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Po letní bitvě
Léto už složilo zbraně,
cikády na hradbách zvoní,
ulice, louky i stráně
kadidlem podzimu voní.
Kdo večer z okna se dívá,
mluví k těm, co už tu nejsou,
čí píseň v duši mu zpívá,
čí ruce domů ho nesou.
S pokorným úsměvem v tváři
čeká, až ozve se posel.
Odpověď tichá mu září
z hvězd, co tam Neznámý nasel.
Milan Růžička
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
léto pomalu končí a s ním i pochopitelné čerpání dovolených, což všichni vítáme a hlavně
potřebujeme. V tomto období se ale práce na přípravách projektů a vůbec komunikace
s potřebnými institucemi zpomaluje. Ne jinak tomu bylo i letos. Čekají nás ještě významné
investice, např. do inženýrských sítí v autoparku, demolice objektu bývalých opraven
tamtéž, vybudování kanalizace k odvedení srážkových vod z retenční nádrže, budované
firmou Detail Plus. Právě tyto akce jsou závislé na vyjádření příslušných úřadů.
Dalšími akcemi, které budeme realizovat ještě letos, jsou cesta v zámeckém parku
za DDM, oprava omítky na kapli sv. Anny a snad se podaří sehnat firmu, která by opravila
část hradební zdi pod Malou brankou. Je k nevíře, v jak krátké době se změnila situace
na trhu práce a jak je obtížné získat firmy, které mají volnou kapacitu. Prioritou je rovněž
dokončit opravy chodníků na ulicích Znojemská, Tyršova směrem k sokolovně a před
bytovým domem v bývalé sýpce a DDM.
Máme již k dispozici detailní podobu úpravy cest a okolí hřbitova. Z důvodu
komplikovaného řešení s odvodněním kostela sv. Jakuba se začne opravami cest ve staré
části hřbitova pod alejemi lip.
V souvislosti s ulicí Znojemskou je třeba se zmínit o parkové zdi, která pěknému
vzhledu této části města nepřispívá. Snaha o rychlé řešení narazila na stanovisko
památkářů, kteří vyžadují složitější a hlavně pomalejší postup za použití tradičních
materiálů s odvlhčením a odsolením. Musí prý být zachována „historická stopa“ při
stavbě této zdi. Zrovna v tomto případě mi smysl tohoto argumentu uniká, ale bohužel
zeď je součástí památkové zóny.
Jsem rád, že úprava městského parku – arboreta se většinou setkává s příznivým
ohlasem. Osobně si myslím, že tato část města velmi získala. Jsou pochopitelně
připomínky k doplnění a různým úpravám. Určitě se jimi budeme zabývat a chceme
je řešit, až se situace trochu ustálí. Žádný zásah samozřejmě nesmí být v konfliktu
s dotačními podmínkami. Zbývá ještě upravit a ošetřit zeleň v poslední rozsáhlé části
pod Barandovem. Dotační titul byl již vypsán za podmínek, které jsou výhodnější než
v případě arboreta. Projekt je v podstatě hotov a po drobných úpravách je možné ho
použít.
Vážení spoluobčané, věřím, že jste si užili pěkné řádky letních dní a naše děti a studenti
prázdninových radovánek. Zvláště jim pak přeji úspěšný školní a studijní rok.
Ing. Miloslav Nevěčný,
starosta města
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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
a máme po prázdninách! To jsem asi nesdělil nikomu žhavou
novinku, nicméně pro některé žáky a studenty může být
tato informace poměrně šokující… Přeji jim, aby vykročili
do dalšího ročníku studia tou správnou nohou.
I Jemnické listy měly své prázdniny. Přesto nemohu
neopomenout poslední článek pana Růžičky, který mne velmi
rozesmutněl. Jen připomenu, že pisatel se zmiňuje o sálajících
kamenech na Malé brance, symbolických jablůňkách beze
stínu, betonových lavičkách, kamenném ráji, svazích pod hradbami zarůstajících lebedou
a špatné práci Správy majetku města Jemnice.
Musím říct, že mne článek zklamal a to i z důvodu, že jsme s panem Růžičkou sousedé,
a troufám si říct, že spolu rádi mluvíme. Víte, velkou bolestí různých pisatelů je jejich
neinformovanost. Občas si říkám, proč zveřejňujeme kontakty, proč vyzýváme k návštěvě
radnice, proč nevyužíváme celou plejádu komunikačních kanálů? A vím proč. Protože
někteří ani být informovaní nechtějí. Je pak daleko jednodušší zplodit slohový útvar, který
je sice pln nepřesností, ale míří cíleně a přesně. Bohužel, nikdo z těchto „spisovatelů“
informaci nechtěl, nepřišel se svým námětem, abychom jej mohli řešit. Je přece daleko
jednodušší hodit svou myšlenku na papír a nechat působit na obyvatele města a okolí.
Vrátím se tedy k ožehavým problémům pana Růžičky. Sálající kameny na Malé brance.
Připomeňme si, jak úsek Malé branky vypadal. Nevzhledný asfalt, vyžilý beton, křoví,
sloužící jako odpadkový koš, případně toaleta, žádné lavičky, nevyhovující vodovod, erodující
Kamenná panna, opadaná „kaplička“ firmy E.ON apod. Vodovod jsme vyměnili. Díky firmě
BanStav s. r. o. Nechali jsme si vypracovat studii zkušeným architektem, jak by celý úsek
měl vypadat. Moc jsme se rozmáchnout nemohli, na Malé brance jsme museli brát ohled
na spleť inženýrských sítí, což naše představy či představy pana architekta značně omezovalo.
Realizace se chopila Správa majetku města s. r.o.. Chápu, že pro někoho může být takové
řešení prostoru smělé či nezvyklé. Třeba i pro ty, kteří rádi parkovali vozidlo u svého domu
na zeleném prostranství vedle zmíněného křoví. Pravda, teď už tam auto nezaparkujete.
K symbolickým jablůňkám připomenu toliko, že mladý strom samozřejmě nedává stínu
tolik, jak strom vzrostlý. I proto jsme volili mohutnější kmínky, které se brzy rozrostou.
A budou poskytovat patřičný stín jistě daleko lépe, než chudák nízké křoví, která „zdobilo“
Malou branku dříve. Z betonových laviček se vylíhly kvalitní lavičky v kombinaci
kov a akátové dřevo posazené tak, aby i vsedě měl uživatel výhled do širokého okolí.
Mimochodem, Jemnici poctila svou návštěvou paní starostka Brtnice a byla i z Malé branky
okouzlena. Kamenný ráj (či peklo) se daří rozbít skalničkami, které však také potřebují
chvilku, aby se patřičně rozrostly. Svahy pod hradbami zarůstající lebedou. Tam se to má
tak, že lebedu pravidelně osobně seču a vůbec tyto svahy udržuji v čistotě. Vzpomeňme
na skladovací prostory lednic a odpadu všeho druhu, které zdobily svahy dříve. No a proč
tam teda je lebeda a ne nejlépe anglický trávník? Autor by se dozvěděl, že se připravuje
kompletní oprava hradeb v inkriminovaném úseku a že terénní úpravy se dělají vždy až
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po stavební činnosti. K práci Správy majetku města s. r. o. mohu nakonec podotknout, že
jsem na servisní organizaci našeho města hrdý a že svou práci dělají dobře. I když jsou
pod drobnohledem nás všech. Nakonec žádám všechny potenciální pisatele a případné
kritiky města, aby než něco naservírují všem, zapátrali po více informacích. Pak se můžeme
vyhnout celé řadě nesmyslů na stránkách Jemnických listů.
Když už jsem nakousl opravu hradeb, tak ohledně této akce jsem učinil nový poznatek.
Kdykoliv město či například Svazek vodovodů a kanalizací vypsaly soutěž o investiční
zakázku, přišla spousta nabídek. Tentokrát to bylo ale jinak a do prvního kola se nepřihlásil
žádný potenciální zhotovitel. Existuje řada faktorů, které mohou dovést investiční akci
k neúspěchu. Termíny, dotační podmínky, stavební řízení, finance, rozhodnutí zastupitelů
apod. Ale aby o práci nebyl zájem, to se za dobu mého sedmiletého působení ve veřejné
správě ještě nestalo. Jak říká můj kamarád živnostník – „Zvykejte si.“ Přesto věřím v úspěch
našeho Odboru investic a rozvoje města, kterému se podaří vhodného dodavatele oslovit
a tím plánovanou opravu hradeb zdárně dokončit.
Investiční akce realizuje i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Připomínám opravu
komunikace Jemnice – Chotěbudice. Uzavírka, která nás řidiče rozčiluje, bude trvat ještě
2 měsíce. Obrňme se proto trpělivostí a těšme se na zrekonstruovanou vozovku, vč. nové
mostu pod hrobkou rodu Pallaviciniů.
A když už se na něco těšíme, pak si dovolím těšit se na články v dalších Jemnických
listech. Ne, nemyslím úvahy na roztodivná témata či opsané komentáře politologů. Myslím
na kanadskou cestu kamaráda Tomáše Kuchty, který přislíbil svými články putování
přiblížit všem čtenářům našich listů. Jsem rád, že se Tomáš a poštou poslaná jemnická
vlajka ve zdraví setkali a budou po určitou dobu součástí našeho radničního zpravodaje.
Závěrem uvádím kontakty, na kterých mne můžete zastihnout. E-mail: mistostarosta@
mesto-jemnice.cz, mobil: 775394944, facebookový profil či přímo na sjednané osobní
schůzce.
Krásné babí léto a prosluněnou náladu všem!
Ing. Petr Novotný,
místostarosta města Jemnice

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. úklid domácnosti,
praní a žehlení prádla, nákupy), se zprostředkováním kontaktu se společenským
prostředím.
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Provozní doba pečovatelské služby je v pracovní dny v době od 7.00 do 15.45 hodin.
Je zajišťována přímo v domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice a občanům
místních částí (Louka a Panenská).
Informace o poskytnutí pečovatelské služby najdete:
• v kanceláři sociálního odboru Městského úřadu Jemnice, ulice Husova 103, 675 31
Jemnice: tel. 568 450 221, 702 090 437, e-mail: soc-prac@mesto-jemnice.cz
• na webových stránkách města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz

pracovnice sociálního odboru

Slovo hejtmana
Příroda nám dává v posledních letech zabrat. Napřed to bylo příliš moc vody. Povodně.
Katastrofická situace. Pracovali jsme na opatřeních proti povodním. A přichází sucho. To
na první pohled není tak hrozné. Ale ve svých důsledcích je situace ještě horší. Je to
plíživé nenápadné zlo.
Úbytek dešťových srážek, vyšší průměrné teploty a následný nedostatek vody trápí
i obyvatele našeho kraje – zvláště na Třebíčsku a části Jihlavska a Žďárska. Severozápad
kraje je na tom jen o trochu lépe. Sucho zlobí zahrádkáře, mrzí i houbaře. Ale bolestnější
je, že komplikuje práci v zemědělské výrobě. Vláda už o problémech se suchem jednala,
ale řešila jen dlouhodobá opatření. Je ale třeba konat rychle, protože už nyní je jasné, že
nás čekají menší výnosy v rostlinné výrobě. Důsledkem je nedostatek objemných krmiv,
protože nevyvinutým a zaschlým klasům nepomohlo ani krátké deštivé období na začátku
srpna. Tím je ohrožen chov mléčného skotu. Bolestí je ale více. Stačí se projet kolem polí
a vidíme lány nízkého obilí, a dokonce borovice usychající nastojato.
Je pozitivní, že naši zemědělci se sami pokoušejí situaci řešit alespoň v rámci svých
možností. Snaží se o nové pěstební postupy, využívání hybridních osiv, dělají opatření
pro zadržování vody v krajině. Stát by nám ovšem měl také výrazněji pomoci. Vždyť náš
kraj přes své problémy s vodou dodává většinu pitné vody pro Prahu (ze Želivky) a také
pro Brno (z Vírské přehrady). Co by si tato velkoměsta bez naší vody počala?
Na krajském úřadě jsme už před dvěma lety ustavili pracovní skupinu pro řešení
sucha a nedostatku vody. Nyní tento problém eskaluje. Vnímám, že naši občané se snaží
s vodou šetřit. Rád bych jim za to poděkoval. Nicméně nás čeká v dalších letech ještě
intenzívnější zápolení se suchem. Důležitá bude každá kapka vody.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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Zásahová činnost hasičů z Jemnice
V měsíci červnu hasiči zasahovali celkem u 20 mimořádných událostí.
Požáry – 2			
Dopravní nehody - 4
Technické pomoci – 11		
Ostatní pomoci - 3
9. 6. zasahovala jednotka HZS Jemnice u požáru lesa u obce Chlumec. Spolupracovala
s HZS Dačice, JSDHo Dačice, JSDHo Jemnice, JSDHo Budíškovice, JSDHo Staré Hobzí,
JSDHo Ostojkovice a JSDHo Chlumec. Pro HZS Jemnice a JSDHo Jemnice se jednalo
o mezikrajskou pomoc na území Jihočeského kraje.
17. 6. zasahovaly jednotky HZS Jemnice a JSDHo Jemnice u požáru lesa na území
Jihomoravského kraje. Opět se jednalo o mezikrajskou pomoc a spolupracovaly s JSDHo
Bítov a JSDHo Blížkovice.
nprap. Milan Šerka, HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice
Září 2017
2. 9. -3. 9.
9. 9. – 10. 9.
16. 9. – 17. 9.
23. 9. – 24. 9.
28. 9. – 29. 9.
30. 9. – 1. 10.

(So, Ne, svátky 8.00 – 10.00 hodin)
MUDr. Lacinová, Nemocnice Dačice, pav.č.1, tel.:384 358 294
MUDr. Musilová, Na Příkopech 75, tel.: 384 420 638
MUDr. Blechová, Nemocnice Dačice, pav.č.1, tel.: 384 358 293
MUDr. Marková, THK, tel.: 384 456 215
MUDr. Lovětínský, Příhodova 190, tel.: 384 423 107
MUDr. Matoušková, Nemocnice Dačice, pav.č.1, tel.: 384 358 291

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

Ordinační hodiny oční ambulance u zámku
Září 2017
Pondělí		
7:00 – 11:00
12:30 – 15:00
Úterý		
8:00 – 11:00
12:30 – 15:30
Středa		
7:00 – 11:00
13:30 – 15:00
Čtvrtek		
8:00 – 11:00
12:30 – 15:30
Pátek		
7:00 – 11:00
12:30 – 13:30
Havlíčkovo nám. 84/I, Dačice, telefon: 384 420 729
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MUDr. Mario Novák,
oční ambulance u zámku v Dačicích

Revitalizace
Průjezd Jemnicí od Moravských Budějovic vylepšil svou podobu. Během prázdnin se
zobrazila - dosud našim očím skrytá - zeleň arboreta. Opět další krůček k tomu, aby se
obyvatelům východní části města nabídla klidová zóna k přejití na poštu a dále do centra.
Zvláště maminky s kočárky a s dětmi „na volno“ si mohou alespoň na chvíli oddechnout
od neustálého dohlížení na své ratolesti a vyřídit i potřebné sms zprávy... Jak si občané
všímají těchto zdařilých změn jste se mohli ostatně dočíst v jednom z minulých vydání
Jemnických listů. Tetičky, které odcházely z bohoslužby od sv. Víta, správně pochopily
kázání o Božím stvořitelském díle a hned mu aktuálně věnovaly náležitou pozornost.
Věřím, že takových doteků s přírodou - nejenom očima, ale i ostatními smysly - si každý
z nás přiváží z uplynulých dvou měsíců vrchovatou míru. Tato přemíra pestré krásy všech
možných druhů rostlin i dřevin, palety barev a vůní, všeho živého a neživého je neustálou
symfonií, kterou nesmíme nikdy nechat odeznít. Nazval bych ji dokonce nepostradatelnou
transfuzí pro dětství i mládí, dospělost i dozrávání.
Péče o tělesné zdraví, duševní a duchovní vitalitu je potřebná v mnoha podobách.
Udržování tělesné kondice či zdraví není často možné bez pomoci lékařů a s vynaložením
nákladných léčebných programů. Ne všechny země však mají dostatečně vyspělé
zdravotnictví a ne každý pacient si může dovolit drahou léčbu. A tak vznikl mezinárodní
projekt zvaný Lékaři bez hranic. Jejich posláním je pomáhat tam, kde je třeba. Někteří
z nich se službě potřebným věnují celý život a často bez plánovaného návratu do své vlasti.
Mezi takové obětavé a neúnavné samaritány patřila i Ruth Pfau. Narodila se v Lipsku roku
1929, po druhé světové válce uprchla ze sovětské okupační zóny do americké. V Mohuči
vystudovala medicínu, vstoupila do řehole a od konce padesátých let až do nedávna žila
a působila v Karáčí jako misionářka a lékařka. Založila v Pákistánu stovky nemocnic,
ve kterých se léčilo malomocenství ve spolupráci s místními vládami a za pomoci donátorů
– pravidelných dárců finančních prostředků.
„Sestra Rut Pfau obdržela roku 1988 pákistánské občanství jako odměnu za služby
prokázané obyvatelům této země, kterou Světová zdravotnická organizace v roce 1996
prohlásila za jednu z prvních zemí Asie, kde byla lepra překonána a dostala se pod kontrolu.
Jednou z aktivit sestry Ruth byla také formace pákistánských lékařů a humanitární pomoc,
jako například během obrovských povodní v roce 2010 na jihozápadě země.
Zesnulá řeholní sestra Ruth Pfau bude mít v Pákistánu státní pohřeb. V sobotu
19. srpna 2017 se bude v katedrále sv. Patrika konat zádušní mše svatá a její tělo spočine
na křesťanském hřbitově Gora Qabristan. Hlubokou vděčnost vyjádřil pákistánský premiér
Abbasi, který o sestře Ruth prohlásil, že „dala naději bezpočtu lidí a svojí tvrdou prací
dokázala, že služba lidstvu nezná hranic. Jsme hrdí na její příklad a zůstane v našich srdcích
jako zářivý symbol budoucích časů.“
Rut Pfau navštívila Jemnici v roce 2002 v doprovodu pana Holého s manželkou - jejích
aktivních spolupracovníků. Tehdy se jako lékařka a misionářka vydala na cestu po Evropě,
aby skrze vyžebrané almužny pomohla svým pacientům znovu získat radost ze života skrze
uzdravení se z malomocenství. Dodnes někteří z farníků pamatují na její vzácnou a milou
návštěvu a finančně přispívají na občanské sdružení LL - Likvidace lepry (www.lepra.cz).
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Její fotografie z naší kroniky nám bude stále připomínat, že „chudé máme kolem sebe
stále“, jak nám klade na srdce sám Ježíš. Žádá nás, abychom nemysleli jen na sebe a své
blízké, ale měli oči i srdce otevřené pro pomoc všem potřebným. Ostatně papež František
k solidaritě s nuznými vybízí neustále. Nedávno zaslal list účastníkům mezinárodního
setkání nazvaného „Středozemí přístavem bratrství“ pořádaného apulijskou diecézí Leuca.
Za podpory různých institucí a sdružení se do tohoto jihoitalského přístavu sjeli mladí
zástupci 31 zemí, aby zde ve dnech 13. – 14. srpna mluvili o problematice migrací. Papež
si této iniciativy „cení“ a jejím 250 mladým účastníkům je „duchovně nablízku“. V dopise
datovaném 5. srpna t.r. vyjadřuje naději, že tato „významná událost vzbudí velkorysejší
nasazení za kulturu přijetí a solidarity a prosadí mír a bratrství mezi národy: “ Povzbuzuji
křesťanské společenství tamního kraje, mladé lidi ze Středomoří, jakož i všechny lidi dobré
vůle, aby považovali migrující bratry a sestry jednak za příležitost k lidskému růstu, setkání
a dialogu, jakož i ke zvěstování a dosvědčování evangelia lásky.“ Papež František končí svůj
krátký list slovy: „Vás vybízím, abyste se pod ochranou Panny Marie nadále velkodušně
ubírali cestou dobra, která vyústí podpisem Charty z Leuca,“ čímž naráží na dokument,
který z tohoto setkání vzešel.
Revitalizaci potřebuje nejen příroda, ale i naše mezilidské vztahy. Kéž nám nikdy
nechybí ochota dělit se s ostatními o to, co máme v nadbytku, ale i o to, čeho máme
poskromnu a budeme postrádat.
Náboženství: školní rok 2017 - 2018
12.00 - 12.45

