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Preventivní program EXIT TOUR
nás zaujal, nadchl, bavil!
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Malé zamyšlení nad dotacemi
a důsledky dotací
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Činnost skautského střediska
v Jemnici v druhé polovině roku 2017
Pozvánka
Klub důchodců v Jemnici Vám chce
také něco říci
Jemnický vláček – Bíduška
Společenská kronika
Sportovní okénko
Opět silový trojboj
Pozvánka na tradiční Velikonoční
volejbalový turnaj smíšených dvojic
Pozvánka na Velikonoční turnaj
v basketbale žen a dívek
Obce Jemnického mikroregionu
Kulturní kalendář
Radotice
Z plesové sezóny
Ten ples vyhrál s rozdílem.
S přivítáním, přípitkem,
ozdobeným nábytkem,
stolováním na bílém
byl jak z rukou malíře.
Všude vládl jasný řád,
každý, co chtěl, moh si dát.
Dobrot byly talíře.
Parket čistý, nikde prach,
odívání mělo styl,
nikdo se nepral, netlačil,
nelezl tam v holínkách.
Žádný nebyl opilý.
Nenosil se z domu rum.
Rozumnější publikum
jsme tu ještě neměli.
Padala už rosenka,
když jsem dom šel spokojen.
Hudba hrála mi až ven.
Díky za to, esenká!
Milan Růžička
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Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
jsem rád, že nadcházející měsíc by měl s sebou přinést dlouho
očekávané jaro. Investiční akce připravované městem Jemnice
čekají na vhodné klimatické podmínky, aby se mohly rozběhnout. Možná jste zaregistrovali, že jsou i další, které zas tak závislé na počasí nejsou. Připomenu postupné dláždění chodníků
v centru města. Jen se trošičku oteplilo, už osvědčená parta dlaždičů poklekla a klepala jednu malou žulovou kostku ke druhé.
Aktuálně je hotovo u prodejny firmy Zeobs, s. r. o. a vedle České spořitelny. Zde si dovolím apelovat na ohleduplnost řidičů
a prosím, neparkujte na chodníku a ještě v křižovatce u Chovatelských potřeb paní Šamánkové. Chodník není na vozidla uzpůsoben, malá kostka nemá
únosnost na motorová vozidla. Nejenže ušetříte městu peníze za příští dláždění, ale ještě
se vyhnete případné pokutě za přestupek proti pravidlům silničního provozu. S dlážděním
budeme pokračovat na Havlíčkově náměstí před restaurací U Krále Jana.
Další rozběhlou investiční akcí je přepojení nevhodné čistírny odpadních vod (ČOV)
u Černého mostu na městskou ČOV. Zatím je provedeno nezbytné kácení, aby se kanalizační potrubí dalo vést po loukách na čistírnu. Je smutné, že na městském pozemku, kde
se má pracovat, má kdosi uskladněné dřevo, což samozřejmě dalším pracím brání. Prosím
majitele, aby tuto překážku neprodleně odstranil. Zajímavostí může být pro někoho to, že
potrubí povede pod řekou Želetavkou a splašky budou vedeny tzv. výtlakem.
Jak jsem předeslal, další investice jsou připravené a skoro nic nebrání jejich spuštění.
Tedy v případě, že se nám podaří vysoutěžit vhodné dodavatele prací. Narážím na výběrové
řízení Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina (KSÚSV) s opravou vozovky před
autoopravnou pana Havlíka. Město se k akci připojilo s opravou opěrné zdi a zachováním
stávající historické pumpy. V tomto případě se bohužel stalo, že se do soutěže nikdo nepřihlásil. Očekávám, že KSÚSV vypíše nové výběrové řízení a že se konečného zhotovitele
dočkáme. Zatím s velkým otazníkem je rekonstrukce ulice Na Podolí (od křižovatky na
Želetavu po křižovatku na Slavonice). Ani Kraj Vysočina zatím neví, zda bude v letošním
roce rekonstrukci provádět. Věřím, že v dubnových Jemnických listech budu moci podat
informaci konkrétnější.
Velikého i mediálního ohlasu se dočkala hrobka rodu Pallaviciniů. Město Jemnice podalo žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví. O výsledku budeme
informováni v průběhu měsíce března, pevně věřím, že pravidelná každoroční dotace vyjde.
Zástupci památkářů a odborníků nás v naší snaze podpoří. Naše neoklasicistní stavba po
záchraně doslova volá už řadu let.
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Závěrem si Vás dovolím pozvat na brigádu v rámci akce Čistá Jemnice. Pravda,
do 14. dubna je ještě času dost, ale je dobré si podobné aktivity čas od času připomenout.
V loňském roce jsme uklidili Obůrku a v letošním roce chceme uklidit svahy „Pod Barrandovem,“ případně břehy řeky Želetavky.
Vážení spoluobčané, jako vždy připomínám na úplný závěr kontakty, na kterých mne
můžete zastihnout: e-mail: mistostarosta@mesto-jemnice.cz, telefon 775394944, facebookový profil či osobní schůzka.
Hodně sluníčka a dobré nálady do jarních měsíců přeje
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 17. ledna 2018 (výtah z usnesení, kompletní usnesení naleznete na internetových stránkách města Jemnice, včetně zápisů ze zasedání
Zastupitelstva města Jemnice)
Rada města schválila:
-

-

-

-

Dodatek č. 24 ke smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb v Jemnici na
rok 2018 uzavřené mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice, IČ: 00289531
a Správou majetku města, s.r.o., Romana Havelky 994, 675 31 Jemnice, IČ: 60731401.
Ceník prací pro rok 2018 předložený Správou majetku města, s.r.o., R. Havelky 994,
675 31 Jemnice, IČ: 60731401.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2047/1 kultura ostatní plocha o výměře cca
70 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k. ú. Jemnice za cenu 350 Kč + DPH
za 1 m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1813/8 o výměře 150 m2 a přístřešku na pozemku parc. č. 1813/37 o výměře 60 m2 v kat. území Jemnice.
Záměr pronájmu nebytového prostoru (garáže) v budově č.p. 8 v areálu zámku na pozemku parc. č. 241 v k. ú. Jemnice.
Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže v autoparku o výměře 66 m2 na pozemku
parc. č. 1813/23 v k. ú. Jemnice.
Návrh na uzavření smlouvy o dílo č. 1803 mezi společností GATLIN, s. r. o., se sídlem
Štefánikova 458, 760 01 Zlín, IČ 00320699 a městem Jemnice se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice, IČ 00289531.
Přidělení bytu č. 9 (3+1) v ulici Větrná 1060 v Jemnici na dobu určitou do 30. 9. 2018.
Přidělení bytu v DZU č. 12 (1+kk) v ulici Palackého 129 v Jemnici na 1 rok
do 31. 1. 2019.
Zadávací dokumentaci na akci „II/152 Jemnice, ul. Na Podolí opěrné zdi“. Evidenční
číslo zakázky: 11/2018/VZMR/D2/TR/S.
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Rada města vzala na vědomí:
-

Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., Havlíčkova 62, 586 01 Jihlava
o prodej pozemku p. č. 2047/1 kultura ostatní plocha o výměře 70 m2 v k. ú. Jemnice.
Prezentaci Regionu Renesance.
Ing. Lenka Čechová

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 města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz
pracovnice sociálního odboru
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Jemnice v soutěžích Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Bedlivý čtenář Jemnických listů jistě ví, že se město Jemnice přihlásilo do soutěže
o titul Historické město roku 2017. A tak se stalo, že jednoho mrazivého lednového dne
k nám zavítala odborná porota, aby naše ambice posoudila. Upřímně nikomu nezávidím
rozhodování a bodování aspirantů na titul, vždyť zvlášť v Kraji Vysočina je nádherných
měst s bohatou historií celá řada. Zkrátka a dobře jsme se pokusili ukázat to nejlepší,
a možná i o kousek víc. Netrpělivě jsme očekávali konečný verdikt, až nakonec zazvonil telefon. Na jeho konci seděl sám pan ředitel Národního památkového ústavu v Telči
Mgr. Pavel Macků. Pogratuloval nám k záslužné činnosti a péči o náš památkový fond
a sdělil, že jsme skončili v rámci Kraje Vysočina na pěkném (ale pro nás trošku smutném)
druhém místě. Nepřímo nám naznačil, že nám vytoužené vítězství uniklo jen o pomyslný
vlásek. Někdo by možná složil ruce do klína, ale pro nás to znamená jen ještě větší odhodlání do dalších let. Na druhou stranu, když se na příčku před Vás dostane takový skvost, jako
je starobylá Brtnice, pak to „skousnete“ o něco lépe. Návštěvu Brtnice doporučuji všem,
kteří ji ještě nenavštívili. Mimochodem, v Jihočeském kraji zaslouženě zvítězily Slavonice,
tak i z tohoto místa přeji, aby v celonárodním kole dosáhla tato města co nejlepších výsledků (ideálně si odvézt první místo spolu s pěkným 1 mil. Kč).
Dobrá, jdeme dál. Máme tu přeci ještě soutěž o titul Památka roku 2017. Z jiného článku
už víte, že Jemnice nominovala symbol města, žulový reliéf zvaný Kamenná panna. Ano,
její restaurování a výroba kopie nebyla z nejnákladnějších a dalo se tak očekávat, že budou
nominovány památky, do kterých šlo peněz daleko víc. Vsadili jsme však na bohatou historii Kamenné panny a její tajemný příběh. Zasedání krajské sekce SHS ČMS proběhlo tentokrát v Telči. Když jsem na vlastní oči viděl přihlášené památky, tak ve mně začaly hlodat
pochybnosti. Historické město roku 2007 Polná přihlásilo své zámecké I. nádvoří, sklonit
jsem se musel před dokonalou obnovou sochy Jana Nepomuckého ze Střížova a v neposlední řadě nešlo neobdivovat zdařilou rekonstrukci kaple svatého Floriána z Brtnice.
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Účastníci nakonec rozhodli. A to tak, že naše Kamenná panna za sebou zanechala Jana
Nepomuckého i nádvoří zámku v Polné. Na brtnickou kapli to však (opět o chloupek) nestačilo. A i když dle objektivního posouzení to navenek tak nevypadá, pro nás - Jemničany je Kamenná panna vítězem absolutním. Je nutné dodat, že se o restaurování Kamenné panny s umem sobě vlastním dokonale postaral MgA. Zdeněk Kovářík z nedalekých
Chotěbudic.
A tak mohu opět držet pěsti Brtnici s její kaplí či Slavonicím s měšťanským domem
čp. 517, aby v národním kole dosáhly na místa nejvyšší.
Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Svoz biopopelnic
Svoz biopopelnic bude zahájen v pondělí 19. března 2018. Dále bude probíhat každé
pondělí, včetně Velikonočního pondělí a dalších svátků. Velkoobjemové kontejnery v zahrádkářských koloniích budou přistaveny v pátek 30. 3. 2018.
Jana Krejčí, odbor výstavby a životního prostředí

Statistika obyvatelstva
Srovnání výsledků z roku 2016 a 2017
Počet obyvatel na konci roku 2017:
3983
Počet obyvatel na konci roku 2016:
4034
					
úbytek 51 obyvatel
Město Jemnice na konci roku 2017:
Město Jemnice na konci roku 2016:
					

celkem 3830 z toho 1845 mužů a 1985 žen
celkem 3884 obyvatel
úbytek 54 obyvatel

Obec Panenská na konci roku 2017:
Obec Panenská na konci roku 2016:

celkem 76, z toho 35 mužů a 41 žen
celkem 74 obyvatel

Obec Louka na konci roku 2017:
Obec Louka na konci roku 2016:

celkem 77 z toho 41 mužů a 36 žen
celkem 76 obyvatel

Počet narozených dětí v roce 2017:
Počet narozených dětí v roce 2016:
					

45 z toho chlapců 17 a dívek 28
32 dětí
Narodilo se o 13 dětí více.
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V roce 2017 se přistěhovalo 44 občanů a odstěhovalo se 95 občanů.
V roce 2016 se přistěhovalo 76 občanů a odstěhovalo se 86 občanů.
Počet svatebních obřadů v roce 2017: 18 svateb, z toho na MěÚ 9 a v kostele také 9
Počet svatebních obřadů v roce 2016: 11 svateb
V roce 2017 zemřelo 45 lidí, z toho 31 mužů a 14 žen.
V roce 2016 zemřelo 30 obyvatel.
Počet dětí do 15 let celkem v roce 2017 - 530,
z toho v Jemnici 518, v Louce 3 v Panenské 9
Počet dětí do 15 let: Jemnice v roce 2016 - Jemnice 524, Louka 2, Panenská 8
Jana Jánská, kronikářka města Jemnice

Přiznání k dani z příjmů za rok 2017
Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do úterý 3. dubna 2018. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce nebo
poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou
auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 2. července 2018. To platí jen, je-li příslušná
plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty,
tj. do 3. dubna 2018 včetně.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou
zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.
Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:
•
v termínu od 26. 3. do 29. 3. 2018 ve všech pracovních dnech
vždy od 8.00 do 17.00 hodin
•
v úterý 3. 4. 2018 od 8.00 do 18.00 hodin
•
o víkendových dnech pracoviště finanční správy otevřena nebudou
Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo na jednotlivých pracovištích.
Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací
s tím spojených také formou výjezdů do vybraných obcí:
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SEZNAM NÁVŠTĚV - MĚSTSKÉ A OBECNÍ ÚŘADY - 2018
Územní pracoviště

Obec

Den

Hodina

Místo

v Jihlavě

Polná

21.3., 26.3., 28.3.2018

8.00 - 17.00

Městský úřad

3.4.2018

8.00 - 18.00

Městský úřad

Třešť

26.3., 28.3.2018

8.00 - 17.00

Kulturní dům Třešť, Fialková 1, Třešť

27.3.2018

8.00 - 15.30

Kulturní dům Třešť, Fialková 1, Třešť

3.4.2018

8.00 - 18.00

Kulturní dům Třešť, Fialková 1, Třešť

Golčův Jeníkov

21.3., 28.3.2018

13,30 - 17,00

zasedací místnost MÚ

Přibyslav

19.3., 28.3.2018

13,30 - 17,00

zasedací místnost MÚ

Světlá nad Sázavou

27.2., 6.3., 13.3., 20.3.2018

8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

malá zas. místnost MÚ

Kamenice nad Lipou

5.3., 19.3.2018

8:00 - 16.00

Městský úřad

Počátky

7.3., 21.3.2018

8:00 - 16:00

Kulturní zařízení města

Lukavec

14.3.2018

12:00 - 16:00

Městys Lukavec

Hrotovice

19.3.2018

8.00 -12.00

MěÚ Hrotovice

21.3.2018

13.00 - 17.00

MěÚ Hrotovice

19.3.2018

13.00 - 17.00

MěÚ Jaroměřice n/R.

