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Vzpomínka na T. K.
v den Všech svatých
Byl svůj, měl v lásce zdejší hroudu,
leč osud stanovil mu pevný věk
a život náhle propadal se v proudu
bolesti a nepřebroditelných řek.
Zatoužil jít, jít k těm, co jsou již doma,
pocítit zář i jejich křídel šum.
A jeho ruka zraněná a chromá
k tisknutí strun už nenalezla um.
Den dnešní oslavil by skromně,
bez tónu houslí, rádio by zhas,
dokořán okno, klid by vládl v domě,
jen z věže chrámu zazníval by čas.
Milan Růžička
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
letošní podzim nám připravil poměrně dost krásných dní, takže jsme mohli využít babího
léta k procházkám, k relaxaci na zahrádkách nebo v přírodě, prostě k načerpání energie před
zimou.
Jistě Vám neunikla aktivita firem, které v našem městě a okolí finišují s prací tak, aby
vše zvládly v termínu a během příznivých podmínek. V době, kdy čtete tyto řádky, by měly
být dokončeny práce na ulici Želetavská a dokončuje se konečná úprava silnice od nového
mostu pod kryptou až po most v Podolí. Vše má být hotovo nejpozději do 8. listopadu. Podařilo se obnovit starý vodovod i s přípojkami pro občany zde bydlící. Děkuji za trpělivost,
kterou museli prokázat při této stavbě a za to, že využili situace pro rekonstrukci svých
přípojek vody, eventuálně kanalizace. Vstupovat následně do nově opravené vozovky je
nesmyslné a někdy nemožné, zvláště pokud se jedná o krajskou komunikaci.
Daří se opravovat cesty a chodníky v nejvíce frekventovaných částech města. Jedná se
zejména o cestu v parku kolem DDM a dokončení chodníku na Znojemské ulici. Pokračuje
oprava chodníku na Tyršově ulici a bude se upravovat prostor před bývalou sýpkou. Rádi
bychom pokračovali s dlážděním dalších vybraných chodníků na Husově ulici a Havlíčkově
náměstí. Vše ale závisí na tom, zda se podaří sehnat dlaždiče, kteří mají volnou kapacitu.
Máme již kompletní projekt na opravu cest na hřbitově a v okolí. Projekt je rozfázován na jednotlivé etapy. Vstupní část u kostela, starý hřbitov, nový hřbitov, parkoviště,
včetně příjezdové komunikace. Poslední etapou bude nástupní prostor ke hřbitovu v ulici
Na Pořadí. Začne se prostorem u vstupu ke kostelu sv. Jakuba ještě začátkem listopadu,
a to odstraněním asfaltové cesty a přípravou pro zadláždění. Pokračovat se bude podle toho,
co nám dovolí počasí.
Byla rovněž provedena oprava vodovodu na Slavonické ulici od křižovatky Pod Jandovem až po křižovatku Na Pořadí. Tento úsek byl zdrojem častých poruch. Zároveň bude
opravena celá polovina vozovky, která byla ve špatném stavu.
Již dříve jsem se zmínil o způsobu parkování na nám. Svobody. Po posouzení stavu
a dohodě s dopravním inženýrem Policie ČR jsme zadali projekt na úpravu značení v této
lokalitě. Od Husovy ulice a ulice 28. října bude na celém území náměstí zóna zákazu stání,
vyznačená svislými značkami na vjezdech a vodorovným značením na vozovce a uvnitř
náměstí. Stání bude povoleno pouze na těchto vyznačených místech. Celkový počet parkovacích míst bude 119 plus parkování pro tělesně postižené. Myslím, že tento počet bude ve
většině případů dostatečný.
Na závěr ještě informaci k dění v autoparku. Provádí se uvolnění a vyčištění plochy prodané firmě Detail Plus, které zahrnuje i demolici bývalé TOPky. Realizace inženýrských sítí
se odsouvá z důvodu doplnění vyjádření zúčastněných institucí na příští rok. Nemá to ale
žádný vliv na výstavbu nového výrobního areálu. S firmou Detail Plus je vše konzultováno
a dohodnuto.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města
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Postřehy z radnice
Vážení čtenáři Jemnických listů,
s velkým uspokojením se s Vámi rád podělím o další významnou
rekonstrukci jedné z nejdůležitějších, nejrozsáhlejších a nejviditelnějších jemnických památek. Nejedná se o nic menšího než
o zajímavý komplex jemnických hradeb.
Mimochodem, věděli jste, že jemnické hradby slavily v letošním roce svoje už 790. narozeniny? Každé kulatiny se mají
pořádně oslavit. Tak se stalo i u nás. Hlavně díky přičinění
Muzejního spolku Jemnice se konala výstava, která byla hojně
navštívena. Jako první dárek dostalo naše opevnění barevnou
brožurku, kterou zcela zdarma dostanete například v jemnickém
turistickém informačním centru.
Ten velký dárek ale přišel poměrně nedávno. Díky Ministerstvu kultury ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se městu Jemnice podařilo zajistit dostatek finančních prostředků na opravu hradeb na Malé brance (kousek pod Základní školou
v Jemnici). Mám to štěstí, že bydlím se svou rodinou právě ve stínu jemnického opevnění.
Kdykoliv otevřu dveře, mohu obdivovat um našich předků. Za použití minimálního množství vápenné malty dokázali skládat kámen ke kameni a pod jejich rukama vyrostlo (téměř)
nedobytné masivní dvojité opevnění. Už tehdy nešlo o žádnou „zedničinu,“ ale čistou kamenickou práci. Spáry mezi kameny jsou takové, že leckde máte problém zastrčit do nich
zápalku. Věřím, že i zhotovitelská firma a památkáři se vynasnaží v takové mravenčí práci
pokračovat. I my na to dohlédneme.
Nechci Vás unavovat podrobnou historií, ale pár vět si neodpustím. Dle slov pana doc.
Miroslava Plačka se nejprve uvažovalo o opevnění knížecího dvorce v Podolí (nejstarší
jemnická dochovaná stavba – románská věž u kostela sv. Jakuba). Posléze však bylo rozhodnuto o opevnění města Jemnice nad řekou Želetavkou. Svědčí o tom opevňovací listina
z roku 1227, kterou vydal král Přemysl Otakar I.:
„ Ve jménu svaté a nedělitelné Trojice Amen. Přemysl Otakar z Boží milosti český král.
Protože věrný náš Petr, správce bítovské provincie, má opevnit město Jemnice. A pokud by
neměl dostatek na všechny úhrady. My dáváme k svobodnému prodeji újezd Lovětín Floriánovi, opatovi kláštera Louka. Opatovi i jeho následníkům dáváme všechna práva k tomuto
majetku. Dáno v Praze O Masopustní neděli roku 1227.“
Město Jemnice se od té doby zařadilo k nejmenším královským městům (5,5 ha). Menší
už byla pouze města Jaroměř a Loket.
Každý řádný patriot má sklony tvrdit, že právě v jeho městě nebyly hradby nikdy dobyty. To bohužel v Jemnici s čistým svědomím tvrdit nemůžeme. Překonala je vojska krále
Matyáše Korvína v roce 1468. Jak už to tak ve středověku bývá, nespokojil se pouze dobytím města, ale dal si záležet i na jeho vypálení. Na čem si před téměř šesti sty lety (1422)
vylámali zuby husité, tam se Matyáš opravdu „vyřádil“.
Jemnice však díky Janu z Pernštejna opět vstala z popela. Ovšem pouze do roku 1530,
kdy Jemnice přišla o statut královského města a stala se městem poddanským. Tím ovšem
nedobrý osud jemnických hradeb nekončí. V době třicetileté války neodolaly nájezdům
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švédských vojsk. Poslední, kdo jemnické hrazení ohrožuje, je v současné době zub času.
A tak my, jako symboličtí obránci hradeb, se snažíme investovat pravidelně významné částky na jejich záchranu. Tímto však investice města Jemnice zdaleka nekončí. O některých
z nich Vás ve svém článku informoval pan starosta. Já bych si dovolil ještě připomenout
probíhající práce na jemnickém zámku, konkrétně se jedná o opravu krovů. Jak jsem už
mnohokrát zmiňoval, rekonstrukce zámku a přilehlých budov je pro město Jemnici náročným oříškem (hlavně finančně). I tak se snažíme využít dotačních titulů alespoň na to nejzákladnější a tím je právě krov a střecha hlavní budovy. Zde je nutné poděkovat Ministerstvu
kultury České republiky za to, že poskytuje pravidelně Jemnici příspěvek v rámci Programu
záchrany architektonického dědictví.
Když už jsme u výše zmíněného dotačního titulu, tak pevně věřím, že bude akceptována
a zařazena do záchrany i naše druhá žádost - rekonstrukce dominanty Jemnicka, hrobky
rodu Pallaviciniů. Dokumentace byla zpracována Odborem investic a rozvoje města MěÚ
v Jemnici velmi kvalitně, doufejme, že bude odsouhlasena a že od příštího roku uvidíte
účelně vynaložené finanční prostředky i na této stavbě.
Trošičku jsem svraštil čelo nad informací, že už dříve avizovaná výstavba nové kanalizace u Černého mostu (přepojení průmyslového areálu na městskou čistírnu odpadních
vod) se zhruba o měsíc opozdí. Dešti a větru neporučíme, ale snad se nad touto stavbou
„paní zima“ slituje a umožní vše zdárně dokončit ještě v tomto roce.
Od miliónových investic přeskočím i k jedné drobnosti, která ale určitě udělá radost
nám vše. Tou je nejen instalace kvalitních akátových laviček do arboreta či na frekventovaná místa u jemnických památek, ale i obměna dalších laviček a posezení. Správa majetku
města s. r. o. k tomu přistoupila velmi zodpovědně, a tak nevyhovující půlkulové lavičky
postupně nahradí lépe vypadající lavice dubové. Jsem přesvědčen, že změnou materiálu
docílíme daleko vyšší životnosti a vyššího komfortu pro uživatele.
Jako předseda Komise prevence kriminality města Jemnice si Vás dovoluji upozornit na
velmi zajímavou a důležitou přednášku, která je zvláště v Jemnici velmi aktuální. Ve spolupráci s organizací Střed z.ú. jsme se rozhodli uspořádat v městské knihovně dne 29. 11.
2017 od 15.30 diskusní seminář na téma „Vaše internetové děti“. Zajímejte se o bezpečnost
Vašich dětí při brouzdání nekonečným světem internetu, problematiku sextingu a vůbec
život dnešní digitální generace.
Vážení a milí spoluobčané, přeji co nejvíce optimismu do mlhavých listopadových
dnů a jako vždy uvádím závěrem kontakty, na kterých mne můžete zastihnout. E-mail:
mistostarosta@mesto-jemnice.cz, telefon 775394944 či přímo na sjednané osobní schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 21. září 2017
(výtah z usnesení, kompletní usnesení naleznete na internetových stránkách města
Jemnice, včetně zápisů ze zasedání Zastupitelstva města Jemnice)
Rada města schválila:
- Zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Nalezení dotačního titulu
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a zpracování žádosti o dotaci – Přírodní koupací biotop Jemnice“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Zastupitelstva města Jemnice konané dne 21. září 2017
Zastupitelstvo města schválilo:
- Darovací smlouvu mezi městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice, jako dárcem a Nadačním fondem Nemocnice Dačice, IČO: 26025027,
se sídlem Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, jako obdarovaným, na poskytnutí finančního
daru.
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Jemnice,
IČO: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, jako poskytovatelem a Diecézní charitou Brno – Oblastní charitou Třebíč, IČO: 44990260, se sídlem L. Pokorného 15,
674 01 Třebíč, jako příjemcem.
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, jako poskytovatelem
a Tělocvičnou jednotou Sokol Jemnice, IČO: 60419717, se sídlem Tyršova 624,
675 31 Jemnice, jako příjemcem.
- Rozpočtová opatření č. 5 na rok 2017 dle předloženého návrhu. Rozpočtovými
opatřeními dochází ke zvýšení příjmů o 3.000.605,-, zvýšení výdajů o 4.901.452,a zahrnutí financování ve výši 1.900.847,-.
- 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 za cenu
350,- + DPH za 1 m2 s tím, že žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
- Prodej pozemku p. č. 1697 kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 176 m2
v k.ú. Jemnice za cenu 350,- + DPH za 1 m2 s tím, že žadatelé uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem.
- Směnu 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, které jsou ve vlastnictví města Jemnice za část pozemků
zapsaných na LV 104 v k.ú. Panenská s tím, že žadatel uhradí veškeré náklady spojené
se směnou.
- Koupi pozemku p. č. 1146/1 kultura orná půda o výměře 2273 m2 v k.ú. Jemnice za
cenu 200,- za 1m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
Zastupitelstvo města neschválilo:
- Směnu části pozemku p. č. 2134 kultura ostatní plocha o výměře cca 43 m2 v k.ú. Jemnice, který je ve vlastnictví města Jemnice a části pozemku p. č. 2088/1 kultura zahrada
o výměře cca 42 m2 v k.ú. Jemnice (vše bude upřesněno geometrickým plánem).
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

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

Jana Krejčí
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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.
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: www.mesto-jemnice.cz
pracovnice sociálního odboru

