hodin

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2016
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice

Kulturní přehled 2017
Odbor kultury města Jemnice připravuje již třetí vydání barevného propagačního
materiálu: Kalendář akcí na rok 2017. Stejně jako tomu bylo letos, bude i po celý
příští rok zdarma rozdáván na informačních centrech v okolí Jemnice a při dalších
vhodných příležitostech (veletrhy cestovního ruchu, významné akce,…). Začátkem
roku 2017 bude také zdarma distribuován do všech domácností v Jemnici a Jemnickém
mikroregionu.
Máte-li v plánu pořádat v roce 2017 kulturní, sportovní či jiné akce pro veřejnost,
dejte nám o nich prosím vědět. My je velmi rádi a zdarma zařadíme do kulturního
kalendáře. Akce se musí uskutečnit v roce 2017 v Jemnici nebo na území Jemnického
mikroregionu.
Své akce nám můžete zasílat do 9. 12. 2016 na email kultura@město-jemnice.cz,
nebo se o ně s námi podělte osobně na informačním centru v Jemnici, Husova 2, tel.
721 508 737.
Ke každé akci prosím uveďte:
Název akce
Datum (alespoň měsíc) a místo konání
Bližší informace
Pořadatel akce + kontakt (telefon, email, web)
Pokud máte, můžete přiložit 1 - 3 ks fotografií v tiskové kvalitě. Ty budou případně
použity na grafiku brožury.
Těšíme se na Vaše příspěvky, které nám pomohou obohatit nabídku kulturních,
sportovních a dalších akcí v našem regionu.
Příjemné listopadové dny přeje
Zdeněk Hopian, odbor kultury

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
společně s lektorkou Petrou Sehnalovou Vás zveme na zajímavou přednášku s názvem
Paraziti v nás. Petra Sehnalová říká, že„...paraziti jsou živé organismy, které se přiživují
na tělech živočichů a nevyhýbají se ani lidskému. Vyskytují se ve střevech, trávicím traktu,
nebo mohou pomocí lymfatického či krevního řečiště putovat kamkoli v organismu. Ačkoli
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se jich v našem zeměpisném podnebí nevyskytuje tolik, neznamená to, že se jich nemusíme
obávat. Divili byste se, jak zdánlivě drobné, často však i letité problémy lze jednorázově
odstranit vystěhováním některé bakterie nebo plísně usídlené v našem těle...“. Chcete-li
se dozvědět o tomto tématu více, jste srdečně zváni ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v 16.00
hodin k nám do knihovny.
Všechny tvořivé děti, ale i dospělé zveme v pondělí 28. listopadu 2016 od 15.00 do 17.00
hodin na Tvořivé odpoledne, tentokrát budeme vyrábět ozdobné sáčky na mikulášskou
nadílku. Materiál na výrobu, káva a čaj bude připraveno pro všechny tvůrce v dostatečném
množství. Vstup je zdarma.
Z nových knih:
Vurm Bohumil - Karel IV. : výpravná publikace o nejvýznamnějším českém panovníkovi.
Chronologický přehled. Více než 200 barevných fotografií.
Cay Garcia - Za zdmi paláce: ve svých 52 letech opouší autorka zaměstnání v obchodním
centru a nastupuje jako komoří saudské princezny. Fascinující vhled do reality Saudské
Arábie.
Ráček Milan - Na jeden život až příliš: biografický román zasazený do 1. poloviny
20. století. Hlavní hrdina voják, legionář pocházející z nevelkého východočeského města.
Autor popisuje jeho službu v rakousko-uherské armádě, následné ruské zajetí, profesní
vzestup po návratu domů do vlasti, odpor proti moci národních socialistů - později
komunistů.
Friedl Walter - Pleteme košíky z trav a bylinek: prastará technika ovinování a sešívání
pramenů z rostlinných vláken.
Hirsí Ali Ayaan - Rebelka: autorka ve své autobiografii líčí své dramatické životní osudy
od dětství v Somálsku, dohodnutý sňatek s mužem, kterého si za žádnou cenu nechtěla vzít
a její následný útěk do Nizozemska.
Pracovnice knihovny