21.3.2018

8.00 - 12.00

MěÚ Jaroměřice n/R.

Velká Bíteš

21.3.2018

12.00-17.00

zasedací místnost MÚ

28.3.2018

12.00-17.00

zasedací místnost MÚ

Nové Město na Moravě

14.3., 28.3.2018

8.00 - 16.00

Městský úřad

21.3.2018

8.00 - 16.00

Městys Jimramov

v Havlíčkově Brodě

v Pelhřimově

v Třebíči

Jaroměřice n/R.
ve Velkém Meziříčí
ve Žďáru nad Sázavou

Jimramov

Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce
2018 jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.
K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2017 a k jeho vytištění je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto
formuláře jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích finanční správy.
Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na
Daňovém portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.
Ing. Josef Tomek, Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Slovo hejtmana
V posledních letech se znatelně prodlužuje průměrný věk dožití našich seniorů. Přestože
si to obecně naše veřejnost nechce přiznat, souvisí to především s kvalitní zdravotní péčí.
Přes všechny problémy nám ji závidí i v mnoha nejvyspělejších státech Evropy. Svou roli
hrají i lepší informovanost o zdravém životním stylu, pravidelné zdravotní kontroly - tedy
prevence, včetně včasného záchytu závažných onemocnění.
Dlouhověkost má ovšem i jiné aspekty, výrazně starší lidé znamenají například vyšší
náklady na zdravotnictví. Specifickou oblastí je pak starost o pacienty v posledním stádiu
života. Cílem této odborně zvané „paliativní péče“ je zmírnit bolest a další tělesná a duševní
strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Systematicky se jí věnujeme i v našem kraji. V červnu minulého roku schválilo naše zastupitelstvo
„Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020“. Jejím cílem je logické
spojení všech dostupných moderních trendů poskytování péče o umírajícího pacienta - dosažení víceúrovňového fungování paliativní péče v každém koutu našeho regionu. Přípravě
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předcházela dvouletá precizní práce skupiny odborníků z řad České společnosti paliativní
medicíny, poskytovatelů paliativní péče jak z oblasti sociálních, tak zdravotních služeb,
lékařů – paliatrů i zástupců našeho úřadu. Nyní se nacházíme v realizační fázi strategie,
pracujeme na vzdělávání dalších profesionálů z nemocnic, zařízení sociální péče, snažíme
se i o zapojení praktických lékařů. Vítáme zájem a zapojení profesionálů i veřejnosti.
Většina z nás si přeje umírat doma, proto bychom rádi přispěli k přání, aby všichni mohli
poslední dny života trávit doma s rodinou a současně byli v péči týmu odborníků, kteří jim
v domácím prostředí budou poskytovat komplexní zázemí. Takový multidisciplinární tým
tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovník, pečovatelky, koordinátor, pracovník zajišťující psychoterapeutickou podporu, pracovník zajišťující spirituální podporu a další odborníci.
Součástí nabízené péče je i podpora a pomoc pečovatelek, která je také dostupná 24 hodin
sedm dní v týdnu. Jde o nový komplexní pohled řešící systematické zapojení sociální i zdravotní oblasti, včetně řešení financování ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami.
Péče o staré vážně nemocné pacienty je těžká práce, náročná fyzicky i psychicky, skoro
každý známe ze svého okolí nebo přímo od svých příbuzných to nasazení těch, kteří se této
péči věnují. Ovšem taková obětavost si zaslouží naše uznání, ocenění a pomoc nejen rodiny,
ale i tu profesionální. Snažíme se z pozice kraje o to, aby podmínky pro stáří i v závažné
nemoci byly co nejméně bolestivé a trýznivé a co nejvíce důstojné.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Služby LPS stomatologické - 1. 3. - 31. 3. 2018
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
3. 3. so

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

4. 3. ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

10.3. so MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

11. 3. ne MDDr. Vodička Petr
				
				

Klinika stomatochirurgie, implantologie
a estetické stomatologie s.r.o.,
Na Potoce 78, Třebíč 		
568 844 102

17. 3. so MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

18. 3. ne MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

24. 3. so MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

25. 3. ne MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

30. 3. sv MUDr. Bartoňková Olga

Vltavínská 1346, Třebíč		

568 808 274

31. 3. so MUDr. Bednářová Marie

Zdislavina 11, Třebíč		

568 824 359

Pavla Svobodová
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V Kraji Vysočina se loni pátralo po 875 osobách
V současné době pátrají policisté v Kraji Vysočina po 175 osobách. Z tohoto počtu je
v osmnácti případech osoba pohřešovaná, po devatenácti osobách pátráme v souvislosti
s dodáním do výkonu trestu odnětí svobody a v případě 23 osob v pátrání jde o děti se
soudně nařízenou ústavní výchovou. Ve třiceti případech policisté pátrají po pobytu osoby. Zbývající osoby jsou hledány na základě soudně vydaných příkazů k zatčení nebo
souhlasů se zadržením osoby podezřelé, vydaných státním zástupcem.
V loňském roce policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyhlásili celkem
875 pátrání, což bylo o 112 méně ve srovnání s rokem 2016. Z tohoto počtu se 351 pátrání
týkalo dětí s nařízenou ústavní výchovou, ve 127 případech se jednalo o pohřešovanou
osobu a na 99 osob byl vydán soudem příkaz k zatčení nebo příkaz k dodání do výkonu
trestu odnětí svobody. Loni se podařilo policistům vypátrat 618 osob.
Jednou ze součástí plnění úkolů Policie České republiky je pátrání nejen po osobách,
ale také po odcizených věcech. Loni jsme vyhlašovali pátrání po 65 motorových vozidlech
a 43 se jich podařilo vypátrat. Pátrali jsme po 154 odcizených registračních značkách
a pouze dvě se podařilo vypátrat. Co se týká pátrání po osobách, tak zde policisté rozlišují osoby hledané, pohřešované a osoby, u kterých je pátráno po jejich pobytu.
Po některých osobách policisté z Vysočiny pátrají dlouhodobě. V dubnu roku 2005
bylo vyhlášeno pátrání po Pavlu Vorlickém z Jihlavy, na kterého byl soudem vydán příkaz
k dodání do výkonu trestu pro rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost. Od ledna 2007
se neúspěšně pátrá po pohřešované ženě – Marii Pajerové z Lipničky nad Sázavou, která
byla naposledy viděna 11. ledna 2007 ve Světlé nad Sázavou.
V současné době policisté v Kraji Vysočina pátrají po totožnosti dvou zemřelých
mužů. Policisté stále pátrají po totožnosti muže, jehož tělo bylo nalezeno 8. prosince 2005
na železniční trati v katastru obce Malý Beranov mezi stanicemi Malý Beranov - Luka
nad Jihlavou. Muž zemřel na následky srážky s vlakem. Muž byl v době nálezu ve stáří
mezi 40 -50 lety, měl 160 centimetrů vysokou hubenou postavu, nosil dioptrické brýle,
měl hnědé oči, hnědé vlnité vlasy a čelní pleš.
Neznámá mrtvola muže, který zemřel násilnou smrtí, byla nalezena 10. října 2008
v katastru obce Kožichovice na Třebíčsku. V době nálezu mohlo být muži 20 - 30 let, byl
vysoký 165 -175 cm, měl hnědé rovné vlasy, velmi špatné - téměř neošetřované zuby.
Pohřešovanou osobou se rozumí fyzická osoba, o níž se lze důvodně domnívat, že je
ohrožen její život nebo zdraví, místo jejího pobytu není známo a policií po ní bylo vyhlášeno pátrání. Pátrání je vyhlašováno na základě oznámení o pohřešování, které může učinit kdokoliv. Podmínkou pro vyhlášení pátrání po pohřešované osobě je právě důvodná
obava o život a zdraví pohřešované osoby. Pokud není tato podmínka splněna, nejedná se
z pohledu zákona o pohřešovanou osobu.
„U osoby starší osmnácti let platí zásada, že po vypátrání je tato osoba informována,
že se po ní pátrá jako po osobě pohřešované a kdo učinil na policii oznámení o pohřešování. Policisté se osoby zeptají, zda souhlasí s tím, aby oznamovateli bylo sděleno místo
jejího současného pobytu. Pokud s tím pohřešovaná osoba nesouhlasí, není policie opráv12 / Jemnické listy / březen 2018

něna tyto skutečnosti oznamovateli sdělovat. Oznamovateli je sdělena pouze informace,
že pohřešovaný byl vypátrán a je v pořádku,“ doplňuje kpt. Bc. Jana Láterová, vrchní
komisařka oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
Zvláštní skupinou pohřešovaných osob jsou osoby nezletilé a mladistvé, kterým byla
nařízena ústavní výchova a tyto uprchly ze školských zařízení určených k jejich výkonu
nebo žadatelé o udělení azylu, kteří opustí v průběhu řízení azylové zařízení.
Pátrání po osobě pohřešované je specifické v tom, že se jedná o osobu, u které je
důvodná obava o její život a zdraví. Vždy je důležité zjistit co nejpodrobněji okolnosti
pohřešování. V souvislosti s tím policisté provádějí prověrky v místech, ke kterým má
pohřešovaná osoba nějaký vztah, např. rodina, pracoviště, škola a podobně. Dále policisté
prověřují ubytovací a zdravotnická zařízení. Pátrání je zveřejňováno v síti internet a regionálních médiích. Na základě zveřejnění pátrání ve sdělovacích prostředcích se daří vypátrat přibližně deset procent osob. Policisté samozřejmě využívají i speciální prostředky
pátrání, které nebudeme z taktických důvodů uvádět.
Specifickou skupinu pohřešovaných osob tvoří tzv. „dítě v ohrožení“. Jedná se o osobu mladší patnácti let, která se vzhledem ke svému věku může stát obětí nešťastné náhody
nebo postrádá přístup k životu potřebným lékům nebo je prokazatelně fyzicky či psychicky handicapovaná nebo se stala obětí únosu. V případech únosu se jedná o případy
zjevně vykazující známky násilí nebo jejichž pachatel trpí duševním onemocněním nebo
je labilní s nepředvídatelným chováním a jsou známy skutečnosti o tom, že pohřešovaná
osoba je ohrožena na životě nebo zdraví. V těchto případech je spouštěn tzv. „Národní
koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“. Právě v těchto případech je
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků o pomoc žádána veřejnost. Zejména
relace v televizi a rozhlase v mnoha případech vedou k vypátrání dítěte, případně k získání důležitých poznatků k pohybu pohřešovaného dítěte.
Hledanou osobou je fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných důvodů omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a policií bylo po ní vyhlášeno
pátrání. Jedná se například o osoby odsouzené, na které je vydán příkaz k dodání do
výkonu trestu. Odsouzený, který bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest
odnětí svobody nebo se jiným způsobem neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto trestu, se dopouští trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za spáchání tohoto trestného činu mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Hledanou osobou
se také stává odsouzený nebo obviněný, který uprchne z vězeňského zařízení, vojenský zběh, osoba uprchlá ze zařízení pro výkon ústavního léčení nebo ochranné výchovy
a osoba s prokazatelně zjištěnou nakažlivou chorobou, která uprchla ze zdravotnického zařízení. Jako hledaná osoba je veden i cizinec, který uprchl ze zařízení pro zajištění cizinců nebo osoba, na kterou je vydán evropský nebo mezinárodní zatýkací
rozkaz.
Pokud policisté pátrají po pobytu osob, tak se jedná o osoby, jejichž účast je nezbytná
na úkonech trestního, občansko-právního nebo správního řízení. Po pobytu policisté pátrají také v případech, kdy se obviněný nebo svědek v trestním, občansko-právním nebo
správním řízení na výzvu nedostaví k řízení bez dostatečné omluvy a předvedení bylo
neúspěšné.
březen 2018 / Jemnické listy / 13

Většina osob, po kterých policie v teritoriu Kraje Vysočina pátrá, je zveřejněna na
veřejně přístupné síti internet. Záznamy k osobám lze nalézt na webových stránkách
www.policie.cz v záložce „databáze - pátrání po osobách - vyhledávání“. Na těchto stránkách lze podle jednoduchého vyhledavače vyhledat konkrétní osobu. Poznatky k osobám
v pátrání lze také zcela anonymně zasílat přímo na kriminální službu a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje Vysočina na adresu: krpj.patrani@pcr.cz
mjr. JUDr. Dana Čírtková, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
oddělení tisku a prevence