Slovo hejtmana
Zdravotnictví je odvětvím, jehož kvalita výrazně ovlivňuje naše životy – hlavně pocity
spokojenosti a jistoty. I vzhledem ke své profesi jsem si této skutečnosti dobře vědom.
Krajský úřad má zodpovědnost za zdravotnictví hlavně prostřednictvím svých pěti krajských nemocnic a krajské zdravotnické záchranné služby. Už v roce 2006 učinilo krajské
zastupitelstvo rozhodnutí o průběžné obnově a rozšiřování nemocniční infrastruktury. A na
toto rozhodnutí navazovala další zastupitelstva. Nešlo a nejde o nárazová rozhodnutí, ale
o systematické zlepšování podmínek v našich nemocnicích. Považuji za velmi důležité, že
v Kraji Vysočina se stále i v tomto směru daří víc evoluci, než revoluci.
Částečnými rekonstrukcemi i novými dostavbami prošlo postupně všech pět nemocnic.
V současné době se rozsáhlé investice uskutečňují hlavně ve dvou největších městech
Vysočiny. V Třebíči probíhá mezi jiným už od roku 2016 výstavba dvou nových budov
energocentra a pavilonu chirurgických oborů. Rovněž pokračuje rekonstrukce budovy
bývalé porodnice. S novými investicemi souvisí i projekty špičkového přístrojového
vybavení. Dohromady jde o investice ve výši 499 miliónů korun a hotovo by mělo být do
půlky příštího roku. V Jihlavě probíhá od února 2016 hlavně rekonstrukce pavilonu interny.
Postup pokračuje po jednotlivých podlažích odshora dolů. Při rekonstrukci nižších podlaží
jsou tato podlaží provizorně stěhována do již zrekonstruovaných prostor. Až po kompletní
rekonstrukci celého objektu dojde k nastěhování jednotlivých oddělení do svých předem
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určených částí budovy. K dokončení celého pavilonu by mělo dojít na jaře 2018 a celkové
náklady dosáhnou 350 milionů korun.
Ovšem potřebným základem fungujícího zdravotnictví jsou především odborně zdatní
lidé – lékaři, sestry a další personál. Proto Rada Kraje Vysočina přijala už v únoru 2010
„Usnesení na stabilizaci zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
prostřednictvím stáží, stipendií a náborových příspěvků“. Podle tohoto usnesení je lékaři
poskytován náborový příspěvek 100 000 Kč, nelékaři pak 30 000 Kč. Studentovi lékařské
fakulty může být poskytnuto stipendium ve výši 5 000 Kč měsíčně, studentovi nelékařského povolání 2 000 Kč měsíčně. Od té doby krajské nemocnice vyplatily necelých sedm milionů korun na náborových příspěvcích a 400 tisíc korun na stipendia studentům – budoucím zaměstnancům. Nejde jen o to odborníky získat, ale také je v našem kraji udržet. Proto
se snažíme vylepšit ve spolupráci s nemocnicemi i jejich průběžné finanční ohodnocení.
Jedno souvisí s druhým – jde nám o to, abychom měli v nemocnicích odborníky a ti
mohli pracovat v důstojném prostředí se špičkovými lékařskými přístroji. Pak se nám může
podařit získat a stabilizovat dobré týmy zdravotníků a zajistit potřebnou zdravotní péči.
Přestože jde o obtížný a finančně náročný cíl, udělali jsme už kus konkrétní práce a určité
výsledky se dostavují. Budeme v tom úsilí pokračovat.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
V měsíci září hasiči zasahovali celkem u 13 mimořádných událostí.
Dopravní nehody - 4
Technické pomoci - 7
Ostatní pomoci - 2
5. 9. proběhlo v Jemnici taktické cvičení na dopravní nehodu s výskytem radioaktivní
látky. Cvičení se účastnila jednotka HZS Jemnice.
8. 9. byla jednotka HZS Jemnice povolána k dopravní nehodě u městyse Bítov. Jednalo
se o mezikrajskou pomoc na území Jihomoravského kraje.
nprap. Milan Šerka, HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Malé představení
Rodiče dětí, kteří od září navštěvují Mateřskou školu v Jemnici, určitě zaznamenali, že
nastala změna ve vedení mateřské školy. Mnoho rodičů mě jistě zná, ale bylo by vhodné
se těm novým představit. Jmenuji se Radka Nováková a je mi 45 let. Na mateřské škole
v Jemnici působím od roku 1996. S manželem jsem vychovala 2 dcery, které jsou již dospělé a mají svůj život. I přesto je pro mě rodina na prvním místě. Hned na tom druhém
je mé povolání. K profesi učitelky jsem tíhla již od dětství. Střední pedagogickou školu
jsem vystudovala v Prachaticích. Ve svých 18 letech jsem neuvažovala o studiu na vysoké
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škole, ale těšila jsem se do praxe. Místo učitelky jsem sehnala na okrese Jindřichův Hradec
v malebné vesničce Písečné nad Dyjí. Zde jsem působila až do doby, kdy jsem šla na mateřskou dovolenou. Po mateřské dovolené se naskytla příležitost nastoupit do Mateřské školy
v Jemnici. V průběhu let mě okolnosti a zvědavost dovedla na Pedagogickou fakultu
v Hradci Králové, která byla velmi dobrou zkušeností. Zde jsem v roce 2012 promovala.
Od roku 2002 jsem vykonávala funkci zástupkyně ředitelky a v letošním roce, kdy se
paní ředitelka Milada Říhová rozhodla odejít do důchodu, jsem se přihlásila do konkurzu.
Radou města jsem byla jmenována od 1. 9. 2017.
Do budoucna bych ráda vybudovala silný a zodpovědný tým, na který se mohu spolehnout. Věřím, že společně budeme vytvářet příjemné a podnětné prostředí nejen pro děti
a jejich rodiče, ale i pro personál a ostatní partnery.
Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do mateřské školy 135 dětí ve věku od 2 do 6
let. Děti jsou heterogenně zařazeny do 6 tříd. O děti se stará 11 pedagogických pracovnic,
1 asistentka pedagoga a 1 školní asistentka. Stravování zajišťují 3 kuchařky a 1 vedoucí
školní jídelny. O úklid se stará 1 školnice a 2 uklízečky. Ekonomický úsek má na starosti
1 účetní. Veškeré informace týkající se mateřské školy najdete na našich webových stránkách
www. msjemnice.cz. Internetové stránky nám spravuje pan Stehlík, kterému touto cestou
děkuji. Cokoliv by Vás zajímalo, pište nebo přijďte.
Pěkný den.
Radka Nováková

Okénko ZUŠ Jemnice
Pozapomenuté výročí
Každá vesnička, městečko i město se
rádo pyšní svým slavným rodákem. Spoluobčanem, který to v životě ve svém oboru
někam dotáhl. I Jemnice několik takových
má. Na jedno jméno se však myslím poněkud pozapomnělo. Ale přesto se ještě najdou tací, kteří si vzpomenou.
18. listopadu 1927 se v Jemnici narodil Ladislav Neshyba, operní zpěvák, člen
Národního divadla v Praze. Narodil se do
rodiny místního holiče a kadeřníka. Celá
rodina byla muzikální. Tatínek hrál na housle, sestra Soňa na saxofon. On sám hrál na
housle a klavír. Velmi rád zpíval v místním
kostele. Ladislav se vyučil u svého tatínka
holičem, kadeřníkem a vlásenkářem. Byl
to pan farář Kotík, který rozpoznal talent a
přimluvil se u tatínka, aby chlapce poslal na
konzervatoř.
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V uličce, kde stál rodný domek.

Tak odešel mladý Ladislav do Brna studovat sborové dirigování. Odtud přešel do
Bratislavy, kde začal studovat operní zpěv,
ten ukončil v roce 1955. Toto studium přerušila vojenská služba, kterou absolvoval
ve vojenském uměleckém souboru. V té
době se také oženil.
Kolem roku 1958 nastoupil jako sólista
opery v Košicích. Po 12 letech odešel do
Slovenského národního divadla v Bratislavě. Zde působil v letech 1971 - 73. Členem
Národního divadla v Praze byl od 1. 8.1973
až do své předčasné smrti.
Do Národního divadla přišel jako zkušená a zralá umělecká osobnost. Svým
mohutným basem s velkým tónovým rozsahem patřil u nás ke špičkovým zpěvákům
v basovém oboru.
V Národním divadle vytvořil řadu vynikajících rolí, zejména v českém klasickém repertoáru (Kecal v Prodané nevěstě,
Bonifác v Tajemství, Filip v Jakobínovi,
Lucifer v Čertovi a Káče, Mumlal ve Dvou
vdovách…).
Jeho herecký projev byl pravdivý jak
v úlohách dramatických ( Varlaam z Musorgského Borise Godunova, Fasolt ve
Wágnerově Zlatu Rýna, Hrabě Monterone ve Verdiho Rigoletu), které tvořil vždy
s citem pro hudební styl, tak v úlohách komických, pro které měl už svou robustní
postavou fyzické dispozice (Mozartův Bartolo ve Figarově svatbě, Osmin v Únosu ze
serailu a jiných).
Zpíval také postavu Fjodora Karamazova v Jeremiášově opeře Bratři Karamazovi
a tuto roli natočil se souborem Národního
divadla v Československém rozhlase. Při
hledání materiálu jsem narazila na obsáhlý
soupis rolí, ve kterých vystupoval ve výše
zmíněných divadlech.
Počet mě ohromil. Jen na scéně Národního, Smetanova, Tylova divadla jsem jich
napočítala přes 300. A to jistě není úplný
výčet.

Jako Filip z Dona Carlose.

Jako Kecal v Prodané nevěstě.

Jako Osmin z Únosu ze serailu.
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Jeho kariéru ukončila předčasná smrt.
Zemřel 21. května 1978 po zákeřné nemoci
ve věku 51 let.
Rodina vlastnila dlouhá léta v Jemnici
zahradu , kam jezdívala. Ladislav byl vášnivý houbař. Jeho dlouholetým přítelem byl
pan Ježek, ředitel základní školy. O prázdninách si chodil Ladislav zahrát na varhany
v kostele a v hospodě poblíž svého rodného domu často hrával na akordeon a zpíval
s místními hosty. Podle slov syna Ladislava
Neshyby ml. se vždy cítil být „Jemničákem“ a rád se sem vracel.
Při hledání materiálů jsem s velkým
údivem narazila na informace o slovenském
pěvci a pedagogovi Ladislavu Neshybovi,
ročník 1955.
Nejprve jsem si myslela, že jde o omyl,
ale záhy jsem s údivem a radostí zjistila, že
se jedná o syna. Stejné jméno, stejný umělecký osud.
Podobně jako otec vystudoval operní zpěv a působil celou uměleckou kariéru na operních prknech na Slovensku.
Do souboru SND se dostal v roce 1991
a působil tam do roku 2007.
Nyní je v důchodu. Byl velice milý
a ochotný a poskytl mně další informace o
svém otci. A především chci poděkovat za
vzácné fotografie.
V tomto případě tedy platí stoprocentně
přísloví „Jablko nepadá daleko od stromu“.
Přejeme také mnoho zdraví a spokojenosti
jemu i celé jeho rodině.

Ladislav Neshyba se synem.

Pohled od zámku na rodinný domek,
ve dveřích maminka.

P. S.
Prosím případné pamětníky pana Ladislava Neshyby, aby nám předali informace, vzpomínky, jiné dokumenty. Budu moc
ráda, když se naše materiály o panu L. N.
obohatí o další vědomosti. Předat je můžete
na Infocentru nebo přímo v ZUŠ Jemnice.
Děkuji.
Luba Jánská
12 / Jemnické listy / listopad 2017

Místo posledního odpočinku v Bratislavě.

Poděkování Nadačnímu fondu Albert
I v letošním roce se zapojil náš domov do projektu „Bertík pomáhá 2017“, který každoročně vyhlašuje Nadační fond Albert. Podobně
jako v minulých letech byl projekt zaměřen na letní dětské tábory
a zájmové aktivity našich dětí.
Díky projektu se většina dětí zúčastnila letního tábora Zvůle, kde
se jim moc líbilo. Mezi zájmové aktivity patřilo školné za zájmové
kroužky a materiál do kroužku keramiky, který již několik roků funguje přímo v domově.
Finanční podpora v tomto roce činila 35.000 Kč. Tato částka je pro
nás velkou pomocí a Nadačnímu fondu Albert za ni moc děkujeme.
Marie Šprinclová, DD Jemnice

Služby LPS stomatologické - 1. 11. - 30. 11. 2017
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
4. 11. sobota
5. 11. neděle
11. 11. sobota
12. 11. neděle
17. 11. svátek
18. 11. sobota
19. 11. neděle
25. 11. sobota
		
26.11. neděle
		

MUDr. Klíma Pavel, PBS, Průmyslová 162, Třebíč
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n. O.
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n. O.
MDDr. Blažek Jan, Sv. Čecha 840/39, Třebíč		
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n. O.
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n. O.
MUDr. Látal Petr. Kpt. Jaroše 2, Třebíč		
MUDr. Lhotská Kateřina,
ESTHES s.r.o., Sokolská 3, Třebíč			
MUDr. Lhotská Hofírková Kateřina
ESTHES s.r.o., Sokolská 3, Třebíč			

Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice

568 804 730
568 620 248
568 620 248
568 844 002
568 620 248
568 620 248
568 826 201
568 840 820
568 840 820
Pavla Svobodová

(So, Ne, svátky 8.00 – 10.00 hodin)
4. 11. - 5. 11. 2017
11. 11. - 12. 11. 2017
17. 11. - 19. 11. 2017
25. 11. - 26. 11. 2017

MUDr. Marková, THK, tel.: 384 456 215
MUDr. Matoušková, Nemocnice Dačice, pav.č.1, tel.: 384 358 291
MUDr. Lacinová, Nemocnice Dačice, pav.č.1, tel.:384 358 294
MUDr. Musilová, Na Příkopech 75, tel.: 384 420 638

