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Pálení čarodějnic
Stačila rozezlená jiskra
a z hranice vyšlehl plamen.
Publikum
odsouzené stejně jako já
přihlíželo s údivem.
Silnice hladce vymetená,
a pomoc ne a ne přijít.
Sice chápali zuřivost ohně,
ale nevěděli proč.
Jen stáli, čekali,
až všechny hříchy shoří.
Milan Růžička
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Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi v krátkosti, abych Vás seznámil s některými drobnými opravami, které bude provádět Správa majetku města Jemnice s. r. o. (SMM) v nejbližších dnech. Předpokládám, že některé
již budou ukončeny vzhledem k tomu, že svůj článek píši v půlce
měsíce dubna.
Předně se musíme vrátit do ulice Želetavská, kde budou řešeny jednotlivé vjezdy v návaznosti na opravenou komunikaci.
SMM by měla také zpevnit povrchy (zámková dlažba) pod jednotlivými kontejnerovými „hnízdy“. Asi všichni víme, že vynášet tříděný odpad, zvláště po dešti, není na některých
místech žádný med.
Ani naše arboretum, resp. park vzácných dřevin, ještě není dokončeno v plné kráse.
S tím souvisí instalace laviček do nově vytvořených zpevněných ploch, instalace odpadkových košů a úprava nevzhledného soklu po oplocení. Víme, že si někteří logicky zkracujete
cestu z ulice Penkovy do ulice Budějovické. Bude proto nově vytvořena cesta napříč arboretem, včetně pohodlných vstupů. Mimochodem, zvlášť v tomto období se nám nová parková plocha ukazuje v plné kráse. Jedním z dalších úkolů pro SMM je např. umístění sítí
na fotbalové branky na hřišti v Podolí. Správa majetku města Jemnice s. r. o. je připravena
realizovat další etapu rekonstrukcí cestiček v zámeckém parku. Těšit se můžeme na nové
zázemí pro cyklisty u informačního centra. SMM bude realizovat předláždění zbývajícího
chodníku v ulici Tyršova. Kromě jarního úklidu města ji pak čeká likvidace černé skládky
a spousta dalších udržovacích prací pro naše město.
V minulém čísle Jemnických listů jsem Vám slíbil konkretizovat informace ohledně
avizované opravy vozovky mostu přes Manešovický potok po hlavní most v Podolí. Zatím
máme informace, že by se s uvedenými pracemi mělo začít 15. 6. 2018. Stejně jako Vás
i nás též vyděsilo, že by se mělo začít v pátek o Barchanu. Budeme jednat s investorem, aby
termín posunul na následující pondělí. Bohužel další informace o tom, jak budou práce probíhat, zatím nemáme. Až se uskuteční pracovní schůzka, kde další informace načerpáme,
budeme je zveřejňovat. Pokud to bude však jen trošku možné, budeme usilovat o to, aby
práce omezily užívání komunikace na minimum. Zejména pak s ohledem na právnické osoby a místní čerpací stanici. V každém případě musí svazek vodovodů a kanalizací vyměnit
v této lokalitě do zahájení stavby vodovod. Dle slov hlavní inženýrky Vodárenské akciové
společnosti by tato oprava neměla zásadním způsobem provoz na komunikaci omezit.
V minulém měsíci se mi dostaly do rukou informace ohledně bezpečnosti v našem městě spolu se správou o činnosti K – centra Noe v roce 2017 v Jemnici. Tomu si v krátkosti
dovolím věnovat další článek.
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Jako vždy na závěr uvádím kontakty, na kterých mne můžete zastihnout. E-mail:
mistostarosta@mesto-jemnice.cz, mobilní telefon 775 394 944, facebookový profil či přímo
osobní schůzka.
Přeji Vám krásné prožití květnových dnů.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku v územní
působnosti města Jemnice a zpráva o činnosti K- centra Noe
V rámci výkonu činnosti Komise prevence města Jemnice je mou povinností Vás informovat o stavu bezpečnosti v našem městě a o činnosti K-centra Noe.
Ze zprávy Policie ČR vyplývá, že rozloha služebního obvodu je i nadále 197 km2 s počtem obyvatel 8451. V kalendářním roce 2017 bylo evidováno a šetřeno v rámci působnosti
služebního obvodu OOP Jemnice celkem 71 přečinů s objasněností 64,79%. Oproti roku
2016 došlo k výraznému poklesu spáchaných přečinů, a to o 17. 62 přečinů. V obecné kriminalitě (majetková trestná činnost 19x, násilná trestná činnost 9x, mravnostní trestná činnost 3x a ostatní kriminalita 4x), 25x byly řešeny přečiny ve zbývající kriminalitě (dopravní