Jemnický rodák
V neděli 18. 3. 2018 odpoledne v 15.00 hodin jako každoročně o páté postní neděli si
připomeneme památku jemnického rodáka, akademického sochaře Jaroslava Šlezingera.
Jeho Křížová cesta, vytvořená v táboře nucených prací a vyjádřená ve čtrnácti mini-plastikách, je doprovázena autorovými texty a koná se v jemnickém farním kostele sv. Stanislava již po dvanácté. Zvláštností této historické připomínky Kristovy cesty s křížem na
návrší Jeruzaléma je její autorovo propojení s jeho vlastním osudem. Pietní vzpomínka
je také zároveň uctěním památky všech nespravedlivě utiskovaných, pronásledovaných
a umlčených kritiků zvůle mocných. Druhé zastavení této postní pobožnosti zachycuje Ježíše, jak se podrobuje formálnímu soudu římského úředníka Piláta i svévoli jeho souvěrců;
přijímá kříž, aby vyvýšen od země zjevil Boží lásku k nám, hříšníkům. Jaroslav Šlezinger
doprovází tento výjev vlastní radou: „Když duše si stýská na nespravedlnost osudu, když se
bezmocně vzpíráš ranám a těžkému kříži, pohlédni na Ježíše, na jeho pokoru, s níž přijímá
kříž, a On dodá ti síly a odvahy k smutné cestě ve vězení.“
V životě každého člověka jsou momenty, ale i situace a stavy, kdy jejich tíha nejde odložit ani změnit. Jediným řešením je říci na tyto skutečnosti „ano“ a nést toto břemeno až do
konce, někdy až na vrchol pokoření. Říká se, že kříž má každý člověk a ne jeden.
Křížem může být zdravotní hendikep – vada, se kterou se člověk již narodí, nebo jde
o následky úrazů při sportu s trvalými následky, např. poranění páteře. Nedávno jsem dostal
mail o 14 - leté dívce bez rukou, a navíc trpasličího vzrůstu. Její hra na klávesy nohama
a pěvecký výkon, za který by se nemusela stydět nejedna profesionální zpěvačka, zcela
fascinovaly porotu prestižní soutěže talentů rumunské televize. Po jejím vystoupení následoval aplaus všech vestoje a následoval gejzír zlata i slz přítomných.
Viz zpráva z 14. 3. 2017: Když Lorelai předstoupila před porotu soutěže Rumunsko
má talent, jen málokdo by hádal, že dívka kromě zpěvu předvede i hru na piáno. Skladbu A Million Stars zahrála prsty u nohou. Za tento výkon ji porotkyně Mihaela Radulescu díky zlatému bzučáku poslala rovnou do semifinále. Lorelai Mosnegutu se narodila bez rukou a hned po narození ji matka opustila. Když sociální pracovnice viděla
její příběh v televizi, rozhodla se holčičku adoptovat. Malá Lorelai do tří let nemluvila
a chodit začala až ve čtyřech letech. Těžké postižení se jí ale podařilo překonat a spoustu
věcí se naučila dělat nohama. Hraje na klávesy, maluje a pomocí prstů u nohou také píše
na notebooku. Je autorkou už několika knih. https://revue.idnes.cz/divka-bez-rukou-lorelai-mosnegutu-zpev-talentova-soutez//
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Takovéto úspěšné zvládnutí daného stavu nazýváme oslaveným křížem. Postižení,
které je pro jiného důvodem k výčitkám adresovaným nebi i zemi, se pro Lorelai Mosnegutu stalo výzvou. Naučila se hrát na klávesy prsty nohou a neuvěřitelně rozezpívala svůj
hlas. Nikdy nemá člověk právo zpochybňovat smysluplnost svého života, ani jakkoliv
poškozené životy svých bližních. Na všech formách postižení se může Bůh oslavit. Jednak na samotných osobách a jednak na těch, kteří jsou takto postiženým nablízku. Stát se
milosrdným samaritánem, který je odměněn vděčností a láskou potřebných, je zdrojem
radosti k nezaplacení.
Je jisté, že všichni jsme dlužníky lásky vůči mnohým našim bližním. Proto při každé
osobní modlitbě i společné liturgii prosíme našeho nebeského Otce: „Odpusť nám naše
viny...“, nebo naopak: „vyznávám se, že jsem neučinil, co jsem měl udělat.“
P. Jiří Balabán, který na konci ledna 2018 náhle zemřel, měl na parte slova útěchy pro
všechny pozůstalé: „Nebuďte smutni, odcházím k Otci do Božího království...“
Blízkost bližních a víra v Boha je nejlepší jistotou a bohatstvím života. Kéž nám nikdy
nechybí odvaha konat dobro či s nadějí a důvěrou procházet různými životními zkouškami.
Nezkouší nás však Bůh – ten je Vševědoucí a předem ví, co bylo, je i bude. Samotný
život nás staví do událostí, které jsou osobní výzvou a požehnáním pro všechny.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Okénko ZŠ Jemnice
Slohové práce žáků 9. A
Báječné jídlo, a jak se na něj nedostalo
Jednou jsme s rodiči zašli do naší oblíbené restaurace. Už ve chvíli, kdy jsme vstoupili
dovnitř, začaly mé sliny netrpělivě žádat a žebrat o skvělé jídlo, o kterém básnil můj nos.
Poté, co jsme se usadili a otevřeli jídelní lístky, začaly mé oči s mým mozkem konzultovat
a hádat se, jaké jídlo zvolit. Nakonec se přece jen dohodly a přišla ta nejhorší část, neúprosně dlouhá chvíle čekání na ono báječné jídlo. Mé nohy se každou chvílí třepaly, jako kdyby
je sužovala ta nejhorší sněžná bouře a nejkrutější mráz. Můj nos stále a stále bombardovala
ta nejlíbeznější vůně. Mé uši zesmutněly, když slyšely všechny ostatní lidi pochutnávat si
na těchto skvělých pokrmech z této skvělé, ačkoli poměrně drahé, restaurace. A je to tady!
Servírka konečně přinesla naše jídlo, naše ruce a pusy se bez otálení pustily do práce…
Krupil
Pizza
Když se zakousnu do měkoučkého těstíčka, moje chuťové buňky se rozplývají. Křupavý
salám a táhnoucí se sýr vytváří báječnou chuť na konci každého sousta. Bazalka ukrytá pod
křupavým salámem dodá krásnou vůni a báječnou chuť.
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Žlutá kukuřice dozdobí pizzu jako rozkvetlé pampelišky zelenou louku. Na kroužky
rozkrájené olivy, pohozené po pizze, zdobí každý kousek. Krásná červená na kolečka nakrájená rajčata vypadají lahodně, ale vždy je z pizzy jemně odeberu, protože jejich nakyslá
chuť je mi nepříjemná. Pizza je lemována křupavým česnekovým okrajem. Vůně čerstvě
vytažené pizzy z pece je nepopsatelná. Nikdy jsem nejedla lepší pizzu, než je tato. Je šťavnatá a měkoučká, z domácího těsta a nejlepších surovin…
Račická
Bouřka
Narovnaná jako pravítko sedím na židli. Pravá noha přehozená přes druhou ve vzduchu
slabě v pomalých intervalech naráží do druhé. Tělo se nepatrně naklání dopředu a dozadu.
Na dotyk jsou mé ruce chladné jako led. I přesto v sobě cítím horko, které mi není příjemné.
Cítím, jako by se mi v těle odehrávala bouřka. Nejprve slabé třesení rukou, které doplňuje
chlad procházející celým tělem. Naskakuje mi husí kůže. Pomalinku se vytrácí, ale teplota
rukou se stále nemění. Když se tělo začalo neklidně pohybovat ze strany na stranu, přidaly
se i oči. Chvilku hledaly záchytný bod. Našly ho a nepřetržitě sledují to prázdno, které netrpělivě hledaly. Nezapomněla jsem si ani zkontrolovat vlasy. Ruce je jemně pohladily, aby
jim i tak neublížily …
Bartošová
Báječné jídlo
Choulím se v posteli, záda a hlavu mám podložené polštářem. Jsem zabalená v měkounké obrovité hnědé dece a vypadám trochu jako plyšová roláda. Na klíně mám posazený starší modrý notebook a hledám si nějaký zajímavý detektivní seriál, pokud možno
s českým dabingem. Najednou slyším povědomý hukot ze spodního patra. Zanedlouho se
mi do pokoje vtírá překrásná vůně něčeho smaženého. Jako by do mě pustili proud, vyskočím z postele a otevřu dveře, abych se ujistila, že je to, co si myslím. Ano, nádherná
pronikavá vůně smaženého chleba na pánvi…
Kubáčová
Báječné jídlo
Vůně osladí můj nos a pomalu mě táhne k sobě. Nos jako by přežvykoval čím dál intenzivnější vůni a já začínám mít představy, co všechno by se mohlo v kuchyni tvořit. Sladká
cestička ve vzduchu mě naplnila tak, že si neuvědomuji, že vstávám a pomalu jdu. Přede
mnou se zjeví pečené kuře, mamka právě dopekla. Čerstvá mrkvička lehce opečená, ale
měkoučká všude pod kuřetem společně s omastkem a kořením. Kuře je nádherně dozlatova
a grilovací koření společně s kmínem tomu dodávají šmrnc. Ani se neptám a ihned natahuji
prst a lehce ho namočím do omastku.
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Spálil jsem se, jak byl horký, ale i přes to vše ho pomalu dávám k ústům a olíznu ho.
Pocit dokonalosti a báječné chuti úplně ovládne moji mysl. Dostávám se z toho a ptám se,
co máme jako přílohu. Ani jsem si nevšiml, že rýži…
Sevelda
Pocity v dnešní hodině českého jazyka
Úterý - opět máme sloh. Tato hodina mě trochu zaskočila, protože hodiny v mé hlavě
hlásí středu. Když jsem si to uvědomila, přivřela jsem zpět vyvalené oči a zavřela jsem
lehce pootevřenou pusu. Jemně mě zamrazilo na zádech, a protože se to tělu moc nelíbilo,
neznatelně sebou škublo. Tak a už jsem zase v pohodě. Při kontrole slohových prací jsem
se do nich zaposlouchala a začala jsem se vžívat do pocitů, o kterých byla řeč. Užívala jsem
si to. Pohodlně jsem seděla na židli s nohama přes sebe. Ruce se roztahovaly po stole a oči
pohlížely na obraz, který se mi při čtení tvořil v hlavě…
Feldbabelová
Strach
Nejhorší pocit u mě nastane vždy, když spím a najednou se mi na zavřená víčka promítá
noční můra. Začnu hned poslouchat vřískavý zvuk, jako kdyby někdo přejížděl rezavým
hřebíkem po dveřích auta. Tep se mi zrychluje. V těle mám stále více adrenalinu. Ale přede
mnou je pouze ulička s bílým světlem. Najednou mi někdo sáhne na rameno.
Zastaví se mi srdce a ucuknu. Ohlédnu se a zničehonic mi ztuhne tělo a sevře se mi
žaludek. Krev v žilách se mi lehce začne vařit a pomýšlím na útěk. Seberu poslední síly
a dám se na útěk. V tu chvíli se probudím s těžkým nádechem a bolestí hlavy. Po chvíli se
uklidním, ale vím, že už neusnu.
Mrkva

Batolátko
Rodina či kariéra aneb myšlenka mikrojeslí
Rodina je základní společenskou skupinou, jejím cílem je plození a výchova dětí. Rodina má nezastupitelnou úlohu ve výchově dětí. Jak ale skloubit pracovní a rodinné povinnosti? Dnešní svět kráčí velmi rychle dopředu, věda i technika se neustále vyvíjejí a každý
rok v pracovní sféře je znát. Pokud rodiče, ať už maminka či tatínek, zůstanou doma na
rodičovské dovolené tři i více let, může pro ně být návrat do práce obtížný. Mnohému se
pak musí znovu učit. A jak je to s podnikateli? Jak dlouho si budovali svoji klientelu, pokud
přeruší styk se svými klienty na delší dobu, vrátí se mu pak? I to jsou otázky, které si při
plánování rodiny někteří pokládají. Je dobré udržovat pracovní kontakty a zajímat se o svůj
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pracovní obor i během rodičovské dovolené, ideální je ponechat si alespoň částečný pracovní úvazek. Ale jak zajistit péči o děti? Díky odsouvání věkové hranice odchodu do důchodu
ubývá i možnost „hlídání“ babiček či dědečků. Ne každý si může dovolit zaplatit soukromou chůvu. Dle mého názoru je dvouleté dítě většinou schopné být bez rodiče ve skupině
vrstevníků. Ale patří do mateřské školy? To je otázka, kterou se v současnosti zabývají
i naši zákonodárci - zakázat či nařídit umísťování dvouletých dětí do MŠ? Já osobně bych to
nechala na možnostech konkrétních školek a individuálních schopnostech každého dítěte.
Otevírá se tady ale prostor pro „mikrojesle“. S malým kolektivem dětí, profesionální chůvou, která se individuálně věnuje každému dítěte. Je zde prostor pro nácvik sebeobsluhy,
hygienických potřeb, ale i sociální rozvoj ve skupině vrstevníků, rozvoj motoriky, psychomotoriky, řečových a komunikačních dovedností. Mikrojesle mohou využívat děti, jejichž
rodiče pracují, podnikají, studují anebo si aktivně hledají zaměstnání. Jsou určeny pro děti
od 6 měsíců do 4 let věku.
https://mikrojesle-jemnice.webnode.cz/
Mgr. Jana Daněčková, sociální pedagog