Svatý Martin na bílém koni projede Jemnicí
(pouliční divadlo)
Již jako děti jsme se těšívaly na svatého Martina, až přijede na bílém koni. Přiznávám, těšily
jsme se hlavně na sníh. Málokoho z nás dětí asi zajímalo, kdo vlastně sv. Martin byl. Dnes,
po letech, se mohu s Vámi některými podělit o některé hlavní údaje z Martinova života.
Svatý Martin z Tours byl světec.
Narodil se r. 316 nebo 317 v římské provincii Panonie ve městě Samaria (dnešní
Maďarsko). Své jméno dostal podle boha války Marta. Většinu svého mládí prožil
v severoitalské Pavii. Zde se setkal s křesťanstvím, které ho velmi přitahovalo. Na přání
otce, důstojníka římské armády, se stal vojákem. Byl přidělen k posádce v dnešním Amiensu
ve Francii.
Tam došlo k příhodě, kterou proslul a která ho symbolizuje. Za temné zimní noci
projížděl městem při kontrole stráží. U brány města ho oslovil nuzně oděný žebrák a prosil
o almužnu. Martin u sebe neměl peníze ani jídlo, a tak svůj důstojnický plášť přeťal mečem
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napůl. Oddělenou polovinou svého pláště obdařil zimou třesoucího se žebráka, aby se mohl
alespoň trochu zahřát.
Za nedlouhý čas potom opustil Martin armádu. Několik dalších let žil Martin životem
poustevníka a nakonec se stal biskupem. Zakládal i mnohé kláštery. Zemřel 8. listopadu
a pohřben byl 11. listopadu 397. Proto se i v tento den slaví jeho svátek. Dnes již v mnoha
zemích Evropy probíhají pouliční divadla představující příjezd římského důstojníka na koni.
Lid ho vítá, zdraví a mnozí se i zařazují do jeho průvodu a uctivě ho doprovázejí.
Letošní rok jsme se, někteří ochotníci, domluvili, že i v Jemnici uspořádáme pouliční
divadlo na toto krásné „téma“.
A není bez zajímavosti, že právě letos vzpomínáme 1700-leté výročí Martinova narození.
Průvodem vzpomeneme onu legendu lásky, kterou se sv. Martin stal.
SCÉNÁŘ:
1. zahájení - svatomartinský průvod v čele se sv. Martinem, v uniformě římského vojáka
na bílém koni vyjede v pátek 11. 11. 2016 od hospody v Podolí asi v 16.30 hodin.
2. trasa průvodu - hospoda - penzion Pod kaštany - Dolní valy - Horní valy - Malou
brankou na náměstí, které obejde okruhem až ke kostelu sv. Stanislava
3. scéna o obdarování žebráka - před kostelem a prodejnou elektro pana Bartoše
4. následně bude průvod pokračovat okolo radnice ke kulturnímu domu
5. u prodejny potravin (Jednota) odbočí průvod směr Motorpal
6. hned za „hasičárnou“ odbočí průvod doleva a „nabere“ nejkratší směr Podolí
7. průvod dojde zpět do Podolí k hospodě, kde se rozejde
Závěrem
Kdo pozdraví sv. Martina z chodníku, třeba jen zamáváním, bude mít následně
možnost se do průvodu zařadit a sv. Martina doprovázet - následovat (a to nejen při této
slavnosti). Děti budou mít možnost nést si nějaké svoje pochodně - třeba bambusové tyčky
s petrolejkou nahoře a které nejsou tak drahé (lampióny při tomto dobovém divadle nejsou
zrovna vhodné).
Na toto pouliční divadlo jste všichni srdečně zváni organizátory: městem Jemnicí
a skupinou Johanité, rytíři z řádu Johanitů z Jemnice.
Za organizátory
pro JL napsal Josef Lichtneger

Vánoční koncert s kapelou Jižani a jejich hosty
Úspěšná dechová kapela se vrací do Jemnice. Po červnovém úspěchu, kdy se v kinosále
tato mladá kapela z jižních Čech představila v rámci slavnosti Barchan, se vrací s Vánočním
koncertem, který je zaměřen na všechny věkové kategorie, tak jako Vánoce.
Koncert se uskuteční v neděli 27. listopadu 2016 od 18 hodin v jemnickém kinosále.
Bezmála dvacetičlenný soubor si s sebou přiveze dva oblíbené mladé hosty - „VéVéčka“
manžele Veroniku a Vaška Řihákovy.
Jižani zaplnili před šesti lety volné místo na trhu dechové hudby. Základem repertoáru
kapely, kterou tvoří mladí profesionální muzikanti, je jihočeská a česká dechovka.
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Kapelníkem a uměleckým vedoucím je Miroslav Dvořák, který je zároveň generálním
ředitelem největší strojírenské firmy v jižních Čechách a za svoji vynikající práci letos
na jaře přebral od prezidenta Miloše Zemana titul Manažer roku 2015.
Svoji úspěšnost a píli potvrdila kapela, která čítá bezmála 20 členů hned necelé dva
roky po svém vzniku, kdy se stala vítězem nejprestižnější soutěže Zlatá křídlovka a odnesla
si titul Mistr republiky dechových hudeb pro rok 2012. O rok později obdržela stříbrnou
medaili na Mistrovství Evropy dechových hudeb v německém Ehningenu.
Nenechte si ujít tento netradiční vánoční zážitek v podobě dechového orchestru, který
je doprovázen několika zpěváky a zpěvačkami. Těšit se můžete na skladby jako je např.
Hallelujah, Veselé Vánoce, Vánoční zvon, S andělskými kůry a další.
Předprodej vstupenek od 120 Kč probíhá v TIC Jemnice. Vstupenky bude možné zakoupit
i na místě v den konání. Zároveň pro návštěvníky bude připraveno drobné občerstvení.
Jiří Prokeš