Aktuální informace a případné změny najdete na stránkách města Dačice
http://www.dacice.cz/mesto-3/mesto/zdravotnictvi/
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Dušičky
Listopad je měsíc, který nám svou podzimní náladou každoročně připomíná, že přišel čas spadaného listí a kořeněných vůni tříslovin. Pole vydala svou úrodu a poslední
produkty pozdního sběru jsou již blíže k našemu stolu. Také vše, co uzrálo v zahradách
a vinohradech, bylo již sklizeno. Na Vysočině k nim patří jistě kadlátka či švestky a na jižní
Moravě sladké plody vinohradů. Obojí však musí nejprve projít kvasným procesem, a to
první i navíc proměnou v pěstitelských pálenicích. Kdo takto uzavřel zahradníkův rok, ten
se nemusí obávat ani posledního ročního období – a letos ohlášené tuhé zimy. Dle potřeby
se v tom čase může zahřát vně i zevně a přírodě dopřát pod sněhovou duchnou zasloužený
odpočinek.
Předposlední měsíc roku nám však též připomíná, že i každý člověk má před sebou
podzim dozrávání a přechod do odpočinutí. Závan této skutečnosti jsem si osobně uvědomil, když mně před třemi lety z třebíčské správy soc. zabezpečení přišla výměra starobního
důchodu. Ano, tak jsem se ze dne na den stal penzistou. Naštěstí člověk je starý tak, jak se
cítí, a já se, bez zaklepání na dřevo – piliny to nejistí, po dvou opravách kolen a žlučníku
ještě cítím… Je však jasné, že nikomu, kdo se pomalu, ale jistě blíží k sedmdesátinám,
neslouží „bratr osel“ - jeho tělesná schránka bez zádrhelů. Někomu hapruje srdce, jinému
žíly a dalšímu třeba nervy. Vyladit srdeční činnost se dá stimulátorem či bypasem, na žíly
platí tlaková punčocha v kombinaci s detralexem a oslabenou psychiku ošetří deci červeného či v jemnické léčebně. Její krásný objekt vykukuje z obnoveného arboreta s věžičkou
a trámovými prvky ve fasádě a zve přímo k zastavení – myslím samozřejmě zvenčí.
Aby si člověk i ve stáří užil vnoučat a ranní vstávání posunul, až je “do růžova“, ten
nesmí jet stále na plný výkon, a zvláště v penzi si dopřávat oddechový čas. Vyšaltr pro tělo
i pro duši má být součástí každého dne. Vyvážený rytmus činnosti a odpočinku nám může
prodloužit život a chránit tělesnou, duševní i duchovní svěžest před předčasným opotřebováním. Umění relaxovat se musí člověk učit již od malička. Tak, jako je těžké odlákat
dítě od hry ke společnému stolu na oběd či večeři, tak ani dospělí někdy neví, kdy tzv.
v nejlepším přestat. Zaujetí při hře i práci je dobré, ale nesmí být sebedestruktivní. Kdo se
příliš vyčerpá a musí tzv. vše dodělat, ten nejspíš dodělá sám sebe. Pak totiž nemá již sílu
se sdílet v rámci rodiny či přátel a utíká v důsledku únavy do bezvztahových komunikací
s obrazovkou televize nebo internetu v kombinaci s alkoholem. To však není odpočinek, ale
další výdej energie. Navíc Bůh, který je Láska, se zpřítomňuje jen tam, kde je prostor
pro vzájemné vztahy: kde jeden naslouchá druhému a má pro něj čas.
Tato obohacující bytostná propojenost s druhými má hluboký smysl a má se rozvíjet
po celý život. Je potřebná v dětství, dospělosti a je též nezastupitelná ve stáří, a zvláště při
osobní omezenosti či nemohoucnosti. Útlum činností jedněch je vždy možné vyvážit aktivní blízkostí druhých, těch, kteří se s nimi podělí o své aktivity a svěří se i jim i se svými
starostmi. Tak se naplňuje i Ježíšova výzva: „Radujete se s radujícími a plačte s plačícími.“
Řím 12, 15
Všechno, co jsme měli vykonat a nevykonali, nám bohužel bolestně vyvstane na mysli
v čase, kdy naši blízcí a bližní mezi námi již nebudou. Ani pak si však nemusíme zoufat.
Nabízí se nám možnost projevit vděčnost a lásku k našim drahým zesnulým na místech
posledního odpočinku jejich tělesných ostatků. Hřbitovy, urnové háje a rozptylové loučky
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vypovídají o trvalé památce našich blízkých. Upravené hroby, čerstvé květiny a rozsvícené
svíce jasně hovoří o tom, že o většině z nich neplatí ono lidové rčení: „Sejde z očí, sejde
z mysli“.
Letošní vzpomínková bohoslužba na všechny zemřelé spojená s modlitbou za „dušičky“ bude ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v kostele sv. Jakuba na jemnickém hřbitově
v 18.00 hodin a začne zpěvem prosebných a kajících litanií.
Boží milosrdenství nám totiž umožňuje, abychom překročili zdánlivě nezdolatelnou
propast mezi světem živých a zemřelých. Můžeme se tak angažovat v jejich prospěch
a prokázat jim i touto formou duchovní péči: Vyprosit jejich duším, aby po všech životních
zastaveních, selháních a pádech nalezly pokoj a smír. Můžeme prosit nejen za ně, ale i za
nás, aby naše dluhy lásky, vděčnosti a milosrdenství byly laskavým nebeským Otcem smazány a odpuštěny a další omezeny či nečiněny. Vždyť asi nikdo nechce vědomě ani dobrovolně konat skutky zla. I svatý Pavel píše: „Ó, já nešťastný člověk: Chci dobro, ale vychází
mi z toho zlo.“ Řím 7, 21. Proto polehčující okolnosti a důvod k odpuštění selhání najde
náš milosrdný Otec ve prospěch každého kajícího hříšníka. Nebojme se proto viny druhým
odpouštět a ty své uznávat a z nich se vyznávat. Můžeme tak činit i zpěvem písně Matičko
Kristova, klíčnice nebe, za duše v očistci prosíme tebe. Zhřešily v slabosti, chybily
v zlobě, v lásce však volají, Matičko, k tobě. Přiveď je z očistce k novému žití, ať věčné
světlo jim v nebesích svítí.“
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Policisté se při dopravně bezpečnostní akci
zaměří na řidiče u železničních přejezdů
Dopravní policisté Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina připravují na nadcházející podzimní období celou řadu dopravně bezpečnostních akcí, v jejichž rámci se mimo
jiné zaměří na kontroly železničních přejezdů, a to zejména s ohledem na dodržování všech
ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Od začátku letošního roku do konce září došlo na železničních přejezdech v Kraji Vysočina k celkem jedenácti dopravním nehodám, při kterých zemřela jedna osoba a čtyři
osoby byly zraněny těžce. V loňském roce došlo v Kraji Vysočina za stejné období k celkem
šestnácti dopravním nehodám, při kterých byly usmrceny dvě osoby a sedm osob utrpělo
lehké zranění. V letošním roce se tedy na železničních přejezdech stalo o pět nehod méně
než v roce předcházejícím.
Je důležité si uvědomit, že při dodržování zásad správného přejíždění železničního přejezdu se výrazně snižuje riziko srážky s vlakem nebo s jiným drážním vozidlem, při kterých
ve většině případů dochází k velmi vážným zraněním. Z tohoto důvodu si pojďme připomenout a oživit několik základních pravidel, kterými by se řidiči přejíždějící železniční
přejezd měli řídit.
Před přejetím železničního přejezdu si musí řidič počínat zvláště opatrně a mít na zřeteli, že vlak nedokáže vzhledem ke své hmotnosti zastavit okamžitě před překážkou. Brzdná
dráha vlaku se počítá ve stovkách metrů, a to i při relativně nízké rychlosti vlakové soupravy. Řidič vozidla se proto musí vždy přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně
přejet.
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Řidiči vozidel se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijeli.
Nejde-li o souběžnou jízdu vozidel nebo o jízdu ve více jízdních pruzích v obci, smějí
vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.
Ve vzdálenosti padesáti metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí
řidič jet rychlostí nejvýše třicet kilometrů za hodinu. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu
přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí padesát metrů před železničním přejezdem
a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše padesát kilometrů za hodinu. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo
mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled
na trať.
Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd v těchto případech:
1. je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu
přejezdového zabezpečovacího zařízení
2. je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení
3. sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory
4. je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li
slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu
přejezdového zabezpečovacího zařízení
5. dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným
nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem
6. nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě
V případech, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly
signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo je-li dávána výstraha přerušovaným
zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo sklápějí-li se,
jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory, smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze
tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit
se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy.
Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy. Řidič musí mít na paměti, že zaměstnanec provozovatele dráhy je oprávněn v blízkosti železničního přejezdu zastavovat vozidla. Znamení
k zastavení vozidla dává vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti
červeným světlem, kterým pohybuje v horním půlkruhu.
Při jízdě přes železniční přejezd musí řidič dodržovat i další pravidla silničního provozu.
Na železničním přejezdu nesmí předjíždět další vozidla, otáčet se a couvat. Na železničním
přejezdu a ve vzdálenosti 15 metrů před ním a za ním nesmí zastavit a stát. Řidič nesmí užít
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dálková světla, mohl-li by být oslněn strojvedoucí vlaku nebo řidič protijedoucího vozidla.
Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla,
pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.
Pokud řidič motorového vozidla poruší tato pravidla pro jízdu přes železniční přejezd,
dopouští se přestupku v dopravě. Za takový přestupek mu hrozí uložení sankce ve správním
řízení až do výše pěti tisíc korun, sedm trestných bodů a zákaz činnosti spočívající v řízení
motorových vozidel, a to až na šest měsíců. V případě, jedná-li se o chodce, hrozí mu v příkazním řízení na místě pokuta až do výše dvou tisíc korun.
K poslednímu vážnému případu střetu vozidla s vlakem došlo 27. července v odpoledních hodinách na železničním přejezdu v obci Čechočovice na Třebíčsku. Tato nehoda si
vyžádala jeden lidský život. Celková způsobená škoda zde byla vyčíslena na více než dvě
stě tisíc korun.
K poslední dopravní nehodě, kdy řidič nerespektoval světelné signály přejezdového zabezpečovacího zařízení, svítící střídavě červeným světlem, ani zvukové signály přejezdového zabezpečovacího zařízení a vjel na železniční přejezd v době, kdy tudy projížděl vlak,
došlo ve středu 27. září u obce Obrataň na Pelhřimovsku. Při této dopravní nehodě vznikla
škoda v celkové výši téměř dva a půl milionu korun a policisté v této souvislosti zahájili
trestní stíhání osmapadesátiletého řidiče nákladního vozidla, kterého obvinili ze spáchání
trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za což mu v případě prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody až na pět let.
nprap. David Linhart,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - oddělení tisku a prevence

Den otevřených dveří na Gymnáziu a SOŠ
Moravské Budějovice
I letos jsme připravili Den otevřených dveří, který Vám umožní navštívit naši školu,
projít téměř všemi učebnami, dozvědět se podrobné informace o studiu na naší škole od pedagogů i samotných studentů, vyzkoušet si zajímavé aktivity nebo třeba zjistit, jak vypadají
přijímací zkoušky na střední školu a jak na ně, abyste je v pohodě a s úspěchem zvládli.
Rádi bychom Vás tedy pozvali na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v době od 14.30 do 17.00 hodin.
Z činností, které u nás můžete zažít, pro Vás některé vybíráme:
Informace o přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky, taktika a strategie,
krátký test nanečisto.
Učebny a laboratoře biologie, chemie a fyziky – naučná přírodovědná stezka s úkoly,
křížovkami a závěrečnou aktivitou v laboratoři, řada zábavných i poučných chemických
pokusů, např. úspěšné „hořící ruce“, fyzikální jevy v režii samotných studentů.
Ukázka práce kroužku robotiky s roboty Lego EV3, do které se můžete zapojit i Vy.
Ukázka toho, jak probíhá státní zkouška z psaní na klávesnici, a to v podání studentů
oboru veřejná správa.
Psaní na klávesnici v programu ATF, které si Vy sami můžete zkusit.
Ukázky arteterapie, sportovní a rekondiční masáže v podání studentů oboru sociální
činnost.
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Ukázka metodických listů pro práci s různými cílovými skupinami (děti, senioři, handicapovaní).
Jde také o poslední den, kdy je v prostorách školy k dispozici výstava Školákem ve
válečných letech a aktivity (kavárna, divadlo, …) s tím spojené.
Hudební produkce našich studentů.
Pro školní rok 2018/19 přijímáme žáky do těchto studijních oborů:
79-41-K/61 GYMNÁZIUM – 1 třída (30 žáků). Šestiletý studijní obor je určen pro
absolventy 7. ročníků ZŠ se studijními předpoklady a nadáním.
79-41-K/41 GYMNÁZIUM - 2 třídy (60 žáků). Čtyřletý studijní obor je určen pro
absolventy 9. ročníků ZŠ. Žákům poskytujeme všeobecné vzdělání a jsou připravováni především ke studiu na vysokých školách.
68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - 1 třída (30 žáků). Čtyřletý studijní
obor je určen pro absolventy 9. ročníků ZŠ. Žáci jsou připravováni na práci odborných
referentů veřejné správy či samosprávy. Stěžejními předměty jsou veřejná správa a právo.
75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST – 1 třída (30 žáků). Čtyřletý studijní obor je určen pro absolventy 9. ročníků ZŠ. Žáci jsou připravováni na práci se širokým spektrem
klientů v rámci všech sociálních institucí se zaměřením na sociální poradenství, sociálněprávní prevenci, osobní asistenci a krizovou intervenci.
Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky do všech oborů vzdělávání.
Informace o podmínkách přijímacího řízení budou zveřejněny na www.gymsosmb.cz.
Školu nemusíte navštívit jen o Dni otevřených dveří, jsme Vám k dispozici kdykoli po
předchozí domluvě.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás.
Mgr. František Dubský, Mgr. Blanka Roupcová