Preventivní program EXIT TOUR
nás zaujal, nadchl, bavil!
Ve čtvrtek 8. února 2018 prožili studenti Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice zajímavý a výjimečný den. Škola využila nabídky spolupráce s projektem EXIT TOUR, což je
mezinárodní projekt, který na středních školách v celé České republice, ale třeba i na Slovensku a v Polsku, uskutečňuje kulturně-vzdělávací programy. Kromě zajímavých přednášek byla akce doplněna koncertem americké rockové kapely Divine Attraction. Hudebníci
byli skvělí a přednášky neméně zajímavé. Každá třída si vybrala dvě témata a zúčastnila se
dvou bloků přednášek.
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Pokud vás zajímá, jaká témata studenty zaujala, zde je jejich přehled - Život v závislosti, Kyberšikana, Kdy je selfie trestným činem, O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti,
Moc slov, Prostituce a promiskuita, Přátelství a láska, Rasismus, neonacismus a xenofobie,
Posedlost jídlem.
A jak tuto akci viděli naši studenti? Přečtěte si názor Ivany Vrzáčkové ze třídy 3.A:
Ve čtvrtek 8. února jsme se zúčastnili preventivního programu EXIT TOUR. Je to
projekt, který má mladé lidi vést k vlastnímu názoru, kritickému myšlení vůči společnosti, a hlavně k tomu, abychom si vážili sami sebe a lidí kolem. Měli jsme na výběr
několik přednášek z různých odvětví. Od prostituce přes kyberšikanu až například k rasismu. Naše třída se zúčastnila dvou přednášek, jedna se týkala nemoci AIDS a druhá
rasismu a xenofobie. Celá akce začala doprovodným koncertem americké skupiny Divine
Attraction, který zahájil celé dopoledne. První seminář byl složený ze životních zkušeností člověka, který se ve společnosti lidí, převážně dětí, s touto nemocí pohyboval.
Tato přednáška rozhodně nebyla koncipována jako zastrašování, ba naopak. Bez servítků
a přikrašlování nám ukázala, jak úzká hranice je mezi zdravým člověkem a nákazou,
ze které vede jediná cesta úniku, smrt. Druhý seminář se zaměřoval na rasismus, xenofobii a předsudky. V první části jsme se zabývali historickými souvislostmi, konkrétně tedy
přítomností mezilidské nenávisti napříč dějinami a v druhé části jsme se zaměřili na vliv
reklam a médií na lidské myšlení, což nás vedlo k tomu, abychom prvně přemýšleli, než
začneme něčemu věřit. Celá akce byla ukončena závěrečným koncertem kapely. Z celého
projektu jsme si mimo nové poznatky a znalosti odnesli i to, jak důležité je mít možnost
svobodného názoru a myšlení ve společnosti, ve které žijeme.
Akce byla skvěle zorganizována, vystoupení lektorů, hudebníků i moderátorů lze jen
pochválit, studenti byli nadšení. Těšíme se na další povedené a úspěšné akce.
Za Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice
Mgr. Blanka Roupcová
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Problémy s maskováním
Ty tam jsou dávné doby čarodějnic a čarodějů. Kdo ovládal kouzla, mohl z krále udělat
krkavce, z královny couru a z krásného zámku obyčejné čapí hnízdo. Teď už v nadpřirozené
divy nevěříme a čarovat nikdo ani nezkouší. Bylo mi proto překvapením, když redaktor
Lidovek po poslední volbě chtěl použít kouzlo na mne a udělat ze mne nevzdělaného lůzra.
Prý by takoví neměli mít právo volit. Nevím sice, co je to lůzr, ale daleko od lůzy to nebude.
Naštěstí se mu jeho zaklínací formule nevydařila.
Kdo si chce dneska změnit svůj zevnějšek, nezbývá mu než převléct kabát či nasadit
masku. Zlý šéf se převlékne za dobráka a jde o Barchanu mezi lid. Každý se občas potřebujeme proměnit. Já se maskuju jednou za rok: o masopustu. Do jemnických ulic se pouštím
v bezpečí, že mou identitu neodhalí policejní videokamera ani žádný redaktor. Jsem rád,
že se u nás ještě ta maškaráda smí slavit svobodně. V sousedním Rakousku máte dnes už
přestupek, přijdete-li na veřejnost se zahaleným obličejem. Zvláště pokud jste žena.
Při prvním masopustu jsem si myslel, že bude stačit, když si natáhnu paruku a nasadím
rudý nos. Lidi ale ve mně okamžitě odhalili šaška. Někteří se dokonce ani nesmáli. Proto
jsem si řekl, že mě příště už poznat nesmějí. Šel jsem za medvěda a nepoznala mě zprvu
ani paní Turánková. Jenomže jsem se v té zvířecí masce začal dusit a musel ven s pravdou.
Další rok jsem vystupoval jako postava z německé pohádky bratří Grimmů. Pokud tomu
někdo nevěří, ať se podívá na fotku v minulém čísle JL. Jít za Sněhurku (Schneewittchen),
to bylo jiný kafé. Dělal jsem ženské taneční kroky, mluvil jsem fistulkou. Odrostlejší kluci
mi osahávali tenisáky na prsou ve snaze zjistit, jestli jsem opravdu ženská. Dnešní mládež
postrádá respekt k literárním postavám. Po této zkušenosti jsem za dva roky přesedlal na
čerta. Domníval jsem se, že je to figura lidová, česká a že nebudou námitky. Dobře jsem
udělal. Na ocas mi nesahal nikdo. Jedna dáma mě však odháněla domů, že prý jí straším
vnoučata. Způsobit dětem psotník nebo noční můru jsem nechtěl, tak jsem se dalších hereckých ambicí vzdal. Zapomněl jsem tam však vidle, a když jsem se pro ně vrátil, už tam
nebyly.
Letos jsem si lámal hlavu, za co se přestrojit už po páté. Všem se zalíbit těžké jest.
Původní plán jít jako eiznboňák jsem zavrhl. Mohlo by se to brát jako protest za zrušenou
železnici.
Nevyrukoval jsem ani se slušivou maskou piráta, a to s ohledem na novou stranu
v našem parlamentu. Netroufal jsem si ani jít za politika, stejně bych marně sháněl masku
předsedy.
Soused mi radil, abych šel za vysavač. Prý tam bude takových vysávačů a nasávačů víc.
Jediné, co jsem si z toho dokázal představit, bylo, že bych šel třeba s vysavačem v ruce.
Ale to bych se musel pasovat do role uklízeče nebo uklízečky, což by někdo mohl brát jako
urážku poctivýho řemesla. Nakonec jsem se rozhodl pro něco, čím by mohl být každý. Šel
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jsem jako vězeň. A proč ne, člověk je pořád jednou nohou v kriminále. Maska měla úspěch.
Někteří se dokonce se mnou chtěli vyfotit na facebook.
Holt, když nechcem, aby nás odhalili, tak se maskujem. Jeden zakrývá svůj věk, jiný
schovává pod talár své břicho. Každý kamufluje něco jiného, i když pod převlekem jsme
všichni nazí. Dalo by se říct, že si berem příklad z firmy, která na Malé brance zamaskovala
ztrátu či odcizení dvanácti kamenných desek z hradeb, pamatujících ještě císaře Josefa. Nahradila je narychlo osekanými kameny z lomu. Přesvědčit se o tom může každý, kdo si tam
udělá cestu. Chytrost totiž nejsou žádné čáry, zůstává však riziko, že místo kouzla vznikne
kouzlo nechtěného.
Milan Růžička

SNK v Jemnici děkuje a informuje
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom vás v tomto příspěvku seznámili s činností Sdružení nezávislých
kandidátů v Jemnici za poslední období.
Především bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému a úspěšnému průběhu posledních dvou akcí, které jsme pro vás uspořádali. Tradiční, již třetí zabijačkové
hody na podzim loňského roku potvrdily vysokou návštěvností jejich rostoucí oblibu. Každý rok přidáváme v nabídce zhruba 50 % zabijačkových výrobků a pokaždé jsou v podstatě
vyprodány. Svědčí to o dvou věcech. Výrobna těchto lahůdek pod vedením pana Pecha umí
udělat skutečné pochoutky a druhou věcí je, že za námi rádi přijdete na kus řeči.
Po úspěchu prvního plesu našeho sdružení, který se vloni uskutečnil v restauraci Na Podolí jsme v lednu tohoto roku zorganizovali již druhý reprezentační ples sdružení, tentokrát
v kulturním domě. Jsme velmi rádi a oceňujeme skutečnost, že na tomto plese vládla srdečná atmosféra. Zábava probíhala kultivovaným způsobem a v uvolněné náladě. Důkazem
toho byl mimo jiné fakt, že účastníci plesu se rozcházeli (a neradi) až nad ránem. Jsme
přesvědčeni o tom, že ples se všem hodně líbil. Za to patří poděkování nejen účastníkům
plesu, ale i kolektivu restaurace Na Podolí vedenému panem Jelínkem, který zajišťoval
pohoštění, a hudbě pod vedením pana Macha. Děkujeme také všem sponzorům, kteří nám
přispěli hodnotnými cenami do tomboly. Zorganizovat tento ples nebylo lehké. Všichni,
kdo něco takového organizovali, to jistě vědí. Výsledek však rozhodně stál za vynaloženou
námahu. Můžeme všechny ujistit, že v těchto již tradičních akcích, pořádaných pro naše
spoluobčany, budeme i nadále pokračovat.
Nezabývali jsme se však jenom organizací zabijaček a zábavy. Snažíme se současně
aktivně řešit otázky spojené s řízením záležitostí našeho města. Poctivě se scházíme před
každým zasedáním zastupitelstva a projednáváme body jeho programu. Zaujímáme k nim
stanoviska, která potom prosazují naši zastupitelé. Již v minulosti jsme vás upozorňovali
na to, že jako opoziční sdružení mnoho možností k prosazení těchto stanovisek (vzhledem
k současnému složení zastupitelstva a rady) nemáme a že je to škoda. Přesto se nám i za
této situace podařilo zabránit městu v prodeji pozemků pro výstavbu bytového domu Na
Předlískách za cenu podhodnocenou o cca 40 % oproti ceně v místě obvyklé.
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Podařilo se nám rovněž prosadit změnu pro město nevýhodné smlouvy o prodeji bývalého zdravotního střediska a vypovězení naprosto nevýhodné smlouvy o pronájmu zámku
Jemnice s cyriaky. Naopak jsme uvítali, dle našeho názoru, profesionální provedení revitalizace bývalého arboreta.
Mrzí nás, že příjmy z prodeje městských bytů na ulici Větrná nebudou znovu investovány do výstavby nových bytů. Usilovali jsme o to, aby tyto finanční prostředky byly použity
na výstavbu nových „startovacích“ bytů pro mladé rodiny, případně na dům s pečovatelskou službou nebo dům pro seniory. Otázka, na kterou vedení města dosud jasně neodpovědělo, je příprava výstavby víceúčelové sportovní haly. Naše sdružení podporuje myšlenku
jejího umístění v areálu bývalého PS útvaru podle původně zpracovaného projektu. V tomto
volebním období vedení města podporuje výstavbu haly v areálu sokolovny s tím, že k areálu bývalého PS útvaru je to údajně daleko. Když jsme se dotazovali, zda ve výstavbě haly
u sokolovny nebude něco bránit, bylo nám řečeno, že nikoliv. Nyní se však z vedení města
ozývají hlasy, že by to vadit mohlo, jak z hlediska čerpané dotace na arboretum, tak nejspíš
i z hlediska památkové péče. Takže uvažujeme, jak se lze v dané situaci orientovat a jak
to nakonec bude. Zřejmě asi nijak a hala bude i nadále v nedohlednu. Bez ohledu na výše
uvedené však zůstává zásadní otázka, co bylo učiněno pro zajištění vlastního udržitelného
rozvoje města.
Vážení spoluobčané, rozhodně nechceme být v pozici permanentních „rýpalů“ či „kazisvětů“. Respektujeme právo současné koalice na prosazování jejich záměrů v rámci naplňování dílčích volebních programů. Domníváme se ale, že by s námi, a především pak
s vámi mělo být jednáno jinak. Všem zásadním otázkám týkajícím se rozvoje města by
podle našeho názoru měla předcházet konstruktivní veřejná diskuse. Vše ale probíhá v naprosté tichosti a je nám předkládáno bez odůvodnění jako hotová věc. Takových „hotových
věcí“ typu „zámek Jemnice či koupaliště“ již bylo navrženo či předloženo hodně. A to je
přesně to, co nám nejvíc vadí.
Zdeněk Hošek, Jiří Kopr, Eduard Mach, Ervín Reegen
- zastupitelé za SNK v Jemnici