nehody, ohrožování pod vlivem návykové látky, zanedbání povinné výživy, poškození věřitele a ostatní trestná činnost). Zajímavostí jsou též 4 přečiny v hospodářské trestné činnosti
(padělání a pozměňování peněz, neoprávněné držení platebního prostředku, krácení daně
a porušování v insolvenčním řízení). Přestupků bylo řešeno v roce 2017 celkem 605, z toho
OOP Jemnice (obvodní oddělení policie) jich řešilo celkem 489.
Policie ČR se mimo výše uvedeného věnuje dohledu nad bezpečností silničního provozu a veřejnému pořádku. Nevynechává ani preventivní činnosti formou přednášek pro ZŠ
v Jemnici, ale též pro seniory či jednotlivé skupiny obyvatel. Dva policisté byli vysláni na
výpomoc do zahraniční mise, konkrétně do Srbska a Makedonie, kde působili 6 - 7 týdnů
společně s ostatními zástupci z řad policie jednotlivých evropských států. Na tomto místě je
třeba všem policistům poděkovat. I když žijeme v relativně bezpečném městě, je vidět, že
PČR má i zde o práci postaráno.
Ještě Vám dlužím hlavní odstavec ze zprávy o činnosti K-centra Noe v roce 2017
v Jemnici. „V Jemnici jsme v roce 2017 pracovali celkem s 15 problémovými uživateli
návykových látek a prostřednictvím sekundárních výměn s další desítkou uživatelů. Klientelu stabilně vytvořili nitrožilní uživatelé pervitinu a příležitostně sezónních opiátů.
Terénní pracovník navštívil lokalitu celkem 47x, 200x proběhla kontaktní práce s klienty.
Během 163 výměn se vyměnilo celkem 6 621 kusů injekčních stříkaček a bylo poskytnuto
264 zdravotních informací o bezpečném užívání, bezpečném sexu a možnostech léčby.
Byly provedeny 3 testy na infekční choroby, jako je HIV a žloutenky typu B a C. Těmto
uživatelům bylo poskytnuto 12x individuální poradenství a 30x sociální práce.“ Zde je třeba
všem pracovníkům K-Centra také poděkovat, a hlavně jim popřát, aby jejich užitečná práce
byla potřeba v našem městě co nejméně.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Slovo hejtmana
Druhou květnovou neděli si připomeneme Den matek. Je to svátek, který byl dlouho
u nás opomíjený, tím více by měl mít v našem moderním kalendáři své místo. Třetí neděli
v červnu zase slavíme Den otců, což už ví málokdo. Ovšem stát se otcem je, jak všichni
víme, mnohem snadnější než stát se a být matkou. Abych nebyl podezírán z genderové
nevyváženosti, musím uznat, že být dobrým otcem je rovněž nelehké. Leč přece jen v naší
tradiční rodině je role matky jako základu rodiny významnější, jejich svátek vnímáme jako
poctu mateřství. Naše maminky si to jistě zaslouží. Jejich obětavost a laskavost se i po letech projevuje v té lepší části našich osobností.
Den matek se slaví v různé dny na mnoha místech po celém světě, v Československu se
začal slavit v roce 1923 a jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl vědomě postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného
vždy 8. března). Jeho různé podoby (a na pracovištích často nucené, a ne příliš důstojné)
máme my starší v paměti.
Po roce 1989 se připomínání Dne matek obnovilo. V dnešní době se senioři, a to zvláště
ženy, většinou dožívají vyššího věku, bývají bystré a plné psychických sil. Jako moje jednadevadesátiletá maminka. Na druhé straně nejednou mnohé matky v dnešním uspěchaném
světě jen v samotě čekají, až si jejich děti a vnoučata na ně vzpomenou a projeví svou lásku
a vděk. Třeba jen návštěvou a kytičkou. Velmi šťastné jsou rodiny, kde vzájemné dobré
vztahy a porozumění prolínají všemi generacemi. Mnohdy si stěžujeme na povrchnost našich dětí a vůbec dnešních mladých lidí. Ale to se jen vrací, co jsme do nich vložili. V dobrém i v tom nepovedeném.
Někdy i dobří lidé zapomínají. Přimlouvám se proto za připomenutí svátku matek, nic
maminky tolik nepotěší jako projevy lásky jejich potomků.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Služby LPS stomatologické - 1. 5. - 31. 5. 2018
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin

1. 5.

svátek

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n. O.

568 620 248

5. 5.

sobota

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n. O.

568 620 248

6. 5.

neděle

MDDr. Dzurňák Marcel, Stomatologické centrum 568 826 880

		

Třebíč s.r.o, Kpt. Jaroše 1123, Třebíč		

776 166 268

8. 5.

svátek

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n. O.

568 620 248

12. 5.

sobota

MUDr. Götzová Blanka, Komenského nám. 30,

		

675 51 Jaroměřice				

568 440 306

13. 5.

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n. O.

568 620 248

neděle

6 / Jemnické listy / květen 2018

19. 5.

sobota

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n. O.

568 620 248

20. 5.

neděle

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n. O.

568 620 248

26. 5.

sobota

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n. O.

568 620 248

27. 5.

neděle

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n. O.

568 620 248

Pavla Svobodová

Chodci v silničním provozu
Na silnicích v Kraji Vysočina dochází každoročně k dopravním nehodám, jejichž účastníky jsou chodci. Jedná se přitom o jedny z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu,
kteří si vlastní nebezpečí mnohdy ani neuvědomují.
V loňském roce řešili policisté v Kraji Vysočina celkem 109 dopravních nehod s účastí
chodců. Při těchto nehodách bylo šest osob usmrceno, čtrnáct utrpělo těžké zranění a 85
chodců bylo zraněno lehce. Počet dopravních nehod chodců se sice meziročně mírně snížil,
ale zvýšil se počet tragických nehod, při kterých chodec zemřel.
S cílem předejít dalším zbytečným nehodám, jejichž přímými účastníky jsou chodci, je
důležité si připomenout některá základní pravidla, která by měl chodec dodržovat.
•
Pojem chodec nám vymezuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, kde
je uvedeno, že chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro
invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích,
kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo
motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3,
psa a podobně.
•
Pro chůzi musí chodec užít chodník. V místech, kde chodník není nebo je špatně schůdný, může chodec využít k chůzi silnici. Zde se musí pohybovat při levém okraji
vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při
snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných
a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze jednotlivě za sebou.
•
Chodec, který chce přejít komunikaci a má v dosahu 50 metrů přechod pro chodce,
nadchod nebo podchod, musí přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se
chodí vpravo. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její
ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž
by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí
přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
•
Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní
chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. Osoba pohybující se
na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku
nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
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•
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích zavedla od 20. února 2016
novou povinnost pro chodce. Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po
krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Reflexní prvky ani jejich počet či rozměry nejsou zákonem blíže upraveny. Mohou
to být jakékoliv prvky s reflexní úpravou (reflexní přívěsky, vesty, reflexní šle, reflexní
páska, reflexní nášivky…), které jsou viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu.
Nejvhodnějším řešením z tohoto pohledu je buď reflexní vesta, nebo reflexní páska. Čím
větší reflexní plocha, tím je chodec lépe vidět. Nejvhodnější je umístit pásku na konec
rukávu, kdy pohyb ruky zvyšuje viditelnost. Možné je také umístit reflexní pásku na
nohu nad kotník. Pokud má chodec pouze jednu pásku, měla by být vždy umístěna blíže
ke středu vozovky tak, aby pro ostatní účastníky silničního provozu byla viditelná co
nejlépe.
Vhodné oblečení by měl chodec volit pro lepší viditelnost i ve dne. K tomuto účelu
se používají takzvané fluorescenční materiály, které známe například z reflexivních vest,
pracovních oděvů, doplňků oblečení. Jde o jasně žlutou, zelenou či oranžovou barvu.
Tyto materiály však svoji funkci v noci ztrácejí. Důležité je také připomenout, že chodci
smějí jít po pozemní komunikaci maximálně dva vedle sebe a za snížené viditelnosti nebo
nepřehledných a nebezpečných úsecích pouze jednotlivě za sebou.
nprap. David Linhart,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
oddělení tisku a prevence