K čemu je svobodná vůle?
Právě proběhly parlamentní volby. Máte-li dojem, že váš hlas něco změnil, pak zřejmě
patříte k menšině šťastně přesvědčených. Účastí na volbách jsme se ve skutečnosti elegantně vzdali vlivu na rozhodování o věcech veřejných. Ode dneška budou po čtyři roky rozhodovat jiní a nemusejí to být zrovna ti, kterým jste dali hlas. Ti si možná řeknou: dals nám
volební lístek, už nás nezajímáš. Prohlásit, že volič je svrchovaný pán (viz JL září 2017) je
známkou bujného optimismu.
Já mám pochybnosti. Netuším, k čemu by hra na volby měla být dobrá. Ve většině
běžných situací přece volit stejně nemůžeme a nikdo se nad tím nepozastavuje. Nedovedu
si představit, že by si žáci volili učitele jen proto, že by si přáli změnu nebo zaměstnanci
ve firmě šéfa, aby si mohli zkrátit pracovní dobu. Slyšel jsem, že úplně na začátku si věřící
volili i biskupy a faráře. Naštěstí se od té praxe rychle upustilo.
Moderní institut voleb je zbudován na přesvědčení, že lidé sami vědí, co je pro ně dobré
a že mají svobodnou vůli. Obě premisy jsou pochybené. To dokazoval holandský filozof
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Spinoza. Jeho zásadou byla láska k osudu (amor fati). Mně taky připadá, že člověk je šťastnější, když pokorně přijímá nezbytné a když se ztotožní s rolí, kterou mu život přidělil.
Kterou stránku života jsme si vlastně zvolili doopravdy? To, zda jsem muž nebo žena,
bylo mi dáno před narozením. Nechápu lidi, kteří v této věci vyžadují revizi a nárokují si
právo volby. Divím se, že aby změnili pohlaví, jsou ochotni podstoupit i celkem složité
operace.
Státní příslušnost či náboženské vyznání si taky nevybíráme, je nám to přiděleno víceméně narozením. Na tom nic nemění ani nejnovější zákon v Lucembursku, jenž zrušil
náboženství ve školách. Domnívá-li se zákonodárce, že bez výuky náboženství budou mít
děti svobodu konfesijní volby, pak se mýlí. Co by z tebe, půvabná křesťanko, bylo, kdyby
ses narodila v Sýrii? Nejspíš muslima a já bych tvou zahalenou tvář nikdy nespatřil, což by
možná bylo škoda.
Ještě že zbývá iluze svobodné volby v manželství. Ale i ten, kdo si v souladu se zákonem partnera či partnerku vybral svobodně, občas přemýšlí o tom, zda na tak vážnou volbu
byl tenkrát dost zralý. Proč mu rodina neporadila? Pokud má ale za to, že si náhodou zvolil
dobře, je to štěstí a lze jen závidět.
Je asi dobře, že sourozence ani děti si nevolíme. Každý by totiž chtěl jen první jakost.
Zvolit si děti může doopravdy jen rodič, pokud je adoptuje, ale i to většinou ve věku, kdy
ještě neví, co z nich bude. Ostatní dostávají děti od Pána Boha či jim je donáší čáp. Znáte to:
sousedka si přála dceru, má syna. A tak je tomu s mnohými jinými volbami. Třeba s volbou
povolání. Kolik z nás se skutečně stalo tím, o čem jsme v útlém věku snili? Ruku na srdce.
Existují ovšem i výjimky. Mne těší, že jsem si na rozdíl od mnohých z vás mohl svobodně a dobrovolně zvolit alespoň své nynější bydliště. Se svým znojemským původem jsem se
totiž nikdy nedokázal smířit. Za značku ZN na svém autě jsem se několikrát doslova styděl.
Vzpomínám si, jak mi při první cestě do Brna nějaký řidič spílal a posílal mě z nepřehledné
křižovatky domů sbírat okurky. Mne však táhla vysočina. A tak jsem se jednoho krásného
dne rozhodoval mezi Brtnicí, Třeští a Jihlavou. Ve všech těchto městech, jak jsem zjistil, se
ale narodili slavní lidé. A já nechtěl žít ve stínu slavných. Vyhrála to Jemnice. Upřímně se
přiznávám, že jsem své volby dosud nelitoval. Doufám, že tomu tak bude i nadále.
Milan Růžička

Malé zamyšlení nad pošetilostí moci
„Když nemají chleba, ať jedí koláče“. Tento výrok na adresu hladovějících poddaných
je připisován francouzské královně (a dceři Marie Terezie) Marii Antoinettě. Nevíme, zda je
to skutečně pravda. Vhodně to však ilustruje dekadentní a naivní život vysoké aristokracie
v roce 1782, v předvečer Velké francouzské revoluce. V té době se ve Francii žilo hodně zle
hlavně „třetímu stavu“, zejména pak rolníkům. Ti svou prací živili celý stát a byli současně
nejchudšími obyvateli Francie. Často žili v nesnesitelné bídě. Ačkoliv státní dluh dosahoval
závratných výšek, daně platil jenom třetí stav. Často byly absurdní – třeba daně z komínů,
šatů či oken. Král vládl podle hesla „po nás ať přijde třeba potopa“. Markýzové a hrabata
(zejména ti u dvora) si tak žili na vysoké noze a lid, zatížený daněmi, strádal. Vysoká aristokracie odmítala jakkoliv pracovat. Bylo to pro ni ponižující. Jak pošetilé byly tyto postoje
krále a šlechty, ukázala situace po revoluci.
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Nastal krvavý teror organizovaný jakobíny. Pod gilotinou skončily desítky tisíc lidí
- tzv. „nepřátel revoluce“. Posléze tam skončila i většina jakobínů. Revoluce pozřela své
děti. To vše jenom proto, že nebyly vážně řešeny velmi vážné problémy života lidí.
Příklad pošetilosti z jiného soudku - „Zabili jste nám strejčka, tak tady máte přes
držku“. Takto lapidárně komentoval Haškův dobrý voják Švejk vyhlášení války Srbsku.
„Zabitím strejčka“ měl pochopitelně na mysli úspěšný atentát na arcivévodu a následníka
trůnu Františka Ferdinanda d›Este v Sarajevu. Měsíc po atentátu, 28. července 1914, vyhlásil císař odvetou válku Srbsku. Na základě předchozích spojeneckých smluv následovala řetězová reakce ostatních států a během jednoho měsíce se ve válečném konfliktu ocitla většina
Evropy. Hlavním následkem dlouhého a krvavého konfliktu byly pochopitelně miliony
mrtvých. Dalším významným následkem byl pak zánik Rakousko - Uherska, carského Ruska,
Německého císařství a Osmanské říše a vznik nástupnických států, mj. Československa.
Pozdějším důsledkem této války byl nástup nacismu v Německu a II. světová válka. Stály
tyto důsledky za život jednoho následníka trůnu? Zajímavé a příznačné přitom je, že
o příčinách tohoto konfliktu se dodnes jenom spekuluje. Americký prezident Wilson odeslal
v roce 1916 všem bojujícím stranám dopis, ve kterém jim položil jednoduchou otázku - jaké
jsou cíle války, kterou vedou, a zda jich už bylo dosaženo. Nedostalo se mu žádné odpovědi. Prostě se bojovalo a umíralo v důsledku pošetilého činu stařičkého pošetilého monarchy
Františka Josefa II. za asistence dalších pošetilých „mocnářů“. Čeho chtěl císař dosáhnout
válkou? Nevíme. Tento člověk přitom neřešil skutečné problémy své monarchie, zejména
snahu národů o emancipaci. Pokud by totiž tyto problémy byly vážně řešeny, nemuselo dojít k válce a my jsme mohli možná ještě dnes žít v monarchii. Historie je plná příkladů pošetilosti mocných (třeba podpis Mnichovské dohody). Nemá žádný smysl tady vyjmenovávat
všechny. Přesto se však nabízí otázka - poučili se dnešní mocní z historie? Domnívám se, že
nikoliv. Viz například snaha mocných o vytvoření evropského „superstátu“, jenž nemá ani
sebemenší naději na úspěch. Evropa má totiž v současné době spíše tendenci se regionalizovat (Brexit, Skotsko, Katalánsko, Padánie, Korsika atd.). Mocní však o sjednocení usilují
bez ohledu na následky těchto snah. Dalším příkladem pošetilosti je i neřešení vážných
problémů spojených s ekonomickými migranty v Evropě.
Příkladů pošetilosti najdeme i u nás hodně. Společným jmenovatelem celostátní i komunální politiky je to, že se neřeší skutečné problémy, které lidi trápí. Řeší se zato pseudoproblémy, které jsou uměle vytvořené. Politici žijí ve svém mikrosvětě. Tvoří hromady zákonů,
které nikdo nepotřebuje (to aby se o vládě nedalo říct, že není „dynamická“). Nemluví s lidmi a ani nemluví lidsky (mají své „ptydepe“). Můžeme se jenom modlit, aby to za daných
okolností neskončilo tak (nebo podobně), jako ve výše uvedených dvou případech.
A abychom nechodili daleko, pošetilost mocných existuje i u nás, v Jemnici. Sdružení
nezávislých kandidátů (ale i jiní občané) nesčetněkrát kritizovalo naše radní za konkrétní
věci. Ke konkrétní reakci na konkrétní a adresnou kritiku však nikdy nedošlo. Zato nekonkrétností můžeme najít hromady.
V předminulém čísle Jemnických listů je například pisatelům (či „spisovatelům“) nekonkrétně spíláno že:
nejsou a nechtějí být informováni,
nevyužívají „celou plejádu informačních kanálů“,
plodí slohové útvary, které jsou plné nepřesností, ale „míří cíleně a přesně“,
nechtějí chodit na radnici, „nepřicházejí se svým námětem, abychom jej mohli řešit“.
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Legračnost tvrzení v poslední odrážce je zřejmá a jenom Bůh ví, co tím chtělo být
řečeno. K prvním třem tvrzením se však vyjádřit musím. Požadoval jsem na vedení města
informace ke stavu kanalizace a komunikací v ulici Pod Tržištěm. Chtěl jsem tedy být informován. Z „plejády“ komunikačních kanálů jsem vybral modul „Závady a nedostatky“ na
stránkách města. Dodnes jsem neobdržel žádnou informaci (stačil by jednoduchý e-mail).
Zplodil jsem slohový útvar namířený cíleně a přesně na výše uvedená fakta. Tento slohový
útvar byl zveřejněn. Žádná nepřesnost v něm nebyla. A pokud byla, ať mi někdo konkrétně
řekne v čem.
V renesančním právu bylo ustanovení, že měšťan mohl být za kritiku radnice oběšen,
byť hovořil o zjevných faktech. Jak se budou kritici řešit u nás, zatím není známo. Nějaké
návrhy v tomto směru podal pan Růžička v minulém čísle Jemnických listů. Jen mi není
jasné, odkud se berou jeho tvrzení o motivaci „potížistů“. Zná je osobně? Odkud ví, o co
jim jde? Ví o nich vůbec něco? Nebo je skutečně posuzuje podle sebe?
A pokud jde o informovanost občanů - v době internetu není nic jednoduššího než jeho
prostřednictvím informace včas zveřejnit a vyhnout se tak mnohým nedorozuměním. To
musí občané opravdu pokaždé vážit cestu na radnici, jak nás vyzývá pisatel inkriminovaného článku?
Ing. Vincent Strebeľ

Pár slov k článku „Rok v Kanadě“ v JL, říjen 2017
Skladbu příspěvků do Jemnických listů takovou, jaká je, považuji za správnou. Okénka
vedení města a kraje, hasičů, policie, kulturních institucí a občanských spolků slouží informovanosti občanů a to je smysl Jemnických listů. I když se příslušné příspěvky někdy
jeví jako stereotypní a trochu nudné. Zvýšit čtivost Listů může občasný zajímavý článek
či dobrodružný příběh. Tuto roli sice plní i kritické příspěvky, které i někdy někoho urazí,
a ten se příště zase ozve, víc však např. články nebo fotografie třeba z jemnické historie.
Jenže historie je jen jedna, témata brzy dojdou. - A Listy vycházejí každý měsíc.
Takže jsem se zaradoval, když jsem v říjnových Listech uviděl titulek „Rok v Kanadě“.
Ale následovalo zklamání. Jediné, co jsem se z příspěvku dověděl, byly ceny nájmů a ceny
benzinu a vůbec celkově nemožné podmínky k životu. Nic, co by čtenáři přiblížilo zajímavé
zvláštnosti tamního života. Jako by jemničtí čtenáři neměli jiný zájem, než kolik stojí ten
žvanec. (Jen jsem nakonec nepochopil, proč se autor nějak nechystá k návratu do Česka.)
Sám mám dost hojné zkušenosti ze Spojených států a zavadil jsem i trochu o Kanadu.
Dost na to, abych poznal, že se Kanada od USA zase tolik neliší a lidé ani tam neumírají
denně hladem na ulici, alespoň ne hromadně. Není sporu o tom, že tam zdaleka není všechno jen dobré, ale proto přece ještě nebudeme čtenářům zamlčovat všechno to zajímavé, co
tam lze vidět a zažít a dozvědět se o zemi tak vzdálené a odlišné.
Jak jsem uvedl, mám jisté vlastní zkušenosti, více z USA, něco málo z Kanady. Zažil
jsem či se dozvěděl z přímého vyprávění spoustu zajímavých příběhů jak prostých lidí,
tak příběhů z „velké“ historie, které dokáží velmi autenticky vykreslit pro nás skutečně
zvláštní, někdy až exotické životní podmínky tamních lidí. Takže to jde, ne že ne. Že by toto
jemnické čtenáře Listů nezajímalo?
Ing. Kopeček, Plzeň
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Zamyšlení nad osudem věcí
Kdykoliv jsem v minulosti navštívila jemnickou spořitelnu, vždy jsem se zalíbením hleděla na krásný obraz, na němž byla vyobrazena část našeho městečka. Dnes jsem poprvé po
rekonstrukci navštívila tento peněžní ústav. O tom, jak jsem se zde cítila po jistě nákladných
úpravách, se raději ani nebudu rozepisovat a vlastně proti gustu žádný dišputát.
Na dotaz, kde je obraz, mi bylo sděleno, že by se tam nehodil, a tak jen přemýšlím, kde
asi leží či zda se už našly prostory, které by opět zdobil. Věděl by ještě někdo ze starších
obyvatel, kdo a pro jaké účely jej nechal namalovat a kdo byl autorem? Vždycky jsem měla
pocit, že tento obraz patří do Jemnice.
Kde se tedy nyní nachází? Určitě nejsem jediná, koho odpovědi na tyto otázky
zajímají.
Marie Teplanová

Můžeme nahlédnout do městské kroniky?
Při likvidaci starých městských zpravodajů jsem narazil na tento text z roku 2001: „Podle směrnice o vedení pamětních knih obecních je povinen městský úřad předkládat alespoň
jednou za tři roky po 14 dnů kroniku města k nahlédnutí všem občanům.“
Příslušný městský úřad tehdy upozornil občany, že kronika města bude vystavena k nahlédnutí po dobu dvou týdnů na odboru společenských záležitostí a kultury. Přestože čtu
Jemnické listy poměrně pozorně, neuvědomuju si, že bych podobnou výzvu někdy viděl.
Ptám se tedy, zda tato směrnice dosud platí a kdy bude jemnická městská kronika na dva
týdny zpřístupněna?
Věřím, že nám to příslušní činitelé na stránkách Jemnických listů bezodkladně sdělí.
Jsem přesvědčen o tom, že nejsem sám, kdo by si jemnickou kroniku chtěl prohlédnout.
Děkuji za pochopení a ochotu.
Luboš Tesař