Malé zamyšlení nad dotacemi a důsledky dotací
Žilo, bylo pět bratrů. A jak už to v životě chodí, ač byli z jednoho hnízda, pánbůh nenadělil všem stejné schopnosti. V důsledku čehož se ani neměli všichni stejně. Po jedné
obzvlášť vydařené bujaré pitce si řekli, že jsou přece bratři a je potřeba s tím něco udělat.
Rozhodli se tedy, že si zřídí společný bankovní účet, na který budou každý měsíc posílat
peníze, a dohodli se, kdo kolik (bohatší více, chudší méně). S tím, že budou více „kohezní“
(rozuměj soudržní). Potom se dohodli, že je třeba někoho (nazvěme ho ředitelem), kdo by ty
peníze hlídal a vymyslel pravidla, podle kterých se z těchto společných peněz bude bratrům
přispívat za účelem vyrovnání jejich životní úrovně. Vymyšlená pravidla rozdělování příspěvků byla složitá. Proto se bratři rozhodli, že je třeba najmout ke každému z nich člověka
(nazvěme ho hlídačem), který bude schopen zajistit jejich dodržování. Ředitel i hlídači byli
pochopitelně placeni z onoho společného účtu.
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Jedním z pravidel bylo, že i ti bohatší dostávali příspěvky (aby to bylo spravedlivé).
Další pravidlo znělo, že když některý z bratrů dostal příspěvek na nějakou akci (třeba rekonstrukci koupelny), nedostal peníze v plné výši (třeba jenom 80%), a navíc musel k příspěvku přidat i vlastní peníze (tzv. spoluúčast). Akce, které se z příspěvků financovaly,
musely být označeny pamětními destičkami (to aby se vědělo, že ty peníze byly darované).
Jak šel čas, chudší bratři přestávali být „kohezní“ (rozuměj „poslušní“) a vůči některým
věcem z domluvené „koheze“ začali reptat. Třeba kvůli tomu, že si bohatší bratři zvali hosty
a na oběd je posílali k chudším. Načež jim bohatší bratři pohrozili, že nebudou dostávat
příspěvky tak, jak byli zvyklí.
Připadá to laskavému čtenáři jako zvrácený a pitomý příběh? Samozřejmě, ten příběh
takovým je. Když si však za bratry dosadíme státy Evropské unie, za ředitele armádu evropských úředníků, za hlídače armádu úředníků na státní úrovni a za hosty migranty, získá
zjednodušený přehled o tom, jak fungují evropské dotace. Armády dotačních úředníků vymýšlejí věci, o kterých se obyčejnému člověku nezdá ani v nejdivočejších snech. Mluví těžko pochopitelným jazykem, kterému já říkám „evropština“ (slovo „koheze“ jsem záměrně
uvedl jako příklad). Těch zvráceností je tam pochopitelně mnohem víc. Není např. šíleností
skutečnost, že dotace dostávají i bohatí? Mnohem důležitější jsou však důsledky.
Hrozným důsledkem dotací je vyvolání ponižující závislosti dotovaného na dotujícím.
Však je nám také vyhrožováno (Schultz, Kurz), že nám dotace už dávat nebudou. Reptáme totiž proti uprchlíkům. Jedním z nejděsivějších důsledků je korupce, která zákonitě
každé přerozdělování jakýchkoliv „společných“ peněz doprovází. A korupce, jak známo,
způsobuje mravní úpadek. Ze společných peněz se mj. financují podnikatelské záměry.
Problémem však je, že jenom některé. To způsobuje tzv. pokřivení trhu, tzn. nezasloužené výhody „některých vůči některým“. Další problémem je financování nesmyslných akcí
čili vyhazování peněz oknem. Jednou jsme třeba dělali audit účelnosti vynaložených prostředků v jednom tzv. „Regionu sociální soudržnosti“. Zjistili jsme, že v centru jednoho
středočeského města byl rekonstruován historický dům na centrum sociálních služeb. Byly
přitom čtyřnásobně překročeny směrné stavební náklady. Když jsme na to poukázali, tak
nám bylo úředníky řečeno - „To byl přece tak krásný projekt“. Čili korupce při jeho
schvalování. Bohužel těžko prokazatelná, vše bylo v rámci hodnotících pravidel, možná
takto úmyslně nastavených. A takových nesmyslných akcí tam bylo víc (včetně dotací na
výstavbu čtyřhvězdičkových hotelů).
Nemusíme však pro takové příklady chodit daleko. V našem městě se realizovalo již
několik dotovaných „regenerací“ zeleně. Nic proti tomu, jsou to jistě ušlechtilé záměry.
Co mi však hlava nebere, jsou ceny těchto regenerací. Arboretum stálo 4,5 miliónu. Na
profilu zadavatele je ještě uvedená jedna zakázka na „regeneraci vybraných částí zeleně“
s předpokládanou hodnotou 9,5 miliónu. Ovšem smlouva u toho není. Přístupná není ani zadávací dokumentace, ani další ze zákona povinně zveřejňované dokumenty k této zakázce.
Takže nevíme, o co se vlastně jednalo. Proč asi? A proč mi hlava nebere takové náklady?
Nechal jsem si od jednoho šikovného člověka „rizikově“ pokácet jeden vzrostlý exemplář
jírovce (lidově kaštanu). Pochopitelně s povolením. Vysadil jsem za něj javor. Přišlo mě to
celé (včetně vysazeného javoru a pořezání jírovce na špalky) na méně než 5 tisíc. Když si
člověk celkovou sumu 14 milionů vydělí pěti tisíci, tak dojde k tomu, že těch pokácených
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a vysazených stromů by mělo být cca 3 tisíce. Je jich dohromady tolik? Natož pokácených
a znovu vysázených? Těžko. Tak proto mi to hlava nebere. Ale to víte - když jsou na to ty
dotace… Kdoví, kolik bude stát avizovaná regenerace Barrandova.
Aby bylo jasno - nejsem proti tomu, aby města a obce dostávaly víc peněz na to, aby se
mohly dále rozvíjet. Má to však být řešeno systémově zcela jinak a zejména transparentním,
či chcete-li průhledným způsobem. Ta závislost na darech je totiž ponižující. Nehledě na
obrovskou byrokracii a korupci, která je s dotacemi spojená. Správným přístupem bohatších států k nám by bylo uplatnění férového postoje k nakupování výrobků a služeb našich
firem. Jde o to, aby se našim firmám platilo tolik, kolik si za stejné zboží platí bohatší mezi
sebou. Platí totiž jednoduchá rovnice. Bohaté firmy = bohatý stát = bohatá města či obce.
Nebylo by potřeba dotací a peníze by se vynakládaly účelnějším způsobem - ve prospěch
rozvoje měst a obcí.
Na internetu jsem zahlédl článek nějakého vtipálka o tom, že kdyby Brežněv zavedl dotace, tak by ještě dnes (na základě oné ponižující závislosti) existovala Varšavská smlouva
a RVHP. Pokud mladší ročníky nevědí, co ta zkratka znamená, byla to Rada vzájemné hospodářské pomoci, která měla mj. napomoci k „vyrovnání nerovnoměrného vývoje“ zemí
socialistického tábora. Tam jsme byli v pozici bohatších bratrů, takže jsme dotovali chudé.
Historie nám říká, jak to s RVHP dopadlo. Evropská unie funguje na podobných, i když
mnohem sofistikovanějších principech. Podle mého názoru to s ní nemůže dopadnout jinak.
Vše, co se děje kolem nás, se již v historii minimálně jednou dělo. Proto je tak důležité se
k ní vracet jako ke zdroji poučení.
Ing. Vincent Strebeľ

Víte, že…
Říká vám něco čp. Husova 44 v Jemnici? Budovu Městské spořitelny postavil stavitel
Antonín Kovář z Budče. Narodil se 7. 6. 1838 a zemřel 7. 10. 1909. Postavil i silnici z Jemnice do Budče 1898 - 9 a v roce 1898 budovu základní školy. Budova Městské spořitelny
byla postavena v roce 1888 - 9. V prvním poschodí se nacházel dlouhý pult, za kterým byli
úředníci spořitelny (všichni společně). Jen při vchodu měl kancelář pan Václav Prokop,
který byl ředitelem Městské spořitelny (mimochodem měl velmi hezkou dceru). Vlevo pak
byla pokladna, kde byl pokladník pan Bauer. Z úředníků pamatuji pana Pejčocha, Jahodu,
Knesla. Městská spořitelna byla po roce 1945 zestátněna.
K 1. 12. 1986 byla spořitelna v budově zrušena a přestěhována do Družstevního domu.
V budově bývala potom i jedna třída základní školy, později zde byl sklad masek. V prvním
poschodí knihovna, potom zasedací místnost měst. úřadu, nakonec prodejna nábytku.
V roce 1995 byla dokončena generální oprava budovy za cca milion korun. Opraveno
přízemí spořitelny, modernizováno zařízení. V I. poschodí zázemí spořitelny. Zřízen byt
ve II. poschodí. Vyměněny krovy, střecha, okna i opravena fasáda. Práce provedla firma
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Archatt Brno - Třebíč. Spořitelna přestěhována zpět z Družstevního domu v roce 1995,
byl zde instalován první bankomat v Jemnici. Ve spořitelně opět na čestném místě umístěn
rozměrný obraz malíře Romana Havelky z roku 1922, na kterém byla namalována stará část
Podolí s kostelem sv. Jakuba, byl zde 95 let.
V roce 2017 je opět provedena přestavba přízemí spořitelny - modernizováno! Při návštěvě zjistíte, že byly odstraněny 4 přepážky, za kterými bylo možno vše vyřídit. Nahrazeny dvěma stolky bez soukromí při jednání. Na levé straně umístěny dva snad řečnické pulty,
za kterými stojí dvě ochotné úřednice spořitelny. Za dobu mě návštěvy (5 lidí) 4x odbíhaly
s klienty do místnosti u vchodu, kde pomáhaly s obsluhou zařízení. Klienti spořitelny nebyli
jen staří lidé jako já. Přesto si nevěděli rady! Kdo navrhl toto řešení, by měl strávit celou
pracovní dobu na nohou v pohybu. Protože ochotné úřednice jsou asi odměňovány časovou
mzdou, přimlouvám se za jejich vybavení krokoměrem a za způsob úřadování zvláštní odměnou. Snad si zákazníci České spořitelny zvyknou časem, naučí se samostatně vyřizovat
své záležitosti, ti starší ale asi ne!
Po úpravě prostoru zmizel tradiční obraz Podolí! Prý nebylo místo! Nevím! Byl prodán,
zapůjčen, ukraden, vyměněn, darován? Česká spořitelna jej získala zadarmo! V každém
případě patřil k Jemnici! Dnes zbylo jen místo na nějaké poutače. Mladí manažeři, kteří
dnes rozhodují, nemají žádný vztah k Jemnici a podle současného vzhledu přízemí České
spořitelny v Jemnici ani ke svým zákazníkům a zaměstnancům. Pokud nemám pravdu, tak
se omlouvám!
Vladimír Hrbek

Úryvek ze školní kroniky
Z kopie kroniky blízké vesnice, která ještě na začátku minulého století spadala pod tzv.
Soudní okres Jemnice, jsem vybral jeden zajímavý úryvek. Konkrétně se jedná o zápis případu řídícího učitele pana Josefa Kokeše, který měl v tamní škole byt.
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Ke škole přiléhala také zahrada
s ovocným sadem.
V ní na nově zasázených stromcích způsobili v zimě zajíci
velikou škodu okousáním. Po složitých
tahanicích vymohl
učitel od tehdejšího majitele honitby,
kterým byl hrabě
Alexander Pallavicini, náhradu 50 K. Po
převzetí této částky
se učitel snažil škodu
na stromcích napravit
přeštěpováním
(viz úryvek).
Dramatický případ skončil díky
Bohu šťastně. Zmíněný Enrique Stanko Vráz se narodil
18. 2. nebo 8. 4. 1860
a zemřel 20. 2. 1932
v Praze. Více informací o jeho životě
naleznete na Wikipedii.
Ke článku přikládám fotku, na které
se nachází doktor
Švejda v kruhu svých
blízkých v roce 1930
při pobytu v lázních
Luhačovice.

František
Železný
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Zapomenutí sousedé - 3. část
Měšťané - rod Filkuků

Dalším známým členem tohoto rodu je řezník Franz Filkuka. V Jemnici a jejím okolí řada lidí dodnes věří, že se dobře znal s lupičem Grázlem (popraven ve Vídni 31. 1.
1818), a když mu bylo nejhůře, poskytl mu útočiště ve svém domě na náměstí. Později, po
vypsání odměny na dopadení lupiče a hrozbě velkého trestu těm, kteří mu budou pomáhat, se ho ukrývat bál. Lupič prý v té době nocoval ve hřbitovní kapli na hřbitově ve Slavonicích. Zda je to pravda, či nikoliv, se neví. Sám Filkuka se prý o tom nikdy nezmínil.
Řezník Filkuka byl především dobrý hospodář. Dokázal obnovit dům zničený požárem v roce 1832 a ještě mu zbývalo i na to, aby jeho oba synové mohli studovat. Prý tomu
bylo proto, že si pořídil stádo ovcí, které mu opatroval obecní pastýř, a tak nemusel od
sedláků nakupovat tolik hospodářských zvířat. Starší syn se stal úředníkem na panství
arcivévody Albrechta v Těšíně, který byl prvorozeným synem arcivévody Karla Ludvíka
- zakladatele těšínské větve habsbursko - lotrinského rodu. Říká se, že jeho syn, Franzův
vnuk, rovněž vystudoval a stal se úředníkem na dvoře pruského krále. Když se oženil,
přestěhovali se do Vídně, kde se jim v roce 1888 narodil syn Anton - známý malíř. Druhý
syn řezníka Filkuky se stal lékárníkem. Jeho potomci tradici tohoto povolání dodržují
dodnes.
Rod Filkuků měl několik větví. V některých dobách žilo současně v Jemnici několik
rodin. Vedle jemnické větve nositelé příjmení Fikuka žili v okolí Vídně a Brna; do Brna
přišli z Vídně. Příslušníci jemnické větve žili i v okolních vsích a po čase se do města
vrátili. Bylo tomu tak např. u Josefa Filkuky, který se narodil ve Starém Hobzí a oženil se
Annou, rozenou Kačenkovou. Měli spolu syna Jana (narozen 1867, zemřel 1960) a dceru
Ludmilu. Ta spolu se svou kamarádkou a příbuznou Antonií Kačenkovou v roce 1878
sbírala příspěvky na raněné Černohorce a obě byly vyšetřovány četnictvem. Poslední
mužský potomek rodu Filkuků žijící v Jemnici byl řidič sanitního vozu a jeho dcera Marta
je poslední žijící členkou tohoto rodu tamtéž.
Filkukův dům stával na severozápadní straně náměstí naproti kostelu a po zavedení
číslování měl číslo 83. Byl u něho velký dvůr, kde v roce 1893 měli první veřejné vystoupení sokolové. O tři roky později spolu se sousedním domem vyhořel. Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva byla na jejich místě postavena nová dvouposchoďová
školní budova. Stavba šla rychle a škola byla otevřena již 4. září 1898.
Tolik tedy něco málo z historie rodu, jehož příslušníci nejdelší dobu nepřetržitě žijí
v Jemnici.
František Kačenka

