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Podzimní čas
Je ticho, ale v půdách
pulzuje kořen budoucích jar.
Pahorky ověnčené smutkem
zatěžkávají krajinu
jak nakloněnou loď.
V zdánlivém bezpečí
neznáme dosud smysl
stop, které jsme si přáli
zahladit.
Zpozdilá lítost odmítá
seřadit růžence slov.
Milan Růžička
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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
v době, kdy píši svoje Postřehy z radnice, jsem se
od meteorologů dozvěděl, že nás nečeká žádné babí léto.
Tak doufám, že se pro jednou zmýlí a že čtete Jemnické listy
za příjemného podzimního sluníčka.
Tak jako každý rok nastává doba, kdy se toho kolem nás
spoustu děje a investuje. Zejména je to patrno v ulici Želetavská,
kde s akcí Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina
připravujeme nové obruby a Svazek vodovodů a kanalizací
se sídlem v Třebíči se pustí prostřednictvím firmy BanStav
s. r. o. do rekonstrukce vodovodu, resp. opravy vodovodu
výměnou. Velkým problémem jsou nemovitosti, které nejsou připojeny na kanalizaci.
Obecně to chodí tak, že se nejdříve investuje do vodohospodářské infrastruktury za pomoci
dotací. V Jemnici jsme hrubým odhadem na 100 mil. Kč takto investovaných. Pak však
následuje další kolo a tím je kontrola připojení jednotlivých domů na kanalizaci. Tuto oblast
má plně v kompetenci Státní správa ochrany vod odboru životního prostředí Městského
úřadu v Moravských Budějovicích. Možná to někoho překvapí, ale v dnešní době nejde
kálet do potoka či tam vypouštět pračku. Stejně tak není možné využívat septik (např.
s přepadem do řeky či dírou ve dně) nebo třeba trativod apod. Akceptovatelné jsou pouze
neprodyšné jímky, které je však nutno vyvážet, a to pravidelně. Stejně tak nelze na děravý
septik (nebo septik s přepadem) pozvat mimořádně po letech fekální vůz, nechat si vystavit
fakturu za vývoz a tím se hájit. Státní správa ochrany vod ve spolupráci s provozovatelem
samozřejmě ví, kolik m3 vody přijímáte. Pak ovšem je třeba vyvážet stejné množství vody
odpadní, to je však neskutečně finančně náročné. Zákon o vodovodech a kanalizacích hovoří
zcela jasně. Kde je technická možnost připojení, pak má majitel nemovitosti povinnost se
připojit. Apeluji tímto na všechny, kteří tak neučinili, aby to udělali co nejdříve. Vyhnou se
tak zbytečným tahanicím na úřadech a zejména pak možné pokutě. Nesmírně důležité je
to potom v místech, kde dochází k rekonstrukci povrchu, jako je ulice Želetavská. Majitel
komunikace Vám po rekonstrukci minimálně 5 let neumožní do této vozovky žádný zásah.
Mimochodem, víme, že v Jemnici bohužel stále existují místa, kde se připojit nelze. O těchto
lokalitách víme a pracujeme na jejich řešení. Závěrem k tomuto tématu si dovolím drobný
postřeh. Stalo se nám na náměstí Svobody, že jeden jediný majitel nevyhovující přípojky ji
odmítl zrekonstruovat. Z toho důvodu jsme zde nemohli předláždit chodník, což je škoda
a dopadá to na všechny jeho uživatele.
Častým dotazem je, zda se občané Louky dostanou do svých domovů i při rekonstrukci
vodovodu. Je domluveno se zhotovitelem, že průjezdy umožní, byť může dojít k jistému
zdržení v důsledku aktuálně probíhajících prací.
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Vysoutěženého zhotovitele má Svazek vodovodů a kanalizací na přepojení areálu
u Černého mostu do městské čistírny odpadních vod. Stane se tak nejpozději do konce
měsíce listopadu tohoto roku. Jde o velmi kladný počin vůči naší řece Želetavce. Dobrým
skutkem je také to, že pan hejtman vyhlásil zákaz zalévání vodou z řeky, jež je se svou
hladinou na stavu sucha či méně. A to naše Želetavka je permanentně už od června. Stav
sucha na řece Želetavce je při výšce hladiny 29 cm. Chudák říčka je dlouhodobě na 27 cm.
Po své obnově dlouho volala i kaple sv. Anny u kostela sv. Víta. Zde se pracuje díky
podpoře z Ministerstva zemědělství ČR, Státní zemědělský a intervenční fond nám přispěl
na obnovu fasády ze svého programu 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků částkou 220 000,- Kč. Celkem si obnova fasády vyžádá částku 331 517,- Kč. O historii
zmíněného objektu moc nevíme, snad jen, že byl postaven v první polovině 18. století.
V 80. letech století devatenáctého byla kaple přestavěna na nemocnici a útulek. V letech
nedávných sloužila spíše jako sklad materiálu a nářadí pro firmy, které rekonstruovaly
hodnotný kostel sv. Víta. Rád bych i touto cestou poděkoval zhotoviteli, památkářům,
restaurátorům a našemu odboru investic a rozvoje města, že našli cestu a společnou řeč, jak
kapli pomoci za poměrně solidních podmínek.
Velkou radost mám i z toho, že se nám s panem restaurátorem podařilo domluvit na tom,
že za sošku Kamenné panny (její kopii), která bude instalována na své místo v příštích
týdnech, umístíme schránku pro budoucnost. Rád bych naše děti ze základní školy
prostřednictvím školního parlamentu požádal o součinnost a nechal plně na nich, co se
do schránky umístí. Těším se na to. Škoda, že už patrně nebudu u jejího nalezení.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám, abyste si užili krás podzimu a aby se nám vyhnuly
všechny podzimní chmury. Jako vždy uvádím kontakty, na kterých mne můžete zastihnout.
E-mail: mistostarosta@mesto-jemnice.cz, telefon 775 394 944 či přímo na sjednané osobní
schůzce. Děkuji Vám.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 16. srpna 2017 (výtah z usnesení, kompletní usnesení
naleznete na internetových stránkách města Jemnice, včetně zápisů ze zasedání
Zastupitelstva města Jemnice)
Rada města schválila:
- Odpisový plán pro rok 2017 Základní školy v Jemnici, příspěvkové organizace, se
sídlem nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice.
- Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku – elektrický kotel 150 l,
inv. č. 10818, pořizovací cena: 37.525 Kč.
- Uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“ se společností RESTADOOM s.r.o.,
IČ: 046 64 541, Velká brána 503, 675 31 Jemnice, v rámci připravované stavby
„Vestavba bytů pro seniory do objektu č.p. 503 na ul. Velká brána v Jemnici“.
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 2252/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 340 m2
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(bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice za cenu 350 Kč za 1 m2 s tím,
že žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
Záměr prodeje pozemků p.č. 776/62 kultura ostatní plocha o výměře 19 m2 a p.č. 776/63
kultura ostatní plocha o výměře 19 m2 a část pozemku p.č. 773/1 kultura ostatní plocha
o výměře cca 15 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice za cenu
350,- Kč za 1 m2 s tím, že žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
Záměr směny pozemků p.č. 2937/25 o výměře 15 719 m2 a p.č. 3541/5 o výměře
12 300 m2 vše kultura orná půda v k.ú. Jemnice.
Záměr směny části pozemku p.č. 2134 kultura ostatní plocha o výměře cca 43 m2
v k.ú. Jemnice.
Dodatek k nájemní (pachtovní) smlouvě uzavřený mezi městem Jemnice se sídlem
Husova 103, 675 31 Jemnice a Lesním družstvem Javoří se sídlem Lípová 738,
675 31 Jemnice.
Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 14, v ulici Palackého 129 v Jemnici
ke dni 31. 8. 2017.
Koncept zápisu do kroniky města za rok 2016 zpracovaný kronikářkou města Jemnice
p. Janou Jánskou.
Prodej plechového přístřešku stojícího na pozemku p.č. 1318/37 v bývalém
vojenském autoparku v Jemnici za cenu 65.000 Kč. Demontáž provede žadatel
na vlastní náklady.
Prodej použitých panelů z bývalého autoparku v Jemnici firmě EMPO HOLZ s.r.o.,
U Černého mostu 1029, 675 31 Jemnice Česká republika, za navrženou cenu
1.000.000,-. Demontáž a odvoz panelů provede žadatel na vlastní náklady.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu s názvem „Jemnice, lokalita
U Černého mostu - čerpání odpadních vod na městskou ČOV“ mezi Římskokatolickou
farností Jemnice, náměstí Svobody 63, 675 31 Jemnice a městem Jemnice, Husova
103, 675 31 Jemnice.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu s názvem
„Inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojka“.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu s názvem
„Jemnice - Čajka: kabelová přípojka“ mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31
Jemnice a E. ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 5121/6, 370 49 České Budějovice.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu s názvem
Jemnice – Finda: rozšíření sítě, mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice
a E. ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu realizovanou pod názvem
„Jemnice - Budějovická: NN kabel. přeložka“ mezi městem Jemnice, Husova 103,
675 31 Jemnice a E. ON Distribuce a.s, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice.
Pronájem části zámeckého parku dne 2. 9. 2017 společnosti MFC Vysočina se sídlem
Heraltice 93, 675 21 Okříšky za účelem konání 4. ročníku HMB turnaje „O pohár
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královského města Jemnice“ za cenu 100 Kč.
Výpůjčku nám. Svobody SDH Jemnice, Lípová 923 na uspořádání večerní soutěže
ve dnech 15. 9. 2017 od 16.00 hodin do 16.9.2017 03.30 hodin.
Smlouvu o dílo na provedení stavby: Oprava fasády na budově kaple sv. Anny
v Jemnici.