13.00 - 13.45

14.00 - 14.45

Pondělí

1. ročník

3. ročník

6. a 7. ročník

Úterý

2. ročník

5. ročník

-----------

Středa

Budkov

Budkov

-----------

Čtvrtek

-----------

4. ročník

8. a 9. ročník

Začátek výuky je od 11. září 2017 ve třídě u jídelny.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Prevence: Děti pohltil virtuální svět
Školní rok je u konce a s ním i realizace programů primární prevence v mateřských,
základních a středních školách na Třebíčsku a Moravskobudějovicku. Organizace
STŘED, z. ú. v letošním školním roce realizovala programy na 28 školách v Kraji
Vysočina a v Jihomoravském kraji. Lektorky navštívily celkem 94 tříd, kde se programů
zúčastnilo 3816 žáků. Největší zájem projevily školy o dlouhodobý program s názvem
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Nebezpečně na síti, který se věnuje zásadám bezpečného užívání internetu a alternativám
trávení volného času. Z jednorázových programů si učitelé volili nejčastěji téma Šikana
a proč se člověk stává obětí, který se zabývá mj. otázkou kyberšikany, jak jí předcházet
a případně řešit.
I pedagogové a zákonní zástupci dětí měli zájem hovořit o této oblasti. Pro realizaci
Metodických setkávání a Seminářů pro rodiče si volili témata Šikana a kyberšikana,
Řešení agrese u dětí i dospělých, Hranice ve výchovně-vzdělávacím procesu a Syndrom
CAN. Zmiňované akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků je financováno
z grantového programu Zdravé město – Prevence kriminality a drogové problematiky.
Programy primární i selektivní prevence jsou dotovány z prostředků MŠMT, konkrétně
z Programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování
a z rozpočtu Kraje Vysočina na financování certifikovaných programů specifické
primární prevence.
V letošním roce lektorky na školách zaznamenaly zvýšený okruh aktivních uživatelů
ICT. Rapidně se zvyšuje čas trávený na počítačích, telefonech či tabletech a zároveň se
snižuje věk prvního přihlášení na sociální sítě. To vše na úkor času tráveného společně
s rodinou. Děti často nemají dané hranice ani nastavená pravidla, rodiče mnohdy neví, co
jejich potomek na internetu dělá. Někteří netuší, že děti mohou být na hraní počítačových
her či na surfování po internetu závislé. „Překvapení se mi ohledně tohoto tématu dostalo
na programu primární prevence na I. stupni, kdy se jedna z dívek chlubila rekordem
v hraní počítačové hry Minecraft. Její rekord byl 14 hodin hraní bez přestávky,“ uvedla
Kateřina Sýkorová, lektorka Programů primární prevence STŘED. To a mnohem víc je
trendem dnešní technické doby, zarážející je však zejména mediální negramotnost. Ta
zapříčiňuje mnohé nepříjemnosti a vystavuje děti nebezpečí, například v podobě ublížení
skrz virtuální identitu.
Nelze však pominout také pozitivní zážitky a zkušenosti. O jeden z nich se
v rozhovoru podělila koordinátorka Programů primární prevence Mgr. Markéta Čablová:
„Na programech se čas od času setkáváme s malými i velkými neposedy, žáky, kteří dávají
jasně najevo svou individualitu. Jedná se mnohdy o děti z nestabilního prostředí, jimž by
letmý pozorovatel mohl přiřadit nálepku zlobivý. Právě s nimi máme spoustu zajímavých
zážitků. Kupříkladu jednou si během programu žák dával nohu za hlavu a ostatní začínali
být díky jeho impulzům čím dál více divocí. Zeptaly jsme se ho, co by mu pomohlo, aby
zůstal sedět na místě a soustředil se na aktivity. K našemu překvapení začal meditovat.
Spolužáci se k němu spontánně připojili, situace se zklidnila a program nadále probíhal
v příjemné atmosféře.“
Dále uvádí, že: „Ke konci roku měly školy zájem zejména o selektivní prevenci, kde
se řeší vztahové problémy v kolektivu. Během letních prázdnin budeme aktualizovat
nabídku programů tak, aby v následujícím školním roce korespondovala s aktuálními
trendy a vyhovovala poptávce škol. Na přelomu srpna a září bude nabídka zveřejněna
na našich stránkách www.stred.info.“
Za STŘED, z.ú. napsala Mgr. Jana Součková,
pracovník Programu primární prevence
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Majitelé psů, mějte své mazlíčky pod dohledem!
Poslední případ zranění dítěte psem řešili policisté na Třebíčsku. Třináctiletou dívku
napadl pes rasy německý ovčák. Dívka utrpěla zranění, se kterým musela být převezena
na ošetření do nemocnice. Pes ji poškrábal a pokousal. Na základě dosavadního šetření
vyplynulo, že pes vyběhl pootevřenými vraty u domu ven a u silnice napadl nezletilou
dívku. Policisté případ v současné době prověřují.
Z tohoto důvodu apelujeme na občany, aby své psy nenechávali volně pobíhat
po veřejných prostranstvích. Majitel psa je povinen zamezit jeho volnému pobíhání
a na veřejných místech ho musí mít neustále pod kontrolou či dohledem. Je třeba si
uvědomit, že volně pobíhající pes může být nebezpečný pro své okolí. Pes může napadnout
lidi, zejména chodce a cyklisty, dále ostatní zvířata, může zavinit dopravní nehodu nebo
způsobit škodu na majetku. Následky útoku psa na člověka, především jedná-li se o psa
větší rasy, mohou být velmi vážné.
Dále bychom chtěli doporučit rodičům, aby včas své děti seznámili se zásadami
bezpečného chování při kontaktu se psem. I velmi malé děti by měly od svých rodičů vědět,
jak lze předcházet útoku psa a jak se chovat při kontaktu s ním. Nejdůležitější pravidlo je
nepřibližovat se k neznámým psům. Ke psům, které děti znají, by měly přistupovat pouze
v přítomnosti dospělých. Dále by děti měly vědět, že nesmí brát psovi jeho krmení, ale
ani předměty, se kterými si v tu chvíli hraje, jako třeba míčky nebo klacky. Psa je vhodné
za dodržení předchozích zásad hladit pouze na bocích nebo případně hrudi, nikdy ne
na hlavě. Děti by psovi neměly nikdy sahat do tlamy nebo na obojek a neměly by se mu
přímo dívat do očí. Dále nesmí psa dráždit, není vhodné napodobovat jeho štěkání, házet
po něm předměty nebo ho tahat za ocas. Velkou a častou chybou je pokoušet se psa, který
se zjevně bojí, uchlácholit. Ruka, kterou ho chce dítě pohladit, může být přesně to, čím byl
předtím zbit. Pes, který se pak bude cítit ohrožen, může na zdroj svého ohrožení zaútočit.
V případě strachu ze psa je nutné pokusit se zachovat klid, nekřičet, nezvedat prudce
ruce nebo jimi mávat a zběsile neutíkat. Je nutné vyhledat nejbližší bezpečné místo, jako
např. schovat se do domu nebo za plot.
nprap. David Linhart,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - oddělení tisku a prevence

XXII. veletrh vzdělávání
DIDACTA 2017
Tradiční veletrh vzdělávání DIDACTA se návštěvníkům otevře
ve čtvrtek 19. října 2017 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.
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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. Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, Střední škola –
Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, Střední průmyslová škola chemická
Pardubice, Soukromá střední škola zemědělská s. r. o. 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.
Součástí doprovodného programu Didacty bude mimo jiné přednáška „Stáže s Cestou
pro mladé“, která se bude zabývat tématem praxe – jak je důležitá praxe pro získání dobrého
zaměstnání, jak praxi využít pro svůj prospěch, jaké konkrétní výhody přináší a jak je
možné praxi v oboru získat.
Srdečně zveme všechny rodiče a budoucí studenty k návštěvě již 22. ročníku tohoto
veletrhu.
Petra Valová, Okresní hospodářská komora Třebíč

Výstava kol v Třešti
K výročí 200 let vynálezu kola chystáme výstavu kol v Třešti. Pokud máte kolo, které
pro Vás již nemá funkční hodnotu, ale je historickým kouskem železa, pak prosím volejte
na číslo 608 065 576. Děkujeme. Více informací na www.dederovakola.cz.
Za TJ OREL TŘEŠŤ Tomáš Niederhafner, starosta

Víte, že …
v nedávné době jsem s předsedou Muzejního spolku v Jemnici panem Antonínem
Podhrázkým navštívil na pozvání Domov důchodců ve Velkém Újezdě. Při besedě jsme
seznámili přítomné pomocí fotografií s částí historické Jemnice a informovali o tom, co se
v Jemnici děje v současnosti.
Věřím, že se podařilo přítomným důchodcům, mezi kterými byla i řada bývalých občanů
Jemnice, alespoň částečně zpestřit pobyt v domově.
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Vkrádá se myšlenka! Telč, Dačice, Budíškovice, Velký Újezd, Mor. Budějovice, Nové
Syrovice, všude jsou tyto domovy. Proč ne v Jemnici? O staré lidi je v těchto zařízeních
dobře postaráno. Slyšíme, že chybí cca 50 000 míst! Populace stárne. Nebylo by vhodné
zajistit tedy něco podobného i v Jemnici? V minulosti se nabízela možnost při prodeji
budovy na Obůrce, kde v minulosti bylo ředitelství Lesů České republiky. Bylo to místo
v ideálním prostředí na rovině uprostřed parku u autobusového nádraží, blízko středu
města, blízko k lékaři. Nějak to nevyšlo! Snad příště! V každém případě staří občané
Jemnice mohli dožít ve městě, kde mnozí strávili celý život! Do domovů důchodců v okolí
není problém se k blízkým příbuzným dostat. Horší je to pro staré známé, vrstevníky.
S nimi lidé ztrácí kontakt. Jsou v cizím prostředí, staré známosti jsou pryč.
Pomalu se přibližuje konec volebního období. Často čteme různé články, slyšíme
připomínky k práci současného vedení města. Co takhle kdyby například Sdružení
nezávislých kandidátů v Jemnici se chopilo iniciativy (je zde více jako polovina
vysokoškolsky vzdělaných chytrých lidí) a pokusilo se pro spoluobčany něco udělat! Je
to sice „běh na dlouhou trať“ (jednání, peníze a stovky dalších problémů), ale odměnou
by byla dobře odvedená práce. A vhodné místo na stavbu by se jistě našlo. Věřím také,
že by byla podpora i od dalších stran v Jemnici. Za každou stavbou musí vždy někdo
stát, to bylo v minulosti a platí to i dnes! Ať to tedy zkusí! Možná, že můj příspěvek
zapadne, nikdo se k němu nevyjádří, nebude nic realizováno. Jedno je však jisté, každý
stárne, a tak to nynější mládí, ale hlavně střední generace vybuduje toto zařízení vlastně
pro sebe! Zatím máme v Jemnici dva velmi pěkné domy Pečovatelské služby, můžeme
být spokojeni! Domov důchodců ne! A co ti, kteří je již nemohou využívat, přesuneme je
do domovů důchodců v okolí? A nebudou to vlastně ti, kteří dnes rozhodují a mohli by
pro své stáří něco udělat?
A že nejsou peníze! Populace stárne, na cyklostezky, na dálnice a řadu dalších věcí
peníze jsou a na péči o starší spoluobčany ne? Nebo se snad myšlení těch, kteří o tom
rozhodují, změní? Nebude pozdě, až budou i oni péči potřebovat? Nemusíte se mnou
souhlasit!
Co napsat na závěr? Byli jsme překvapeni pěkným prostředím a péčí, která je všem
důchodcům věnována. Děkuji proto za možnost Domov důchodců ve Velkém Újezdě
navštívit. Je vzorem, jak by měla péče o staré spoluobčany vypadat. Chtěli bychom
poděkovat řediteli domova panu Františku Čejkovi a celému kolektivu lidí, kteří zde
pracují, že dokázali a dokazují vytvořit takové vzorné prostředí pro péči o staré
spoluobčany.
Děkujeme.
Vladimír Hrbek