Dobrodružný život jemnického rodáka Huberta Crhy
Koncem září 2017 jsem se vrátil do Plzně ze své každoroční návštěvy Jemnice. Aby
mi dojem vydržel ještě trochu déle, listoval jsem si v knize „Dějiny Jemnice“. Tam jsem
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narazil na jméno Hubert Crha, což byl onen „Bert“ z knihy Milady Golobové „Děti na
zabití“.
Na stránce 351 se v souvislosti s léty 1938 až 1945 píše, že „Hubert Crha jako německý příslušník narukoval do Wehrmachtu, na západní frontě a patrně v roce 1945
zběhl, aby vstoupil do čsl. zahraniční armády. Tento výrok je však poněkud zavádějící
a nespravedlivý. Naznačuje totiž, že Hubert Crha zběhl z vypočítavosti. V roce 1945 už
bylo jasné, jak válka dopadne. V té době už mohlo být lepší být opět Čechem. Protože
jsem Huberta Crhu dobře znal, vím, jak těžko nesl taková obvinění. Podle tvrzení Milady
Crhové-Golobové byli ona i její bratr Hubert českými vlastenci. Avšak jejich otec se za
protektorátu zřejmě z vypočítavosti přihlásil k německé národnosti. Po čase se z něj stal
fanatický obdivovatel nacismu. Jeho mladší děti z druhého manželství Vlasta a Libor už
žily v této atmosféře. Nejstarší dcera Milada, která už byla z domu, protestovala proti
nacistickému antisemitismu. Navzdory výhrůžkám svého otce stále navštěvovala sousedku paní Poskočilovou, která žila v neustálém strachu o život své rodiny, protože byla
Židovka. Jinak to však bylo s Hubertem Crhou.
V mé hlavě zůstala tato vzpomínka. Šli jsme s matkou do města na nákup a cestou se
k nám připojil Hubert Crha. Svěřil se mé matce, že se jde přihlásit k německé národnosti,
protože se chce dostat na frontu, kde pak podle legionářů přeběhne k čsl. zahraniční armádě, aby mohl bojovat proti nacistům. Ten záměr mu opravdu vyšel, ani se nenadál a byl
na východní frontě. Sloužil jako radista v pozemní službě letectva. Jeho dva pokusy zběhnout k partyzánům však skončily neúspěchem. Když ho přeložili do Francie přeběhnout
frontu nemohl, protože tam ještě žádná nebyla. Podařilo se mu to až po invazi spojenců
do Normandie v létě roku 1944. Už 1. srpna Hubert dezertoval k francouzským partyzánům, tzv. „Maquis“. S partyzány se zúčastnil řady bojů proti německým jednotkám
a vysloužil si písemné vysoké uznání od velitele. Jakmile se však dozvěděl o přítomnosti
československé vojenské mise na osvobozeném francouzském území, snažil se dostat do
čsl. zahraniční armády. Pokusil se o to dvakrát, ale byl zatčen a jako německý provokatér
také uvězněn. Podařilo se mu z vězení uprchnout a znovu se vrátil k partyzánům. V té
době po něm už pátrala jako po uprchlém vězni francouzská policie a zároveň ho hledalo
gestapo jako dezertéra. Na zatykači z 11. října 1944 vydaném polním soudem velitelství
německého válečného letectva, jehož kopii vlastním, je uvedeno datum dezerce 15. 8.
1944. Hubert Crha pak napsal osobní dopis přímo nejvyššímu představiteli tehdejšího
zastoupení Československa ve Francii. Po přísné prověrce byl nakonec přijat do československé zahraniční armády a zúčastnil se jako tankista řady bojů. Mezi nimi bylo
i obléhání Dunkerque, jehož německá posádka se dlouho odmítala vzdát. Podařilo se to
až vojskům generála Lišky.
Po návratu do osvobozeného Československa sloužil krátkou dobu jako osobní stráž
prezidenta Beneše. Majetek jeho rodiny byl zkonfiskován a rodiče i mladší sourozenci
odsunuti do Rakouska. Jeho francouzská manželka měla velké potíže při získání československého občanství. Nakonec se oba vrátili do Francie. Tam však měl zase problémy
Hubert, pro Francouze byl totiž pořád Němec. Manželství ztroskotalo a Crha se odstěhoval do Řecka, kde měl z doby války jisté kontakty. Ke konci života žil v jedné vesnici
nedaleko Prahy a tam jsem ho po letech opět našel. Navázali jsme blízký kontakt, bohužel
už ne na dlouho. Brzy nato Hubert ve věku 90 let zemřel. Z líčení je vidět, že Hubertova
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dezerce z Wehrmachtu nebyla motivována vypočítavostí, nýbrž že byla výsledkem dlouhodobé přípravy už v době, kdy ještě o výsledku války rozhodnuto nebylo.
Hubert Crha, který za svého pohnutého života zažil tolik protivenství, si podle mne
zaslouží, aby o něm lidé v Jemnici věděli jako o občanovi, na kterého se nezapomíná.
J. Kopeček

Odešel jeden z nás
V srpnu letošního roku opustil naše řady Vladimír Poskočil, kterého známe nejen jako
člena Hidden Child, ale i jako čelního představitele židovské komunity v Česku, jejího
dlouholetého předsedu a zástupce ve FŽO. Tolik oficiální data. Jinak ho všichni znali jako
bráchu šesti sourozenců, vrcholového sportovce, tátu dvou dětí a „tátu“ děčínské synagogy, kterou pomáhal doslova vzkřísit z mrtvých. Ostatně si pamatujeme jeho zasvěcené
provádění touto památkou, kterého se ujal při výletech našich členů do severních Čech.
Vladimír se narodil jako druhý syn roku 1932 v Kysuckém Novém Městě v rodině berního úředníka Bedřicha Poskočila a jeho manželky Elišky, rozené Morgensternové. Když
byla rodina v roce 1938 nucena z politických důvodů Slovensko opustit, zakotvila v Jemnici na Moravě. Tatínek skončil v pracovním táboře a rodina, do které mezitím přibyly
další děti, přežila válku především díky obětavosti a odvaze maminky Elišky.
Po válce Vladimír vystudoval průmyslovou školu a pracoval jako ředitel Desty Děčín.
Kromě toho se věnoval lehké atletice, ve které dosahoval úspěchů za Lokomotivu Děčín
a LIAZ Jablonec. V hodu oštěpem reprezentoval v letech 1953 - 1963 Československo v mezinárodních soutěžích, největších úspěchů však dosáhl později v kategorii veteránů, kdy získal tři tituly mistra světa, dvakrát se stal mistrem Evropy a obdržel mnoho
dalších sportovních ocenění. Svůj život spojil s děčínskou židovskou obcí a v 90. letech
se zasloužil o znovuvzkříšení nejen života tamní komunity, ale především o záchranu
a obnovu významné židovské památky, děčínské synagogy.
(s použitím vzpomínek bratrů Jaroslava a Stanislava Poskočilových
a knihy Ptaly se proč, vydané v roce 2008 organizací HCH Praha)

Kulturní přehled
3. 3. 2018
		
		

Jízda výletního vlaku SVDJZM - Vlak k MDŽ
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

3. 3. 2018
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Matty
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9. 3. 2018
19.00 hodin
		
		
		
		
		

POLIB TETIČKU aneb Nikdo není bez chyby
- divadelní představení, hrají: Jan Čenský, Miroslava Pleštilová,
Pavel Nový nebo Karel Vlček, Eliška Jansová
nebo Hana - Marie Maroušková
- kino Jemnice, předprodej vstupenek v TIC Jemnice nebo
na www.vstupeny.jemnice.cz za cenu 250,- Kč
- pořadatel město Jemnice

10. 3. 2018
14.00 hodin

Dětský maškarní karneval
- KD v Jemnici

10. 3. 2018
20.00 hodin

Taneční zábava – Spektrum
- KD v Jemnici

10. 3. 2018
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy

10. 3. 2018
17.00 hodin
		

Oslava MDŽ – hraje Duo mix
- restaurace U Víta
- pořadatel MO KSČM Jemnice

17. 3. 2018
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Zavik

18. - 23. 3. 2018 Velikonoční výstava
		
- vestibul KD Jemnice - Po - Pá 9.00 - 16.00, Ne 9.00 - 14.00
		
- pořadatel město Jemnice a STP Jemnice
18. 3. 2018
15.00 hodin
		
		
		

Když jde kůzle otevřít - 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

18. 3. 2018
		
		
		
		
		

Zájezd na muzikál Královna Kapeska (poslední 6 volná místa)
- rodinný muzikál s pohádkový příběhem
- rezervace vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- cena vstupenky včetně dopravy do Prahy a zpět je 659 Kč
- pořadatel město Jemnice

21. 3. 2018
Beseda s Mgr. Hanou Houzarovou
16.00 hodin
- téma: rostliny pro zdraví a krásu
		
- zasedací místnost MěÚ
		
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice
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22. 3. 2018
16.00 hodin
		
		

Výtvarné dílničky pro děti
- vestibul KD
- vstupné 30,- Kč
- pořadatel město Jemnice

23. 3. 2018
18.00 hodin
		
		

Jarní rautové hody - restaurace U Svatého Víta
- neomezená konzumace, teplý a studený raut, živá hudba
- cena 219,- za osobu, rezervace na tel. 723 685 430
- pořadatel restaurace U Svatého Víta, www.roaktiv.cz

24. 3. 2018
14.00 – 19.00
		
		

Legohrátky
- k vyzkoušení bude více jak 200 různých stavebnic lega
- kulturní dům Jemnice, vstup zdarma
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z. s.

24. 3. 2018
		

Jarní den dětí
- pořadatel Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Jemnice

24. 3. 2018
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Bubu

25. 3. 2018
18.00 hodin
		
		
		

Na správné adrese - divadelní představení
- kino Jemnice
- předprodej vstupenek od 5. 3. v TIC Jemnice nebo
na www.vstupeny.jemnice.cz za cenu 70,- Kč
- pořádá Divadelní spolek při NKN Jemnice

31. 3. 2018
		
		
		
		

Velikonoční turnaj v prší - restaurace U Svatého Víta
- o putovní pohár FC KPP Krocanda
- prezence 14.00 - 15.00 hodin
- věcné ceny, startovné 200,-, pro hráče starší 18 let
- pořadatel restaurace U Svatého Víta, www.roaktiv.cz

31. 3. 2018
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys

1. 4. 2018
20.00 hodin
		

Velikonoční zábava, hraje Spektrum + DJ Bubu
- kulturní dům Jemnice
- pořadatel Delta Agency

6. 4. 2018
19.00 hodin
		
		
		

Koncert Ilony Csákové s kapelou - „Nechte zvony znít“
- kino Jemnice
- předprodej vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737 za cenu 250 Kč
- pořadatel město Jemnice
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8. 4. 2018
15.00 hodin
		
		
		

Čarodějnický učeň - muzikálová pohádka pro děti
- kino Jemnice, vstupné: dospělí 80,- Kč, děti 50,- Kč
- předprodej vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice

14. 4. 2018
14.00 hodin
		
		
		

Akce čistá Jemnice
- přijďte s námi vyčistit hůře přístupná malebná zákoutí
královského města Jemnice
- Jemnice - svahy „Pod Barrandovem,“ případně břehy řeky Želetavky
- pořadatel spolek Mladí za rozvoj Jemnice

18. 4. 2018
16.00 hodin
		
		

Beseda s prof. Ing. Miroslavem Šimkem, CSc.
- téma: sucho v krajině
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

18. 4. 2018
13.00 - 17.00
		

Den otevřených dveří ZUŠ Jemnice
- pobočka ZUŠ v Jemnici
- pořadatel ZUŠ Moravské Budějovice

20. 4. 2018
19.00 hodin
		
		
		

Povídání se Zdeňkem Troškou
- kino Jemnice
- předprodej vstupenek od 5. 3. 2018 na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737 za cenu 150 Kč
- pořadatel město Jemnice

21. 4. 2018
		

Pochod ke Dni Země
- pořadatel Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Jemnice

26. 4. 2018
16.00 - 19.00
		
		

Výtvarné dílničky pro děti
- vestibul KD
- vstupné 30,- Kč
- pořadatel město Jemnice

28. 4. 2018
9.00 - 16.00
		
		

O májovou korunku DDM Jemnice
- IX. ročník nepostupové soutěže mažoretek
- doprovodný program, občerstvení zajištěno
- pořadatel DDM Jemnice

30. 4. 2018
		
		
		