Pár připomínek
Měla bych pár připomínek k Radě města Jemnice. Velice nám chybí odpadkové koše
a pytlíky na psí exkrementy, a to od ulice Palackého. Musíme nosit toto nadělení až k budově pošty. Žádám o nápravu.
Druhá moje připomínka se týká cesty ke hřbitovu, ta je špatná nejen pro lidi, a nebezpečná i pro auta (kameny, výmoly), zvlášť nyní před svátky Všech svatých, kdy budou lidé
hojně navštěvovat hřbitov.
Dále bych měla připomínku k parku u psychiatrické léčebny (je krásný, ale opět chybí
odpadkové koše na psí exkrementy). Dalo by se to napravit?
Děkuji!
Eva Křivanová
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Kanada - Jakub Pospíšil
Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou - Mahátma Gándhí
Tímto krátkým citátem bych rád uvedl článek Jakuba Pospíšila. Děkuji mu tímto, že byl
ochoten napsat pár řádků. Po přečtení mého článku Jakubem a diskuzí s ním mě napadla
myšlenka přispívat do Jemnických listů pravidelněji, ať už svými příspěvky nebo články
dalších lidí. Jakuba mnozí z vás znáte, je to můj i váš spolužák, kamarád a spousta vás starších ho znáte z Jemnice jako malého kluka, běhajícího či jezdícího na kole kolem Jemnice.
Co je mým cílem:
Inspirace a změna myšlení z toho, že něco nejde na to, že stojí za to zkusit myšlenku
alespoň realizovat.
Pro koho je tenhle text určen:
Pro všechny, co budou chtít tyto řádky číst a pokusí se přemýšlet.
Zpětné reakce:
Budu rád za vaše reakce, otázky, náměty či případné články. tomas.kuchta@seznam.cz
Zdraví
Tomáš Kuchta
Díky Tomovi za info a možnost napsat pár vět o Vancouveru a životě v něm. V Jemnici
jsem žil 16 let a možnost sdílet nějaké zkušenosti s jejími obyvateli tady z druhého konce
světa je pro mě velkým potěšením a výzvou.
Po přečtení Tomášova článku mě napadla jediná věc: Té paní učitelce Strebeľové se ta
gramatika do té Tomášovy hlavy vtlouct vážně nepodařila.
To si samozřejmě jen dělám srandu. Naší češtinářce Strebeľové ostudu doufejme dělat
nebudeme. Rád bych upozornil na to slovenské měkké l‘v jejím příjmení, které jsem se tady
v Kanadě naučil celkem zdatně vyslovovat. Dalo to sice práci v obležení všech těch slovenských návštěvníků, imigrantů a bláznů, o kterých Tomáš psal, ale zmáknul jsem to celkem
obstojně. Ale tím rozhodně nechci říci, že by tu bylo pouze mnoho Slováků, jen mi jich tu
mnoho přirostlo k srdci. Jsou to přece jen naši bratia. Návštěvníci, imigranti a blázni jsou tu
z celého světa a člověka tu někdy překvapí Asiat, který umí plynule jen španělsky a trochu
anglicky a to proto, že je nějakou čtvrtou generací japonských přistěhovalců do Peru, který
přijel studovat angličtinu do Kanady. Zamotané, co říkáte?
Ale teď vážně k myšlence, která mě opravdu napadla po tom, co jsem si Tomášův článek
přečetl. Došlo mi, že jsem to viděl téměř stejně před těmi zhruba 7 lety, co jsem do Kanady
poprvé přijel. Pravděpodobně s tím rozdílem, že jsem na všechno nadával mnohem víc než
on. Všechno je hrozně drahé, ceny musím přepočítávat, protože jsou bez daní, pořád prší,
pořád mám mokro v botách a proboha, co to tu mají za chleba??!! Šokující pro mě bylo,
že nepřesvědčím barmana, aby mi dal pivo po druhé hodině ranní. DĚS!!! Na některé věci
jsem si ale zvykl hned, jako třeba na zákaz kouření v hospodách, ale o tom dnes Čechům už
nemusím moc vyprávět. Některé věci pro mě byly jen zvláštní či směšné, jako třeba křižovatka se čtyřmi značkami stop z každého směru. Jak bude kdo vědět, kdy může jet, pokud
stojí z každého směru jedno auto?
Po studentském životě v Brně pro mě bylo naprosto nepřekousnutelné to, že si nemůžu
dát pivo někde venku na lavičce. Jak už Tom zmiňoval, tak jakákoliv konzumace alkoholu
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na veřejnosti je tu trestná a alkohol si můžete koupit jen ve specializovaných obchodech.
Ale pozor, já se svojí dětskou nevinnou tvářičkou jsem vždy musel předložit doklad a dokázat, že mi je 19 let, což je věk, kdy vám alkohol legálně mohou prodat. No jo, ale jeden průkaz tady v Kanadě nestačí, musíte mít vždy dva, pokud teda nemáte dva metry jako Tomáš.
Nosit s sebou pas není zrovna nejlepší nápad a jeden můj český řidičák je dostatečně nikdy
nepřesvědčil. Takže jsem se mnohokrát vracel domů bez piva a nemohl jsem se dočkat, až
se vrátím zpátky domů do Česka, kde si můžu koupit pivo v každé samoobsluze. Dnes se
na to ovšem dívám jako na zcela absurdní důvod, proč bych byl mnohem radši v Česku
než v Kanadě. Co mi ve Vancouveru a okolí dlouho chybělo a dodnes chybí, jsou prázdná
a klidná místa. Lesy, kam si člověk zajde na houby a nepotká ani živáčka. Polní cesty s nějakým tím posedem, který láká k výhledu do krajiny. Tady jsem nic podobného nikde nenašel.
Všechny parky jsou vždy plné lidí a chvíli pro sebe člověk těžko najde, resp. nenajde takové
místečko jako třeba v okolí Jemnice. Takové, kam se dá v létě zajet na třešně, švestky či nějaké jiné ovoce. Tady je všechno ovoce jedině v obchodech nebo na nějakých soukromých
farmách, prostě severoamerická kapitalistická země. Vše má vlastníka. Hodně věcí je tu
prostě dosti nalajnovaných a člověku tu nezbývá moc prostoru pro nějakou improvizaci. Už
třeba to vylezení na strom je tu něco dosti zvláštního.
Po několika letech ale člověk zjistí, že bez té improvizace je ten život tak nějak jednodušší. Dojde mu, že je vcelku dobré vědět, kolik peněz cpe do státní kasy každým nákupem
a to, jestli nezaplatí 30 ale 35 dolarů za nákup, není až taková tragédie. Taky mu dojde, že
není až takový problém se domluvit na té čtyřstopkové křižovatce, kdo pojede první, zvláště
potom, co vám někdo vysvětlí, proč takové křižovatky existují. Ty jsou zvláště v obytných
zónách a na místech, kde je velké riziko nehody, protože tím, že tam každý musí zastavit,
tak nehoda, která se nedej Bože, stane, je vždy jen v rozjezdové rychlosti. Tak to snad
znamená i nějaký ten nezmařený život, ne? A hlavně, kam bych měl taky pořád spěchat!?
No ale docela nedávno mi tu došla úplně jiná, a velice důležitá věc: Život není jen o tom
lít do sebe pivo!!! Plno mých teď už přátel mi mnohokrát řeklo, že nepijí alkohol. Po tom,
co jsem je politoval a zeptal se jich na jejich zranění či nějaký jiný závažný důvod, proč
tak činí, mi odpověděli, že alkohol jednoduše nepijí, protože ho nikdy nepili a nebo že jim
to prostě nedělá dobře. Trvalo mi, řekl bych i několik let, než mi došlo, že bych s tím taky
mohl přibrzdit, s tím svým českým splávkem. Došlo mi, že je mnohem lepší vyrazit v sobotním dopoledni na kolo do lesa na nějaké super sjezdové traily, kterých tu je nespočet,
než se zotavovat z pátečního tahu až do nedělního odpoledne. Navíc s ušetřenou stovkou
v kapse. Abstinentem jsem se ovšem nestal, prozatím… - Když ona ta jedna orosená plzeň...
no, však to znáte. Řekl bych, že dost věcí tu je o dost dražších, ale s těmi životními lajnami,
o kterých jsem výše psal, je ten život tady jednodušší. Alespoň tak mi to přijde. Kanada má
rozhodně velkou spoustu problémů jako každá jiná země, ale přijde mi, že já se stejně můžu
více zaměřit na žití svého života a rozvíjet se, aniž bych řešil moc “zbytečných” problémů
okolo. Obrázek by si měl každý udělat sám, až sem dojede na rok na Working Holiday, což
tuším do 35 let může udělat každý. No vážně, není to až tak složité. 12 hodin v letadle a jste
tu. Jako pracovitého Čecha vás vezmou všude. Velmi nepřeháním. No a po takovém výletu
budete mnohem lépe vědět, kam se to vlastně vracíte a proč.
Může to být jen tím, že jsem měl štěstí a život tady je pro mě velice naplňujícím a velice pestrým, a proto mám pocit, že bych v Česku šťastnější být nemohl. Možná, kdybych
nenarazil na stejné lidi, byl bych už dávno zpět a žil svůj super českej život, ale teď mám
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dojem, že není lepšího místa pro mě, než je Vancouver. Město, které je plné kontrastů, jako
je ranní lyžovaní a odpolední opalovačka na pláži, jako je obrovské bohatství a úplná chudoba, stejně jako krása a hnus. Ten hnus však smyje vytrvalý vancouverský déšť, u kterého
se dá pracovat (pokud tedy pracujete pod střechou), studovat a nebo spát. No a pak, když
vyjde slunce, tak už tu zbyde jen ta krása. Člověk si pak vyjede na kole okolo moře, kouká
na hory, čerstvý a chladný vítr ho bije do tváře a on má pocit, že mu patří svět… Ale to už
je zase jen osobní pohled na věc.
Těžko bych hodnotil celou Kanadu tady z prťavé Britské Kolumbie, která je 11x větší
než Česká republika. Proto musím souhlasit s Tomášem, že je potřeba vyjet do světa, aby
si člověk trošku více uvědomil, co svět vlastně je a trošku lépe poznal i sebe sama. Nechci
znít, jako že jsem spolkl celý svět či snad jen všechnu jeho moudrost, ale myslím si, že
člověk by se měl snažit si toho za život ukousnout co nejvíc, aby z něj pak vyšlo nějaké
výživné hnojivo. No a takovým pestřejším soustem je vyjet, vyjít, vyletět kamkoli, a to ne
jen jednou a ne jen za humna.
Cheers z Kanady
Jakub Pospíšil

Víte, že…
Jistě jste si se zájmem přečetli článek, který do Jemnických listů v září 2017 napsala
paní O. Pitourová, nebo jste našli příspěvek v JL z 2/2003. Připomíná i občana Jemnice. Na
památníku na hřbitově si připomínáme bezmála 100 jemnických občanů. Pamatuji dobu,
kdy na svátek zemřelých byla celá plocha pomníku obklopena hořícími svíčkami. I dnes se
zde zastavuje řada lidí. Svíček ale ubylo.
V závěru článku paní Pitourové je připomínka sochy plukovníka Josefa Jiřího Švece,
kterou vytvořil sochař z Jemnice, Jaroslav Šlezinger. Byla slavnostně odhalena 29. 6. 1934.
Pluk. Josef Jiří Švec se narodil 19. 8. 1883 v Čenkově u Třeště. Bojoval u Zborova, patřil
k významným velitelům legionářů. Spáchal dne 25. října 1918 sebevraždu, když část jeho
jednotek odmítla splnit rozkaz. Jeho jménem byla po válce pojmenována sokolská župa,
ke které patřil i Sokol Jemnice. Sochu na jeho památku zhotovil sochař Jaroslav Šlezinger,
který bydlel v Jemnici, nyní Žižkova ul. 389. Socha stála před západní stranou sokolovny v Jemnici. Stála na žulovém podstavci a byla z pískovce. Slavnostně byla odhalena
29. 6. 1934. Slavnosti se zúčastnilo velké množství sokolů, ale i občanů. Byla to pro Jemnici velká událost.
Bohužel socha neměla dlouhého trvání. I když jsem se obrátil v JL na veřejnost, nepodařilo se více zjistit. Také není pamětníka, který by podal informaci o osudu sochy. Jen
pan Josef Kaláb připomněl, že se na posunu podstavce sochy ke zdi bývalých jatek podílel.
Snad se podaří zjistit více.
Vladimír Hrbek
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Kuťaska
Vyprávění o tzv. Kuťasce se v našem rodě dochovalo ve formě ústního podání už
téměř 150 let. Kuťaska bývala hospoda, která stávala na místě Fastovy vily, hned vedle
Malé branky (dobově zvané vnitřní).
Bohužel detailní fotografii původní hospody nemám a ani nevím, jestli vůbec existuje. Abych aspoň trochu připodobnil, o jaký objekt se jednalo, vyhledal jsem ve své
sbírce jednu pohlednici, která byla odeslána v roce 1899. Je na ní ze značné vzdálenosti budova vidět. Určitě byla postavena v době, kdy už městské hradby přestaly plnit
svoji obrannou funkci.
Tradovalo se, že to bylo zařízení nevalné pověsti. Kuťaska fungovala také jako
ubytovací hostinec – noclehárna, v té době se užíval název „herberg“. Přespávali v ní
různí obchodní cestující, a hlavně také tzv. tovaryši, což bývali nově vyučení mladí
muži různých řemeslných oborů, kteří chodívali pěšky do světa tzv. na zkušenou, jak
bylo tehdy zvykem. Budovu koupil a zboural v meziválečném období za první republiky stavitel Fast. Na jejím místě poté vystavěl vilu, která je dochována takřka v původní podobě. Na fotopohlednici od pana Drachovského z roku 1934 už je zachycena.
Za druhé světové války v ní bydlel Josef Schlegerhofer, který byl jeho rodinným příbuzným. Po válce se však musel vystěhovat, protože byl za války německým vládním
komisařem.
Při bourání staré hospody však došlo k hrůznému nálezu – pod podlahou jedné
místnosti byly objeveny dvě hodně staré lidské kostry. Podle policejního a antropologického ohledání prý patřily dvěma mladým dospělým mužům. Podle způsobu uložení
vše nasvědčovalo tomu, že se jednalo o oběti trestného činu.
Avšak oficiálním pátráním se nepodařilo zjistit žádné další okolnosti a důkazy. Taková událost se bleskově rozšířila po městě i okolí a lidé okamžitě začali vyslovovat
domněnky, kdo asi mrtví nešťastníci byli. Jedna pravděpodobná možnost mohla být,
že to byli někteří obchodníci s dobytkem.
Konkrétně se mohlo jednat o trhovce, kteří přicházeli z území dnešního jižního Slovenska nebo až z Maďarska. Tito přiháněli tehdy už vykrmené vepře (zvané bagouny)
a zde je prodávali řezníkům. Proto se jim přezdívalo „bagounkáři“. Bývali to prý svérázní lidé a mívali u sebe značně velké sumy peněz, což byla zřejmě jejich smůla.
Jako pravděpodobného pachatele začali lidé označovat nechvalně proslulého Johana
Georga Krasla1, který „působil“ i v našem regionu v době, kdy se pravděpodobně
vražda stala.
Tuto událost a zároveň záhadu už zavál čas a zůstala jenom ve vyprávění mých
předků.
K dnešnímu příspěvku přikládám dvě historické pohlednice, jejichž reprodukce
najdete na 2. straně obálky.
František Železný