Jak jsem v pátek čekal na autobus
Byl to, řekli byste, sympaťák, i když nebyl z Opavy, jak tvrdil, ale možná jen
z Oponešic, kam měl namířeno. Seděl proti mně s prošedivělou hřívou a mžoural kulatýma
brejličkama jako nějaký guru. I když se napil, pořád věděl, co říká. Třeba o té zrušené
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železnici do Jemnice. Já mu marně oponoval, že vlaky jsou devatenácté století. Teď se píše
rok 2017. Kdo by ještě jezdil vlakem! Každá rodina má dvě tři auta, nasednou a zajedou
si, kam chcou. Pokrok se přece nedá zastavit. Na valše už taky nikdo nepere. On ale pořád
mlel tu svou. Abych prý zavčas prodal barák a odstěhoval se. Taková malá města nemají
budoucnost. Jemnice se už dlouho vylidňuje. Za pár desítek let tam nezůstane obchod,
žádná fabrika, ba nebude tam ani fara či zubař. Zbude jen pár nezaměstnaných alkoholiků
a důchodci, kteří už neměli kam jít. Autobus sem bude zajíždět s turisty maximálně
jednou za měsíc, třeba na Barchan. Pravidelné konání této tradiční slavnosti prý bude mít
na starosti třebíčské muzeum. V Jemnici už na to nebudou lidi. Z náměstí udělají skanzen.
Ze zbytku města kulisy na adrenalinové sporty, jako je paintball. Zámek nechají zarůst tak
jako v pohádce o Šípkové Růžence. Nebude zkrátka nikoho, kdo by zajistil údržbu. Začal
jsem litovat, že jsem ho pozval na pivo. Mám vůbec zapotřebí ho poslouchat? Měl jsem
si stoupnout na zastávku a čekat na autobus tam.
Můj první impulz byl odseknout mu, že za pár desítek let budu mrtvý a že mě proto
takové řeči nezajímají. Ale když začal nehorázně napadat i představitele a líčit údajnou
neschopnost našich úřadů, rozhodl jsem se, že budu Jemnici hájit. Právě malá města
budou v budoucnu hrát rozhodující roli, říkal jsem. Představují model, jehož přednosti
se teprve ukážou. Svým zdravým ovzduším, životním prostředím a dosažitelností přírody
přilákají řadu lidí z hlučných, odpady a smogem znečištěných metropolí. Cena jemnických
nemovitostí bude proto rychle stoupat a brzo tu nebude k mání ani jeden dům.
Díky energii z místních zdrojů nebudou už sídliště jemnických rozměrů závislá
na státních sítích. Nejprve tu vyrostou větrné elektrárny a solární panely či solární
hromosvody, později vzniknou minireaktory na bázi nukleární fúze, která z litru vody
vyrobí víc energie než je v milionu barelů nafty. Rychlé a laciné spojení na internet
umožní všem práci i studium doma bez dojíždění.
Nepřekonatelná výhoda malých městech je jejich přehlednost a s ní spojená sociální
soudržnost, lidi se znají navzájem, mají proto větší zájem o politiku a o řízení veřejných
věcí. Malá města mají tudíž nejlepší předpoklady pro oživení naší upadající demokracie.
Z velkých aglomerací se sem potlačí moderní kultura, různé organizace budou soutěžit
o pronájem kulturáku, kde se budou konat různé festivaly a sympozia na zajímavá témata.
Ani ohledně lékařské péče si nikdo už nemusí dělat starosti. Odpadnou dobrodužné
jízdy do krajských či okresních nemocnic. Brzo nebude ani třeba chodit do ordinací
a trávit tam dlouhý čas čekáním. Všem budou k dispozici malé chytré přístroje velikosti
mobilu, ty budou pravidelně kontrolovat parametry našeho zdraví i funkci jednotlivých
orgánů. Při jakékoli anomálii stanoví hned diagnózu a vytisknou recept. Lék do dvou
hodin dopraví z centrálního skladiště speciální dron. Co se týká osobní, ale i nákladní
dopravy....
Civěl na mě s otevřenou pusou. Já však neohroženě pokračoval. Co se týká dopravy,
asi ještě neslyšel o automaticky pilotovaných vozidlech, které budou v pravidelném
taktu dopravovat cestující, kam bude možno. Bude stačit vyslovit název cíle a vozidlo
s automatickým rozpoznáváním řeči a navigované ze satelitu se dá do pohybu. Díky
magnetismu vytvořenému supravodiči se bude vznášet několik centimerů nad zemí, takže
odpadne tření o povrch silnice a provoz bude maximálně úsporný a laciný. Kam se na to
hrabou autobusy a vlaky!
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A co je nejdůležitější, hlavní dopravní trasa už nepovede středem města, budem mít
grandiozní obchvat, který Červený rybník překlene elegantní konstrukcí….
Zvedl se. Můj výklad ho zřejmě nudil, šokoval nebo ze mne začínal mít strach. Jen
pěkně zůstaňte a dosposlechněte si to do konce, naléhal jsem. Kam byste chodil, autobus
nám už možná ujel nebo kvůli poruše ani nevyjel. Tak jakýpak spěch? Další pojede
v pondělí.
Milan Růžička

Malé zamyšlení nad tím, jak by to mělo být a jak to je
Stát a obecní samosprávy mají mnoho různých důvodů pro svoji existenci. Někde
jsem však četl, že jejich základním posláním je zajištění pořádku a bezpečnosti. V tomto
příspěvku se budu zabývat především pořádkem. Co je to pořádek? Tuto otázku nám položil
jeden z lektorů manažerského školení, kterého jsem se kdysi zúčastnil. Mne nenapadlo říct
nic jiného než to, co mi vtloukal do hlavy můj táta. Že totiž pořádek je stav, ve kterém mají
věci své místo a účel. Lektorovi vylítlo obočí málem až navrch hlavy a pravil, že přesně
tuto definici pořádku měl nachystanou. Pořádek je základ každé organizace, ale i našeho
života. Pořádek je něco, čemu se říká tradiční hodnota. Proto by měli být v čele státu, ale
i obecních samospráv, lidé zralí, moudří a zkušení tak, aby pořádek byli schopni zajistit.
Tak by to mělo být.
Anglický spisovatel a obhájce tradičních hodnot z přelomu 19. a 20. století G. K.
Chesterton kdysi napsal: „Dostali jsme se do područí mrzutých pánů. Lidí bez hněvu a cti,
kteří by se neodvážili nosit zbraň. Bojují šustěním lejster a mají vodnaté, mrtvé, cizí oči.
Dívají se na naši práci a veselí, jako by smrtelně unavený člověk pozoroval mouchy.“ Když
se podíváme na naše „vůdce“, tak tomu bohužel v mnoha případech je i dnes.
Ze své dlouholeté manažerské praxe vím bezpečně, že v jakékoliv organizaci (a stát
i samosprávy jsou organizace) nelze dosáhnout pořádku bez systému řízení. Velmi
zjednodušeně lze říct, že systém řízení organizace určuje, kdo, kdy a jak něco udělá
a kdo, kdy a jak to zkontroluje. I nejlepší systém však může selhat, a proto mají mnohé
obce na svých webových stránkách rubriku, kde mohou občané poukázat na nepořádky.
U každého hlášeného případu bývá uvedeno kdo a kdy případ ohlásil, který odpovědný
pracovník úřadu případ řeší a kdy a jak byl případ vyřešen. Tak by to mělo být.
A jak tomu je u nás, v Jemnici? Město má (po několikerých výzvách našeho sdružení)
na webových stránkách modul „Závady a nedostatky“. Avšak bez dalších informací o jejich
řešení (jak je výše uvedeno). Někdy před polovinou května letošního roku nás postihla
průtrž mračen a zanechala následky, které byly v naší ulici velmi nemilé. Čekal jsem víc
než týden, že si toho někdo všimne a bude to řešit či kontrolovat. Když se tak nestalo, zaslal
jsem v neděli 21. 5. 2017 prostřednictvím výše zmiňovaného modulu dotaz následujícího
znění:
„Nevím, jestli se jedná o poškození majetku města, nicméně to je závažný problém,
který ulici Pod Tržištěm už trápí hodně dlouho. Při každé bouřce či přívalovém dešti se
na rohu ulice u kontejnerů shromažďuje voda, která tvoří lagunu (jsou přitom pochopitelně
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vyplavovány sklepy v domech na ulici). Naposledy se tak stalo zhruba před týdnem.
Za prudkého deště se před bývalým domem s pečovatelskou službou vytvořil dravý potok,
který nesl štěrk a bahno vymleté z vozovky kolem chodníku před domy s čísly popisnými
609 – 611. Hromady štěrku zůstaly na okraji laguny a bahno uvnitř (na vozovce
i na chodníku). Bahno postupem času uschlo a rozjezdilo se do prachu, který jsou obyvatelé
ulice nuceni vdechovat. Bahno na chodníku za deště vytvoří bláto, které si lidé nosí domů
na botách. Mám několik otázek pro někoho kompetentního:
1) Je známá příčina tohoto stavu?
2) Pokud ano, existuje plán, co se s tím bude dělat a kdy?
3) Uklidí někdo někdy štěrk a bahno z vozovky a chodníku?
4) Pokud ano, kdy to bude?
5) Bude se něco dělat s komunikacemi před čísly popisnými 609 – 611 (myšleno
chodník i vozovku)?
6) Kontroluje se stav komunikací ve městě po bouřkách s cílem odstranění následků?
Byl jsem potěšen reakcí SMMJ v čele s panem Svobodu. Již v pondělí se na ulici objevily
dopravní značky se zákazem stání za účelem čištění komunikací a v úterý byly komunikace
jakž takž vyčištěny a ve středu (po mých připomínkách) dočištěny. Pan Svoboda mi také
volal, že on je ten kompetentní člověk a že mi odpoví na mé otázky. Tomu jsem se pousmál
a pozval jsem ho na přátelské kafe. U nás na terase jsme pohovořili a shodli se na tom, že
mimo bod 3 a 4 rozhodně kompetentní není a z povahy věci ani být nemůže. Shodli jsme se
také na tom, že kanalizace nemůže být, ať už z jakýchkoliv příčin v pořádku a že je nutné
s tím něco udělat. Slíbil mi, že to bude řešit na poradě s vedením města. Víc jak měsíc poté
se v naší ulici objevili vodaři, kteří se snažili s kanalizací něco udělat. Na můj dotaz, co
s tím bylo, odpověděli, že „dešťák byl totálně ucpaný“.
Proč dochází k výše uvedeným situacím na naší ulici? To asi nikdo neví. Jeden můj
soused tvrdí, že nedávná rekonstrukce byla špatně projektovaná i provedena. Je to možné.
Před rekonstrukcí jsem měl sklep vyplavený jenom jednou za dvacet let - při památné
pohromě o Barchanu. Po rekonstrukci dvakrát za dva roky. Ale je také možné, že voda
je na více místech špatně průtočná (kořeny stromů dokáží svoje). Je také možné, že by
stačilo na pár místech zbourat podezdívku již neexistujícího plotu mezi Penkovou ulicí
a arboretem. Mnohem horší je však skutečnost, že se tím vedení města nezabývá, protože
na svoje otázky jsem dodnes (po třech měsících!!!!) nedostal žádnou (ani dílčí) odpověď.
Z výše uvedeného jsem si vyvodil dva hlavní závěry. Že totiž vedení města pořádek
(zejména v „zastrčených uličkách“) nezajímá, nemá systém řízení pro jeho udržení a že
problémy lidí vedení města rovněž nezajímají. Tak tomu u nás dosud je (a nějakou dobu
určitě i bude). Kdyby tomu totiž tak nebylo, tak by naše ulice byla uklizená maximálně do
tří dnů po průtrži a já bych dostal odpověď na své otázky maximálně do třiceti dnů po jejich
vznesení.
O tom, jak to v Jemnici v následujících letech bude, rozhodne v dalších volbách jeden
svrchovaný pán – volič.
Ing. Vincent Strebeľ
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Mlýny a mlynáři v Jemnici – 2. část
Stavba nového mlýna sama o sobě byla nákladná. Stejně nákladné bylo i jeho vybavení.
Proto většina z nich patřila vrchnosti (panovníkovi, církvi, šlechtě či městům). Mlýny měli
mlynáři v nájmu. Šlo o nájemní mlynáře, kteří brali určitý díl důchodu a stejným dílem
platili nebo hradili náklady spojené s provozem mlýna. Výši nájemného za mlýn určoval
vlastník a lišila se podle velikosti mlýna a také podle oblasti. Kromě peněz museli někteří
mlynáři poskytovat i jiné služby, např. krmit dobytek, drůbež aj. Také museli odvádět
desátek církvi. Jejich děti mohly mlýn dědit.
Zejména šlechta nutila poddané používat panské mlýny a vyžadovala za práce
přemrštěné poplatky. Byly ale i mlýny, které vlastnil sám mlynář. Protože nemusel odvádět
nájemné, mohl za práce účtovat méně. Proto do mlýna jezdilo hodně mlečů z širšího
okolí. Tzv. svobodných mlýnů bylo zpočátku málo a i tento mlýn zůstával součást panství
a jeho převod vyžadoval souhlas vrchnosti. Po roce 1781, kdy císař Josef II. vydal patent
o zrušení nevolnictví, jich ale přibylo. V okolí Jemnice byl nejznámější svobodný Mácův
mlýn. O mlynáři tohoto mlýna se traduje, že si koupil šlechtický titul a psal se mlynář
von Matza. Příslušníci tohoto rodu byli mlynáři i v Jemnici. V údolí Želetavky pod Policí
a u Bítova byly také další mlýny, např. Pexů, Koberů aj. Také členové těchto rodů buď přišli
z Jemnice, nebo tam provozovali mlynářské řemeslo.
Z vyhotoveného odhadu panství k roku 1627 je možno zjistit výhodnost pronájmu
panských mlýnů. Město Jemnice, k němuž se kromě domu panského, radního s domem
obecním, farního a školy počítalo 63 domů usedlých, odvádělo vrchnosti jednou za rok
34 zlatých. Na panství, resp. v Jemnici Podolí, byly dva panské mlýny, Červený mlýn
postavený z kamene o 5 kolech moučných a 4 stoupách s pilou a olejnou a mlýn v Tejnici,
rovněž z kamene vystavěný o 4 moučných kolech a stoupách s valchou, kde byli jemničtí
soukeníci povinni valchovat své sukno. Roční plat z Červeného mlýna byl 153 zlatých, ze
mlýna v Tejnici 100 zlatých. Jako panský je uváděn i mlýn Hradkovský, který je však již
pustý.
Prvním známým mlynářem Červeného, dnes Kasárníkova, mlýna byl v roce 1692
Bartoloměj, mlynář, syn Jana Máci. Jeho ženou byla Judyt. Když v roce 1770 bylo v Jemnici
a na Podolí zavedeno za účelem lepší evidence usedlostí a jejich majitelů číslování, měl
mlýn číslo 118. Již jako majitel, ne nájemce mlýna, je v roce 1877 uváděn Václav Kasárník,
* 27. 9.1835 v Nové Bystřici. Posledním mlynářem byl Jan Kasárník.
Prvním známým mlynářem Týnického, dnes Bálkova, mlýna byl v roce 1686 mlynář
Jakub Skála; v roce 1712 je uváděn mlynář Jan Motalek a jeho žena Dorota. Po roce 1770
má mlýn číslo 149. Posledním mlynářem byl Milan Bálek. Mlýn koupili jeho rodiče od pana
Maxe Augusty v roce 1905. Před nimi byli nájemci mlýna bratři Šulákové. Pan Jindřich
Bálek (Ballek)se narodil 30. 6. 1879 v mlynářské rodině v Počátkách. Oženil se s dcerou
jemnického pekaře Knesla, se kterou se seznámil, když krátce pracoval v Červeném mlýně.
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Ve městě byly i další dva mlýny, Frantův a Koberův. Frantův patřil městu, ale čí byl
mlýn Koberův, není zřejmé. Podle jedněch stával hodný kus cesty za Červeným mlýnem,
prý na soutoku Želetavky s potokem Kobera, a své jméno dostal po původních a jediných
majitelích, jejichž rod tam hospodařil bezmála tři století. To ale neodpovídá skutečnosti.
Po roce 1770 měl mlýn Kobera v Podolí číslo 19. Musel tedy stát pod Červeným mlýnem,
blíže k městu.
Napsal: František Kačenka