Pálení čarodějnic
- bývalý PS útvar
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci
se spolkem Mladí za rozvoj Jemnice
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Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
každým rokem koncem měsíce března zveme do knihovny děti z 2. ročníku základní školy na
tradiční přespání v rámci celostátní akce Noc s Andersenem. Čeká nás čtení pohádek a dobrodružných příběhů, soutěží, zábavy a také se vypravíme na noční vycházku, možná odhalíme
nějaké tajemství… Nejinak tomu bude i letos, kdy se v pátek 23. března Noc s Andersenem
uskuteční. Děti je nutno přihlásit nejpozději do středy 21. března 2018 prostřednictvím přihlášky, která je k vyzvednutí v knihovně. Přednost mají dětí našich stálých čtenářů.
Další podrobné informace najdete na stránkách www.mesto-jemnice.cz odkaz městská
knihovna nebo na telefonních číslech 568 450 788 nebo 702 090 434.
Přestože všichni víme, že se předvelikonoční středě (letos 28. 3.) říká škaredá, nebudeme
se v tento den kabonit, ale se všemi dětmi, které přijdou odpoledne od 14.00 hodin
do knihovny, se na sebe budeme hezky usmívat při společném zdobení velikonočních
perníčků. Všechny pomůcky budou připraveny v dostatečném množství a vstup je opět
zdarma.
Z nových knih:
Whitton Hana - Větrná hůrka rodiny Brontëových: strhující román zachycuje příběh výjimečně umělecky založených sourozenců Brontëových, známých spisovatelek Emily
a Charlotte i jejich nadaného, ale nezdárného bratra Branwella.
Janouchová Kateřina - Únos do světa stínů: pokračování švédského rodinného trhrilleru
o porodní asistence Cecílii Lundové. Tentokrát pátrá po zmizelé desetileté holčičce,
která je nejlepší kamarádkou její dcery.
Damijo Alena - Anglické listí aneb Coolturní šok: autobiografické postřehy české autorky
žijící v Londýně, nejen o britském způsobu života.
Kalfař Jaroslav - Kosmonaut z Čech: kam nemůžeš poslat sondu, tam pošli člověka. Tím se
řídila malá země z Evropy, když se ve sluneční soustavě objevil podivný oblak, slibující
odhalení mnohých tajemství vesmíru. Stane se kosmonaut Jakub Procházka nejslavnějším mužem na Zemi? Humorný sci-fi příběh.
Kubík Lubomír - Proč Gabčík nestřílel: román přibližuje okolnosti atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Autor se pokusil o nový pohled na známé
a již řadou tvůrců zpracované téma.
Připravujeme:
Březen - besedy pro mateřskou školu
23. března - Noc s Andersenem
28. března, 14:00 hodin - tvořivé dílny
Duben - přednáška Věry Sosnarové - jediné žijící Češky, která přežila gulag
pracovnice knihovny
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Jemnice se prezentovala na veletrhu cestovního ruchu
Od 15. do 18. února 2018 se Jemnice prezentovala na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Praze - Holiday World 2018.
Veletrhu jsme se zúčastnili jako partneři krajské příspěvkové organizace Vysočina
Tourism, která zajišťuje prezentaci Kraje Vysočina v rámci samostatné expozice. Stánek
Vysočiny byl koncipován do nového vizuálního stylu, byly využity profesionální fotografie,
které upozorňují na jedinečnost Vysočiny.
Město Jemnice mělo společně s dalšími 10 partnery samostatný pultík, kde byla prezentována turistická nabídka města a mikroregionu. Návštěvníci tak mohli získat základní
propagační materiály, drobné reklamní předměty města a zároveň si mohli odnést i čaj
Jemča. Tímto bych také rád poděkoval firmě Tata Global Beverages Czech Republic a.s. za
poskytnuté čaje k propagaci města.
Zdeněk Hopian, odbor kultury

Masopust
Tradičně už sedmým rokem se v centru našeho města konal masopust. Proto mohl průvod masek dne 10.2.2018 ve 14:00 hodin startovat svou pouť centrem města. Tak jako
každý rok mnozí ze sousedů otevřeli své dveře a pohostili maskované postavy i muzikanty
něčím dobrým k jídlu či pití.
Zvláště je třeba ocenit děti, které neváhaly popustit uzdu své fantazii a stylizovat se do
postav vskutku ojedinělých. Jak jistě víte, byla připravena soutěž o nejkrásnější dětskou
masku. Rozhodování bylo nakonec jednoznačné. Ocenění si zaslouží všechny děti, které se
masopustu zúčastnily. Věřím, že odcházely spokojené i s odměnou v podobě malé hračky,
sladkosti a jemnického pexesa.
Kdo vydržel až do konce, dočkal se smutečního projevu při pohřbívání basy. Ani letos
v proslovu nechyběly glosy k dění v našem městě, stejně jako veršovaně opakované některé
nesmyslné připomínky, se kterými se čas od času setkáte v Jemnických listech. Zkrátka
a dobře, právě masopust je příležitostí, jak si někdy udělat legraci sami ze sebe či nevinnou
formou i z někoho jiného.
Těšíme se na příští ročník a věříme, že se k nám opět připojíte.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Jemničtí ochotníci připravují novou hru
Stalo se už tradicí, že Divadelní spolek při N. K. N. Jemnice představuje divákům
každým rokem novou hru. Tu první uvedl obnovený spolek v roce 2014. Jmenovala se
„Černý den na Tolštejně aneb Veselé krveprolití tamtéž“ a několikrát ji pak opakovali při
slavnosti Barchan. V roce 2015 nastudovali hru „Když se zhasne“.
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Všichni si jistě pamatujeme, že měla velký úspěch nejen v Jemnici, kde ji několikrát
reprízovali.
Hru si diváci oblíbili i v širokém okolí. Proto byli také pozváni na přehlídku amatérských a profesionálních divadel v rámci Horákova Horáckého festivalu v Moravských
Budějovicích. V roce 2016 předvedli hru „Postel pro anděla“. V roce 2017 nastudovali
hru „S tvojí dcerou ne“, kterou uvedli i na kulturním festivalu „Za dačickou kostku cukru“. Během čtyř let svého působení se jemnický divadelní spolek proslavil po celém kraji.
Hráli v mnoha obcích v okolí, např. ve Ctidružicích, Starém Hobzí, v Budíškovicích,
Třeběticích, Slavonicích, Dešné či Jaroměřicích nad Rokytnou. Výtěžkem ze vstupného
mj. přispěli na léčení nemocnému Davidu Neradovi.
Co spolek nacvičuje pro rok 2018? Hra se jmenuje „Na správné adrese“. Napsal ji
francouzský dramatik Marc Camoletti. Hra byla poprvé uvedena roku 1996 v Paříži
a hrála se více než tisíckrát. Dokonce ji natočila i francouzská televize. Camoletti je velmi úspěšný dramatik. Jeho divadelní kariéra začala v roce 1958. Ten rok byly souběžně
v Paříži uvedeny tři jeho hry. Slavná Camolettiho hra „Létající snoubenky“ byla v roce
1991 zapsána do Guinessovy knihy rekordů jako nejhranější francouzský titul na světě.
Jeho hry byly přeloženy do 55 světových jazyků.
„Na správné adrese“ bydlí bývalá kabaretní hvězda, která pronajímá pokoje. Protože
se chce odstěhovat na venkov, rozhodne se podat inzerát na pronájem celého bytu. Současně podají inzerát i dvě její podnájemnice. První je klavíristka a hledá žáky, druhá je
malířka a potřebuje model na obraz Spartaka. Služka majitelky hledá životního partnera,
a tak si rovněž podá inzerát. Všechny inzeráty pojí zkratka P. P. S., která pro každou
z podnájemnic znamená něco jiného. Pak už jen zvoní zvonky u dveří a přicházejí zájemci. Čtvero mužů nejrůznějšího ražení se sice dostaví na správnou adresu, ale zrovna ve
chvíli, kdy není doma správná inzerentka. Vzniklá nedorozumění nabízí řadu pikantních
a vtipných situací, které patří do každé úspěšné komedie.
Na jevišti uvidíte čtyři ženy – Alenu Drachovskou, Danu Babišovou, Terezii Tesařovou a Bronislavu Hedbávnou. Čtveřici mužů si zahrají - Martin Moped Riška, Lubomír
Šálek, Petr Kadrnožka a Lubomír Kubíček. Režii a případné alternace úspěšně jako vždy
zvládne Mgr. Václava Malotínová.
Pokud herci zapomenou text, pomohou jim nápovědy – Dana Kačenková a Renata
Matějková. Každé divadlo potřebuje technickou spolupráci. Herci se tak mohou spolehnout na Václava Babiše, Irenu Dvořákovou, Jitku Kadrnožkovou, Magdu Malou a Luciu
Riškovou.
A teď to nejdůležitější pro diváky. Premiéra hry Marca Camolettiho „Na správné adrese“ se bude konat v neděli 25. března 2018 v 18.00 hod. v jemnickém kulturním domě.
Vystoupení jemnických ochotníků si už teď zamluvili pořadatelé dačického kulturního festivalu „Za dačickou kostku cukru“. Na jejich vystoupení se už také těší
v Radkovicích.
Divadelní spolek při N. K. N. děkuje za podporu-městu Jemnici, panu Paříkovi, Antonínu Jánskému a Zámečnictví Anděl. Za spokojené diváky si dovoluje poděkovat Jana
Jánská.
Jana Jánská
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Činnost skautského střediska v Jemnici
v druhé polovině roku 2017
Se začátkem školního roku 2017 jsme zahájili svoji činnost po prázdninové pauze
i my, jemničtí skauti, a to hned několika akcemi. Kromě pravidelných družinových schůzek se během září uskutečnilo tradiční dětské odpoledne, dobročinná sbírka Společně
proti leukémii!, vlaková soutěž Křížem krážem republikou, přespání v klubovně a družinové výpravy.
Sbírka Společně proti leukémii! se u nás v Jemnici konala již podruhé. Jedná se o společnou humanitární akci Junáka – český skaut, z. s. a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Skautky z družiny Vlaštovek a pár skautských pomocníků z družiny Rysů strávili pátek
15. a sobotu 16. září na benzinové stanici na Budějovické ulici, umývali přijíždějícím
autům čelní skla, informovali řidiče o problematice transplantace kostní dřeně a vybírali
dobrovolný příspěvek. Výtěžek z akce putoval na podporu Českého národního registru
dárců kostní dřeně. Našim skautkám a skautům se letos podařilo vybrat krásných 17 827
Kč. V součtu výtěžků ze všech benzínových sbírek v republice se skautkám a skautům
podařilo vybrat celkem 53 095 Kč. Tímto velmi děkujeme čerpací stanici A&S Zarič Slaviša, zúčastněným dobrovolníkům a všem lidem, kteří si nás ochotně vyslechli a přispěli
jakoukoliv částkou!
V říjnu a listopadu jsme se věnovali především tematickým přespáním v klubovně
a výpravám do přírody v blízkém okolí. Uspořádali jsme také deskotéku (odpoledne deskových her).
Předvánoční schůzky všech družin byly zaměřeny na přípravu jejich krátkých představení na vánoční besídku, která se konala den před Štědrým dnem. Stejně jako každý rok,
i letos jsme pro Vás do Jemnice přivezli Betlémské světlo, které jste měli možnost vyzvednout si v klubovně v čase besídky. Ráno 24. prosince jsme se společně vydali do
městského lesa, abychom nakrmili lesní zvěř.
Do nového roku 2018 jsme vstoupili s celkem 97 členy a s jednou nově začínající
družinou skautek, která v lednu zahájila svoji činnost. Už nyní pro Vás připravujeme
několik tradičních akcí, především se těšíme na již 25. ročník Jarního pochodu ke Dni
Země, který se letos uskuteční 21. dubna 2018.
Lada Veverová, Junák – český skaut, středisko Jemnice, z. s.

Pozvánka
Základní organizace zahrádkářského svazu zve všechny své členy na členskou schůzi,
která se koná ve středu 14. března v 17.00 hodin v budově moštárny. Před schůzí bude možno zakoupit členské známky na rok 2018.
Za hojnou účast děkují členové výboru.
Zuzana Mocharová
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Kdybychom my lidé
byli čistí
jak ten bílý sníh,
to by bylo
dobře na zemi.
Ale i ten sníh
někdy barvu
a tvar mění,
proto máme
stále co řešit.
Marie Čurdová

Jemnický vláček - Bíduška
Patřila ke koloritu našeho města,
zbyla nám na ni jen vzpomínka hezká.
Nabrala dech, zapískala, zahoukala,
svezla dospělé i děcka malá.
Teď prý se na lepší časy blýská,
nám vlakovým nadšencům v oku přeskočí jiskra.
Vláček možná znovu uvítáme
a řekneme si: „No, to se máme!“
Ve vlaku nemusíš jen sedět
a z okna na krajinu hledět.
Můžeš se projít, pozdravit lidi známé
a pak už první zastávku ve Lhoticích máme.
Je dobře, že místo kolejí se nestavěla cyklostezka,
vždyť cesta vláčkem je příjemná a hezká.
Pár zastávek, Budějovice – vystupovat – konečná!
Cesta vlakem je nejen hezká, i bezpečná.
Marie Prknová, členka klubu ZTP
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Blahopřání
Dne 28. 3. 2018
oslaví své 70. narozeniny
pan Pavel Leitkep.
Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví do dalších let
přeje manželka Vlasta, syn Vlastimil, syn Martin,
dcera Pavlína a vnoučata Veronika, David,
Lucie, Pavel, Stelinka a Kubík.

Vzpomínka
„Scházíš nám, ale v srdcích zůstáváš.“
Dne 27. 2. 2018 by se dožila
osmdesáti let jemnická rodačka,
paní Jitka Matyášková (roz. Kadrnožková),
která nás navždy opustila 23. 11. 2017.
S láskou vzpomíná syn Petr.

Vzpomínka
Čas plyne a bolest v srdci zůstává.
Dne 10. 3. 2018 by se dožil 100 let
náš milovaný otec, děda a praděda
pan Josef Blahoudek.
A 2. 5. 2018 to bude 12 let,
co nás navždy opustil.
Vzpomíná dcera Vlasta s manželem,
vnuci a vnučky s rodinami a pravnoučata.

Vzpomínka
Dne 7. března 2018
to bude 10 let, co nás opustil
pan Vladimír Nováček z Jemnice
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
38 / Jemnické listy / březen 2018

Vzpomínka
Dne 3. března 2018
uplynulo 30 dlouhých a smutných let,
kdy navždy odešel
pan Josef Švanda z Plačovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a syn s rodinou.

Vzpomínka
Dne 1. února 2018
uplynulo 51 smutných let,
co nás ve věku 42 let
navždy opustil náš
tatínek, pan Jan Přibil.

S láskou vzpomínají
dcery Jaroslava a Jana.

Vzpomínka
Kdo Tě znal,
jen v dobrém vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 27. února 2018 uplynulo 14 let,
kdy nás navždy opustil
Martin Černý z Jemnice.
Dne 4. května 2018 by oslavil 33. narozeniny.
Za tichou vzpomínku děkují
otec Zdeněk s rodinou,
sourozenci Andrea,
Zdeněk a Dominik.