Rada města vzala na vědomí:
- Žádost MFC Vysočina o pronájem části zámeckého parku na den 2. 9. 2017 za účelem
konání 4. ročníku HMB turnaje „O pohár královského města Jemnice“.
- Žádost f. EMPO HOLZ, s.r.o. U Černého mostu 1029, 675 31 Jemnice, Česká republika
o odkoupení panelů v bývalém autoparku v Jemnici.
- Žádost f. Tesařství Ondrák, Kdousov 62, 675 34 Police o odkoupení panelů
v bývalém autoparku v Jemnici.
- Žádost o koupi plechového přístřešku stojícího na pozemku p.č. 1318/37 v bývalém
vojenském autoparku v Jemnici.
- Žádost o odkoupení pozemků a budov na nich stojících v bývalém vojenském
autoparku v Jemnici.
- Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 1 v ulici Větrná 1060 v Jemnici.
- Žádost o směnu části pozemku p.č. 2088/1 kultura zahrada o výměře cca 42 m2
v k.ú. Jemnice, který je ve vlastnictví žadatelů, za část pozemku p.č. 2134 kultura
ostatní plocha o výměře cca 43 m2 v k.ú. Jemnice, který je ve vlastnictví města
Jemnice (vše bude upřesněno geometrickým plánem).
- Žádost o směnu pozemků zapsaných na LV 104 v k.ú. Panenská, které jsou
ve vlastnictví žadatele, za pozemky p.č. 2937/25 o výměře 15 719 m2 a p.č. 3541/5
o výměře 12 300 m2 vše kultura orná půda v k.ú. Jemnice, které jsou ve vlastnictví
města Jemnice.
- Žádost o prodej části pozemku p.č. 872/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 13 m2
v k.ú. Jemnice.
- Žádost o prodej částí pozemků p.č. 2252/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 340 m2
a p.č. 2252/4 kultura ostatní plocha o výměře cca 66 m2 (bude upřesněno
geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice.
- Žádost Divadelního spolku při N.K.N. Jemnice o výpůjčku jemnického kinosálu
za účelem divadelních zkoušek od 29. 8. 2017 – 30. 6. 2018.
- Žádost o prodej pozemků p.č. 776/62 kultura ostatní plocha o výměře 19 m2, p.č. 776/63
kultura ostatní plocha o výměře 19 m2 a část pozemku p.č. 773/1 kultura ostatní plocha
o výměře cca 15 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice.
- Žádost o prodej části pozemku p.č. 1699 kultura ostatní plocha o výměře cca 28 m2
v k.ú. Jemnice.
- Žádost o snížení ceny za pronájem části pozemku p.č. 1813/2 ostatní plocha
v k.ú. Jemnice.
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Rada města neschválila:
- Prodej použitých panelů z bývalého autoparku v Jemnici f.Tesařství Ondrák,
Kdousov 62, 675 34 Police.
- Záměr prodeje pozemků a budovy stojící na pozemcích p.č. 1813/32 část, 1813/33
část, 1813/43 část a pozemků p.č. 1813/33 část, 1813/32 část, 1813/43 část, 1813/42
část, 1813/39 část, 1813/8 část a 1813/2 část.
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 2252/4 kultura ostatní plocha o výměře cca
66 m2 v k.ú. Jemnice.
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 872/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 13 m2
v k.ú. Jemnice.
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 1699 kultura ostatní plocha o výměře cca 28 m2
v k.ú. Jemnice.
Rada města jmenovala:
- V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění paní Bc. Radku Novákovou na pracovní
místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy v Jemnici s účinností
od 1. 9. 2017, podle přílohy usnesení č. 7/2017.
Rada města určila:
- Plat a jeho složky paní Bc. Radce Novákové, ředitelce příspěvkové organizace
Mateřské školy v Jemnici v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010
Sb., v platném znění, platovým výměrem, který tvoří přílohu usnesení č. 7/2017.
Rada města rozhodla:
- Podat žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů
o ředitelce školského zařízení podle tohoto usnesení.
Rada města uložila:
- Vypracovat smlouvu o výpůjčce jemnického kinosálu mezi Divadelním spolkem při
NKN Jemnice a městem Jemnice za účelem divadelních zkoušek.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Oznámení
Poslední svoz biopopelnic pro rok 2017 proběhne v pondělí 13. 11. 2017.
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Jana Krejčí

Slovo hejtmana
Už brzy nás čekají parlamentní volby. Za dobu svého působení ve funkci hejtmana
jsem zažil pět vlád. Díky důvěře, kterou mi dali voliči, zřejmě zažiju v této funkci i tu
šestou. Nyní – krátce před parlamentními volbami – proto neřeším půtky jednotlivých stran.
Jako pro zástupce krajské samosprávy je pro mne důležité, abychom se s budoucí vládou
domluvili na věcech sloužících potřebám občanů Vysočiny. Jde o to, aby to byla vláda
schopná naslouchat hlasům všech obyvatel a ne jen skupiny politiků. Záleží také na jejich
schopnosti konsenzu, vzájemné tolerance. Nebude to jednoduché. Ale schopnost připustit
i jiné názory je pro efektivní fungování vlády důležitá.
Že je to možné, dokazuje naše spolupráce rozdílných politických subjektů v Zastupitelstvu
Kraje Vysočina. V radě kraje zasedají zástupci čtyř stran. Přestože máme v mnohém ohledu
rozdílné politické názory, vždy hledáme řešení, které je přijatelné pro všechny nebo alespoň
pro většinu zastupitelů. Nevyhledáváme konflikty kvůli malicherným osobním animozitám
nebo sporům.
Doufám, že i členové budoucího parlamentu a posléze i vlády zapomenou po svém
zvolení na předvolební nesmiřitelnou rétoriku a budou hledat cesty, jak se dohodnout,
aby byl náš stát prosperující zemí jen s minimem nenávistného okřikování a vzájemného
osočování. Je nanejvýš potřebné slyšet a vnímat hlasy všech, včetně politických rivalů.
Není pravdou, že váš hlas nic nezmění. Neúčastí na volbách se zbavujeme
nejpodstatnějšího občanského práva. Je důležité vyslovit svůj názor, neboť jen tak můžeme
ovlivnit naši budoucnost.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
ČERVENEC: Tento první prázdninový měsíc hasiči zasahovali u 33 mimořádných událostí.
Požáry - 9				
Dopravní nehody - 4
Technické pomoci - 15			
Ostatní pomoci - 2
Únik nebezpečných látek - 3
Z celkového počtu zásahů jednotky HZS a JSDHo Jemnice zasahovaly 6 krát na území
Jihomoravského kraje a 1 krát na území Jihočeského kraje. Z toho se jednalo o 4 požáry.
SRPEN: Druhý prázdninový měsíc bylo nutno zasahovat u 17 mimořádných událostí.
Požáry - 4				
Dopravní nehody - 1
Technické pomoci - 9			
Ostatní pomoci - 2
Únik nebezpečných látek - 1
V jednom případě se jednalo o požár na území Jihomoravského kraje.
nprap. Milan Šerka, HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice
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Základní umělecká škola v Jemnici v novém
Na žáky jemnické „zušky“
čekalo po prázdninách milé
překvapení. V prostorách školy
došlo k dalším větším úpravám.
Byly
vyměněny
podlahy
ve třech učebnách, sborovně
a šatně. Místo starých koberců
bylo položeno nové PVC, které
splňuje
nejpřísnější
kritéria
podlahových krytin pro školská
zařízení. Touto výměnou se
také téměř celá škola prosvětlila
a zkrásněla. O celou tuto akci se
zasloužilo vedení města Jemnice
a Správa majetku města.
Paní ředitelka Mgr. Ivana Šotkovská k tomu dále podotýká:
Práce započaly již na konci měsíce června. Byly vyhlášeny dva dny ředitelského volna
a za tuto dobu se musely veškeré prostory, u nichž mělo dojít k výměně, vyklidit.
Třetího července byly prostory školy předány firmě Podlahářství Zdeněk Dobiáš,
která výměnu provedla. Po započetí stavebních prací jsme se každý čtvrtek ráno scházeli
na kontrolních dnech. I když nastaly komplikace s nerovnostmi podlah, stěn a mnoha dalších
věcí, vše se stihlo v daném termínu a čtvrtého srpna byla výměna dokončena. Na řadu přišlo
vymalování všech zmíněných tříd i chodeb a v přípravném týdnu již bylo vše připraveno
k nastěhování nábytku a nástrojů zpět.
Ještě jednou bych touto cestou chtěla poděkovat zejména městu Jemnice za poskytnutí
finančních prostředků, také panu Ing. Zdeňku Šálkovi z odboru investic a rozvoje města,
který se mnou vše řešil. Podlahářství Zdeněk Dobiáš za dodržení daných termínů a firmě
Defita, která pomohla při zednických pracích, které nebyly vůbec v plánu a nepočítalo
se s nimi. V neposlední řadě Správě majetku města Jemnice, která koordinovala všechny
práce, jmenovitě panu Ing. Václavu Horákovi za jeho vstřícný a velmi profesionální přístup
a jednání v situacích, které nastaly až během realizace a nemohly být naplánovány předem.
Takže Vám všem velké díky.
Mgr. Luba Jánská, učitelka ZUŠ
Mgr. Ivana Šotkovská, ředitelka ZUŠ Moravské Budějovice a pobočky v Jemnici