Tragédie při leteckém dni v Jemnici před 85 lety
Pamětníků této nešťastné události již bohužel ubylo. Domnívám se, že se na ni dosud
nezapomnělo.
Můj otec se jako divák letecké slavnosti také zúčastnil, ale letět nechtěl. Jak říkával:
„To ani náhodou.“ Pamatuji si také, jak říkal, že jedno z letadel mechanici celé dopoledne
spravovali, což moc důvěry nevzbuzovalo. Jestli to byl právě ten stroj, který havaroval,
se už nezjistí. Otcův kamarád děkoval Pánu Bohu, že ho jeden ze zahynulých pasažérů
předběhl ve frontě při nástupu do letadla.
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Ke svému příspěvku přikládám také kopii zápisu nehody z kroniky blízké vesnice a dále
kopii originálu dobového letáku z mé sbírky.
František Železný
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Nezapomínejme
Po válce jsme s maminkou bydlely v Pálovicích, u babičky a strýčka. Měla jsem ráda
podvečery, kdy všichni už byli doma, dodělávali, co bylo v hospodářství potřeba. A tak
si často přitom zpívali. Sedávala jsem na stoličce a poslouchala ty krásné písničky. Jedna
mě zvláště zaujala, zpívalo se v ní „ hoši od Zborova, klidně v zemi spíte, vy se nikdy
více domů nevrátíte“.
Moje čtyřletá hlava to nemohla pochopit. „Proč spí v zemi?“ „ A proč se nemohou
vrátit domů?“ „A co je to odzborova?“ Babička mi vysvětlila, že Zborov je vesnice daleko
od nás, a tam ve válce padlo hodně našich vojáků. A to ostatní, že se dozvím, až budu
chodit do školy, že se o tom budeme učit víc. Do školy jsem začala chodit v roce 1948,
ale o Zborovu jsme se neučili. Bylo toho více, co nám nebylo řečeno. Na některá fakta
naší historie měl národ zapomenout.
2. července 2017 se slavilo v mnoha městech naší republiky 100. výročí bitvy
u Zborova. Jak to tenkrát bylo?
Hned na začátku 1. světové války se začaly v zahraničí formovat dobrovolnické
jednotky. Největší česká dobrovolnická jednotka vznikla v Rusku. Tam totiž žilo nejvíce
Čechů ze zemí protiněmecké a proti rakousko-uherské koalice. Byli to čeští imigranti, kteří
se postavili za „slovanské Rusko“. Už v září 1914 měla česká družina 921 příslušníků.
Češi působili na frontě v různých skupinách jako výborní rozvědčíci. Postupně se
k družiníkům přidávali zajatci z rakousko-uherské armády. Díky narůstajícímu počtu
Čechoslováků se z České družiny stala Československá brigáda.
Československá střelecká brigáda měla bojovat jako součást tzv. Kerenského ofenzívy
v rámci 7. brigády. Čechoslováci však měli slabou výzbroj, nedostatek kulometů a zcela
nedostatečná byla i výstroj vojáků. Proto byli přiděleni k 11. armádě, ta neměla nést
hlavní úder.
V noci z 21. na 22. června 1917 se usadila brigáda v zákopech dlouhých 6,5 km
jihozápadně od haličského Zborova. Jen deset dní měli na to, aby zákopy vyčistili
a připravili. Bitva vypukla 2. července 1917 v 9 hodin ráno. Po útoku granátníků nastupují
roty. Nejsilnější boje se rozhořely o kopec Mogilu. Ale už po poledni čs. brigáda pronikla
hluboko do řad rak. - uherské armády, prolomila frontu do hloubky 5 km. V boji padlo
167 československých mužů, 17 zraněných zemřelo v následujících dnech, 11 mužů
bylo nezvěstných a asi 700 raněných. Československá brigáda zvítězila, protože vojáci
bojovali tak, jak byli zvyklí ze svých náročných rozvědných akcí – netradičně a výbušně.
V bitvě u Zborova proti čs. Střelecké brigádě o síle 3500 mužů stálo vojsko rak.
– uherské armády o síle 5500 mužů, dobře vystrojených a výborně vyzbrojených.
Rakousko – uherské vojsko tvořil 35. plzeňský pluk (61 % Čechů) a 75. pěší pluk
z Jindřichova Hradce (82 % Čechů). V této bitvě bojoval vlastně Čech proti Čechovi.
Když to Češi v řadách rakousko – uherské armády zjistili, nechávali se často zajmout.
Proto bylo na straně této armády tolik zajatců (3300 mužů).
Úspěch československých jednotek byl tak výrazný, že ruská prozatímní vláda
poté zrušila veškerá omezení na formování nových jednotek z českých a slovenských
zajatců.
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Bitva u Zborova měla pro náš národ velký význam. Stala se legendou, protože
se zasloužila o vznik československé zahraniční armády a v konečném důsledku
napomohla vzniku samotného Československa. Za první republiky se slavil 2.
červenec jako svátek čs. armády, byl to spolu s 28. říjnem svátek velmi důležitý.
Mezi významnými účastníky této slavné bitvy byli např. Ludvík Svoboda, Karel
Janoušek, Rudolf Gajda, Stanislav Čeček, Zdeněk Fierlinger, Otakar Husák, Rudolf
Medek, Jan Syrový, Josef Jiří Švec a další.
Bitva u Zborova se v meziválečném období stala symbolem příkladného hrdinství
československých vojáků. Na jejich počest byly postaveny pomníky, napsány knihy,
složeny písně, natočeny filmy. I u nás v Jemnici stával jeden pomník, před sokolovnou.
Byla to socha plukovníka J.J. Švece, kterou vytvořil v roce 1934 jemnický sochař
Jaroslav Šlezinger jako poctu národnímu hrdinovi, legionáři propagátorovi Sokola.
Bohužel, socha nepřežila 2. světovou válku.
Od bitvy u Zborova uběhlo dlouhých 100 let, ale zapomínat bychom neměli.
Svoje povídání bych zakončila tím, čím jsem začala, alespoň částí písně Karla
Hašlera:
„Hoši od Zborova, klidně v zemi spíte,
vy se nikdy více domů nevrátíte.
Vy se nevrátíte nikdy více zpátky,
Více nezříte svou zem.
Marně jste se bili, marně vykoupili
vlasti svojí svobodu.
Máte věčně žíti, příkladem vždy býti
všemu svému národu.
Jeden každý z vašich četných řad
doved čestně pro vlast umírat.
Vaší krve rudé národ vždycky
bude vděčně vzpomínat.“

Použité zdroje:
Wikipedie 		
		
Lenka Bobíková

- Bitva u Zborova
- Československé legie
- V bitvě u Zborova - článek magazín Práva 7/2017
Olga Pitourová
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Kulturní přehled
1. 9. 2017
		

Jízda výletního vlaku – Třebelovický táborák (konec prázdnin)
- Jemnice – Třebelovice a zpět
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

2. 9. 2017
14.00 - 17.30
		
		
		

Loučení s mašinkou
- zvláštní jízda výletního vlaku - 15.15 Jemnice - Třebelovice a zpět
- prohlídka mašinky výletního vlaku
- soutěže a atrakce pro děti, výtvarná dílna, dětský koutek
- pořadatel město Jemnice

2. 9. 2017
		
13.00 hodin
		
		
		
		

IV. ročník O pohár královského města Jemnice
v plněkontaktních středověkých soubojích
- první kolo národních eliminací
- těšit se můžete na duely, buhurty, souboje naplno, občerstvení
a atrakce pro děti
- zámecký park Jemnice, vstupné 50,- Kč
- pořadatel MFC Vysočina a město Jemnice

2. 9. 2017
14.00 - 16.00

Tvoření v muzeu
- muzeum Jemnice, vstupné 10,- Kč,
- po dobu tvoření prohlídky muzea zdarma

5. 9. 2017
18.00 hodin
		
		
		

Léčivý koncert na křišťálové mísy - hraje Ing. Michal Kindl
- kino Jemnice
- vstupné 200,- Kč, předprodej vstupenek v TIC Jemnice,
tel. 721 508 737
- délka trvání 1 - 1,5 hodiny

9. - 10. 9. 2017
9.00 - 16.00
		
		
		

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

9. 9. 2017
14.00 - 16.00

Tvoření v muzeu
- muzeum Jemnice, vstupné 10,- Kč,
- po dobu tvoření prohlídky muzea zdarma
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15. 9. 2017