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Dne 15. 9. 2016 se náš klub vydal na jednodenní zájezd po naší krásné Vysočině.
Program:
1. prohlídka na hradě Kámen – interiéry + muzeum motocyklů, 2. oběd v restauraci
u Mocnáře, 3. prohlídka provaznického muzea s praktickými ukázkami, prohlídka leteckého
muzea, 4. odjezd z Deštné.
Autobus byl plně obsazen, snad i každý spokojen. Na organizaci se podílely – za klub
Eliška Malečková (vedoucí), Jitka Lavičková (pokladní). Děvčata z městské knihovny, paní
Věra Chvátalová a Hana Křikavová nám pomáhaly zajistit zájezd.
Všem patří poděkování. Zůstanou nám pěkné vzpomínky.

Marie Čurdová
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Moravská a česká
Já očekávám lepší časy,
i když už bělají mi vlasy,
své roky skoro nevnímám,
na všechny kolem se usmívám.
Z vnuků už budou dospěláci,
dá jim to však pernou práci,
o vše se budou starat sami
a všechno řešit bez své mámy.
A v té naší malé republice,
bude prý i práce více,
všichni budou dobře bydlet,
někdo bude úředník,
jiný držet vidle.
Peněz budeme mít hodně,
na všem se dělník i ministr shodne.
Myšlenek v hlavě mám mnohem víc,
a nechci za to vůbec nic,
jen zvolnit tempo a zamyslet,
aby byl hezčí ten náš svět.
Prezident Zeman politiku jistí,
aby k nám nepřišli teroristi,
abys, ty na naše malá zemičko,
co máš ve středu Evropy srdíčko
a že jsi nám všem tak drahá a hezká,
ať zůstaneš navždy jen:
moravská a česká
Marie Prknová, členka klubu ZTP