Nabídka zájmových útvarů DDM Jemnice
Vaření
Příprava jednoduchých jídel, moučníků, dezertů, základy stolování, výroba tradičního
lidového pečiva.
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Mažoretky
Pro dívky základní pohybová průprava, sestavy, veřejná vystoupení, nácvik pochodu
na ráznou hudbu.
Kytara
Naučit se hrát na kytaru a v létě při táboráku či na vodě si zazpívat s blízkými plno známých
písniček. Děti nacvičují hru s akordy na vlastním nástroji.
Rybářský
Rybářství je jednou z nejrozšířenějších zájmových činností. Seznamování s rybami
a rybařením na takové úrovni, aby bylo možno vydat povolenku.
hASIČI
Pro chlapce a dívky, kteří se chtějí dobře pobavit, zasoutěžit si a přitom být užiteční.
minifotbal
Kdo má rád kopanou a nechce se mu v zimě jen tak sedět doma, má nyní šanci pořádně si
zahrát a rozhýbat se.
gymnastika
Vyžaduje zdravý organismus a rozvíjí sílu, obratnost, vytrvalost. Cvičení s náčiním
a gymnastickým nářadím.
košíková
Seznámení s pravidly a základy hry. Přihrávky, dribling, střelba na koš, obrana – útok.
SPORTOVNÍ A MÍČOVÉ hry
Kroužek míčových sportů pro kluky a holky, kteří si chtějí zábavnou formou rozvíjet
rychlost, obratnost a smysl pro kolektivní hru.
Flétna
Seznámení s flétnou, nácvik dýchání a hry podle tónů. Děti nemusejí znát noty.
Florbal
Dynamicky se rozvíjející sport podobný hokeji a přitom tolik odlišný. Základní dovednosti,
vedení a krytí míčku, střelba, rozvoj kombinační hry.
atletika
Pod vedením trenéra čekají atlety pravidelné tréninky a nenapodobitelná atmosféra závodů.
Deskové hry
Zájemci se naučí základy nejrůznějších deskových her, seznámí se základními strategiemi
a sehrají mnohé turnaje.
KLUB MLADÝCH
Je určen mládeži 14 – 26 let, která se nechce nudit. Příprava na funkci instruktora a následně
vedoucího na LDT.
Aerobik
Cvičení při hudbě určeno pro dívky i chlapce. Pravidelná cvičení pro každého.
Ruční práce-retro
Háčkování, pletení, vyšívání a jiné techniky ručních prací. Výzdoba domácnosti, módní
oděvní doplňky, program vždy dle ročních období.
šikulky
Děti zde pracují s netradičním materiálem různými technikami. Stříhají, lepí, vyrábí různé
předměty a dárečky.
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kreativ
Různé výtvarné techniky. Jedná se například o práci s pedigem, linoryt, decoupage,
drátování, výroba šperků.
KERAMIKA
Náplní je práce s hlínou, různé modelovací techniky, glazování, vypalování v keramické
peci.
Angličtina
Začátky výuky anglického jazyka formou hraní, říkadel, písniček, obrázků a dalších
pomůcek.
KŮŇ A JÁ
Péče o koně, jejich chov a základy jízdy na koni.
historický šerm
V kroužku se budou trénovat základní šermířské postoje, kroky, seky a kryty.
dramaťáček
Seznámení s divadlem zaměřené na osvojení základních divadelních dovedností a poznávání
sebe sama a ostatních.
DÍVČÍ KLUB
nabízí tvořivá odpoledne plná módy, vaření, líčení, hraní, tanec, účesy. Prostě všechno, co
mladé slečny mají rády a chtěly by si to vyzkoušet se svými kamarádkami.
jóga
Jóga pro děti je kroužkem zaměřeným na zdraví dítěte, koresponduje se zdravotním
cvičením i pohybovou terapií.
střelecký
Seznámení s pravidly jednotlivých střeleckých disciplín, chování na střelnici a zacházení se
zbraní - střelba ze vzduchovky.
lukostřelba
Přijďte si vyzkoušet zbraň indiánů.
nerfky
Nerf nabízí tradiční sportovní hru s netradičním zaměřením.
volejbal
Žáci si zde osvojí pravidla volejbalové hry a naučí se základní druhy úderů.
hip-hop
Hip-Hop v sobě zahrnuje prvky street dance, který se těší velké oblibě u mladé generace.
PRO NEJMLADŠÍ
dupáček
Dopolední cvičení s říkadly a hudbou pro děti ve věku 2 – 5 let a jejich maminky.
štěteček
Výtvarná výchova (malování s pastelkou, vodovkami, temperou). Jednoduché kresby.
Bližší informace na e-mailu jddm@seznam.cz nebo na tel. 607523207.
pracovnice DDM Jemnice
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Služby LPS stomatologické - 1. 10. - 29. 10. 2017
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
1.10. neděle

MUDr. Machová Eva Husova 898, Náměšť nad Oslavou		

568 620 248

7.10. sobota

MUDr. Machová Eva Husova 898, Náměšť nad Oslavou		

568 620 248

8.10. neděle

MUDr. Götzová Blanka Komenského náměstí 30, Jaroměřice n. R.

568 440 306

14.10. sobota

MUDr. Machová Eva Husova 898, Náměšť nad Oslavou		

568 620 248

15.10. neděle

MUDr. Machová Eva Husova 898, Náměšť nad Oslavou		

568 620 248

21.10. sobota

MUDr. Machová Eva Husova 898, Náměšť nad Oslavou		

568 620 248

22.10. neděle

MUDr. Machová Eva Husova 898, Náměšť nad Oslavou		

568 620 248

28.10. svátek

MDDr. Chalupová Martina

				
29.10. neděle

Svatopluka Čecha 39, Třebíč		

568 843 698

MUDr. Machová Eva Husova 898, Náměšť nad Oslavou		

568 620 248

Pavla Svobodová

Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice
(So, Ne, svátky 8.00 – 10.00 hodin)
Říjen 2017
7. 10. – 8. 10.

MUDr. Marková, THK, tel.: 384 456 215

14. 10. – 15. 10.

MUDr. Musilová, Na Příkopech 75, tel.: 384 420 638

21. 10. – 22. 10.

MUDr. Lovětínský, Příhodova 190, tel.: 384 423 107

28. 10. – 29. 10.