Noční soutěž v požárním útoku
- náměstí Svobody
- pořadatel SDH Jemnice

16. 9. 2017
14.00 - 16.00

Tvoření v muzeu
- muzeum Jemnice, vstupné 10,- Kč,
- po dobu tvoření prohlídky muzea zdarma

17. 9. 2017
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

17. 9. 2017
19.00 hodin
		
		
		

Divadelní představení „Když se zhasne“
- divadelní spolek při N.K.N. Jemnice, hrají: Alena Drachovská,
Dana Babišová, Martin Riška a Petr Kadrnožka
- kino Jemnice, vstupné 50,- Kč, předprodej TIC Jemnice
- pořadatel N.K.N. Jemnice

23. 9. 2017
14.00 - 16.00

Tvoření v muzeu
- muzeum Jemnice, vstupné 10,- Kč,
- po dobu tvoření prohlídky muzea zdarma

24. 9. 2017
15.00 hodin

O perníkovém dědkovi
- divadelní představení pro děti
- kino Jemnice, vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč
- předprodej vstupenek od 17. 7. 2017 na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice

23. – 24. 9. 2017 Výstava hub
- 2. ročník výstavy pořádané na počest pana Bohumila Ježka,
významného mykologa, ředitele jemnické základní školy
23. 9. 2017
9.00 - 13.00
- sběr hub a jejich donáška na místo výstavy
- určení hub za účasti mykologů
- zasedací místnost MěÚ Jemnice
15.00 - 16.00
- prohlídka jemnického arboreta s přednáškou
			
Ing. Pavla Šimka
17.00 		
- odborná přednáška - zasedací místnost MěÚ Jemnice
24. 9. 2017
9.00 - 17.00
- výstava hub
- zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořadatel Muzejním spolek v Jemnici a město Jemnice
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30. 9. 2017
		

Jízda výletního vlaku – Babí léto
- Jemnice – M. Budějovice a zpět
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

30. 9. 2017
14.00-16.00

Tvoření v muzeu
- muzeum Jemnice, vstupné 10,- Kč,
- po dobu tvoření prohlídky muzea zdarma

6. 10. 2017
19.00 hodin

Petr Kolář – Jednou nebe zavolá
- vstupné 250,- Kč, předprodej vstupenek od 4. 9. 2017 (7.00 hodin)
v TIC Jemnice nebo na www.vstupenky.jemnice.cz
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

6. 10. 2017
		
		
		
		

Vítovské vinobraní – III. ročník
- ochutnávka vín, sýry, burčák
- od 18.00 hodin živá hudba
- rezervace míst na tel. 723 685 430
- restaurace U Svatého Víta

15. 10. 2017
15.00 hodin

Divadelní pohádka pro děti
- kino Jemnice, vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč
- předprodej vstupenek od 2. 10. 2017 na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice

25. 10. 2017
16.00 hodin

Beseda s Mgr. Janem Mikešem
- téma: Krásy jindřichohradeckého zámku
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

26. 10. 2017

Dýňová stezka
- pořadatel město Jemnice

28. 10. 2017

Jízda výletního vlaku – Lampionový vlak
- Jemnice – Třebelovice a zpět
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

		
10. 11. 2017
19.00 hodin

Večer s Naďou Konvalinkovou a Oldřichem Navrátilem
- vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek od 2. 10. 2017 (7.00 hodin)
v TIC Jemnice nebo na www.vstupenky.jemnice.cz
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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24. 11. 2017
19.00 hodin

Jakub Smolík s doprovodnou kapelou
- vstupné 250,- Kč, předprodej vstupenek od 2. 10. 2017 (7.00 hodin)
v TIC Jemnice nebo na www.vstupenky.jemnice.cz
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

Tvoření v muzeu
V muzeu během měsíce září bude každou sobotu odpoledne v čase od 14 do 16 hodin
probíhat podzimní tvoření pro děti. Vstupné je 10,- Kč. Dospělí si mohou během tvoření
svých dětí prohlédnout muzeum zdarma. Těším se na vaši návštěvu.
Jana Nápravníková

Běh o barchan

Vážení čtenáři,
určitě víte, že slavnost Barchan patří mezi nejstarší ve střední Evropě. Průběh oslav se
měnil podle vkusu měšťanů, ale nikdy se nezměnilo jádro celé slavnosti a tím je běh čtyř
poslů. Letošní čtveřici běžců Vám rádi představíme prostřednictvím následujícího „mini
interview“.
Běh o barchan se běhá více jak 300 let a je národní kulturní památkou. Co tě vedlo
k tomu, aby ses zařadil k plejádě běžců, kteří se běhu účastnili?
Jelikož jsem běžcem už 3. rok, tak je to z důvodu, že spousta lidí to nechce dělat, ale pro
mě je to zábava, doufám, že i pro ostatní běžce.
Šimon Kovář
Líbí se mi tohle představení, historie a hlavně mě povzbudil Šimon, abych do toho šel
a taky udělal dobře, velmi mě to bavilo.
David Mandát
Protože mě celkem zaujala kultura města Jemnice, tak jak se kdysi žilo, a proto jsem se
chtěl zúčastnit běžcem, který byl také celkem zajímavou osobností v minulosti.
Dominik Mandát
No, navedl mě na to kamarád na tréninku a účast jsem si velice užil.
Adam Kaser
Letošní scéna se setkala s velkou diváckou návštěvností. Pociťoval jsi trému, ať již
na zmíněné scéně či při Běhu o barchan?
Tak trému pociťuji každý rok. Víte, že se na vás ty lidi dívají a vy se zároveň bojíte,
abyste něco nepokazili, a zároveň se snažíte si to užít, že se na vás dívá tolik lidí, ale ta
tréma je tam pořád.
Šimon Kovář
Ano, hlavně při odevzdávání zprávy, tak jsem měl velikou trému, když se na mě dívalo
tisíce lidí.
David Mandát
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Ano, celkem ano, ale myslel jsem hlavně na Barchan. Abych se choval dobře, aby si to
lidé užívali.
Dominik Mandát
Ne, nepocítil jsem žádnou trému, já jsem si to hlavně užíval s kamarády, takže žádná
tréma se ani vyskytnout nemohla.
Adam Kaser
Usain Bolt vždycky říká, že ho dopředu ženou diváci. Bylo tomu tak i v tvém
případě?
Já osobně s Boltem souhlasím a u mě je to taky. Já jsem rád za každou podporu, kterou
běžci dostávají, a zároveň mě ženou i běžci, kterým chci poděkovat, že se zúčastnili.
Šimon Kovář
Určitě a hlavně jsem měl dost energie, ale velmi dobré povzbuzování.
David Mandát
Podle mě ano.
Dominik Mandát
Ne, nebylo, protože já nejsem Usain Bolt, mě dopředu hnala lehká soutěživost mezi kamarády.
Adam Kaser
Co říkáš na nové kostýmy? Jednak na jejich nový vzhled a jednak, jak se ti v něm
běželo? Máš možnost srovnání, běžel jsi vloni?
Dle mého názoru vypadají kostýmy velmi dobově, ale abych se přiznal, loňské kostýmy
se mi líbily o dost víc, nebyly tam žádné kapuce, které by nám létaly do obličeje, a byly
velmi pohodlné. Na letošních kostýmech se mi moc nelíbí, že kápě létala pořád do obličeje,
jinak byly velmi pohodlné a nebylo v nich takové teplo.
Šimon Kovář
Byly moc pěkné, ale blbá byla ta kapuce, co nám furt lítala před obličej, ale jinak krásně
ušitý, hlavně byly pohodlné boty.
David Mandát
Kostýmy jsou úžasné, krásná barva a také moc pohodlné, akorát mi vadilo to, že měli
hnědou kapuci, která mi celkem vadila při běhu a chození, když zafoukalo, tak mi vadila
(padala mi předkem kapuce na obličej), chtělo by to spíš tu kapuci k tomu kostýmu přišít,
aby nám zas až tak nevadila, ale jinak opravdu pohodlný kostým, boty taky moc super (jsou
celkem pohodlné).
Dominik Mandát
Kostýmy byly super, až na boty, kvůli podpatku, co mají, jsem málem sletěl, ale to je
spíš o cviku, jinak kostýmy byly pohodlný, nebylo v nich vedro, no prostě super.
Adam Kaser
Uvědomuješ si, že jsi jako běžec vstoupil do historie, ze které tě nikdo nesmaže?
(kronika, pamětní kniha atp.)
Ano, jsem si vědom, ale moje pocity, jsou stejné. Nepřipadá mi, že bych byl
o něco slavnější, spíš všechnu slávu nechávám dalším běžcům, bez kterých by to
nebylo ono.
Šimon Kovář
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Ano, uvědomuji a jsem rád, že jsem se toho zúčastnil.

David Mandát
Ano, uvědomuji si to a jsem také rád, že jsem do pamětní knihy byl zapsán, moc si toho
vážím, že jsem se mohl zúčastnit tak velkolepé slavnosti, jako je Barchan.
Dominik Mandát
Ano, uvědomuji si, že jsem se podepsal do kroniky Jemnice a že tam budu napořád, byl
jsem na to předem upozorněn, že se budu podepisovat do kroniky.
Adam Kaser
Chystáš se zúčastnit i v příštím roce?
Ano, chystám se zúčastnit znovu, pro mě je to velká čest a zároveň být běžec mě opravdu baví.
Šimon Kovář
Určitě, bavilo mě to.
David Mandát
Ano, mockrát bych si to chtěl ještě párkrát zopakovat, ještě těch pár roků.
Dominik Mandát
Ano, chystám se v příštím roce zúčastnit, protože je to zábava a člověk zabije trochu
času.
Adam Kaser
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
a pracovnice knihovny

Skautský tábor 2017
Skautský tábor je vyvrcholením celého skautského roku. Náš letošní tábor se konal od
1. 7. do 15. 7. u Nové Bystřice. Toto kouzelné místo k táboření využíváme více než 15 let.
Veškeré táborové stavby, jako kuchyně, jídelna, teepee nebo třeba sprcha vyrůstají
na zelené louce díky starším skautům, kteří přijíždí vše postavit několik dní před začátkem
tábora. Při odjezdu z tábora po sobě vždy necháváme čistou a prázdnou louku.
Letos se s námi vydalo bojovat proti zlému čaroději Cebosovi 29 dětí. Ocitli jsme se
v zemi krále, v jehož království se začala utvářet tajná skupina kouzelníků v čele s Cebosem,
kteří provozovali černou magii a zahalovali království temnou mlhou. Král proto povolal
hodného čaroděje Muzora, který se svými pomocníky - rytířem, hraničářem, vědmou
a pokladní - měl za úkol království zachránit. Děti se rozdělily do 4-5 členných týmů. Každé
z dětí mělo svoji roli a šlo do učení vždy k jednomu z pomocníků Muzora.
Podle toho, jak se jednotlivým týmům dařilo v celodenním bodování, následující den
odkrývaly určitý počet políček v mapě a tím prozkoumávaly mlhou zakryté území. Občas
narazily na hrady, o které bojovaly, na poklady nebo na komplikace, které musely překonat.
Jak to tak bývá, dobro zvítězilo nad zlem a společnými silami jsme království zachránili.
Velkou radost nám udělali všichni, kteří letos splnili úkoly ve svých stezkách a mohli tak
složit slib u táborového ohně. Světluškovský slib složily Alice, Lucka a Vaneska. Vlčácký
slib složili Honzík, Hrabě, Vojta, Táďa, Ondra a Péťa. Skautský slib složili Tom, Verča
a Elča.
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Velmi oceňujeme přístup vedení i všech zúčastněných dětí. Nenastaly žádné komplikace
a všichni jsme si pobyt v přírodě užili. Nutno konstatovat, že tento tábor byl opravdu
povedený. A doufáme, že pokud někoho skauting zajímá, uvidíme jej v naší společnosti co
nejdříve! Přijďte, opravdu to stojí za to.
Na fotky z našeho tábora se můžete podívat na naší facebookové stránce:
https://www.facebook.com/SkautskeStrediskoJemnice/
Lada Veverová, Junák – český skaut,
středisko Jemnice, z. s.