Jak jsem jel s „basou“ do Jemnice
O oslavách 120. výročí tratě z Moravských Budějovic do Jemnice, zvané místními „bíduška“,
jsem samozřejmě věděl. Nevěděl jsem však, že budu jemnickým muzejním spolkem požádán,
abych na úvod zahájení výstavy dokumentů, fotografií a třírozměrných exponátů připomínajících
provoz na jemnické dráze, pronesl před účastníky vernisáže pár slov. Ale odmítněte, když Vás
o to žádá paní Jánská. To prostě nešlo.
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A tak jsem se s mírně urovnanými znalostmi i vzpomínkami v hlavě a s bíločervenou
koncovou návěstí zvanou „basa“ v kufru auta vydal do Jemnice. To proto, abych takto symbolicky
připomněl stálé, ale tak marné snahy Dačických a Jemnických o propojení jejich až sourozenecky
blízkých měst železnicí. Ta „basa“ byla totiž zavěšována na poslední vagon soupravy. Jel jsem
po silnici, po které jsme na kolech šlapali se stejně posedlým kamarádem Tondou z Telče
obdivovat zvláštní kouzlo koncové stanice v Jemnici, ve které byla k vidění dokonce i výtopna
s vodárnou. Když jsme měli štěstí, pozorovali jsme zde šibující „čtyřistadvacettrojku“, ale když
mašina chyběla, stačilo nám ke klukovské spokojenosti pozorovat alespoň odstavené osobní
vozy řady Be a Bi se služebním vozem starší konstrukce, který v Dačicích ani v Telči už nejezdil.
Ale vidět tady takovou M 262.0, která jinak po hlavní trati vozila rychlíky z Brna do Českých
Budějovic, to už byl zážitek.
Ta stará silnice do Jemnice se vůbec nezměnila, jiná je snad jenom v tom, že
za našich klukovských cyklistických výletů za vláčky na konečné byla ještě prašná. A tak
v jejím úseku mezi obcemi Třebětice a Ostojkovice si vždy představím místo, kde měla být
silniční komunikace křížena železnicí z Jemnice do Dačic. Před několika roky jsem mluvil
s pamětníkem, který plánovanou trasu dráhy viděl vyznačenou kolíky. Projekt to byl opravdu
zajímavý. Zrušení Země moravskoslezské a vznik centralistických krajů roku 1949 (velmi
podobných těm dnešním) znamenal konec. Rok 1950 pak rozhodl definitivně. Naděje však
přežívala dále...
Jako táta třech dětí jsem své klukovské nadšení pro koleje neztratil. Naopak!   Právě se
konala pouť v Kostelním Vydří, plánovali jsme tedy cestu na kolotoče. Ale já dostal jiný nápad.
Kolotoč jezdí pořád dokola a je to vlastně nuda. Navrhl jsem svým potomkům jinou atrakci
- jízdu „Jemničkou“! Můj nápad byl kupodivu přijat, děti jsem tedy naložil do auta a vydali
jsme se na jemnické nádraží. Tam jsem jim koupil jízdenky, usadil je do žlutočerveného vagonu
a sám se rozjel k osadě U Tří koroptví, abych si tady ve skrytu zeleně u vozovky na vlak počíhal.
Silnice odtud vede dál souběžně s tratí až téměř do Třebelovic. Po chvíli se od zastávky Lhotice
k silnici začala přibližovat mnou ostře sledovaná souprava. Jemnická klasika! Těžká motorová
lokomotiva T 458.1 s jedním osobním čtyřnápravovým vozem řady Balm a u otevřeného okna
všechny tři moje blonďaté ratolesti. A tak jsem vyrazil. Dojížděl jsem padesátkou jedoucí
soupravu, povzbuzován máváním dětí jsem se držel v úrovni vlaku, následně předváděl
pracné předjíždění, potom ubral plyn, abych mohl být v příštích okamžicích opět předjet. Až
když lokomotiva s vagonem zmizela za terénní vlnou, skutečně jsem přidal, abych si děti
na třebelovickém nádražíčku vyzvedl a nemusel je nahánět v Rácovicích nebo na zastávce
v Dědicích.
Dvojkolejné nádraží v Třebelovicích má zvláštní kouzlo. Těžko něco podobně
romantického hledat jinde. Ale ono se to vlastně týká celé trati, dokonale splývající se
zdejší krajinou. Stavba železnice z Moravských Budějovic do Jemnice byla zahájena
1. října 1895. Z dobového tisku se dozvídáme, že na stavbě pracovali Češi, Němci, Italové
a Poláci. Zaznamenává také některé z příběhů zde těžce pracujících lidí. Tak třeba právě při
kopání základů nádražní budovy v Třebelovicích byl roku 1896 v 3 m hlubokém výkopu
do poloviny těla zasypán zedník J. Kocmák z Martínkova. Vyprošťován byl celé dvě hodiny.
Rozdrcený kotník mu ošetřil přivolaný lékař z Jemnice, p. Med. Dr. Wolf. Poté byl zraněný
odvezen do Martínkova…
Na stejném místě se odehrála i jiná příhoda. Nedaleko rozestavěné třebelovické
stanice někdo položil přes koleje těžkou kolejnici a pražec. Strojvedoucí stavebního
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vlaku ještě včas zastavil. Další zpráva pochází z období, kdy celý úsek trati do Jemnice
byl již sjízdný a „Dačické listy“ informovaly své čtenáře o lokomotivě „Moloch“,
která vozí pracovní vlak mezi Třebelovicemi a Jemnicí. V úseku Třebelovice
- Moravské Budějovice zase lokomotiva „Sowa“. Dozvídáme se také, že takový pracovní vlak měl
6 vagonů na rozvážení štěrku a jeden krytý vůz pro úředníky a dělníky, kteří štěrkování prováděli.
A pak najednou bylo hotovo a železniční „trhani“ odešli vykonávat svou těžkou práci
jinam. Slavnostně vyzdobená Jemnice dne 8. listopadu 1896 očekávala příjezd prvního vlaku.
V Dačicích byl o tuto významnou událost takový zájem, že nebylo možné za žádné peníze
sehnat povoz, který by zdejší zvědavce odvezl do Jemnice. A potom zahřměly rány z hmoždířů
a zazněl jásot stovek lidí... První vlak přijel!
Když jsem obtěžkán svou červenobílou „basou“ s funkční petrolejkou vešel do vestibulu
KD v Jemnici, ocitl jsem se náhle v důvěrně známém světě. Členové muzejního spolku
ve spolupráci s místními železničními fandy odvedli vynikající práci. Řada mých mladších či
starších vzpomínek zde dostala konkrétní obrysy. Ale byl tu ještě mezi těmi všemi neživými
exponáty chlapec oblečený do slušivé železničářské uniformy s červenou čepicí výpravčího
na hlavě a s výpravkou pod paží. Zahájil vernisáž náležitě úředním sdělením, že vlak na druhé
koleji je připraven k odjezdu. A potom vydržel stát v předpisovém postoji přes všechny ty
řečnické úvody, které trvaly asi hodinu. Když bylo konečně dopovídáno, stejně předpisově
zapískal na píšťalu, následně zvedl výpravku a vlak vzpomínek a úcty k našim předkům vyslal
na trať. Nemusel jsem se vyptávat, bylo to jasné na první pohled, Jirka Pitour má rád železnici...
A já jsem se v tom mladíkovi v padnoucí železničářské uniformě viděl.
Jiří Albrecht