MUDr. Blechová, Nemocnice Dačice, pav.č.1, tel.: 384 358 293

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

Nová evangelizace
Během letošních prázdnin byly do velkých měst Evropy včetně České a Slovenské
republiky vyslány několikeré dvojice mužů a žen, které na potkání kladly kolemjdoucím
otázku: Víš, že jsi milován?, nebo Věříš, že Tě životem provází Boží láska?, či Jsi za svůj
život vděčný též Bohu?
Odpovědi byly různé, ale většinou pozitivní. Bylo vidět, že lidé mají k lidským
i duchovním hodnotám velmi silný osobní vztah. Při procházení středem našeho hlavního
města Prahy se jedna dvojice dostala též do kaple Betlémské - nyní přeměněné v památník
na osobnost a dílo českého reformátora církve, Mistra Jana Husa. /Nedávno se tam
sešli pedagogové, aby zde společně vyslovili požadavek na zvýšení učitelských platů
nejméně o 10%./ Husovo dílo, prezentované v této kapli, je stále aktuální a promlouvá
i do současnosti. V roce 2015, kdy uplynulo 600 let od jeho tragické smrti, byly v hodině
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dějepisu děti na některých školách vyzvány, aby nově určily aktuální pořadí významnosti
daných dvanácti pojmů. Výsledek ankety 118 hlasujících v roce 2015 Na kterou Husovu
stopu byste se postavili Vy? byl následující:
Jan Hus: Anketa 2015:
1. Víra Láska (18%, 47 Hlasy)
2. Pravda Svoboda (10%, 26 Hlasy)
3. Čistota duše Radost (10%, 26 Hlasy
4. Svoboda Pravda (9%, 25 Hlasy)
5. Důstojnost Důstojnost (9%, 23 Hlasy)
6. Odvaha Víra (8%, 22 Hlasy)
7. Úcta Pokora (7%, 20 Hlasy)
8. Pokora Odpuštění (7%, 19 Hlasy)
9. Odpuštění Úcta (7%, 18 Hlasy)
10. Radost Odvaha (6%, 16 Hlasy)
11. Láska Čistota (5%, 13 Hlasy)
12. Věčnost Věčnost (4%, 12 Hlasy)
Žákům jemnické ZŠ je tento kulturní projekt připomínán v prvním patře školní budovy
směrem ke sborovně. Obsahem je dvanáct Husových hesel, které by měly být včleněny
do základního, či chcete-li všeobecného vzdělání. Jejich pořadí se sice anketou změnilo, ale
žádná z Husových myšlenek neupadla nadobro v zapomnění.
Významnost křesťanských hodnot je aktuální také v souvislosti s probíhající vlnou
islámské ideologie. Ta prověřuje naši zakotvenost v pravdách víry a duchovních hodnotách
evropské kultury. Sílící střetávání dvou odlišných civilizací nám však může i pomoci,
abychom si lépe uvědomili své kořeny a více si vážili živého dědictví našich předků. Objevit
znovu, co jsme kdysi dostali do vínku, a aktualizovat stále platnou významnost těchto
témat může - mimo jiné aktivity ve společnosti a církvi - restartovat i projekt nazývaný:
Nová evangelizace. Kristovo evangelní poselství se má znovu ohlašovat, aby žádný člověk
nemusel spoléhat jen na sebe, ale učil se - a ne sám, ale společně s druhými - víře v Boha
a tak získat schopnost spoléhat se více na Kristovu blízkost a neustále se o ni opírat. Určitě
je tento proces vzdělávání ve víře a probouzení lásky k Bohu, lidem a též k sobě iniciován
– dle aktuálního věku – i v hodinách náboženství. Jinak je tomu v první třídě, jinak v páté
a jinak v deváté. Každý věk si žádá své.
Svatý Pavel, který si vysloužil titul učitel národů, vysvětluje přechod z dětské naivity
k dospělé víře slovy: „ Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě,
smýšlel jsem a jednal jako dítě. Když jsem však dospěl, vše dětské jsem odložil.“ 1 Kor 13,11
Tak jak odkládáme dětské šatičky, tak je třeba i posilovat naivní víru získanou v dětství
a přecházet krok za krokem k víře dospělé. Bez tohoto trvalého procesu hrozí zvětrání
základů budovaných v dětství a jejich selhání, když padne déšť a přijdou přívaly nečasu
v dospělosti. Dům na pevné skále však všechny vichřice, otřesy i tornáda ustojí.
Svou důvěru v Boží přítomnost takto kdysi potvrdil svou osobní statečností i poslední
biskup Jednoty bratrské a též uznávaný Učitel národů, rodák z Moravy, Jan Ámos
Komenský.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Bezpečná cesta do školy
Začátek školního roku je každoročně významným obdobím pro všechny děti, které
zahajují povinnou školní docházku, ale i pro ty, které se po prázdninách do školních lavic
znovu vracejí. Cesty do škol však s sebou přinášejí i některá rizika, a to jak na začátku
školního roku, tak i v jeho průběhu.
Od začátku letošního roku do 31. srpna šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem
81 dopravních nehod s účastí chodců. Při těchto dopravních nehodách byly dvě osoby
usmrceny, deset dalších utrpělo těžké zranění a 59 chodců bylo při nehodách zraněno lehce.
Ve 22 případech zavinil dopravní nehodu chodec.
Z tohoto důvodu je velmi důležité připomenout veřejnosti a hlavně rodičům školáků
některá základní pravidla, kterými by se jejich děti měly řídit.
Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu odpovídají rodiče. Je tedy vhodné, aby
s dítětem prošli celou trasu do školy a i ostatní trasy, po kterých se bude dítě pohybovat. Při
té příležitosti mohou dítěti ukázat bezpečná místa pro přecházení vozovky a vysvětlit mu
zásady bezpečného přecházení.
Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich viditelnost.
Na cestu do školy a ze školy by na sobě měly mít pestré oblečení, případně některý
z reflexních nebo fluorescenčních prvků, které chodce zviditelní. To neplatí pouze pro děti,
ale pro všechny chodce v silničním provozu.
V případě, že rodiče do školy přepravují menší děti v osobním automobilu, musí je
mít vždy umístěny v dětské autosedačce. U nás tato povinnost vyplývá přímo ze zákona.
V dětské autosedačce musí být přepravované všechny děti, které měří nejvýše 150 centimetrů a váží nejvýše 36 kilogramů.
Při přepravě dítěte v dětské autosedačce musí řidiči dodržovat následující podmínky:
• dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti
a tělesným rozměrům
• na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo
pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce
přepravováno čelem proti směru jízdy
• dětská autosedačka musí být upevněna na sedadle podle podmínek stanovených
výrobcem dětské autosedačky a dítě musí být do dětské autosedačky umístěno
v souladu s návodem k použití této dětské autosedačky
V neposlední řadě by si všichni řidiči měli uvědomit, že v průběhu školního roku se
v ranních a odpoledních hodinách bude na ulicích vyskytovat více dětí, a měli by tak této
situaci přizpůsobit své chování, zejména pak rychlost jízdy. Důležitá je u všech řidičů
i předvídavost. Berme v úvahu, že chování dítěte v silničním provozu ovlivňuje mnoho
faktorů, a proto jeho reakce jsou velmi často nevyzpytatelné.
nprap. David Linhart,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
- oddělení tisku a prevence
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Iluze je život
Není třeba zdůrazňovat, jak je pro občana důležité myslet si, že správu veřejných věcí
ovládá právě on. A stačí jen iluze k tomu, abychom si začali myslet, že máme na věci nějaký
vliv. Jeden můj jemnický přítel je například přesvědčen, že ho za celý poslední rok nenapadlo
klíště jen proto, že nosil v náprsní kapse kaštan. Budiž mu přáno. Uvedu jiný příklad.
Na křižovatkách větších měst jsou jak známo semafory. U přechodů pro chodce umístili
inženýři žluté tlačítko, kterým lze údajně přepínat semafor na zelenou. Lidi totiž rádi semafor
ovládají sami. Ale ve skutečnosti nemá tlačítko na funkci světel žádný vliv: interval přepínání
řídí nastavený program. Lidé to však nevědí, a to jim dává pocit jistoty. Něco takového
bychom potřebovali i u nás.
V Jemnických listech se kromě různých víceméně úředních oznámení, praktických informací
a reklam pravidelně vyskytují texty, které lze nazvat články. Dělím je do tří kategorií. Články
první kategorie píšou tak zvaní kronikáři. Referují o tom, co se stalo, ať už to jsou události
dávno minulé, historické, nebo tak říkaje včerejší, a tudíž ještě aktuální. Články slouží k poučení
čtenářů a domnívám se, že by jich mohlo být v Jemnických listech víc.
Texty druhé kategorie pocházejí od „potížistů“ neboli kverulantů. Ti se soustředí pouze
na nedostatky, na to, co nefunguje, či co se jim ve městě a na městě nelíbí. Vyznačují se často
naivní neznalostí pravého stavu věcí a naprosto nereálnými návrhy, jak daný nedostatek řešit.
Konečně poslední kategorii tvoří články těch kompetentnějších, kteří jako svou povinnost
chápou obhajovat a uvádět věci na pravou míru. Reagují na domnělou kritiku tím, že
odůvodňují, proč uvedené stížnosti jsou pomýlené, ba neoprávněné. Občas ale nevybíravým
způsobem napadají kritika a podsouvají mu nepřátelské úmysly.
Je jasné, že oba poslední druhy textů na rozdíl od článků informativních mají nízkou či
nulovou informační hodnotu. Zajímavé mohou být jen čistě z osobního hlediska, kdo je proti
komu, kdo se koho dotkl. Domnívám se, že je nedůstojné, aby prostor v Jemnických listech
byl plýtván na články tohoto druhu. Ale co proti tomu dělat? Netisknout je by asi nebylo to
nejlepší řešení. Ventilovat nevoli občanů je záhodno. Když se jim něco nezdá, je třeba dát jim
možnost najít viníka.
Možná si ale stačí uvědomit, že pisatelům nejde ani tak o popisované skutečnosti, spíš
mají potřebu, aby je někdo mimo vlastní rodinu bral vážně. Píšou rádoby bojovné články,
protože se jim uleví. Z vlastní zkušenosti vím, že stačí vidět svůj text otištěný, aby se uklidnila
nastřádaná zlost. O věc samotnou pak už ani tak nejde. Proto navrhuji, aby město zavedlo
internetový portál s názvem „Proč jsem momentálně naštvaný, naštvaná“. Tam by mohl
posílat své stížnosti každý, kdo se potřebuje odreagovat. Odpovídat na ně by bylo zbytečné.
Možná by stačilo i telefonní číslo hlasové schránky, kam by mohl zavolat, kdokoli si potřebuje
zanadávat. Automat by v pravidelných intervalech přitakával nebo říkal: „Ano, máte pravdu,
pochybení bude zavčas napraveno“. Mám za to, že by to bylo technicky lehce proveditelné.
Vznikla by tak platforma, kde by každý mohl ventilovat své frustrace podle okamžité potřeby
ke své úplné spokojenosti. Co víc si přát?
Milan Růžička
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Jsou automobily parkující na jemnickém náměstí takovou
katastrofou?
Názor jemnického patriota, kterého sice život dávno vypudil úplně jinam,
v Jemnici už tři čtvrtě století nebydlí, a vlastně do toho tedy nemá co mluvit.
Ale kterému to přece jen nedá.
Jemnici má totiž rád.
Jednou z hlavních hybných sil dnešní společnosti je schizofrenie. Začíná to už
ve vysoké politice, kde se například naši politici navenek hlásí k Evropské unii, ale svými
výroky dovnitř společnosti tuto spíš nasměrovávají k protievropským náladám a k volání
po Czexitu. A svým jednáním v rámci EU dělají spíš ostudu. (Jen ty dotace, ty ano, o ty se
derou.)
A je tomu tak i v jiných oblastech. Významný fenomén dneška - poměr veřejnosti
k automobilům - je také schizofrenní. Automobil chce mít každý (nebo skoro každý) a umí
ho využít pro vylepšení kvality života. Analytici jásají, jak zase rostla ekonomika tažená
automobilovým průmyslem a o kolik zase stoupl prodej automobilů. A reklama, autosalony
i média nás učí, že automobil je jedním ze zářných symbolů moderní doby. Infrastruktura
měst, umístění kulturních zařízení, nákupních center, institucí, vše se buduje s ohledem
na dostupnost automobilem. A na druhé straně se vytváří obraz automobilu jako veřejného
nepřítele. (Tím nepřítelem je ovšem vždycky automobil toho druhého. Ne ten vlastní.)
Ve velkých městech jsou automobily „přemnoženy“ a problémy je nutno řešit. I podle
zásady „Tvoje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého“. Tady jsou restrikce
nutné. Jenže naše dnešní svoboda slova nám dává možnost stěžovat si na cokoliv, co by se
skutečně mělo řešit, ale umožňuje nám také levně si opatřovat pocit jakési vlastní důležitosti.
(V našem národě je to hluboko zakotvená tradice. Vzpomeňme si na typické vesnické spory
o příliš časné kokrhání sousedova kohouta, sousedovy opravy plotu, posouvající jeho plot
stále dál na náš pozemek, větve ovocných stromů visící od souseda do zahrady apod.)
Mýlím-li se, budiž mi odpuštěno, budu rád, pokud se mýlím. Také už jsem se k něčemu
podobnému vyjádřil v JL v minulosti a možná se trapně opakuji. Ovšem obávám se, že ne
tak docela. Z Jemnických listů se dozvídám, že v Jemnici si lidé zase stěžují na parkování
aut na náměstí Svobody a volají snad i po restrikcích. Proboha, proč? Jezdím do Jemnice
každý rok, je to moje srdeční záležitost, pocházím odtud. Pokaždé, když vyjedu z Podolí
na náměstí, dýchne na mne ta přívětivost města k návštěvníkovi. Lze hned zaparkovat
a prohlédnout si všechny ty památky v centru, kostel, Malou branku, hradby, Židovskou
uličku, i když je člověk „špatný na nohy“ a pěšky už nikam nedojde. Tato přívětivost města
v každém návštěvníkovi zanechá trvale dobrý dojem. Nesetkává se s ní totiž všude.
A je to tak strašné, když se zaparkuje dokonce zadarmo? Je skutečně nutno platit
za každý projev života? Je známo, že každý nově zavedený poplatek už nikdy nezmizí
a jen permanentně narůstá. Měli bychom snad už platit i „dýchavné“ za dýchání vzduchu
na území města - a někdy v budoucnosti snad i „existenčné“, prostě poplatek za to,
že jsme?
Jemnice má zájem na pozvednutí turistického ruchu. Má co nabídnout, pokud jde
o památky, ne však, pokud jde o ubytování či stravování. Tam je to dost ubohé. (Bistro
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u Velké brány ať mi odpustí, tam je to prima.) Jednu cennou devizu ohledně možnosti lákat
turisty ale Jemnice už teď má a měla by si ji hýčkat. A tou je vlídnost města k návštěvníkovi.
Nesápe se okamžitě po jeho peněžence a neosopuje se na něj zbytečnými či módními zákazy.
(Existují samozřejmě i nutná „opatření“, ale o těch tu nemluvím.) Ve velkých městech jsou
mnohé restrikce nezbytné. Když ale jsme někde, kde (možná zatím) není nutno omezovat
jimi obecnou kvalitu života, tak tady by si toho lidé měli spíš vážit a nesnažit se hrát si (při
počtu obyvatel ani ne 4000) zbytečně na velkoměsto.
Často se při prosazování různých radikálních „opatření“ uvádí jako důvod nutnost
obnovit historická centra měst v původní podobě a „udělat z nich opět příjemné
prostředí pro lidi“. Historická centra jsou dnes vesměs krásně zrestaurována a Jemnice
není vyjímkou, jenže ona nejsou obnovena v původní podobě. Jsou mnohem krásnější
a pestřejší než tenkrát.
„Tenkrát“ nebyly ty fasádní barvy, náměstí nebyla vydlážděna, po ulici tekly
splašky a povalovaly se tu hromádky koňského trusu. Dnešní, tak zvaně „obnovená
historická centra“, nejsou obnovená, nýbrž stylizovaná podle našeho dnešního standardu.
V historických budovách sídlí moderní instituce či obchody a nikomu to nevadí. Všechno
je to zdařilá symbióza historických objektů a moderní doby. Ale do té patří, proboha,
i automobily (v přiměřeném množství, samozřejmě). A v tomto kontextu působí např.
poměrně komicky třeba taková tvrzení, jako že v centru Jemnice parkující automobily
brání pohledu na památky (!), jak napsal před pár lety v Jemnických listech pan Růžička.
(Aby bylo jasno. S panem Růžičkou jsem se tenkrát na stránkách JL názorově střetl, ale
jako pravidelného přispěvatele do JL ho mám rád, na jeho originální příspěvky se vždycky
těším.)
V Jemnických listech červenec-srpen 2017 jsou na zadní straně desek dva snímky
jemnického náměstí z dřívějších dob. Historicky cenné samozřejmě jsou. Ale v porovnání
s dneškem působí pustým, až ponurým dojmem. Chcete to náměstí zase takové? Vytáhl
jsem si současné snímky jemnického náměstí, a najmě kostela Sv. Stanislava, z internetu.
Jsou to pohledy krásnější a přívětivější i s těmi několika auty, co tam stojí. Ani na jednom
snímku není kostel s věží vysokou přes 50 metrů a s lodí jistě přes 20m zakryt autem,
vysokým metr šedesát. Někde jej zakrývají stromy, které dnes na náměstí hodně vylepšují
jeho vzhled. (Stromy by se měly taky vykácet, když „zakrývají památky“?) Na všech
snímcích bylo parkujících aut poskrovnu a habaděj místa kolem laviček. Na snímcích nebyl
nikdo, kdo by měl o lavičky zájem. Na lavičce na náměstí jsem jednou seděl sám, jinak jsem
tam neviděl nikdy nikoho. - Přesto se mi lavičky na náměstí líbí, oživují je a svůj úkol plní
tím, že nabízejí možnost posezení, pokud ji někdo hledá. (A z nějakého důvodu nevyhledá
lavičku v nedalekém parku, jehož rozloha je mimochodem v Jemnici téměř stejná jako
rozloha zastavěné plochy. A které město něco takového má?)
No a ještě k tomu placení. Kdyby se v Jemnici pořádala sbírka na záchranu Fastovy
(resp. Schlegelhoferovy) vily nebo mauzolea rodu Pallavicini, určitě rád přispěji.
Ing. Kopeček, Plzeň
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Víte, že …
je mnoho spoluobčanů, kteří sledují pohyb cen pohonných hmot. Je to vlastně důležité,
protože cena má na rozpočet rodiny velký vliv. Značný pohyb cen zvláště v posledních
letech je, jak se říká, „na houpačce“. Naplnit nádrž znamená výdej několika set korun. Doba
pevných cen je dávno pryč. Přibylo také značné množství aut, auto je skoro v každé rodině,
stalo se součástí života.
Podívejme se na staré fotografie z 5. 10. 1990, tedy před více jak 25 léty, kdy došlo
k prvnímu zdražování pohonných hmot. Fotografie dosvědčuje, že fronta před zdražením
začala v Jemnici u benzinové pumpy v Podolí, pokračovala dnešní ulicí Na Podolí a končila
až za nynější prodejnou stavebnin pana Stejskala. A to se prý někteří šťastlivci stačili otočit
i dvakrát.
Dnes jsou v Jemnici benzinové pumpy dvě a žádná fronta není vidět. Jen majitelé aut
se pozorně dívají na počítadlo, kolik si mohou ještě dovolit načerpat. Zvýšily se platy,
důchody. Pamatuji, že byla doba, kdy bylo v peněženkách také hodně korun. Přišel rok 1953
a začínalo se částkou 300 Kč.
Nepřijde opět taková doba? Nevím!
Vladimír Hrbek