Sedmá jemnická bitva
Za sedmero horami a sedmero řekami, sedm dní v týdnu, sedm barev duhy… Mystické
číslo sedm. Právě tuto číslovku najdeme před prozatím poslední jemnickou bitvou, která
proběhla 11. – 12. srpna 2017.
Královské město Jemnice žije středověkem. V červnu si zde připomínáme slavnost
Barchan, spojenou s králem Janem Lucemburským a jeho ženou Eliškou, jež zde v Jemnici
čekala na svého manžela, zatímco on bojoval na Moravě. V srpnu jen o pár metrů dále
od zámku, přesněji řečeno v zámeckém parku za fotbalovým hřištěm, odehrávají se
příběhy, které bývají inspirovány obdobím 14. a 15. století a v náznacích připomínají, co se
odehrávalo nebo mohlo odehrávat za období vlády Lucemburků.
Úvodní jemnickou bitvu organizovala šermířská skupina Páni z Cornštejna ve spolupráci
se skupinou Lucemburk. Pozvání tehdy přijala i polenská skupina Novus Origo, která byla
nakonec požádána o bližší spolupráci a od druhého ročníku se stala organizátorem této akce
za podpory města Jemnice.
První bitva představila divákům nepokoje za vlády krále Jana Lucemburského. Poddaní
se bouří proti příliš vysokým daním a zastání nenachází ani u pána zdejšího panství. Nemají
meče ani vojenský výcvik, pouze bojovné srdce a pocit křivdy je vedou kupředu.
Druhá bitva zavedla diváky do druhé poloviny 15. století, kdy Matyáš Korvín drancoval
Moravu a jeho vojska se nevyhnula ani Jemnici. Město bylo dobyto a vydrancováno.
Naštěstí pouze to, které bylo postaveno z balíků slámy. J
Třetí bitva se vrátila na počátek 14. století. Postrachem okolí se stal hrad Sádek po roce
1306, kdy jej vlastnil Jimram z Boskovic, jenž se se svým bratrem Arklebem postavil do čela
loupeživých rytířů. Ti přepadali se svou cháskou kupce, kteří se ubírali po Haberské stezce,
a rovněž vesnice, náležející benediktinskému klášteru v Třebíči. Třebíčský opat proto roku
1312 požádal krále Jana Lucemburského o pomoc. V žádosti se píše: ...„neboť povstali
někteří ničemní mužové, nad jiné zločinnější, kteří páchají přemnohé loupeže na Moravě,
jimž vévodí Jimram ze Sádku, škůdce Moravy, kláštera a celého kraje. Majiť tito mužové
blízko kláštera třebíčského jeden hrad, který se nazývá Ungersberk, škodí z tohoto hradu
zboží klášternímu a tím klášteru velkou újmu činí.“ Jan přání opata vyhověl, s vojskem
přitáhl k Sádku, oblehl jej ...
Čtvrtá bitva se přesunula opět do století 15. Město Jemnice žilo spokojeně svým životem
pod vedením Albrechta Habsburského, který měl Jemnici svěřenou od svého tchána Zikmunda.
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Bylo známé díky těžbě zlata, stříbra a olova. To ale také znamenalo, že bylo vystaveno častým
útokům těch, kteří by se rádi zmocnili takto úrodného kraje, plného vzácných kovů. I přes
mohutné opevnění, které bylo široko daleko jediné, se našla skupinka zbojníků, kteří toužili
město obsadit a bohatství jemnické získat. V tomto kraji poctivé kupce a obchodníky obíral
o zboží a peníze známý Jan z Oškubanic. Ale jak se říká: kdo má moc, chce ještě víc. A tak se
jednoho dne rozhodl, že se svou družinou žoldnéřů, kteří dychtili po majetku stejně jako on,
získají veškeré dary země a další krásy tohoto města ukořistí pro sebe...
Pátou bitvu jemnickou navštívil sám Karel IV., který v úvodu přijel na návštěvu i se
svojí ženou Annou Svídnickou. Začíná tak děj, který mapuje období markraběcích válek.
Píše se rok 1361. Zemím koruny české vládne Karel Čtvrtý. Moravským markrabětem je
ustanoven Jan Jindřich Lucemburský, mladší bratr krále Karla. Jan Jindřich působí jako
oddaný diplomat ve službách svého bratra, Karla IV. Se svojí druhou manželkou Markétou
Opavskou vychovává 6 dětí, 3 syny a 3 dcery. Roku 1375 Jan Jindřich umírá. Svým dědicem
ustanovuje nejstaršího ze svých tří synů, Jošta, majetek ovšem rozdělí i mezi další dva syny,
Prokopa a Jana Soběslava. Zatímco Jan Soběslav odchází na církevní dráhu, Prokop usiluje
o většinu práv svého bratra Jošta. Mezi bratry dochází k boji. Do toho se vloží i Zikmund
Lucemburský a král Václav IV., který nakonec sjednal příměří.
Šestá bitva se odehrávala mimo čas a prostor. To však neznamená, že by byla divácky
méně poutavá než ty předchozí. Vše začalo téměř idylicky. Úryvek ze scénáře: „Kdysi
dávno před mnoha lety spravoval Jemnici Martin z Podhory. Panství mu přenechal jeho
otec. Martin byl velmi laskavý a staral se, aby se zde dobře žilo nejenom jemu samotnému
a jeho rodině, ale také obyčejným lidem. Jeho poddaní si svého pána velice vážili. Se svojí
ženou i synem často vycházel mezi obyčejné lidi, rozprávěl s nimi, nakupoval od nich
zboží a řešil jejich spory. Toho dne ráno opět společně vyrazili všichni tři s doprovodem
do podhradí na trh, aby se podívali, co nového přivezli trhovci. Bylo krásné počasí, slunce
svítilo, jemný vítr občas zašuměl ve větvích stromů. Nic nenasvědčovalo tomu, že by tento
den měl být něčím zvláštní.“ Ovšem za pár minut idyla skončila. Do města vtrhli ozbrojení
muži a připravili o život ženu pana Martina. Zdrcený muž okamžitě chystá pomstu…
Sedmá jemnická bitva přinesla opět něco nového. Organizace celé akce ležela jako vždy
v rukách skupiny Novus Origo, ovšem tentokrát se režie bitvy ujali Rytíři Země zubra
z Bystřice nad Pernštejnem. Bitva samotná navazovala na děj filmu Prokletí, který byl
divákům v premiéře představen v pátek 11. srpna právě zde v Jemnici. A že film i bitva
jsou plné kouzel, nadpřirozených bytostí i bojů dobra a zla, to ukazuje úryvek úvodního
monologu: „Svět má svých problémů dost. O tom není sporu. Kdo by si tedy všimnul, že
zapadlá tvrz uprostřed hlubokých lesů se ze dne na dne jakoby propadla do země. Přes rok
nikomu nedělá vrásky, že kraj ztichnul, ztemněl a nikde ani živáčka. Tedy skoro nikomu.
Starobylý rytířský řád Stříbrného svitu, který se zavázal bojovat proti všemu zlu, cítí, že něco
není v pořádku. Naneštěstí slavné dny řádu jsou pryč a tak jsou do opuštěného a podivně
ztichlého kraje vysláni čtyři rytíři na výzvědy. Brzy zjistí, že krajem se šíří prastará temnota
a že jejich zbraně možná nebudou stačit proti jejich novému nepříteli.“
V sobotní bitvě se diváci opět mohli setkat se zastánci dobra i s jejich protivníky pod
vedením čarodějnice Lilith. Její kouzla byla tak mocná, že jedním gestem dokázala podpálit
slaměný hrad. Kouřová kulisa autenticky doplnila boje mezi nekromantem, nemrtvými
i šermíři ve zbroji, kteří se snažili zachránit svět před nadvládou zla.
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Kromě bitvy samotné měli diváci možnost bavit se celé odpoledne a večer. Sobotní
program zahájila ukázkou svého šermířského umění vyškovská skupina Armet. Poté
následovala ukázka orientálních tanců v podání tanečnic Zafirah, Dahlia Maya a Miss Orient
2006 Vendulky Pánkové. Od tří hodin diváky bavila SHŠ Bakaláři pohádkovou šermířskou
hrou. Ukázku zbraní předvedlo třebíčské Společenstvo Libertas. Chůzi po rozdrceném skle
a kosách ukázal fakír Petr Dragon Kozák. Po bitvě znovu oko diváka potěšily orientální
tanečnice, meče zkřížili šermíři ze skupiny Adeptus. Na návštěvu s křivulemi, baňkami
a chemikáliemi dorazil alchymista Bavor Rodovský a ukázal, jak správně řečeným slovem
zmrazit vodu ve zkumavce. Diváky až do setmění bavila rockovou hudbou skupina
Metanoon z Jihlavy v čele s kytaristou a zpěvákem Bobem Vlachem, který zajišťoval
i veškeré ozvučení všech vystupujících. Dále mohli diváci přihlížet aktu pasování na rytíře.
Závěrečná vystoupení patřila samozřejmě jako vždy tanci s ohněm. Své umění ukázali
SHŠ Baroni, SHŠ In Taberna, Petr Dragon Kozák. Sólo měl člen skupiny Novus Origo
Jakub „Cibule“ Hurťák, který za svůj tanec s ohnivými poikami sklidil asi největší aplaus.
Na závěr vystoupila se svojí fire show pořádající skupina Novus Origo v počtu patnácti
účinkujících. Po skončení programu bavil populárními písněmi až do brzkých ranních
hodin návštěvníky DJ BUBU.
Jemnická bitva je oblíbenou akcí pro mnohé z nás. Potkávají se zde staří známí,
navazují se nová osobní a mnohdy i pracovní přátelství. Když v neděli dopoledne uklízíme
a balíme tábořiště, loučíme se se všemi přítomnými slovy: „Tak nejpozději za rok zase tady
v Jemnici.“
Za pořádající skupinu Novus Origo Mgr. Věra Kašíková

České dějiny a jejich souvislosti
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání
organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.
Další kurz v KS Jemnice bude zahájen 26. září 2017 od 10:00 v Městské knihovně
v Jemnici na téma České dějiny a jejich souvislosti
Kurz zahrnuje 6 přednášek, cena celého kurzu je 300,- Kč. Podmínkou úspěšného
absolvování kurzu je 80% docházka a splnění testů.
Osnova kurzu
1. Češi, národ, stát, 2. Společnost a křesťanství, 3. Velmoži, knížata, králové,
4. Stříbro a moc, 5. Český král a římský panovník, 6. Krize motorem dějin:
14. století a jeho problémy
NOVÉ PODMÍNKY STUDIA
Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU
v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.
Studia se mohou účastnit posluchači:
•
občané České republiky
•
osoby důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok
na pobírání starobního důchodu)
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V průběhu semestru:
•
společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní. Výukové materiály
ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich
osobní loginy
•
každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
•
po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač
může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU
Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma, přihlaste se do
22. 9. 2017 v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, která se nachází v jemnickém
Podnikatelském inkubátoru (Husova 2), ve druhém patře, hned vedle výtahu nebo na e-mail
masjemnicko@seznam.cz či telefon 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.