Vzpomínka
Utichly kroky i Tvůj hlas.
Poslední sbohem jsi nám nestačil dát
a my Ti za vše poděkovat.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí
Dne 13. listopadu 2016 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek, dědeček, bratr a strýc
pan Stanislav Tesař z Jemnice
Kdo jste ho měli rádi, vzpomínejte s námi
Dcery Hela a Stáňa a sestra s rodinami
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Vzpomínka

Byla jsi plná života,
Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz zůstává v nás

Dne 16. listopadu 2016
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Janoušková
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Ivo a synové Petr a Ivo

Vzpomínka
Dne 16. listopadu 2016
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Josefa Dvořáčka z Jemnice
S láskou vzpomínají syn a dcery
s rodinami a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Už jen kytičku na hrob můžeme Ti dát,
chvíli postát a vzpomínat
Dne 1. prosince 2016 uplyne 7 let,
co zemřel milovaný manžel, bratr a strýc,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Miroslav Šula z Jemnice
Stále vzpomíná celá rodina Šulova,
nikdy nezapomeneme
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Vzpomínka

Jak teče voda v potoce,
tak utíká rok po roce.
Čas plyne neúprosně dál
a nevrátí, co nám vzal

Dne 27. listopadu 2016
uplyne 5 let od úmrtí
pana Ladislava Tesaře z Jemnice
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami

Blahopřání

Dne 13. října 2016
oslavila 85. narozeniny
paní Ludmila Slabá z Jemnice
Vše nejlepší, hodně zdraví přejí
děti a vnoučata s rodinami