Mlýny a mlynáři v Jemnici – 3. část
Část I. mlýny
V roce 1706 a 1707 byl mlynářem Koberova mlýna v Podolí Martin Kobera z „nového“
mlýna. Jeho manželkou byla Marie; v roce 1706 se jim narodil syn Bartoloměj a o rok
později dcera Mariana. Podle letopočtu 1706, vytesaného do kamene na čelní straně mlýna,
postavil tento rok mlynář Kobera, (Martinův otec?), mlýn Kobera u Bítova. Je proto možné,
že se rod Koberů z Podolí odstěhoval do „nového“ mlýna u Bítova a na mlýně v Podolí zůstal
některý příbuzný. V období 1769 až 1785 je mlynářem Koberova mlýna Ignatius Macca
s manželkou Dorotou. V soupisu majetku pořízeného v roce 1843 již mlýn tohoto jména
uveden není. Kolem roku 1795 v průběhu několika let zemřelo mnoho obyvatel Jemnice
a okolních obcí na tyfus; mrtví se počítají na stovky. Někde zemřeli sedláci, jinde jejich
manželky či děti. Někde zemřeli všichni a domy či selská stavení zůstala prázdná a nebyl
nikdo, kdo by obdělával pole a také robotoval. Mlynář Macca v té době pravděpodobně
přestal provozovat mlynářskou živnost, přestěhoval se do města, mlýn zpustl a později se
nenašel nikdo, kdo by ho obnovil.
Frantův (někdy Jelínkův, jindy Fučíkův) mlýn je uváděn již v roce 1621. Stál na přítoku
Želetavky a jeho provoz byl závislý na vodě z rybníka. Roku 1717 je ve sporech mezi
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vrchností a městem Jemnicí o rybníky v tomto mlýně uváděn „městský mlynář Jan Jiří
Böhm“. Jeho syn Andreas a vnuk Georgius (Jiří) byli mlynáři, molitor in Podoli in mola
Frantamuhl (mola Franta), po roce 1750 respektive 1770; Jiří je mlynářem ještě v roce
1798. Aby se zlepšily vodní poměry a prodloužila doba mletí, některý z nich nad mlýnem
postavil rybníček „Randačku“. Zřejmě ani to moc nepomohlo. V roce 1873 je jako mlynář
uváděn Václav Zettner. Měl za manželku Josefu. Dnešními majiteli jsou bratři Fučíkovi,
kteří provozují umělecké kovářství.
V souvislosti s mlýny se v Jemnici vypráví řada pověstí. Jedna z nich se vztahuje
i k větrnému mlýnu, který měl před dávnými časy stát na samém vršku Větrného kopce. Podle
ní v něm pořádaly rej čarodějnice z okolí a mlýn byl za strašlivé bouře „rozmetán pekelným
vichrem“. Existenci mlýna se ale dosud nepodařilo prokázat. O mlynáři z Koberového
mlýna se zase vypráví, že když se jemničtí měšťané sami pozvali na posvícení, nařízl lávku,
ta se pod nimi prolomila a měšťané spadli do řeky. K Frantovu mlýnu se vztahuje pověst
„O divném posvícenském hostu“. Podle ní mlynářův syn, který šel kolem Šibeničního
vrchu na posvícenskou zábavu do Ostojkovic (do roku 1888 se užíval název Vostejkovice),
pozval oběšence na podolské posvícení. Ten na oplátku prý mlynářova syna vzal „na onen
svět“, kde ho hostil nejlepším jídlem a pitím. Domů se vrátil jako stařík, protože to, co
mu připadalo jako jeden den, podle pověsti trvalo roků sto. Podle jiné verze pověsti nešlo
o syna mlynáře, ale strýce Sušického. Také existuje pověst „Černý mlynář“. Podle ní čert
mlynáři půjčil peníze na opravu hráze rybníka a náhonu mlýna, za což po dobu deseti let
mohl jeden den v týdnu na jednom složení mlít. Pověst o tom se rozšířila po okolí, lidé
přestali do mlýna jezdit a mlynář byl chudý jako dříve. Nakonec se přestěhoval jinam
a mlýn chátral, až zanikl úplně.
František Kačenka

Sokol v Jemnici
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V dnešním příspěvku chci připomenout uplynutí 125 let od založení této tělocvičné
jednoty v Jemnici. U příležitosti tohoto výročí uveřejňuji zajímavý dokument, který jsem
získal do svojí sbírky teprve nedávno. (Proto se datum výročí úplně přesně neshoduje.)
Samotný výtisk se stanovami a řády o 26 stranách je celý zajímavý, ale za nejdůležitější
považuji stranu č. 12, kde jsou mimo jiné i jména zakladatelů a data vzniku jednoty.
K příspěvku přikládám dvě kopie z výtisku a fotografii cvičenců. Je na ní také můj otec
(třetí zleva), jako nově přijatý člen ve věku 18 let.
František Železný
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Kulturní přehled
6. 10. 2017
19.00 hodin

Petr Kolář - Jednou nebe zavolá
- vstupné 250,- Kč, předprodej vstupenek 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

12. 10. 2017
17.00 hodin

Čtení Michala Viewegha
- Městská knihovna Jemnice

15. 10. 2017
15.00 hodin

Divadelní pohádka pro děti - Hrnečku vař
- 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

18. 10. 2017
13.00 hodin

Zábavný trénink mozku
- Městská knihovna Jemnice

20. 10. 2017
17.00 hodin

Zabijačkové hody s harmonikou
- Restaurace U Svatého Víta

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
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28. 10. 2017