1) Do češtiny přeloženo jako Jan Jiří Krasl, zkomoleně Grázl
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Kulturní přehled
10. 11. 2017
19.00 hodin
		
		
		

Večer s Naďou Konvalinkovou a Oldřichem Navrátilem
- vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek 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
- trasa průvodu: Dolní valy, Horní valy, Malá branka, ZŠ, radnice a zámek
- na zámku proběhne krátká scénka o obdarování žebráka

11. - 12. 11. 2017 Svatomartinská husa v restauraci U Svatého Víta
		
- rezervace míst na tel. 723 685 430
		
- pořadatel restaurace U Svatého Víta, www.krocanda.cz
16. - 18. 11. 2017 Zvěřinové hody v restauraci U Svatého Víta
		
- velký výběr specialit ze zvěřiny
		
- rezervace míst na tel. 723 685 430
		
- pořadatel restaurace U Svatého Víta, www.krocanda.cz
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

20. 11. 2017
14.00 hodin
		
		

Vánoční tvoření s p. Sobotkovou
- výtvarný materiál na výrobu bude k dispozici
- vestibul Kulturního domu v Jemnici
- pořadatel město Jemnice se Svazem tělesně postižených Jemnice
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23. 11. 2017
16.00 - 19.00
		
		
		
		

Malování keramických zvonečků
- vestibul KD Jemnice
- cena zvonečku 50,- 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 v TIC Jemnice
nebo na www.vstupenky.jemnice.cz
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

25. 11. 2017
9.00 – 15.00
		
		
		

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

25. 11. 2017
10.00-16.00
		
		

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

25. 11. 2017
10.00 hodin
		
		

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

26. 11. 2017
14.30 hodin

Duchovní recitál folkového rodinného tria Marian & ÚLETY
Jemnice - farní kostel sv. Stanislava

26. 11. 2017
18.00 hodin
		
		

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

29. 11. 2017
15.30 hodin
		

Vaše internetové děti
- diskuzní seminář o internetové bezpečnosti dětí, mobilech, sextingu
a digitální generaci

28/ Jemnické listy / listopad 2017

		
		

- Městská knihovna Jemnice
- pořadatel Komise prevence kriminality města Jemnice a STŘED, z. ú.

2. 12. 2017
		

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

2. 12. 2017
20.00 hodin

Mikulášská taneční zábava
- hraje skupina Spektrum - KD Jemnice

3. 12. 2017
15.00 hodin
		
		
		

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

3. 12. 2017
17.00 hodin
		
		

Rozsvícení vánočního stromu a odhalení betlému
- vystoupení dětí z MŠ Jemnice, zpívání koled, výroba vánočních ozdob
- prostranství před budovou podnikatelského inkubátoru (před TIC)
- pořadatel město Jemnice

5. 12. 2017
16.00 hodin
		
		

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

9. 12. 2017
Adventní koncert - „Chtíc, aby spal“
19.00 hodin
- vystoupí Edita Adlerová a malý akordeonista Tomáš Benedikt
		za doprovodu klavíru a žáci ZUŠ Moravské Budějovice,
		
pobočka Jemnice
		
- kino Jemnice
		
- vstupné: dospělí 150,- Kč, děti 75,- Kč, předprodej vstupenek
		
v TIC Jemnice od 6. 11. 2017
		
- pořadatel město Jemnice
10. - 14. 12. 2017 Vánoční výstava
9.00 - 16.00
- práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
		
- vestibul KD Jemnice
		
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci
		
se Svazem tělesně postižených Jemnice
25. 12. 2017
15.00 hodin
		
		
		

Vánoční setkání
- živá zvířata, živý oheň, u kterého si můžete opéct buřty nebo se jen tak
ohřát , občerstvení, něco k zakousnutí, něco na zahřátí
- náměstí Svobody v Jemnici, pořadatel město Jemnice ve spolupráci
se spolkem Mladí za rozvoj Jemnice
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25. 12. 2017
20.30 hodin
		
		

Štěpánská zábava
- hraje Secret
- KD Jemnice
- pořadatel TJ Sokol Jemnice – oddíl tenisu

27. 12. 2017
		

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

31. 12. 2017
13.00 hodin
		
		

Silvestrovský výšlap na Modrácký kopec
- sraz u kostela sv. Víta, délka trasy 7,5 km
- přípitek s sebou
- pořádá TJ Sokol Jemnice, oddíl žen

31. 12. 2017
19.00 hodin
		
		

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2017
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice

Zájezdy na muzikály
Na 1. polovinu roku 2018 jsme připravili zájezd na muzikál Královna Kapeska a opakovaný zájezd na muzikál Muž se železnou maskou. Bližší informace a termíny jsou uvedeny
níže k jednotlivým představením.
Královna Kapeska – divadlo Hybernia
Termín zájezdu je neděle 18. března 2018. Čas odjezdu autobusu z Jemnice bude upřesněn. Začátek představení je v 15.00 hodin.
Cena zájezdu je 659,- Kč. V ceně je vstupenka na představení (řada 9 a 10) a doprava
z Jemnice do Prahy a zpět.
Bližší informace a rezervace míst v Turistickém informačním centru v Jemnici, Husova
2, tel. 721 508 737 nebo na www.vstupenky.jemnice.cz.
O muzikálu:
KRÁLOVNA KAPESKA je druhým dílem veleúspěšné KAPKY MEDU PRO VERUNKU, NA KTEROU VOLNĚ NAVAZUJE zbrusu nový muzikál, Královna Kapeska. Je
opět založen na krásném pohádkovém příběhu, jak už je u producentské společnosti PIXA
PRO dobrým zvykem. Královna Kapeska bude poprvé v českých zemích uváděna jako
2. díl k původnímu muzikálu, je totiž volným pokračováním divácky velmi úspěšného muzikálu KAPKA MEDU PRO VERUNKU. Také je již čtvrtým muzikálem společnosti PIXA
PRO, která aktuálně v Divadle Hybernia uvádí další dva pohádkové muzikály, Alenku
v kraji zázraků a Sněhovou královnu.
Nový příběh přináší pokračování životních osudů královských rodů Popelky, Zlatovlásky, Honzy a královny přírodních sil – KAPESKY. Těšit se můžeme na skvělé interprety,
úžasnou hudbu, výpravné dekorace a jedinečné kostýmy. Potvrzení herci a zpěváci jsou
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Anna Julie Slováčková, David Gránský, Martina Pártlová, Míša Nosková, ale čeká nás i
celá řada překvapení i dalších hvězdných osobností.
Premiéra muzikálu se uskuteční 7. března 2018 v Divadle Hybernia v Praze.
Kapka medu pro Verunku - videosestřih - https://www.youtube.com/watch?v=gUZfvaYFwVw
Muž se železnou maskou – divadlo Broadway
Termín zájezdu je neděle 25. února 2018. Čas odjezdu autobusu z Jemnice bude upřesněn. Začátek představení je v 15.00 hodin.
Cena zájezdu je 629,- Kč. V ceně je vstupenka na muzikál a doprava z Jemnice do Prahy a zpět. Bližší informace a rezervace míst v Turistickém informačním centru v Jemnici,
Husova 2, tel. 721 508 737 nebo na www.vstupenky.jemnice.cz.
O muzikálu:
Francouzský královský dvůr za vlády krále Ludvíka XIV. – „Krále Slunce“ hýří rozmařilostí, ale lid je nespokojen a hladoví. Ludvík je arogantní král, kterého zajímají především
krásné ženy, stavba paláce Versailles a plesy. Také mnoho finančních prostředků dává na
posílení a vyzbrojení armády. V Bastile je uvězněn v železné masce bratr krále – dvojče
Filip. Nad královým životem bdí kapitán mušketýrů věrný d‘Artagnan. Další z mušketýrů
Athos žije na svém venkovském sídle se svým jediným synem Raulem. Když však král
Ludvík XIV. pošle Raula na jistou smrt jen proto, aby měl volnou cestu ke krásné Louise,
rozhodne se Athos s pomocí svých přátel Aramise a Porthose vyměnit krále Ludvíka za
vězněného Filipa. Pouze d´Artagnan se odmítá spiknutí zúčastnit. Jako kapitán královských
mušketýrů přísahal králi věrnost. Byl také milencem Ludvíkovi matky, královny Anny Rakouské. Královská výměna se nakonec podaří i za účasti samotného d´Artagnana, který se
nakonec přeci jen rozhodne přidat k mušketýrům. Oba bratři se nakonec setkají a Ludvík
chce ve vzteku svého bratra zastřelit. Anna Rakouská srazí ruku, která míří na Filipa, a kulka zasáhne d´Artagnana, který umírá. Ludvík je nakonec odvezen z Louvru. Mušketýři se
stávají oficiálními rádci Filipa – francouzského krále.
Obsazení:
D´ARTAGNAN - Josef VOJTEK, Marian VOJTKO, Josef ŠTÁGR
ATHOS - Petr KOLÁŘ, Bohouš JOSEF
PORTHOS - Václav VYDRA, Václav SVOBODA, Bronislav KOTIŠ
ARAMIS - Daniel HŮLKA, Jaromír ADAMEC, Oldřich KŘÍŽ
KRÁL LUDVÍK / FILIP - Jan KOPEČNÝ, David GRÁNSKÝ, Vojtěch DRAHOKOUPIL
FOUQUET - Josef ŠTÁGR, Martin ŠEMÍK, Tomáš TRAPL
LOUISA - Michaela GEMROTOVÁ, Alžbeta BARTOŠOVÁ, Marianna POLYÁKOVÁ
RAUL - Peter PECHA, Josef VÁGNER, Vojtěch DRAHOKOUPIL
KRÁLOVNA ANNA RAKOUSKÁ - Helena VONDRÁČKOVÁ, Iva MAREŠOVÁ,
Radka FIŠAROVÁ
MARIE TEREZA - Pavlína ĎURIAČOVÁ, Leona STŘÍBRNÁ ČERNÁ
ŠAŠEK - Michal KAVALČÍK, Josef LAUFER, Martin SCHREINER
CECILE - Patricie FUXOVÁ, Berenika SUCHÁNKOVÁ, Františka STROPNICKÁ,
Nelly ŘEHOŘOVÁ
Více informací k muzikálu najdete na stránkách http://www.muzsezeleznoumaskou.cz/.
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Kulturní přehled 2018
Odbor kultury města Jemnice připravuje již třetí vydání barevného propagačního materiálu: Kalendář akcí na rok 2018. Stejně jako tomu bylo letos, bude i po celý příští rok
zdarma rozdáván na informačních centrech v okolí Jemnice a při dalších vhodných příležitostech (veletrhy cestovního ruchu, významné akce,…). Začátkem roku 2018 bude také
zdarma distribuován do všech domácností v Jemnici a Jemnickém mikroregionu.
Máte-li v plánu pořádat v roce 2018 kulturní, sportovní či jiné akce pro veřejnost, dejte
nám o nich prosím vědět. My je velmi rádi a zdarma zařadíme do kulturního kalendáře.
Akce se musí uskutečnit v roce 2018 v Jemnici nebo na území Jemnického mikroregionu.
Své akce nám můžete zasílat do 15. 12. 2017 na email kultura@město-jemnice.cz, nebo
se o ně s námi podělte osobně na informačním centru v Jemnici, Husova 2, tel. 721 508 737.
Ke každé akci prosím uveďte:
Název akce
Datum (alespoň měsíc) a místo konání
Bližší informace
Pořadatel akce + kontakt (telefon, email, web)
Pokud máte, můžete přiložit 1 - 3 ks fotografií v tiskové kvalitě. Ty budou případně
použity na grafiku brožury.
Těšíme se na Vaše příspěvky, které nám pomohou obohatit nabídku kulturních, sportovních a dalších akcí v našem regionu.
Příjemné listopadové dny přeje

Zdeněk Hopian, odbor kultury

Kdousovská schola
Milí přátelé,
v prosinci bude Kdousovská schola opět v koncertním zápřahu. Věříme, že si alespoň jeden
z šesti termínů vyberete. Na brzkou viděnou a slyšenou!
3. 12. Moravské Budějovice (kostel sv. Jiljí) v 17.00
9. 12. Volfířov (kostel sv. Petra a Pavla) v 16.00
10. 12. Bítov (hradní kaple) v 11.00
17. 12. Uherčice (zámecká kaple) v 17.00
25. 12. Jemnice (kostel sv. Stanislava) v 17.00
26. 12. Kdousov (kostel sv. Linharta) v 15.00
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www.kdousovskaschola.cz
František Hofbauer