Atletická přípravka závodila opět skvěle
V neděli 18. 9. 2016 jsme se zúčastnili 4. kola krajských závodů atletických přípravek,
tentokrát v Humpolci. V kategorii hochů starších narozených v r. 2005 a 2006 (22 závodníků)
zvítězil náš Daniel Štancl (3. v běhu na 50 m překážek časem 8,72 s, 2. v přeskocích časem
5,50 s, 2. v hodu míčkem 42,2 m a 1. v člunkovém běhu za 13,82 s). Pěkné 5. místo obsadil
Vít Králík, 7. byl Tomáš Fišer a 9. Matyáš Doležal.
V kategorii dívek starších (32 startujících) obsadila hezké 3. místo Alinka Mukumbu (2.
v přeskocích za 5,72 s, 3. v míčku výkonem 27,07 m). Celkově 5. byla Barbora Samková,
8. místo patří Adéle Pacalové. O 13. místo se podělily Ema Nekulová a Tereza Prokešová
(3. v přeskocích za 5,78 s). 15. místo obsadila Viola Průšová.
V kat. hochů mladších narozených v r. 2007 a mladší soutěžilo 39 závodníků. Na krásném
4. místě skončil Teodorik Seitl (2. v člunkovém běhu za 14,71 s). Na 6. místě Radek Babák,
13. teprve sedmiletý Honzík Krejčí, 14. Michal Engelmann, 17. Martin Baštář, 19. Václav
Uvízl a 20. byl sedmiletý Vojta Nečada.
V kat. dívek mladších (54 závodnic) obsadila 10. místo Petra Králíková a 23. místo Julie
Andělová (3. v míčku 23,16 m), která začala trénovat teprve letos v září.
Ve štafetách 4 x 60 m zvítězili naši hoši starší (Doležal, Fišer, Králík, Štancl) a hoši
mladší (Uvízl, Seitl, Krejčí, Babák) byli ve své kategorii druzí.
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O týden později jsme se zúčastnili v Jihlavě
posledních krajských závodů v tomto roce.
Kategorii hochů starších (22 závodníků)
opět skvělým způsobem vyhrál náš Daniel
Štancl (3. v běhu na 50 m za 8,00 s, 1.
v překážkové dráze za 11,3 s, 2. v hodu plným
míčem 6,75 m, 1. ve skoku dalekém 417 cm).
Na krásném 3. místě skončil Vít Králík (1.
na 50 m za 7,7 s, 1. v hodu plným míčem 7,0 m
a 3. v dálce 392 cm). A hned na 4. místě byl
Tomáš Fišer (2. v překážkové dráze za 11,4 s,
3. v hodu plným míčem 5,75 m).
V kategorii dívek starších (40 startujících) se umístila na pěkném 4. místě Barbora Samková,
9. byla Alinka Mukumbu (3. v hodu plným míčem 5,75 m) a 11. Adéla Pacalová.
V kategorii hochů mladších (47 závodníků) na skvělém 3. místě skončil Honzík Krejčí (1.
v překážkové dráze za 12,5 s). Honzík nechal za sebou patnáct závodníků o 2 roky starších. 7.
místo patřilo Teodoriku Seitlovi, 8. místo obsadil Radek Babák (3. v hodu plným míčem 6,0 m),
16. byl Michal Engelmann (1. v hodu plným míčem 8,25 m). Na 21 místě Pavel Liška, 22. místo
Martin Baštář, 23. byl Patrik Anděl a 24. Vašek Uvízl. V kat. dívek mladších soutěžilo nejvíc
závodnic – 71. Na 20. místě skončila Petra Králíková (3. v hodu plným míčem 6,25 m), na 31.
místě byla Julie Andělová. Ve štafetách byli znovu na 1. místě hoši starší (Doležal, Fišer, Králík,
Štancl), 3. místo patřilo dívkám starším (Mukumbu, Průšová, Pacalová, Samková).
Závěrem bych ještě chtěla zmínit jednu věc: krajských závodů se zúčastňují atletické kluby
z měst Jihlava, Třebíč, Velké Meziříčí, Humpolec a městečko Jemnice. Přesto je nás vidět!
A z toho mám radost. Děkuji všem našim malým sportovcům za jejich úsilí v tréninku a nasazení
v závodech. Těm, co přecházejí do vyšší kategorie do mladšího žactva, přeji další zlepšování
a úspěch v závodech. A konečně děkuji všem dospělým, co se podílejí na trénincích, popřípadě
vedou družstvo na závodech – Monice Králíkové, Janě Štanclové, Lídě Krajčové, Jitce
Kadlecové, Martině Nečadové. A rovněž rodičům, kteří vedou svoje děti ke sportu, jezdí
s námi i na závody a fandí nám.
Za atletickou přípravku Mgr. Šárka Kalužová
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Kulturní kalendář
Mladoňovice
4. 11. 2016
25. 11. 2016
4. 12. 2016
		
5. 12. 2016
15. 12. 2016
24. 12. 2016
31. 12. 2016

Halloweenský průvod - rej dětí a mládeže v maskách
Stavění betlému - děti s rodičovskou pomocí vyzdobují betlém
Adventní koncert - obsluha z řad mládeže (kulturní dům - ČČK)
- začátek ve 14.00 hodin
Mikulášská nadílka pro nejmenší děti - začátek v 17.00 hodin
Vánoční dílničky v MŠ
Štědrovečerní průvod obcí - s hudbou - začátek 19.30 hodin
Silvestrovský ohňostroj na návsi - začátek 00.00 hodin

Police
20. 11. 2016
		
27. 11. 2016
18. 12. 2016
24. 12. 2016
1. 1. 2017

Adventní prodejní výstava na zámku Police, začátek ve 14.00 hodin,
ZŠ a MŠ Police
1. adventní neděle - zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi,
Klub maminek
4. adventní neděle - zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi,
Klub maminek
Štědrovečerní průvod ovcí po obci v 19.00 hodin
Silvestrovský ohňostroj, 0.30 hodin u vánočního stromu na návsi

Třebětice
3. 12. 2016
23. 12. 2016

Mikulášská nadílka - hospoda u Fida
Průvod ovcí k betlému s vánočními koledami u kostela

Pálovice
27. 11. 2016

Rozsvícení stromku - od 16.30 na návsi

Třebelovice
18. 12. 2016
Koledování u jesliček - kulturní dům Třebelovice
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Kostníky
5. 11. 2016
27. 11. 2016
18. 12. 2016
24. 12. 2016
28. 12. 2016
31. 12. 2016