Taneční zábava Spektrum + DJ BuBu
- KD Jemnice
- pořadatel Delta Agency

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

11. 11. 2017
16.30 hodin

Svatomartinský průvod
- odchod průvodu v 16.30 hodin od restaurace Na Podolí
- na zámku proběhne krátká scénka o obdarování žebráka

17. - 18. 11. 2017 Kurz kreslení pro úplné začátečníky
- pro dospělé, dolní věková hranice je 12 let
- pastelky a akvarelové pastelky, suchý pastel
- DDM Jemnice
- přihlášky u lektorky Mgr. Lenky Kalové, tel. 725 696 133,
lenka-kalova@seznam.cz, více na www.kalova.cz
- pořadatel Ateliér Lenky Kalové, kreslení pravou hemisférou
19. 11. 2017
15.00 hodin

O Palečkovi - divadelní pohádka pro děti
- kino Jemnice, vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč
- předprodej vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz nebo v TIC
Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice

23. 11. 2017
16.00 - 19.00

Malování keramických zvonečků
- vestibul KD Jemnice
- cena zvonečku 70,- Kč
- v neděli 3. 12. proběhne rozsvícení vánočního stromu za doprovodu
cinkání zvonečků
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

23. 11. 2017
16.00 hodin

Promítání historických fotografií p. Hrbka s výkladem
- téma: Velká brána
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

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
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25. 11. 2017
9.00 – 15.00
		
25. 11. 2017
11.00-16.00

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
Vánoční kulturní trhy 2017
- nekomerční výrobky tvořivých lidí z našeho regionu
- Letní kino Jemnice
- pořadatel AlterNaiva, o.s., www.alternaiva.jemnice.cz

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
jednoho z nejčtenějších a nejpopulárnějších spisovatelů Michala Viewegha není třeba
představovat, jeho život je dopodrobna zmapován ve všech médiích. Možná se někdo
domníval, že zdravotní problémy a další zásadní životní změny ukončí Vieweghovu
spisovatelskou kariéru, ale opak je pravdou. Čtyři roky od složité operace už stihl vydat
několik knižních titulů – deníkové zápisy Můj život po životě, povídkový soubor Zpátky
ve hře a Bůh v Renaultu, romány Biomanžel a Melouch. Chcete-li si poslechnout, co
nového Michal Viewegh pro své čtenáře připravuje a jak nyní žije, přijďte ve čtvrtek
12. října 2017 od 17.00 hodin do městské knihovny na Čtení Michala Viewegha, jste
srdečně zváni.
V následujícím týdnu ve středu 18. října 2017 vás zveme na další Zábavný trénink
mozku s trenérkou Evou Fruhwirtovou. Půjde opět o tréninkový program s využitím
mozkohraček a paměťových technik. Lekce je připravena pro zájemce každého věku –
od dětí po seniory - a bude probíhat celé odpoledne v době od 13.00 do 17.00 hodin.
V pátek 6. října 2017 bude knihovna z důvodu školení zaměstnanců v dopoledních
půjčovních hodinách zavřená pro veřejnost.
V pondělí 23. října 2017 bude knihovna z důvodu akce pro děti v dopoledních
půjčovních hodinách zavřená pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.
Z nových knih:
Třeštíková Radka – Osm: tak trochu jiný detektivní román od autorky bestselleru Bábovky.
Boučková Tereza – Život je nádherný: autobiografický román. Autorka se opět velmi
otevřeně a upřímně svěřuje se svými pocity, myšlenkami, sny, touhami a vzpomínkami.
Bolavá Anna – Ke dnu: děj se točí okolo starostí mnoha různých obyvatel městečka, kteří
mají každý nějakou bolest ve své minulosti nebo přítomnosti – a cosi temného na dně...
Psychologická próza.
Vaňková Ludmila – Život na rozhraní věků: román vlastního života.
Přádová Hana a Kuňová Katarína -Labyrint strachu: psychologický příběh s tématem
alternativních postupů a cest k sobě. Autorky jsou léčitelky.
Hofmann Corine - Dívka se žirafím krkem: autorka bestselleru Bílá Masajka v knize
otevřeně a upřímně vypráví o svém skromném dětství prožitém ve Švýcarsku.
Saudková Sára – Zpocená záda: strhující příběh čtyřicátníka, který žije pro svou rodinu
a práci a vede zdánlivě šťastný a spořádaný život. Milostný román.
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Připravujeme:
12. října 2017 v 17.00 hodin – Čtení Michala Viewegha
18. října 2017 od 13.00 hodin – Zábavný trénink mozku
23. října 2017 – komiksový workshop pro 2. a 3. ročník ZŠ s Danielem Vydrou
pracovnice knihovny

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
7. 9. 2017 náš klub uspořádal jednodenní zájezd do Třeště a Dačic.
1. Prohlídka muzea, kde jsou vystavené i betlémy
2. Prohlídka města
3. Oběd v restauraci Svět
4. Prohlídka arboreta SOŠ a SOU Třešť
5. Prohlídka židovského hřbitova v Třešti
6. Prohlídka Centropenu v Dačicích
Zájezd se všem líbil. Děkujeme p. Malečkové a p. Lavičkové, které se o zájezd staraly.
Marie Čurdová