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
zdravý životní styl je téma, kterému v poslední době věnujeme nemalou pozornost. Ale jak
na to? Jak jíst a mít z jídla potěšení, ale udržet si váhu, být výkonný a stále vitální?
Udělejte krok k zdravějšímu životu a přijďte v pondělí 13. listopadu 2017 v 15.00
hodin do městské knihovny na přednášku s besedou na téma: Projezme se ke zdraví. Přednášející Stanislav Skřička je autorem knih opRAWme se a Oáza vitality a bude s vámi
besedovat o únavovém syndromu, prodloužení a zkvalitnění života přírodními enzymy, detoxu, civilizačních chorobách a dalších cestách vedoucích k upevnění zdraví.
Jste vyznavači tvůrčí činnosti? Rádi hledáte nové nápady a inspirace? Pak je právě pro
vás určená tvořivá dílna připravená na sobotu 25. listopadu 2017 od 14.00 hodin, na níž
si můžete společně s lektorkou Miluší Papouškovou, majitelkou květinářství Clementine
Fleur, vyrábět adventní věnce a další vánoční aranžmá. Materiál na výrobu bude pro vás
připraven, každý účastník na místě akce přispěje pouze 50,- Kč na jeho pořízení.
Z nových knih:
Benedict Marie – Einstein & Einstein: životopisný příběh nadané matematičky a fyzičky Milevy Maricové, manželky Alberta Einsteina.
Tomšíček Jan – K Viktoriiným vodopádům na kole: kniha obsahuje autorovy zážitky z dlouhé a notně klikaté cesty. Na svém archaickém favoritu našlapal 12 400 krásných
kilometrů.
Vondruška Vlastimil – Vzpoura goliardů: historický román z edice Hříšní lidé Království českého. Další detektivní příběh s královským prokurátorem a správcem hradu Bezděz, Oldřichem z Chlumu.
Vašíček Arnošt – Krev démona: mystický příběh. Volné pokračování knih Ďáblova
lest a Ztracená brána.
Heitz Markus – Oneiros: hororový příběh sleduje osud Konstantina Korffa, majitele pohřebního ústavu, jenž by žil úžasný život, nebýt toho, že jeho spánek přináší lidem
v okolí smrt.
Připravujeme:
29. listopadu 2017 v 15.30 hodin – Vaše internetové děti – diskuzní seminář
pracovnice knihovny

Výstava hub
Houbaření je českou celonárodní vášní. A stav našich lesů to v těchto dnech jen potvrzuje. Magické slovo „rostou“ vyžene do lesů davy lidí. Všichni sbírají a pak vaří,
smaží, pečou, suší a nakládají. Houbaření však není jen radost, v lese číhá i nebezpečí.
Donést si domů nějakou „jedůvku“ může znamenat i poškození zdraví pro celou rodinu.
Proto je dobře se s houbami pořádně seznámit. Výstava hub, kterou uspořádal muzejní
spolek s pomocí docenta Pavla Šimka a mykologa Jaroslava Malého, byl vlastně takový
houbařský trénink.
listopad 2017 / Jemnické listy / 33

Při sběhu hub je rozhodující hlavně počasí. Na jeho nepřízeň jsme narazili už při pořádání 1. ročníku výstavy hub, která byla pořádána na počest pana Bohumila Ježka, mykologa
a ředitele jemnické školy. Loňské léto bylo velmi suché. V září se stále ještě denní teploty
blížily ke 30 stupňům a na Jemnicku spadlo jen velmi málo srážek. Pořádání výstavy hub
se zdálo být bláznovstvím. Ale přece se tehdy díky obětavcům, kteří sjezdili široké okolí,
sešlo více než 70 exponátů.
Počasí roku 2017 nebylo o mnoho lepší. Sucho a vedro. Po celé léto nebyla k vidění ani
houbička. Teprve několik dnů před výstavou se počasí umoudřilo a začala houbařská sezona.
A bylo co vystavovat! V sobotu dopoledne na výstavu přinášeli lidé plné košíky a krabice.
Všechny houby určil mykolog Jaroslav Malý a roztřídil je na jedlé, nejedlé a jedovaté.
Všechny exponáty opatřil cedulkami. Zájemci si pak mohli prohlédnout rekordních 149
druhů hub. Musíme poděkovat všem houbařům, kteří nám na tuto akci přispěli.
Tím ale akce neskončila. Odpoledne se mnozí zájemci vydali na procházku jemnickým
arboretem v doprovodu docenta Ing. Šimka, PhD. a Ing. Bursíka, PhDr., kteří pracovali na
obnově parku. Oba odborníci zodpověděli mnoho všetečných otázek obyvatel. Jen musím
poznamenat, že na akci většinou chyběli ti, kteří obnovu kritizují. Doc. Ing. Šimek, PhD.
několikrát vyslovil přání, aby tento park sloužil nejen k procházkám, ale také k výuce žáků
ZŠ.
Následná přednáška Ing. Bursíka o jedlých dřevokazných houbách ukázala, že i tyto
houby jsou velmi zajímavé a při správné přípravě i chutné a prospěšné pro naše zdraví.
Houbařská akce 2017 se díky členům muzejního spolku a obětavým občanům mimořádně
vydařila. Doufáme, že s námi bude veřejnost spolupracovat i v roce 2018.
Na závěr bych chtěla poukázat i na další akci spolku. Naši krajinu už po několik let trápí
velké sucho. Trpí příroda i lidé. Vypadá to, že právě na Jemnicku bude brzy začínat první
moravská poušť. Muzejní spolek má v plánu na téma „Sucho v krajině“ uspořádat přednášku a diskusi s odborníkem. Pomoc nám opět přislíbil docent Pavel Šimek. Už v jarních
měsících tedy uspořádáme přednášku odborníka z Biologického centra AV ČR v Českých
Budějovicích.
Jana Jánská
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Sv. Martin přijede
Vážení spoluobčané, sv. Martin se i letos již pomalu připravuje na svůj slavnostní vjezd
do Jemnice.
Pro jeho důstojné uvítání jsme mu připravili tuto trasu průjezdu a program:
Svatomartinský průvod vyjde 11.11. v 16:30 hod od podolského hostince směr zvonička, Dolní valy, Horní valy, Malá branka, ZŠ, radnice a zámek.
V předzámeckém prostoru (asi v 17:10 hod.) proběhne obdarování žebráka a následně
Martinovo přivítání rychtářem. Očekává se, že rychtář nabídne Martinovi i několik ukázek
ozbrojených stečí zbrojnošů vojenské posádky místního hradu. A možná prý i místní selky
obdarují Martina tou největší jemnickou pečenou husou.
Milí spoluobčané, všichni jste srdečně zváni na tuto svatomartinskou slavnost, pořádanou společně s městem Jemnice.
Za realizační tým napsal J. Lichtneger

Vánoční koncert:
Jižani se po loňském úspěchu vrací
Úspěšná kapela Jižani se vrací do Jemnice
s vánočním koncertem,
který je zaměřen na
všechny věkové kategorie, tak jako Vánoce.
Koncert se koná v neděli 26. listopadu 2017
od 18 hodin v jemnickém kinosále. Bezmála
dvacetičlenný soubor
si na své vánoční koncerty zve i speciální
hosty. Letos tomu bude
sólistka Hudebního divadla Karlín Monika
Sommerová a manželé
Osičkovi z Lanžhota
u Břeclavi.
Jižani zaplnili před
sedmi lety volné místo
na trhu dechové hudby.
Základem repertoáru
kapely, kterou tvoří
mladí
profesionální
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muzikanti, je jihočeská a česká dechovka. Kapelníkem a uměleckým vedoucím je Miroslav
Dvořák, který je zároveň generálním ředitel největší strojírenské firmy v jižních Čechách
a za svoji vynikající práci získal od prezidenta titul Manažer roku 2015.
Svoji úspěšnost a píli potvrdila kapela, která čítá bezmála 20 členů, hned necelé dva
roky po svém vzniku, kdy se stala vítězem nejprestižnější soutěže Zlatá křídlovka a odnesla
si titul Mistr republiky dechových hudeb pro rok 2012. O rok později obdržela stříbrnou
medaili na Mistrovství Evropy dechových hudeb v německém Ehningenu.
Nenechte si ujít tento netradiční vánoční zážitek v podobě dechového orchestru doprovázeného několika zpěváky a zpěvačkami. Těšit se můžete na skladby, jako je např. Hallelujah, Veselé Vánoce, Vánoční zvon, S andělskými kůry a další.
Předprodej vstupenek probíhá v TIC Jemnice. Vstupenky bude možné zakoupit i na
místě v den konání.
Jiří Prokeš

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Z okna se díváme na krajinu,
jak vítr stromy mává
a žluté listí shazuje
do podzimního rána.
Na ně pak napadne
bílý sníh
a žluté lístečky
už nevidíš.
Všechno se mění,
země jde spát
a člověk to bude
s ní prožívat.
Marie Čurdová

Podzim
Barevný koberec
spadaného listí,
že je tu podzim
v naší mysli jistí.
Přišly mlhy, utichl ptačí zpěv,
máš pocit, že ti tuhne krev.
Zajdeme do podzimní tiché samoty,
tam najdeme úplně jiné hodnoty.
Už ale nepokvetou žádná kvítka,
jen ptáčky pohostíme u krmítka.
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Lezavý chlad, listí zašustí,
slunce nás na pár měsíců opustí.
I podzim má své kouzlo, krásu
a můžeme snít třeba o létě,
až celá země znovu rozkvete.
Marie Prknová, členka klubu ZTP

Mladí fotografují památky - ročník 2018
Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou účasti v mezinárodní soutěži „Mladí fotografují
památky“.
V roce 2007 bylo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska osloveno hlavním
pořadatelem - Radou Evropy, aby soutěž u nás zorganizovalo a převzalo nad ní záštitu.
Sdružení se velmi rádo ujalo této výzvy a výsledkem je devět úspěšných ročníků. Celá soutěž vrcholí předáváním cen a diplomů u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel ve
Španělském sále na Pražském hradě, v roce 2018 to bude 17. dubna.
Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes jednou z největších světových akcí pro
mladé na poli kulturního dědictví.
Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví. (www.ehd.cz)
Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti
historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.
Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým
a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou
fotografickou zajímavost neodpovídají takovému záměru.
Vítězové soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Firma Zoner každoročně
věnuje ceny pro účastníky.
Technické specifikace soutěže pro rok 2018:
Pro vkládání fotografií je uzávěrka 18. 3. 2018.
Vítězové národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském hradě ve Španělském sále dne 17. dubna 2018
a postupují do mezinárodní soutěže.
Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:
Téma: Architektonické dědictví
Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení
Věkový limit: 21 let
Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: 18. 3. 2018
V letošním roce musí účastníci opět vkládat fotografie přes internet na nové webové stránky sdružení – www.historickasidla.cz.
Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie. Pozor, registrace a vložení jedné,
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dvou nebo tří fotografií musí proběhnout najednou. (Není možné se zaregistrovat, vložit
jednu fotografii, odeslat a následně za několik dnů vložit další fotografii.)
Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví sekretariát SHS ČMS na tel: 224 213 166
nebo na internetové adrese info@shscms.cz .
Mgr. Květa Vitvarová, ředitelka SHS ČMS

Zabijačkové hody
Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici zve všechny spoluobčany na ochutnávku
a prodej výrobků z české zabijačky. Akce se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2017 od 10.00
hodin na dopravním hřišti u klubovny Junáka.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici
Ing. Jiří Kopr – předseda

Moravskobudějovické gymnázium připravilo výstavu
Školákem ve válečných letech
Před dvěma lety se studenti moravskobudějovického gymnázia zapojili do projektu Školákem ve válečných letech, jehož cílem bylo zmapovat podobu školství v průběhu
druhé světové války a přiblížit toto historické období studentům tím, že poznají historii své
vlastní školy. Výsledkem je právě probíhající putovní výstava, která postupně procestuje
celou Českou republiku. Na její realizaci se podílel Památník Terezín, Terezínská iniciativa
a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, ale také 15 školních týmů
z celé České republiky, mezi kterými nechyběli ani studenti gymnázia v Moravských Budějovicích.