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Nedávno jsme v našem klubu probírali, jak žijí dnešní děti a jaké jsme měli dětství my.
Počítače, mobily, televize, to ještě nebylo. Více jsme běhali venku na ulici a měli i více
pohybu. Mimo jiných her jsme si vzpomněli, jak jsme hrávali s kuličkami. V hadrovém
pytlíku jsme si koupili za 2 Kč hliněné kuličky všech barev, našli na ulici rovné místo,
udělali jamky, pak se položila kulička v určité vzdálenosti na zem a ukazováčkem jsme (jak
se říkalo cvrnkali a nebo picali) směrem do jamky. Někdy se to povedlo a někdy až podruhé.
Kdo měl nejvíc kuliček v jamce, ten vyhrával.
Nedávno jsem ještě našla na půdě asi 20 hliněných kuliček, které jsou už 70 let staré.
Dneska už se vyrábí jen skleněné a plastové. Tak děti, zapojte se to této hry!
Marie Čurdová

Zázemí

Člověk člověka si našel,
i když si často hodně zašel.
Ta láska – co ho hřeje,
krásným citem se chvěje.
To je to něžné slovo láska,
jak žena, tak i muž
se s tímto citem laská.
Jen spolu mají své zázemí
a krásný ráj na Zemi.
Marie Prknová, členka klubu ZTP
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Blahopřání
Dne 2. září 2017
oslaví 75. narozeniny
pan Jan Nekula z Třebelovic
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
přeje manželka, dcery Jana s rodinou, Liba s rodinou,
Markéta s rodinou a dcera Radka

Vzpomínka
Dne 21. srpna 2017
jsme vzpomněli 19. 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 2017
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Karla Štěpána z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a synové s rodinami
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Vzpomínka
Dne 6. září 2017 to bude 7 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, dcera Iveta
a vnučka Monička

JeMaVaTe Šplíchal CUP			
Nohejbalový turnaj trojic, 24. 6. 2017, areál sokolovny, Jemnice
Pořadí

Družstvo

Body

1.

Sebranka

17

2.

MláDeš

14

3.

JeMaVaTe

13

4.

Kořalky M.B.

11

5.

Topoly

10

6.

Nidrc team

10

7.

Santos Litohoř

7

8.

Gemil team

4

9.

Grand

2

10.

Opičáci

1

Pořadatelé děkují sponzorům.
Hlavní sponzor turnaje: JAN ŠPLÍCHAL
Sponzoři: restaurace Na Podolí, Jemča Jemnice a.s., Pavel „Mimóza“ Hloušek,
Čechomor s. r. o., Plzeňský Prazdroj a. s., Milan Trnavský a tenisovému oddílu za pomoc
při údržbě hracích ploch.
Aleš Jedlička
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Kulturní kalendář
Mladoňovice
15. 9. 2017
17. 9. 2017

Pouťová zábava - hrají Kalíšci
Procesí poutníků k Dobré Vodě

Třebětice
1. - 2. 10. 2017

Václavské posvícení

Panenská
17. 9. 2017

Dětské rybářské závody - spodní nádrž v Panenské

Uherčice
9. 9. 2017

III. ročník Uherčický kotlíkový guláš

Pálovice
7. 10. 2017
14. 10. 2017

Drakiáda
Posvícenská zábava - KD

Police
3. 9. 2017
6. 10. 2017

Pouť - poutní místo Hájek
7. Broučkiáda - začátek v 17.30 hodin

Kostníky
8. – 10. 9. 2017
23. 9. 2017
7. 10. 2017
21. 10. 2017

Tradiční pouť - pouťové zábavy
Zeleninobraní - kulturní dům
Drakiáda - hřiště Hájek
Posvícenská zábava - KD

Menhartice
13. 10. 2017

Posvícenská zábava - KD
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Třebelovice
14. 10. 2017

Císařské posvícení --- hraje Horňanka

Radotice
Prší, či nenaprší?
Snad je již za námi období sužujících veder, která sice k létu patří, ale čeho je moc,
toho je až příliš. Co podstatného se změnilo, že vedra předešlých let nebyla tak zhoubná,
jak zažíváme dnes? Přesto, že prší, jen se leje, zůstáváme na suchu.
Sklízíme již doopravdy následky našeho počínání, před kterými varovali zkušení
odborníci z vypozorovaných klimatických změn, nebo jde o běžný cyklus změn podnebí
na planetě, které tu již dříve byly? V odborné veřejnosti převažuje názor, že podoba
klimatických změn, v jaké přichází, jsou dílem našeho počínání. Vypouštěním plynů
oslabujících filtr ochranné atmosféry a oslabené plíce planety, vlivem ukrajování deštných
pralesů, již nestačí kompenzovat hazard našeho počínání.
Prší, místy nadmíru, že následky jsou děsivé, a žhoucí slunce v krátké době vrátí vláhu
zpět do ovzduší, aniž by splnila blahodárná očekávání. Proč? Nemocná půda neumožňuje
příznivě vsak, neuloží vláhu hlouběji, nechá přebytečnou vodu odtéct přívalovou vlnou,
splachující sebou ornici bez užitku. Její nemoc spočívá v zhutnění zemědělskou technikou
do velké hloubky, postrádáním humusu a převažujícími monokulturami, na kterých se
neprovádí během vegetace kypření na rozrušení půdní krusty, a je pouze aplikována
živina pro rostlinu.
V mnoha případech nepředchází před osetím ani hluboká orba, která by umožňovala
ozdravění. Ty tam jsou časy mazlení se s půdou obtěžovanou jen koňskými kopyty.
Návrat k těmto způsobům hospodaření oplývá fantazií, i když nějaký šetrnější způsob,
nemá-li být na záchranu pozdě, se najít musí. Jsme svědky, jakých změn bylo dosaženo
v průmyslových oborech všeho druhu, když zapracoval technický vývoj. Podobně se
musí využít vývoj v tomto oboru a přenést do praxe.
Nemůže se to nechat všechno jen na sedlákovi, který to nějak odrasuje, což
v současnosti činí. Stát a společnost musí v tak závažné věci přispět, třeba i na úkor
zájmů ostatních. „Uzdravení půdy“ je nezbytnou podmínkou dostatku zdravých potravin
pro všechny. V časech, kdy dění ve světě ovládají „chechtáky“ (slangově peníze), je
prosazení změny na úrovni hrdinství, protože ten, kdo je má, tak se chechtá a může
ovlivnit cokoliv a kohokoliv. Proto to hrdinství, které přesvědčí natolik, že ten, kdo se
směje naposled, že se směje nejlíp, jak praví jedno přísloví. Moc zájmových lobby je
schopna v tak vážné věci, jako je ozdravění ovzduší, vložit do úst politika prohlášení, že
jsou k řešení důležitější věci, než je snižování emisí škodlivých plynů. Změny klimatu
však postupují takovým tempem, že do konce tohoto století ovlivní život a hospodaření
na dvou třetinách současného území Evropy.
září 2017 / Jemnické listy / 37

Každý z nás je faktorem, který přispívá svým konáním a náročností k zhoršování
či zlepšování tohoto stavu. Vraťme se proto do našeho malého působiště a začněme
ze své pozice na změně k lepšímu u sebe. Budeme-li slušní a poctiví, bude pak slušný
a lepší celý svět, a o to jde. Úbytek vodních ploch v našem prostoru doznal za posledních
padesát let změny k horšímu nejméně o polovinu. Nutno podotknout, že hydrologická
studie udává, že voda našich studní je pouze srážkového původu a že různé hlubinné
vrty ke skutečné podzemní zásobě vod nedosahují a pohybují se stále jen v úrovni vod
srážkových. Co si zde vylijeme, to si také vypijeme, to bychom měli mít na paměti, vždy.
Říčka Želetavka, která obcí protéká, v minulosti meandrovala od Jemnice kolem silnice,
dokázala se přebytečné vody z jara a po bouřích zbavit do luk pod ní, které posloužily
jako „poldr.“ Nebyla-li zrovna senoseč, nezpůsobilo to žádné škody.
Další obsáhlou vodní plochu nad obcí tvořil prostřední potok zásobovaný vodou
ze Strkotína, močálu a zpětně coby spojená nádoba vodou ze Želetavky. Od splavu
u mlynářova kamene příčně přes louky se ubírala mlýnská strouha, která překonávala
prostřední potok vantrokami (rozměrné dřevěné koryto, uložené na dřevěných stojkách),
pak vedle cesty ke Strkotínu až k Baráčkovu mlýnu. Použitá voda k pohonu vodního
kola odtékala v místě regulované strouhy v parku, a že byla odtoková strouha rozměru
potoka, demonstruje můstek pod silnicí. Na konci parku se pak vlévala zpět do Želetavky.
Nespotřebovaná voda na mlýn byla odváděna strouhou podél cesty u kulturního domu
a před mostem se vlévala zpět do řeky.
Toliko dědictví otců, bohatě protkaná krajina vodními toky. Z této hojnosti zbývá
v současnosti žalostně málo. Napřímením a napojením Želetavky na prostřední potok,
zmizelo prakticky vše, k tomu navíc i částečné meliorační stavby. Proběhly dva pokusy
o stavby rybníků, bez finanční podpory a materiálního zabezpečení. Jeden z nich přetrvává
coby louže a v pozemkových úpravách před sedmi léty se po velkém úsilí podařilo zařadit
rybník jako prioritní stavbu číslo jedna. Bohužel, do současnosti se nerealizoval, ani
žádná z dalších staveb. Stavby, které by byly obci přínosem bez nároku na finanční zdroje
a jejich řízení, vyžadující jen trochu spolupráce s investorem. Poněvadž jsem učinil
několik připomínek v této věci k zastupitelstvu, vysvětluji si to jako slabost a nezájem
jít za touto věcí důsledně. Skutečnost stavu této domněnce plně odpovídá. Na veřejnou
zeleň jsou Radotice stále ještě dost bohaté, přesto je třeba být ve střehu a nezůstávat
v klidu. Výzkumy ukázaly, že dospělý strom vydýchá do prostoru až sto litrů vody za den
a stává se tak beznákladovým klimatizátorem pro své okolí. Naopak osamocené stavby
obklopené zadlážděním či asfaltem zaznamenávají teploty až o tři stupně vyšší. Tuto
problematiku začínají řešit mnohá města. Další výzkumy ukazují, že zelené nátěry fasád
a střech přispívají kladně k řešení problematiky přehřívání.
Blahopřejeme jubilantům:
Valchářová Marie
Tobolková Ludmila

84 roků
86 roků		

Kuchař Bedřich
Vyletělová Hana

75 roků
77 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice
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Uzávěrka příštího čísla je 15. září 2017. Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostaneme až po určeném termínu, budou otištěny v dalším
čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu kultura@
mesto-jemnice.cz nebo donést v elektronické podobě do Turistického informačního centra Jemnice.
		
Bc. Zdeněk Hopian
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Obrazový seriál

Pohlednice vydané Kartuziánským nakladatelstvím Brno, foto Jiří Brauner

Jemnické listy č. 9/2017 - vydalo město Jemnice, Husova 103, IČ 00289531, 1. září 2017.
MK ČR E 13924. Náklad 2 200 ks. Otištěné příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakce.
Foto: Vladimír Hrbek /archiv/, město Jemnice, kultura@mesto-jemnice.cz, www.mesto-jemnice.cz
Realizace: Petr Večeřa, Bačice