Vzpomínky
Vzpomínky jsou hedvábí
a komu se vzpomínat nechce,
tomu se nežije lehce.
Vzpomínky jsou nitkou jemnou,
chraň si je?
Vždyť na světě žijeme jen jednou.
A když se mluví slušně česky
i lidé se k sobě chovají hezky.
Ať špatné svědomí nikoho netíží,
ať už je věřící, či nevzhlíží ke kříži.
My jsme lidé věřící
a vždy každému přejem,
ať se jeho další život
ubírá jen správným směrem.
Ale jak se někdy v životě stává,
jednou je štěstí víc,
jindy zas žádná sláva.
Ale i špatné roky pryč odletí
a rázem jsi v krásném
osudu objetí.
Marie Prknová, členka klubu ZTP
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Rok v Kanadě
Trošku nevím, jak začít, nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, že bych někdy psal veřejně.
Každá věc je ale poprvé. Tímto bych chtěl poděkovat paní učitelce Strebeľové, která se
do mě marně snažila nacpat gramatiku.
Proč vznikl tento článek?
Jsou tu vlastně jen tři důvody:
Prvním důvodem je, že jsem byl požádán Petrem Novotným. Idea vznikla po mé prosbě,
jestli bych si nemohl vypůjčit jemnickou vlajku - chtěl jsem si udělat fotky na místech, které
jsou neskutečně okouzlující a inspirující.
Proč s vlajkou Jemnice? Odpověď je jednoduchá, protože jsem nikdy nezapomněl, kde
jsou moje kořeny.
Jak jsem přišel na přesvědčení, že bych měl odcestovat?
Měl jsem určitou představu o životě. Tato představa byla složená z mých zkušeností,
představ a ovlivňovalo mě i mé okolí (rodina, kamarádi...).Člověk se postupně vyvíjí, takže
mi začala být malá i Jemnice. Proto jsem zamířil do Brna a po několika letech do Prahy.
V Praze jsem potkal slečnu, která hodně cestovala a ovlivnila mě natolik, že jsem si
uvědomil, že bych chtěl znát, jak to chodí ve světe.
Začal jsem řešit, kterou ze zemí vybrat. Nechtěl jsem nic blízko domova, takže
po prohledání internetu jsem zvolil Kanadu. Podal jsem výpověď, odsvědčil sestře svatbu
a odletěl.
Takže tohle je ve zkratce, jak jsem uvažoval.
Důvod druhý, proč jsem se rozhodl napsat tento text, je, že bych chtěl poděkovat všem
lidem, co ovlivňovali mou osobnost. Těm, co mě podporovali i těm, co říkali, že něco nejde.
Oba tábory pro mě byly dokonalou inspirací a motivací.
Třetím důvodem bylo motivovat lidi, jako jsem byl já. Roky plynou a my všichni
stárneme, odkládáme všechna přání a sny. Vytváříme si umělé důvody, proč něco nejde,
proč bychom to měli udělat později nebo až bude líp. Já teď ze zkušenosti vím, že to
nejdůležitější a nejcennější co máme, je čas. Každé odložení svého nápadu, plánu, setkání
se svým známým, nebo váhání dát někomu najevo, že ho máte rádi, nás připravuje o odvahu
a sílu naše sny uskutečnit.
První rok v Kanadě
Zhodnocení mého života v Kanadě a v ČR
Prvotní myšlenka je, jak chceš žit svůj život? Mám-li odpovídat za sebe, tak musím říct:
Pořád ještě nevím. Mám obrys, kterého se držím, ale pořád nemám jasno. Myslím, že nikdy
mít nebudu. Podvědomě vím, že ani nechci, byla by to nuda.
Teď trochu konkrétněji:
Kanada je …. vlastně Vancouver je … psát o Vancouveru jako o Kanadě je blbost.
Žiju v Kanadě a připadám si jako doma. Českých bláznů (definice lidí s potřebou cestovat
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a poznávat, tím odsunout „povinnosti“ jako děti a bydlení), jako jsem já, je tu spoustu. Když
se pak začneš bavit s místními, tj. Kanaďany, Asiaty, Rusy, Afričany a dalšími národnostmi,
zjistíš, že pocit – honem nebo měl bych - je závislý od člověka a národnosti.
Je ale zajímavé, jak lidi žijící v Britské Kolumbii nechvátají, a to na nic. Chodím
na anglické konverzace a líbila se mi definice jednoho Afrokanaďana: We are open minded
people (Jsme lidé otevřené mysli).
Mám-li napsat pravdu, vybrat si mezi ČR a Kanadou, je hrozně těžké. Nemít rodinu
a pár dobrých přátel, do ČR se nevracím. Neříkám, že žít tady je tak jednoduché, ale
rozhodně je tu nádherné léto, a pokud člověk má ambice, dá se tu docela slušně uživit.
Jedno vím ale určitě, Vancouver by to nebyl.
Když už tu žiju, měl bych najít i protistranu k tomu všemu příjemnému, co Vancouver
nabízí. Jsi-li Kanaďan, máš tu dveře otevřené. Nejsi? Potom tě čeká dlouhý a celkem
finančně náročný běh k získání trvalého pobytu, tzv. permanent rezidence (PR). Samozřejmě,
jen pokud tu chceš zůstat.
Pokud žijete ve Vancouveru, není jednoduché tu ušetřit peníze (záleží na přístupu
a lokalitě). Vancouver je město milionářů, především Asiatů. Jak píší průvodci, Vancouver
je lifestylové město, najdete tu hory, sjezdovky, tratě na kolo, startovací plochy pro
paragliding, oceán, obrovské nákladní lodě atd. Tím, že je tu vše po ruce, je také vše ostatní
vykoupené cenou peněžní.
Příkladem může být:
Minimální mzda je $10.85 CAD na hodinu /British Columbia/.
Nájem za bydlení:
Většinou se tu bydlí s více lidmi, tzv. spolubydlení, málokdo si dovolí bydlet sám v cca
2+kk za cca $1400 (25200 Kč) měsíčně.
Pojištění vozidla. Mám-li vzít cca průměr na měsíc:
$160 (cca 2880 Kč) měsíčně, tak už to tak slavné není.
Benzín:
Benzín tu stojí cca $1,33 /23,94 Kč Vypadá to nadějněji, co. Zklamu vás.
Ceny jsou tu uváděné bez daně.
Automobilový průmysl je tu ostatně jako většina úřadů, kvalitně zpracován lobbingem
nebo byrokracií. Zpět k benzínu. Ano, je tu lacinější. ALE většina aut tu jezdí na benzín
a malorážky stylu Fabia 1.0 HTP tu fakt nevedou. Průměrný obsah vozidel bych tipoval
kolem 2,5 litru a spotřeba cca 15litrů/100. Takže pokud se trochu zamyslíte, zjistíte, že
nakonec dáte to samé co v Evropě, možná i víc. Navíc v Kanadě se na vzdálenost 100km
moc nehraje = to je za rohem.
K autům patří řízení a řízení ve Vancouveru je … nevím, jestli napsat k smíchu,
nebo k pláči. Díky velkým výkonům vozidel, absolutní neohrabanosti řidičů a absenci
technických kontrol tu je takové korigované bezvládí.
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Vancouver a počasí
Když jsem byl v centru Evropy, říkal jsem si, prší, ach jo… Dneska už fakt nebudu
něco takového říkat, význam slova déšť jsem neznal. Všechno byly jen a jen přeháňky.
Ve Vancouveru leje... a to od října do dubna pořád . Letošní zima prý byla mimořádná (pro
mě určitě). Dokážete si představit, že začne pršet a příštích 62 dní nepřestane? To je tzv.
Raincouver.
Vancouverské dealování s bezdomovci
Co mi přišlo hodně absurdní, bylo, jak město Vancouver (úředníci tohoto města)
naložili s mentálně postiženými. Nevím, jak moc je to podložená informace, ale už jsem ji
slyšel od několika různých lidí a nezáleželo na národnosti. Takže k věci. Ve Vancouveru
se řešilo, že ústavy pro mentálně postižené jsou velkým finančním problémem . Prostě
to odčerpávalo moc velkou částku z rozpočtu města. Řešením bylo zrušit tyto ústavy
a nastěhovat všechny duševně nemocné a postižené na ulici - zajímavý postup, že? Daná
ulice je teď plná Ježíšů, drogově závislých a nepracujících. Zajímá vás, kde je? Paradoxně
je to jedna z hlavních ulic centra města.
Zbytečně vytvořené pozice. Občas jsou tu k smíchu některé pracovní pozice. Nezažil
jsem sice komunismus, ale co z historie vím, tak mi to tu dobu připomíná. Postávající
pracovnice u silnice, které zastavují dopravu značkou stop na místech, kde projede pár aut
za den.
Další věc připomínající komunismus je udržování státních monopolů. Jedním z příkladů
je už zmíněné pojištění na auto.
Pojištění na auto mi připomnělo pojištění zdravotní, kde panuje stejný monopolní
problém. Ceny zdravotních služeb jsou tu extrémní. Nadávali jste na 30 Kč poplatek
u doktora a 60 Kč na ambulanci? Měli byste kouknout za hranice, kamarádka musela
na ambulanci a vytasila jen mezi dveřmi ambulance cca $700 za to, že se na ní doktor jen
podíval a předepsal jí nějaké pilule.
Nelíbí se Vám zákaz kouření? V tom případě by se Vám tu taky nelíbilo. Tady je
zakázané kouření v hospodách, klubech a veřejných prostorech. Alkohol tu kromě barů
nesmíte pít, na veřejnosti ho jinde než ve specializovaných prodejnách nekoupíte. Párty
končí velice brzo, tzv. abyste náhodou nerušili okolí. Jste-li moc hluční v parku, většinou
si vás strážníci zklidní.
Kontrola dvou kusů dokladů při každém vstupu do večerního klubu či nákupu alkoholu
nebo cigaret je samozřejmostí.
Přesto všechno miluji plnit si svůj sen.
Travel
as much as you can
as far as you can
as long as you can
Life´s too short to
spend on one place.
Tomáš Kuchta
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Poslední prázdninová párty

Ve čtvrtek 31. 8. 2017 jsme spolu s našimi klienty uspořádali IV. ročník akce
„Poslední prázdninová párty“, která byla zároveň oslavou 10-letého působení
našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Moravských Budějovicích a okolí.
„Akce se konala v prostorách NZDM eMBečko, v bezpečném prostředí, bez alkoholu
a drog a byla určena pro klienty a jejich blízké. Počasí bylo příznivé a dorazilo kolem
30 návštěvníků. Někteří klienti se aktivně zapojili do organizace. Z jejich iniciativy vznikl
také stůl na páku a uspořádali jsme první turnaj v armwrestlingu“, uvedla Dana Němcová,
pracovnice NZDM eMBečko.
Největší zájem byl o Vlasový koutek, kde probíhalo česání, look poradenství, barvení
vlasů pomocí spreje, vše v režii našich klientek. Během odpoledne probíhaly různé soutěže,
challenge o 5 volných voucherů na paintball, který je plánován na podzim, k dispozici byl
i plackovač, pomocí kterého si všichni účastníci mohli vyrobit vlastní placku. O hudbu se
postaral DJ Confusion.
Díky podpoře řeznictví Havlíček a ZON Třebíč se klienti mohli občerstvit grilovanými
buřty, limonádami a sirupy. Sponzorům tímto ještě jednou moc děkujeme.
Jako doprovodná akce probíhala vernisáž fotek z 10 leté historie klubu v MB (dříve Suterénu), která byla nárazově doplněna vzpomínkovým vstupem.
Na závěr akce sfoukli a rozkrájeli pracovníci NZDM narozeninový dort s přáním, aby
se klubu nadále dařilo a mladým se zde líbilo a cítili se dobře.
Všem moc děkujeme, že naše jubileum oslavili s námi!
Ing. Eliška Lisá, PR a fundraiser STŘED, z. ú.
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Vzpomínka
Dne 3. 10. 2017
uplyne 2. smutné výročí úmrtí
manžela, tatínka a dědečka
pana Jana Seveldy z Radotic
Za tichou vzpomínku všem děkují manželka a dcery
s rodinami

Vzpomínka
Odešel jsi ráno,
když slunce vycházelo,
aniž bys nám sbohem dal,
vzpomínky bolavé a slzy jsi nám zanechal
Dne 14. 10. 2017
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás opustil náš milovaný a milující
manžel, tatínek a dědeček, švagr, strýc a kamarád
pan Jiří Anděl z Jemnice
S láskou vzpomíná manželka Marie, dcera Kateřina
s rodinou, sourozenci s rodinami

Vzpomínka
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
Dne 31. 10. 2017
uplyne 9 let od úmrtí
paní Věry Bastlové
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Za tichou vzpomínku děkuje syn Ivo a vnuk Ivo

Vzpomínka
Čas neúprosně letí
a v srdci bolest zůstává,
slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný zůstává
Dne 16. října 2017
vzpomeneme 6. výročí úmrtí
naší milé maminky, babičky a prababičky
paní Jaroslavy Havlíkové z Jemnice
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
S láskou vzpomínají dcera a synové s rodinami
a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Těžké bylo loučení,
těžké je bez Tebe žít.
V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk nikdy nesmíří
Dne 5. října 2017
uplyne 2. smutné výročí úmrtí
pana Miroslava Povolného z Jemnice
S bolestí vzpomínají manželka Alžběta, synové Miroslav
a Roman s rodinami a ostatní příbuzní

Deaflympiáda v Samsunu
Se dvěma zlatými a dvěma bronzovými medailemi se vrací česká výprava z 23.
deaflympiády v tureckém Samsunu, který hostil tento největší sportovní svátek neslyšících
v době od 18. do 31. července tohoto roku.
Letní deaflympiády se zúčastnily více než tři tisícovky sportovců z 97 zemí světa
a soutěžilo se v jednadvaceti sportovních odvětvích. Nejvíce medailí vybojovali sportovci
z Ruska. Česká republika vyslala na olympiádu 20 sportovců a ti obsadili 18. místo
v celkovém pořadí. Jedním z nich byl i tenista Vít Procházka z Jemnice. Tenis začal hrát
na jemnických kurtech už ve svých 7 letech. Šel tak ve stopách svého dědečka, pana
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Stanislava Svojsíka, jehož si jistě starší občané pamatují jako úspěšného jemnického
tenistu, který hrál v krajských a okresních soutěžích do svých 69 - ti let (nar. 1920). Vítek
hraje rovněž závodně za TC Sokol Jemnice. V roce 2003 se stal mistrem České republiky
neslyšících a několikrát titul úspěšně obhajoval.
Po návratu z Turecka přijal českou reprezentaci předseda Poslanecké sněmovny Jan
Hamáček a místopředseda Senátu České republiky Ivo Bárek. „Gratuluji a moc si vážím
úspěchů, kterých naši neslyšící dosáhli na olympiádě. Jejich výkony jsou úžasné. Stejně si
vážím i práce těch, kteří stojí za organizací“, řekl v úvodním projevu Jan Hamáček.
Po přijetí v Poslanecké sněmovně a v Senátu čekalo českou deaflympijskou výpravu
ještě poslední společenské setkání, a sice s prezidentem Milošem Zemanem. Ten přijal
neslyšící sportovce vůbec poprvé a velmi ocenil jejich úspěchy v tureckém Samsunu.
Děkujeme Vítu Procházkovi za úspěšnou reprezentaci České republiky i našeho města
Jemnice.
Jana Jánská