38/ Jemnické listy / listopad 2017

Tým, který se na naší škole na jejím vzniku podílel, už letos na jaře odmaturoval,
a tak museli štafetu převzít další. A především jejich zásluhou dostala výstava nový rozměr.
Chtěli také „přijít se svojí troškou do mlýna“, a proto se rozhodli „panelovou výstavu“
rozšířit o exponáty 3D. Jedná se o téma, kde hlavní roli hraje škola a osudy školáků za
války, a proto jsme chtěli využít kulisy školního prostředí a ukázat, jak taková třída mohla
asi vypadat. Jelikož ale nejsme muzeum a nemáme žádné depozitáře, rozhodli jsme se
výstavu udělat takříkajíc svépomocí. A jak se nám to povedlo? Přijďte se podívat! Výstava se bude konat od 6. do 23. 11. 2017 v budově Gymnázia a SOŠ. Hlavní program
je ale naplánovaný na 8. 11. 2017 u příležitosti vernisáže výstavy. Těšit se můžete na
komentovanou prohlídku, studentské tematické divadlo a protektorátní kavárnu, kde
bude možné dojmy vstřebat a možná trochu i zavzpomínat na svá školní léta. A pro ty zvídavější budou nachystány i tematické kvízy.
Poslední šanci zhlédnout výstavu máte 23. 11. 2017, kdy bude na naší škole probíhat
den otevřených dveří. Ostatní dny bude možné výstavu navštívit po předchozí domluvě na
tel. čísle 568 408 059.
Přijďte posoudit sami, zda nadšení studentů a veškerá jejich snaha stála za to. Budeme
se na Vás těšit. Všechny Vás srdečně zveme.
Mgr. Květa Bretšnajdrová a tým studentů gymnázia

Vzpomínka

Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal,
nám jen vzpomínku zanechal

Dne 1. prosince 2017
uplyne 8. smutné výročí
od úmrtí pana
Miroslava Šuly z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina
Vzpomínka
Žije dál v srdcích lidí, kteří ho měli rádi
Dne 9. listopadu to bude 10 let,
co nás opustil tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Eduard Sláma
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami
a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Žije dál v srdcích lidí, kteří ho měli rádi
Dne 5. listopadu vzpomeneme
10. výročí úmrtí
pana Eduarda Stehlíka
Za tichou vzpomínku děkuje přítelkyně Vlasta,
snacha Eva s manželem, vnučky Lucie s přítelem
a Eva s rodinou, ostatní příbuzní
Vzpomínka
Byla jsi plná života.
Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i tvůj hlas,
ale tvůj obraz zůstává v nás.
Dne 16. listopadu 2017
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Janoušková
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Ivo a synové Petr a Ivo

Renesance jemnického silového trojboje
Po dlouhé pauze, kdy o silovém trojboji bylo jen málo slyšet, je opět čím příznivce tohoto sportu potěšit. Většina starších závodníků se závoděním již skončila, ale naštěstí nastupuje nová generace závodníků, která o sobě ještě dá vědět. Vlastně již dala.
Dne 16. 9. 2017 se zúčastnil náš závodník Richard Štork soutěže Mistrovství jižní Moravy
ve Vranovicích a v kategorii do 93 kg obsadil 4. místo výkonem 520 kg. Zanedlouho nato,
dne 30. 9. 2017, startovalo družstvo našeho silového trojboje na Mistrovství Čech družstev
mužů a žen v Praze. Družstvo Jemnice zde skončilo těsně 4. a jen o 1,5 bodu jim uniklo
místo „na bedně“.
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I když někteří závodili poprvé, za jejich výkony se nemusíme stydět. Petr Štumfol podal
výkon 557,5 kg, Richard Štork 557,5 kg, Luděk Dvořák 540 kg a Vít Králík 457,5 kg. Pokud bude bodový součet družstva stačit, zopakují si své úspěšné vystoupení na Mistrovství
ČR v Lukově u Zlína dne 2. 12. 2017.
Marcel Anděl

SLK SERVICE s.r.o. CUP - turnaj družstev v kuželkách
30. 9. 2017 Jemnice
MOTORPAL
Lukš M.
Kovář M.
Endl B.
Svoboda J.

1.plná
1.dorážka
82
43
82
25
77
27
81
35

2.plná
2.dorážka CELKEM
83
17
225
65
40
212
73
17
194
92
43
251
882

NÁHODÁŘKY
Mrkvová J.
Mrkva R.
Nesibová V.
Pokludová L.

1.plná
1.dorážka
74
7
47
23
66
52
66
23

2.plná
2.dorážka CELKEM
68
26
175
62
26
158
54
33
205
58
25
172
710

Jk team
Jedlička A.
Mandát L.
Chalupová M.
Beňadíková D.

1.plná
1.dorážka
77
34
66
34
82
32
84
41

2.plná
2.dorážka CELKEM
81
36
228
66
35
201
77
26
217
74
35
234
880

GPD Jihlava
Tříletý B.
Zelenka S.
Jedlička M.
Kubeš J.

1.plná
1.dorážka
86
26
72
26
67
45
91
42

2.plná
2.dorážka CELKEM
69
17
198
79
24
201
87
35
234
67
27
227
860
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POŘADÍ V TURNAJI : 1. místo - MOTORPAL , 2.místo - Jk team , 3.místo - GPD
Jihlava , 4.místo – NÁHODÁŘKY
Turnaj podpořila firma: SLK SERVICE s.r.o.
Aleš Jedlička

GPD CUP - turnaj družstev v kuželkách
14. 10. 2017, Dačice
NÁHODÁŘKY
Mrkvová J.
Mrkva R.
Nesibová V.
Pokludová L.

1.plná
1.dorážka
50
25
51
23
73
29
54
26

2.plná
2.dorážka CELKEM
92
35
202
36
36
146
85
35
222
78
15
173
743

Jk team

1.plná

2.plná

1.dorážka

2.dorážka CELKEM

Jedlička A.

75

27

68

43

213

Mandát L.

82

28

74

24

207

Chalupová M.

77

36

66

27

206

Beňadíková D.

69

17

89

35

210
836
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GPD Jihlava
Kabelková I.
Zelenka L.
Kubeš J.
Jedlička M.

1. plná 1.dorážka
83
45
81
27
97
44
100
44

2.plná
2.dorážka CELKEM
87
43
258
92
17
217
94
45
280
96
34
274
1039

Pořadí v turnaji: 1. místo - GPD Jihlava			
2. místo - JK team		
3. místo - Náhodářky

Aleš Jedlička

Kulturní kalendář
Mladoňovice
3. 11. 2017
		
12. 11. 2017
		
24. 11. 2017
		
5. 12. 2017
22. 12. 2017
24. 12. 2017
31. 12. 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
Mikulášská nadílka pro nejmenší děti od 17.00 hodin
Vánoční besídka a dílničky v ZŠ
Štědrovečerní průvod obcí s živou hudbou - 19.30 hodin
Silvestrovský ohňostroj na návsi

Třebětice
2. 12. 2017 Mikulášská nadílka
23. 12. 2017 Průvod oveček a zpívání koled u betlému – 19.00 hodin
31. 12. 2017 Silvestrovský ohňostroj – 18.00 hodin
Uherčice
11. 11. 2017 Martinská zábava
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Pálovice
3. 12. 2017 Slavnostní rozsvícení stromu
17. 12. 2017 Vánoční besídka
24. 12. 2017 Zpívání koled v kapli
Police
19. 11. 2017
26. 11. 2017
		
3. 12. 2017
		
10. 12. 2017
		
17. 12. 2017
		
24. 12. 2017
1. 1. 2018

Adventní prodejní výstava na zámku Police – od 14.00 hodin
1. adventní neděle
- zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi
2. adventní neděle
- zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi
3. adventní neděle
- zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi
4. adventní neděle
- zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi
Štědrovečerní průvod ovcí po obci od 19.00 hodin
Silvestrovský ohňostroj u vánočního stromu na návsi - 0.30 hodin

Kostníky
4. 11. 2017
2. 12. 2017
		
17. 12. 2017
24. 12. 2017
31. 12. 2017

Kostnický labužník
Rozsvícení betlému a vánočního stromu
- besídka
Adventní koncert
Štědrovečerní průvod ovcí
Silvestrovský přípitek

Menhartice
5. 12. 2017 Mikuláš
24. 12. 2017 Štědrovečerní koledování, menhartická koleda

Radotice
Očekávání či snění?
V uších mnohých z nás ještě doznívají sliby z mítinků uchazečů o posty na politické
scéně pro příští povolební období. Ten, kdo se rozhodl po zkušenostech, které máme,
pod vlivem těchto slibů, může být překvapen, nevylučuje se, že i zklamán. Zklamán
proto, že korekci svých výroků mnozí z nich provedou v krátké době se zdůvodněním
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„koaličního uskupení,“ kdy museli ze svých slibů slevit. Proč? Proto, že touha po moci
byla silnější než závazek k těm, co jim uvěřili a dosáhnout na posty umožnili.
Pokud by se jednalo o lidi zásadové a čestné, tak v takové koalici nebudou. Zdůvodňovat, že sedmdesát procent slibů, které dali, jim bylo umožněno zrealizovat, je vlastně
„úspěch,“ opomenou však dodat, že v prospěch jejich, ne voliče. Těch neumožněných
třicet procent bývá ve většině podstatných, pro které voleni byli. Přesvědčený volič
sleduje chování uskupení či kandidáta samotného v jeho předešlé činnosti a má ho tak
zvaně přečteného. Snadno pak pozná, co je možnost a co mystifikace. Jeho rozhodování
pak je reálnou cestou změn ku prospěchu společnosti.
Na politické scéně se již pohybuje mnoho „matadorů,“ kteří prvovoliče či nerozhodnuté okouzlí příznivými sliby, kravatou a jinou vizáží, což rozhodne a to pak náš pohyb
v kruhu spolehlivě udržuje. Jedna z křížovek ve své tajence odhaluje, že politika je jedinou profesí na světě, pro kterou není třeba žádné kvalifikace. Záleží tedy na charakteru
a nestranném rozhodování ve prospěch země, do jejichž služeb dobrovolně vstoupili.
V naučném slovníku je prezentován jako člověk znalý činnosti státní správy a nebo
také chytrák. Následná jeho činnost odhalí, jakým typem náš člověk skutečně je. Naše
spokojenost, či nespokojenost pak bude trvat dlouhé roky. Díky jejich parlamentní tvorbě je za poslední léta nakladeno mnoho bariér, s kterými si neví rady již oni samotní.
Plodí to další potřebnost úředníků k výkonu tímto komplikované státní správy.
Za poslední léta se jedná o dvojnásobek, což je k nepochopení zvláště v době digitalizace. Náklady s tím spojené jsou neúnosné, přesto je uvažováno o navyšování
mezd. Zaměstnanec soukromého sektoru je oproti nim plně v rukách zaměstnavatele.
Současná nabídka pracovních příležitostí mu nahrává, a přesto není uspokojen. Zde
se projevuje v plné nahotě hrubě podceněné učňovské školství v porevolučních změnách. Jde o zásadní pochybení (nebudu soudit koho) v rozvoji do budoucna. Začínající
podnikatelé byli pokrývání dobře vyzbrojenou garniturou profesí všeho druhu. Neměli
potřebu něco podporovat, ba naopak jakýkoliv projev nespokojenosti zákon nezákon
mohli řešit výběrem z uchazečů po kolabujících státních firmách. Výběr byl. A ejhle,
najednou není. Nyní se stát potýká s požadavky těchto zaměstnavatelů o umožnění přílivu kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí, jinak že nedostojí závazkům odběratelů,
a příjmy pro státní kasu mohou být ohroženy. Skoro jako nátlak, prozíraví však měli
být oba. Zaměstnavatel z evidence zaměstnanců měl jako na dlani informaci, kolik
zaměstnanců mu pro svůj věk v horizontu několika málo let dá sbohem.
Toto důležité zjištění, pokud měl v úmyslu podnikat i nadále, ho nemělo nechat klidným. Politická garnitura se věnovala převážně zabezpečení stabilizace režimu a hospodářství přenechala v rukách bořičů všeho předešlého. Bezhlavě se zbavovali těch, kteří
této problematice rozuměli a věděli, že politickou moc upevní především prosperující
hospodářství. Osvěta, pokud byla, necílila na tento nepostradatelný a životně důležitý
společenský stav. Představa, že jen bílé límce a klotové rukávy naše postavení vyřeší,
byla naivní, za modráky a ruce od šmíru jsme se téměř styděli. Je téměř k nepochopení,
že my, země, která již od dob c.k., ač rozlohou malá, ale strojírensky velmocí, se po
revoluci dala do služeb spedice, obchodu, montážních přisluhovačů a dalších činností,
dalo by se říct pod naši úroveň.
Technické obory byly opomíjeny snad pro svou náročnost na precizní práci nebo
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užívá, jsou hodna obsluhy inženýrem. Takže náprava stále možná je, ale čas, který jsme
tímto ztratili, nás uvrhl o několik let nazpět. A to, jak pociťujeme, se platí. Podobný
osud potkal i malé samosprávy obcí dříve zatěžovaných jednoduchou evidencí řízení,
kterou byl schopen zvládat bez problému občan základního vzdělání. To umožňovalo, aby si občané skutečně obec spravovali sami. Platila jednoduchá zásada „nebát se
a nekrást.“
Porevoluční politické gesto možnosti opětného nabytí místních samospráv v integrovaných obcích bylo ve většině přijato. Bylo započato opět něco po létech absence,
tedy bez zkušeností. Politici záhy zjistili, že tento zdrobnělý houf drobí i zdroje a stává
se bez jejich sdružování jen málo života schopný. Aby nebyli viněni z nátlaku na jejich
opětné sdružování, kladli před ně náročnější způsoby řízení, které je samotné měly
přimět k rozhodnutí opětné integrace. Nestalo se, podstatná část odolala. Na tyto úkoly,
které jsou vlastními silami nezvladatelné, se vyrojily jako houby po dešti firmy, které
za úplatu tyto činnosti pro malé obce vykonávají. Ukrajují z rozpočtů finanční částky,
a navíc u nemalého počtu obcí staví volené zástupce do rolí statistů, kteří pouze parafují
jim předložené dokumenty. Odtrženi od reality a podílu na tvorbě toho či onoho neví
mnohdy, jak k výsledku došli.
Nelze je z ničeho vinit, absorbovali pouze to, co před ně bylo postaveno. Vytvoření
mikroregionů předpokládanou opětnou integraci do jisté míry supluje. Absence zdrojů
z EU pak tuto zátěž u obcí prohloubí.
Realisty očekávání nepřekvapí, počítají se vším, snílkové se však musí včas probudit, nebo zmeškají i poslední vlak do snad příznivější budoucnosti.
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je 15. listopadu 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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VÝPRODEJ LEVNÝCH
KNIH A DVD

SOKOLOVNA JEMNICE
CTVRTEK 30. listopadu/PÁTEK 1. prosince
od 9 do 17 hodin
ENCYKLOPEDIE, DÁRKOVÉ PUBLIKACE, ROMÁNY,
VÁLEČNÁ LITERATURA, KUCHAŘKY, KNIHY PRO DĚTI,
MANDALY, KŘÍŽOVKY, SUDOKU, KALENDÁŘE, DVD
A MNOHÉ DALŠÍ ...

apokryf.cz
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Duchovní recitál folkového rodinného tria

Marian & ÚLETY
Jemnice – farní kostel sv. Stanislava
Neděle 26.11. 2017 v 14:30
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7.

VÁNOČNÍ
KULTURNÍ

TRHY
25. 11. 2017 10.00 –16.00

letní kino Jemnice
štrůdl
čerstvé teplé vafle
pečený sýr brambory z ohně

dobré horké nápoje
Hudba
a
Koledy

HANDMADE
VÝROBKY
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www.alternaiva.jemnice.cz

listopad 2017 / Jemnické listy / 51

Obrazový seriál
Jemnice - socha pluk. Švece
před sokolovnou.

Podstavec pod sochou.
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