Vzpomínka

Dne 24. března 2018
by se dožil 45 let
Toník Řepa z Jemnice

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje
maminka a sestra Šárka s rodinou.
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Vzpomínka
Dne 5. března 2018
uplyne 7 smutných let,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Táborská z Jemnice.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera s manželem a ostatní příbuzní.
Nikdy nezapomeneme.

Vzpomínka
Dne 29. března 2018 uplyne 6 let,
kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička
paní Anna Křivanová z Jemnice.
Stále vzpomíná dcera Ivana s rodinou
a vnoučata Martin, Tereza a Roman

Opět silový trojboj
Letošní soutěže v silovém trojboji začaly dnem 20.ledna mistrovstvím Moravy v Krnově. Zde se zúčastnil soutěže náš závodník Richard Štork v kategorii mužů do 93 kg. Výkonem 562,5 kg vybojoval třetí místo ve své kategorii. Od svého posledního startu v říjnu
2017 v soutěži družstev se zlepšil o 42,5 kg a dosáhl 3.VT.
Další nejbližší soutěž, která čeká naše závodníky, bude mistrovství ČR masters, dorostu
a juniorů ve Vítkovicích. Sem se chystá početnější skupina závodníků. Rád budu příznivce
našeho sportu o výsledcích informovat.
Marcel Anděl

Pozvánka na tradiční Velikonoční volejbalový turnaj
smíšených dvojic
Město Jemnice ve spolupráci se Základní školou v Jemnici organizují Velikonoční
volejbalový turnaj smíšených dvojic.
Termín turnaje: 2. 4. 2018
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Místo turnaje: tělocvična ZŠ v Jemnici
Podmínky účasti:
přihlášky do 29. 3. 2018 na adresu iivanch@seznam.cz
nečernící čistá obuv do tělocvičny
zaplacení startovného ve výši 50 Kč na dvojici při prezentaci
dodržování bezpečnosti v prostorách školy
Prezentace do 8.30, zahájení turnaje v 8.45
Systém soutěže bude stanoven podle počtu přihlášených dvojic.
Akce není pojištěna zvláštní pojistkou.
Ivan Chvojka

Pozvánka na Velikonoční turnaj v basketbale žen a dívek
Město Jemnice ve spolupráci se Základní školou v Jemnici si Vás dovolují pozvat na
Velikonoční turnaj v basketbale žen a dívek.
Turnaj se uskuteční dne 31. 3. 2018 ve velké tělocvičně ZŠ v Jemnici.
Podmínky účasti:
přihláška + soupiska do 28. 3. 2018 na adresu iivanch@seznam.cz
nečernící sálová obuv
startovné 100 Kč na družstvo
Systém soutěže bude stanoven podle počtu přihlášených družstev.
V případě přihlášení menšího počtu družstev než 3 se turnaj neuskuteční.
Ivan Chvojka

Kulturní kalendář
Mladoňovice

18. 3. 2018
		
29. - 31. 3. 2018
1. 4. 2018
14. 4. 2018
20. 4. 2018
30. 4. 2018
30. 4. 2018
		

Dětský karneval - hraje Stonožka, od 14.00 hodin, kulturní dům,
pořadatel ČČK Mladoňovice
Vrkání - velikonoční lidová tradice dětí a mládeže
Střelecká soutěž „O velikonočního beránka“ – střelnice MS od 9.00
DJ BUBU - Disco club Mladoňovice, začátek od 21.00 hodin
Den Země ZŠ
Stavění máje
Pálení čarodějnic - průvod, opékání špekáčků s dětmi, rej masek,
od 20.00 hodin
březen 2018 / Jemnické listy / 41

Uherčice

19. - 23. 3. 2018 Jarní prodejní výstava
21. 4. 2018
Jarní pochod Okolo Uherčic
30. 4. 2018
Pálení čarodějnic

Vratěnín

10. 3. 2018
30. 4. 2018

MDŽ
Stavění máje a pálení čarodějnic

Třebelovice

10. 3. 2018
25. 3. 2018
29. 4. 2018
30. 4. 2018

Kostníky

10. 3. 2018
17. 3. 2018
1. 4. 2018
30. 4. 2018

Police

28. 03. 2018
30. 4. 2018

Pálovice

11. 3. 2018
30. 4. 2018

Obecní ples - hraje GENETIC, od 20.00 hodin, kulturní dům
Beseda nad kronikou od 13.30 hodin, kulturní dům
Jarní výšlap
Stavění májky, 18.00 hodin
X. kostnický košt slivovice, kulturní dům
DJ BUBU - Maškarní disco rej, kulturní dům od 20.00 hodin
Velikonoční výstava, pletení pomlázek - kulturní dům
Stavění máje a pálení čarodějnic
Velikonoční výstava u obchodu na návsi - MŠ a ZŠ Police
Stavění máje v 19.00 hodin, pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti
Dětský maškarní karneval, kulturní dům
Pálení čarodějnic

Menhartice

7. 4. 2018
30. 4. 2018

Třebětice

30. 4. 2018
		

Lomy

30. 4. 2018

Panenská

30. 4. 2018

Menhartické buchtování
Pálení čarodějnic
Stavění máje od 17.00 hodin,
od 20.30 pálení čarodějnic - Vrankovec
Stavění máje a pálení čarodějnic, 18.00 hodin
Pálení čarodějnic
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Radotice

Je skutečnost důvodem k oslavě?
Když podnik Motorpal v Jihlavě před dvanácti léty oslavoval své šedesátiny, ohlížel
se po historii vzniku svých pobočných závodů. Neodolal jsem a jako účastník děje své
pocity a zkušenosti o spolknutí ČSAO Jemnice jsem v níže uvedeném příspěvku popsal
a poskytl redakci závodního časopisu „Tryska.“ Zveřejnění jsem se nedopátral. Jedním
z důvodů mohla být, jak jsem později zjistil, jedna hrubka a několik omluvitelných drobných chyb v textu nebo vyznění z popisu, že nešlo o „začlenění“ Jemnice, ale o „anexi,“
což se zřejmě nehodilo. Uznejte, již tenkrát byla doba oblíbenosti povolání, bylo málo těch,
co chtěli být soustružníky či frézaři, ale ve většině automechaniky. Tato vidina se tímto
rozplývala. Později pak i odpůrci zjišťovali, že příjemnější je obsluhovat stroj v čistém
a teplém prostředí, než se plazit pod zablácenou Avií. Bylo rozhodnuto a vývoj holt se
ubíral takto: „ Šedesát let v životě člověka je významný mezník. Stráví-li člověk ve firmě,
která se chystá slavit šedesát roků existence, dvacet osm roků práce, předpokládá se, že o ní
něco ví. MOTORPAL v Jemnici zapustil své kořeny již na podzim roku 1967. Dá se říct, že
nebyl příliš vítán. Tehdejší ČSAO s ředitelstvím v Brně dalo Jemnici samostatnost závodu
pod č.5, v němž se prováděly generální opravy nákladních automobilů Tatra 805, později
Praga V3S. ČSAO si žilo svým životem, životem chlapů šmíráků, kteří měli svou práci rádi.
Nebyla to ve velké většině práce lehká, avšak oblíbená. Bránilo se hrozící změně i vedení,
žel neubránilo. Nové výrobní prostory a okolí s dostatkem pracovních sil sehrálo svou roli
v úsilí Motorpalu nevzdat se. V Jemnici nebylo mnoho těch, co si dobře dovedli představit,
co změna přinese. Byl jsem jeden z prvních, který změnu ochutnal. V září 1967 jsem odešel
do závodu Motorpal v Telči převzít výrobu závaží regulátorů čerpadel. Po měsíci jsem s ní
jako mistr výroby přešel do Jemnice s tvrdými a nesmlouvavými úkoly danými tehdy plánem. Na této výrobě v Jemnici se podílelo mnoho nových tváří, zejména ženy, kterých do
té doby manuálně v závodě pracovalo nepatrně. Do konce roku pak již s minimální pomocí
předávacího závodu ležela tíha zodpovědnosti na bedrech Jemnice. Rozhozeny byly další
sítě převodu výrob a kolegové postupně odcházeli za jejich přebíráním do Jihlavy, Batelova, Světlé nad Sázavou a jiných pobočných závodů. Do Jemnice dále přešla lisovna, výroba
čepů a kladek zvedáků, dílčí část těles čerpadel, montáž a mechanika příslušenství těles čerpadel. Dalším krokem v březnu 1968 pro mne bylo pověření převzetí výroby těles zvedáků
z Havlíčkova Brodu. Havlíčkobrodští toto rozhodnutí převodu nesli nelibě, což dávali znát.
Byli přesvědčeni, že se jim výroba opět vrátí, jak již jednou zažili, když byla převedena
do Jihlavy. No, nedočkali se, bylo by nefér žít v představě, že podcenily naše schopnosti.
I organizátoři záměru převodu toto riziko z minulosti podstupovali s obavami a měli v záloze řešení. Nebylo však třeba a dařilo se během dvou měsíců zabezpečovat tuto výrobu bez zvláštní pomoci předávacího závodu. Je třeba podotknout, že převodu do Jemnice
předcházelo zapracování části pracovníků na důležitých operacích v Motorpalu v Havlíčkově Brodu. Během dalších let až do postupného útlumu klasické motorpalovácké výroby
bylo vyráběno mnoho nových typů výrobků, což provázelo i výrobu zvedáků a patřil k nim
i zvedák pro firmu Bosch. Původní nechuť přechodu na motorpalováckou výrobu pomalu slábla. Nesmiřitelní přešli jinam a ti, co zůstali, začínali být spokojeni jak s prací, tak
s prostředím. Jako bývalý zaměstnanec Motorpalu si cením to, že tato firma v porevoluční
době jako jedna z mála v naší oblasti, i když s různě pozměněnou výrobou, obstála. Těší
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mě, že dává doposud možnost zaměstnání mnoha pracovníkům ve víře, že tomu tak bude
i v budoucnu. Ve hře je dnes mnoho vlivů, aby se obstálo, přesto věřím, že pečlivost, poctivost
a pracovitost nikoho neponížila.“ Jen Bůh ví, jak by to s opravárenskou fabrikou v Jemnici
dopadlo po tolika změnách, které jsme během těch padesáti let zažili. Strojírenský závod
tohoto typu byl asi tím lepším řešením. Nebudu jistě daleko od pravdy, že „zastřešením“ pro
nás pak byla včas navázaná spolupráce s firmou Bosch, což nám přineslo jakousi imunitu.
Byli jsme uchráněni před privatizátory z Nemanic a následnou likvidací pro nesolventnost.
Naopak, naše schopnosti, úroveň a kvalita nám získaly kredit pro vstup do jejich výrobních
procesů bez rizika, že jim zaplevelíme sítě. Mnohý ze současníků, co nese svou kůži na trh,
může namítnout, že to je sice hezké, ale k podmínkám říká, že nejsou zrovna růžové, avšak
omezená nabídka v okolí velí zůstat. Nabízí se otázka, zda bylo možné tehdy upravovat
ekonomické vztahy. Mohlo to být i tak, že z pozice věřitele byla nabídka ber, či neber. To
by měli vědět zvláště mladí, kteří toto složité období nezažili. Tehdy šlo o přežití, on po
bitvě je každý generál. Bavíme se o období před téměř dvaceti pěti léty. Je skutečností, že
prognostická předpověď tehdy představovala úroveň odměňování v těchto časech mnohem
důstojnější. Historie vývoje jako celku vypovídá o tom, že spokojenost trvala příliš dlouho.
Všichni víme proč, důvodem byly obavy o ztrátu práce vůbec. Toto změnit je věcí zápasu,
který chvíli potrvá. Důležité pro Vás i pro Jemnici je, že jste. Pohled při oslavě „výročí“ do
vašich řad nepůsobil smutně, mládí a výraz ve vašich tvářích naznačuje, že dokážete být trpěliví, ale i to má své meze. Rozhodující operací celého procesu bývá zúročení vašeho úsilí
manažery firmy. Objekt továrny měl být původně základní školou, nestalo se tak. Továrna,
která v něm sídlí, přinesla a přináší Jemnici užitek. Hýřit hraběcími radami by bylo nesmyslné, všichni jste již ve věku, kdy pociťujete, že boj o místo na slunci je nesmlouvavý. Přeji
vám proto mnohem více oslav než zármutků. Padesát roků v tak složitém období je víc než
důvod k oslavě. Děkuji za umožnění připomenout si, že jsem byl u toho s vámi.
Blahopřejeme jubilantům: Fedrová Milada 80 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je 15. března 2018. 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 do Turistického informačního centra Jemnice.
Bc. Zdeněk Hopian
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FCC Dačice, s.r.o.
Tráva a další odpad ze zahrádky
– svoz přímo od domu!
Zahájení pravidelného svozu
bioodpadu v roce 2018
 Nádoby si občané města Jemnice
mohou zajistit za poplatek
prostřednictvím rmy FCC Dačice, s.r.o.
 A to ve sběrném dvoře Jemnice,
Romana Havelky 994, Jemnice
ve dnech
úterý – pátek
13:00 – 17:00 h
sobota
8:00 – 12:00 h
 Více info na tel.: 384 420 001
 Do bionádoby patří rostlinné zbytky,
tráva, spadané ovoce či listí
 Nádoby jsou v období od dubna
do října vyváženy v pravidelném
harmonogramu

FCC Dačice, s.r.o.
U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice
Tel.: +420 384 420 001, email: dacice@fcc-group.cz
www.fcc-group.cz
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Obrazový seriál

Jemnice - Husova ulice, 1934-35

Jemnice - Husova ulice, 1910
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