Kostnický labužník - kulturní dům
Rozsvícení betlému a vánočního stromu - besídka
Adventní koncert - Kalíšci - kulturní dům
Štědrovečerní průvod ovcí - náves
Výroční schůze SDH - kulturní dům
Silvestrovský přípitek - náves

Radotice
29. 12. 2016
10.00 hodin
		

2. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise
- Memoriál Jana Seveldy
- KD Radotice, startovné 250,- Kč, pouze pro neregistrované hráče
- přihlášky u Jana Nevěčného, tel. 723 171 236
- pořadatel TJ Družstevník Radotice

Radotice
Jsme u konce?
S každým dnem něco končí a něco nového začíná. Společností jsou nastavena pravidla
závazná pro všechny bez rozdílu. Postihy za jejich porušování, jak spatřujeme, jsou odlišné, to
spořádané a slušné lidi znepokojuje víc, než neustálý tlak na jejich peněženky novými a novými
nařízeními. Kladou si otázku proč? Po změnách byla zdůrazňovaná rovnost před zákonem,
nic však o tom, že pro někoho rovnější. V tom, že se tak děje, spatřujeme vážnou deformaci
parlamentní demokracie. Velký důraz byl a je kladen i na nedotknutelnost soukromého
vlastnictví, které mu může být břemenem z vlivu byrokracie moci. V rukách vlastníka pak
je, aby s ním nakládal ve svůj prospěch. Děti ve věku, kdy již tužka a papír zaujmou jejich
fantazii, nenakreslí domeček, aby na něm chyběl komínek, nezřídka i čadící. Symbol chalup,
který dnes stojí majitele peníze, a to se z něj ještě nekouří. Dříve (krom údržby) zatěžoval
vlastníka jen náklady na jeho pravidelné čistění kominíkem, s nímž přicházelo do domu
i štěstí. Bezplatnou kontrolu o nezávadnosti komínu potvrdil preventista sboru dobrovolných
hasičů (tak zdarma to zas úplně nebylo), nějaký kalíšek slivovičky to stálo, zvláště byli-li
v páru a nakonec i pod parou. Tato povinnost byla zrušena, rovněž i prevence hasičem, což
neumožňovalo vstup do soukromí. Chvíli klid, než pojistné události upozornily na to, že
následkem zanedbání těchto povinností je nárůst požárů. Objevili jsme již dávno objevené.
Zákonem jsou znovu stanoveny povinné revize komínů i topidel, což stojí nemalé peníze,
k tomu nepovinné vymetání kominíkem. Soukromí nesoukromí, chceš li vyhovět zákonu,
vpustit je do objektu musíš. Dalším problémem komínku je to, co z něj vychází, zplodiny hoření
obtěžující sousedy a znečisťující ovzduší. Někde je na vině provozovatel, jenž bezohledně
spaluje vše, co hoří, jinde svažitý terén, nezřídka i dodatečná, vícepodlažní sousední nástavba.
Navržené sankce při prokázané vině jsou nákladné. Řešení není jednoduché, zima a berní úřad
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si svoji daň vybírají. Dobrovolnost umrznutím se jaksi podstoupit nechce. Odhalit, zda příčina
spočívá v bezohlednosti, či nouzi, je pak pro soudce bez taláru složitá. Jsou lokality hojně
prostoupeny průmyslovými závody, které znečisťují ovzduší značně, mají v povinnostech
instalovat na komíny účinná zařízení k eliminaci zplodin hoření. Přes toto opatření jsou
povolené smogové dny v lokalitě během roku nadále několikanásobně překračovány, udělat
víc, znamená jejich likvidaci. Řešení se proto hledá i na lokálním vytápění rodinných domků.
Kotlíkové dotace mají vést ke zlepšení stavu. Je-li to skutečně cesta k nápravě, či další byznys
pro dobře informované, ukáže čas. Kolik času již takhle bylo promrháno? Chceme-li skutečně
něco pro životní prostředí udělat a nesledovat jen plnění měšců, využijme již to, co existuje.
Elektrická energie jako čisté médium u konečného spotřebitele by těmto lokalitám pomohla
jistě. Obnovitelné zdroje a rizikové zdroje její výroby, jako jsou spalovny, se dají oproti tisícům
komínků opatřit zařízením eliminujícím zplodiny na minimum. Cena média pro spotřebitele
musí být však dostupná. Levná a šetrná cesta k ochraně životního prostředí bude tím otevřená,
pokud nám o to skutečně jde. Zodpovědní lidé za tato řešení by měli vzít ohrožení víc než