Mladí hasiči z Jemnice
Pomalu se stává pravidlem, že ke konci prázdnin mají mladí hasiči sportovní soustředění.
Tento rok bylo od úterý 22. 8. do úterý 29. 8. 2017. Pro mladé hasiče byl připraven pestrý,
ale náročný program. Základem soustředění bylo trénování všech disciplín požárního
sportu. Dokázali jsme zdokonalit ZPV, štafetu dvojic, štafetu 4x60 metrů a požární útok.
Součástí soustředění byla soutěž mladých hasičů O putovní pohár starosty města
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Jemnice. Ta se konala v sobotu 26. 8. 2017 na hřišti v Podolí. Ani v letošním roce nám
mladí hasiči neudělali ostudu. V kategorii mladších vybojovali 2. místo a v kategorii starších
také 2. místo.
Mladí hasiči děkují těm, kteří pomáhali s organizací a chodem celého soustředění.
Poděkování také patří všem profesionálním hasičům ze Stanice Jemnice za pochopení
a vstřícnost k dětem.
Velké poděkování patří sponzorům letošního soustředění, firmám:
OD Večerka Jemnice, Lékárna Alexandra, Správa majetku města Jemnice s.r.o.,
restaurace Na Podolí, Antonín Hotový – výroba oděvů a město Jemnice, BaN STAV
Jemnice.
Za SDH Jemnice Milan Šerka

Kulturní kalendář
Mladoňovice
3. 11. 2017
12. 11. 2017
24. 11. 2017

Halloweenský průvod – rej dětí a mládeže v maskách
Martinské střílení „O Martinskou husu“, střelnice MS Mladoňovice
Stavění betlému – děti s rodičovskou pomocí vyzdobují betlém

Třebětice
1. - 2. 10. 2017

Václavské posvícení

Uherčice
11. 11. 2017

Martinská zábava

Pálovice
7. 10. 2017
14. 10. 2017

Drakiáda
Posvícenská zábava – KD

Police
6. 10. 2017
19. 11. 2017

7. Broučkiáda – začátek v 17.30 hodin
Adventní prodejní výstava na zámku Police – od 14.00 hodin

Kostníky
7. 10. 2017
21. 10. 2017
4. 11. 2017

Drakiáda – hřiště Hájek
Posvícenská zábava - KD
Kostnický labužník

Menhartice
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13. 10. 2017

Posvícenská zábava – KD

Třebelovice
14. 10. 2017

Císařské posvícení – hraje Horňanka

Radotice
S úsměvem nebo úsměvné?
Vstupujeme do měsíce, kdy se mnohému z nás zasteskne při podvlékání si dalšího oděvu,
po špetce toho sužujícího tepla z léta. Nějaký ten stupeň by se opravdu hodil. Bohužel
i bohudíky současně. Člověk je tvor trvale neuspokojený a dovede si poradit. Někomu
postačí jen trocha informace ze sdělovacích prostředků a je bez dalších nákladů na teplo
rozpálen doběla, úsměvnější realista přidá lopatu či dvě do kotlíku, (který získal dotací),
a je spokojen také. Doplácet na to, co je rozehřálo, budou ale oba. Ctitelé televizních pořadů
se opět dočkají moderátorů majících na tyto pořady snad monopol. Nabízí se otázka. Jsou tu
oni pro televizi, či ta televize pro ně? Proč musí divák čekat, až jim skončí doba odpočinku,
proč nejsou tyto pořady moderovány průběžně? Tolik příběhů a témat, které se během jejich
rekonvalescence nabízí, musí divák lovit, kde se dá, nechce-li vyjít z reality, a přitom si
televizi platí. Pro diváka nejde o něco, co by ho ohrožovalo, ale přesto se ptá, proč je s ním
tak nakládáno. Vývoj dění kolem jej však zaměstnává řešením důležitějších problémů, než je
tato malichernost. Zaráží ho a ptá se, proč jsou v našem společném domě nabízena rozdílná
menu pod jedním názvem, shodně balené a připravované jedním výrobcem? Toto zboží pak
cílí k dvěma různým zákazníkům, netváří se vůbec podezřele díky obalu, do něhož bylo
vloženo. Proč se tak děje vědomě, má patrně kořeny v prvopočátcích, kdy se nám začalo
dostávat do ruky zboží západní produkce a zkušení manažéři sledovali náš obdiv k němu.
Do vábných obalů pak neváhali vkládat zboží cenově i pohledově přesvědčivé, trvanlivostí
však na úrovni braku a ejhle, ono se to ujalo. Valná většina tohoto zboží pak v krátké době
končila na podobných hromádkách, jaké jsme u nich obdivovali a rozebírali. Tímto v nás
spatřovali druhořadost a tento pohled na nás stále přetrvává. Dnes, kdy volná ruka trhu
vstoupila do našeho slabě hájeného prostoru, je potřeba obrovské páky a zdravého rozumu
k nastolení změny. Toho však nejsou schopni politici, to musí změnit zákazníci. Jaká šance
při mentalitě nás Čechů asi je, posuďte sami. Je úsměvné sledovat diskusi vrcholových
politiků k této věci, z které vyplývá bezradnost a beznaděj nastolit změnu. Konzument ale
po změně volá, mají ho za zády a jsou mu předkládány vize. Těmi u něj vyvolávají naději,
o jejíž reálnosti mají sami pochybnosti. Otevřeli jsme se příliš světu, bylo nám viděno
obrazně řečeno až do žaludku, postupně se zkoušelo, kam až se zajít dá. Mnohé se děje
i v naší režii. Na obalech spatřujeme sdělení, že zboží je vyrobeno dle požadavku prodejce,
skladba přímo na objednávku. Tento údaj o kvalitě zboží je pro mne pochybný vždy. To
ještě nevíme, zda zboží není baleno v obalu, šizeném na síle o několik mikronů, (hojně dnes
diskutované, jako kazítko) a výsledkem při našem příslovečném nakupování do zásoby
může být, že prolne dřív, než předpokládáme. Je toho mnoho, co na nás doléhá, neubývá,
naopak se stupňuje. Podobnou újmu zaznamenaly i prací prostředky, kdy jejichž účinnost
neodpovídá údajům v nabídce. Naše české mámy jsou pak viněny z nesprávného použití
a z toho, že snad perou jen ve studené vodě. Zůstat jen u žehrání na ty kolem je zakrýváním
poklesků vlastních, podívejme se, co tropíme sami sobě. Když příroda nedá, tak se hledá
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cesta, jak následky co nejvíce zmírnit. Největší tíhu zpravidla pak nese zákazník. Když je
příroda štědrá, přepisují se rekordy. Co z toho ale získává zákazník? Zpravidla jen zlomek
toho, co vydal, když se nedařilo. Tady se projevuje podobná druhořadost, která nás zlobí
u společníků vnějších, na které vliv nemáme. Stát říká, zde moje regulační možnost končí,
zákazník je tím, kdo rozhoduje. Co na to neviditelná ruka trhu? Ta říká, však on se rozhodne.
To známe my starší z doby válečné, jaké se nakonec vydávaly sumy za to, aby na stole něco
bylo. Říkalo se tomu tehdy „keťasení.“Dnes by mohlo být toto označení sprostým slovem,
a navíc současný stav má do tohoto označení při plných regálech v obchodech daleko, ale
takovým malým „mimčem“ toho označení by to již zavánět mohlo. Kostka másla nám
sice neztučněla, ale podražila, za všechno prý může pokles dojivosti krav, copak opravdu
zešílely. Prognostik by za tím spíše spatřoval útok na „margaríny,“ které nadměrně roli
másla suplují. Zájem o ně nyní ještě vzroste a ruka trhu zájmu využije, jak jinak než směrem
nahoru. Krávy rozum dostanou, ceny másla se mírně vrátí, a u margarinů asi zůstanou.
Slabé místo v distribuci bude odstraněno a cíle dosaženo. Za vším bude opět zákazník,
přijal stav bez problému nabízený rukou trhu, že v nouzi, to nikdo neřeší. Potěšitelným
gestem pro dělníka, který pracuje za nesrovnatelně nižší mzdu než jeho kolega u stejné firmy
v zahraničí, může být stesk našeho vrcholového politika vznesený k představiteli té země.
Současné tempo přibližování, rozložené na dvě stě let, která nás dělí, se vlivem toho jistě
zkrátí. I když možná tak, jak nechceme. Oslovený podnikatel zvedne u nás kotvy a odsune se
dál na východ k těm hladovějším, když si zde začínáme vymýšlet. Zbude po něm u nás další
skanzen, který budeme nuceni uklidit, a řada nezaměstnaných. Hnízdo k veřejné prezentaci,
kterým jsme sdělovacími prostředky zahlcováni my i státní aparát, pomalu utichlo, když
bylo spravedlnosti učiněno zadost. U obyčejného, zvědavého spoluobčana trvá i nadále
zájem nahlédnout do nespočetného množství hnízdeček, kam se sneslo bohatství, o kterém
jsme se domnívali, že je nás všech. Přesto všechno ještě není nutno, aby se u nás brečelo,
sděluje s úsměvem na brífinku řečník a zve k hojné účasti o dalším rozhodování. Tuto výzvu
po zkušenostech dvaceti pěti let přijímají účastnici brífinku úsměvně a rozchází se poslušně,
posíleni blahou nadějí, za svými zájmy.
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je 16. října 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
Omlouváme se všem čtenářům za chybně zveřejněné jméno v článku pana Vladimíra Hrbka
s názvem Víte, že… v minulém čísle JL. Místo chybně uvedeného „Františku Čejkovi“
patří „Františku Čajkovi“.
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Obrazový seriál

Jemnice - Na Podolí - fronta aut před zdražením benzínu (1990)

Jemnice - zatáčka u Neradových - fronta aut před benzinkou
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