„vážně“ a nečekat na impuls „shora.“
Na podobná úskalí naráží obce a jejich existenční realita. Byli jsme zahrnováni
informacemi o přibližování se potřebných úřadů k občanovi. Důraz byl kladen na to, že již
nebude nutné vláčet se pro potřebná razítka desítky kilometrů a trávit dny na cestách. Mnohý
ekonom si po této zvěsti spočítal, jaké že peníze to bude daňové poplatníky stát nárůstem
s tím spojených nákladů, vyšlo mu, že jde o pouhé politické gesto, které bude mít život jepičí.
Došlo na jeho zjištění a pomalu se úřady občanům zase vzdalovaly, některé méně, jiné víc.
Těmito a podobnými kroky se důvěra promrhává. Počet malých obcí po roce osmdesát devět
vzrostl o jednu třetinu, (rozpad integrovaných). Byli jsme nadšeni z možnosti samosprávy
a vize svobodnějšího rozvoje. Vývoj se ubral směrem, který kopíroval zájmy sledující pouze
jeden ukazatel - „zisk.“ Transformací zemědělských družstev, do té doby stěžejním nositelem
zaměstnanosti na vesnicích, nastal odliv občanů za prací do měst, kde se i trvale usídlili.
Vesnice se staly a stávají skanseny, osídlené starými dožívajícími lidmi, často navštěvovanými
pečovatelskou službou a chalupáři. Podnikatelská činnost, která se v obci ujala, živí jednoho až
dva pracovníky. Infrastruktura, kterou se podařilo zbudovat, slouží jen z části. Služby, pokud
ještě fungují, jsou den ode dne méně jisté. Stále zvučněji se ozývají slova jako neziskové,
prodělečné. Obce mají stále větší potíž (i když jsou k problému vstřícní) požadavkům
provozovatelů vyhovět. Umožnili jsme takový bum rozvoje velkoobchodů, že nám tyto kdysi
vybudované služby s nadšením přijaté pod dohledem našich politiků nenávratně mizí. Oni
přece za nic nemohou, tržní hospodářství je tou hybnou silou, nemáš-li, stařenko, dostupnost
kam jít za nákupem, máš smůlu. Stále víc a víc se nabízí povinnost hlasitě zvolat, aby alespoň
na kraji zaslechli: „Hej, pane králi, nebuď líný, odlož svůj šat a jdi mezi lid, uvidíš tolik
morální bídy a mravní špíny, že do smrti nebudeš mít klid.“ Jestli jsme u konce s dalšími
nařízeními, které nás postupně svazují jako blázny těsně do kazajky, nevím. Vím však to,
co pociťují i ostatní, kteří žijí v realitě svých možností, že náš pozemský ráj je stále ještě
tady. Zazní-li však z úst vrcholového politika, který má o světě a jeho dění v něm, dokonalý
přehled, na položenou otázku, co bude v jisté věci za rok, jeho reakce je: „Vy se ptáte, co
bude za rok? Dnes je vývoj ve světě tak překotný, že nevíte, co bude zítra, natož za rok.“ Dle
získaných informací z dostupných zdrojů o vývoji ve světě nemohu jinak, než s ním souhlasit
a sdílet obavy o tento náš pozemský ráj.
Jan Vyletěl, občan obce Radotice
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Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. listopadu 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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Členové ZO ČSV v Jemnici
pořádají

dne 26. listopadu 2016 od 9.00 do 15.00 hodin
v kulturním domě v Jemnici

Prodejní výstavu všech včelařských produktů
- ukázka úlových soustav, včelařských pomůcek
a potřeb
- různé druhy medu na ochutnání i na prodej
- medové pečivo
- propolis
- medovina
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Chcete opustit zázemí svých rodičů?
Chcete opustit Váš drahý a nadměrečný byt?
NABÍZÍME K PRONÁJMU GARSONKY A BYT 1 + 1

V pěkné a klidné lokalitě v Jemnici
Valentova / Třešňová ulice (bývalý finanční úřad)
Cena již od 3500 Kč měsíčně + energie

Možnost parkování před domem; připojení WIFI a TV
PO DOHODĚ MOŽNÁ PROHLÍDKA

Tel.: 777 712 372
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Obrazový seriál

Jemnice - ulice Na Podolí 259
- r. 1990.

František Kolář, zhotovitel nového
měděného kříže - snímek z r. 2014.
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