První májová v Rancířově
Svátek práce – 1. květen budeme letos slavit v úterý. Program pro rodiny s dětmi i
ostatní účastníky začíná odpoledne ve 14,30 v kostele Panny Marie Nanebevzaté. Nejprve zazní básně nejmenších k poctě Královny máje a pak bude následovat zpěv Loretánských litanií. Vlastní mše svatá má formulář ze svátku svatého Josefa Dělníka. Po jejím
ukončení se přesuneme na farní zahradu, kde je připraven program pro děti. Obsahuje
rozmanité soutěže šikovnosti a testy vědomostí s biblickou a liturgickou tématikou. Také
si lze na sousedním dvoře vyzkoušet jízdu na koních ze stáje pana Simandla z Jiratic. Koníci se svým doprovodem každoročně snášejí střídání malých jezdců v sedle a během této
„taxislužby“ zanechávají v zatravněné ploše poctivě vyšlapané kolečko. Pro nepřítomné
může být druhý den velkou záhadou jeho původ a tajemný tvar snadno spojí se zastávkou
UFA na farních humnech. I dospělí si farní odpoledne užijí po svém. Zvláště rodičům při
zabavení jejich ratolestí přijde vhod příjemné jarní posezení s hudební kulisou, provoněné opékanými klobáskami nad podvečerním táborákem. Také pro stále žíznivé návštěvníky bude k dispozici dostatek různých nápojů. Jejich servis jistí ochotní dobrovolníci
z budkovské restaurace Maják.
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Ale vraťme se ještě do rokokového chrámu Panny Marie Nanebevzaté, který je architektonickou a kulturní památkou České republiky. Kdo tuto mariánskou svatyni ještě
neviděl na vlastní oči, velice zaváhal. / Bohoslužby se zde slaví každou neděli v 16.30./
Stavba chrámu prochází již dvě desítky let zásadní obnovou díky neúnavné péči rancířovského patriota, našeho pastoračního asistenta, Josefa Krpouna. Díky úspěšně získávaným dotacím mohla časem zchátralá výbava interiéru opět výrazně prohlédnout.
Zásluhou pracovníků slavonické kamenické hutě se jeho tři oltáře z umělého mramoru
znovu dostaly do původní krásy. Z velké části byl takto obnoven hlavní sloupový oltář
se sousoším Nejsvětější Trojice a dvěma sochami sv. Linharta a sv. Kateřiny, který je
umístěný v půlkruhovém presbytáři. V jeho středu je umístěn obraz Nanebevzetí Panny
Marie od Bartolomea Altmonteho. Další jeho díla jsou na bočních oltářích sv. Josefa
a sv. Šebestiána.
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Po deseti letech byla též dokončena renovace barokních varhan. Jejich autorem je
znojemský varhanář Ignác Florián Casparides. Varhany byly postaveny koncem roku
1764 a loňské žehnání ukončilo jejich dlouhé mlčení k radosti všech účastníků pravidelných nedělních bohoslužeb. Od té doby je nejvíce rozehrává nadšený externí varhaník
Bac. Josef Hofbauer.
Při prezentaci stavby je třeba též zmínit tzv. Premonstrátské nebe. Nachází se na klenbě kostela a zobrazuje světce a světice zmíněného řádu, který sídlí blízko za hranicemi
v rakouském Gerasu. Jejich autorem je Jan Nepomuk Steiner, jihlavský rodák. Mimochodem povýšení pozemšťanů mezi anděly, kteří obsadili vrcholy pilastrů a ohraničují nebeskou říši, smí jen papež a jak víte, takovému aktu předchází velmi náročný kanonizační
proces.
Měsíc květen je protkán lidovou úctou k Matce Boží. Růženec z klokočí našich babiček nebo jeho současná zkrácená verze s deseti korálky se v měsíci máji opět více zahřívají. Tradiční tři tematické okruhy, které obsahují klíčové události Ježíšova narození,
smrti a oslavení, rozšířil papež Jan Pavel II. v závěru svého pontifikátu o další čtvrtý
okruh s pěticí modlitebních tajemství zaměřených na Kristovu veřejnou činnost. Tento
růženec začíná Ježíšovým křtem v řece Jordánu, pokračuje prvním zázrakem v Káně Galilejské - ten se mimochodem udál na přímluvu jeho Matky, Panny Marie - pak následuje
ohlašování evangelní zvěsti, která je spojena s výzvou k pokání, a končí ustanovením
Eucharistie po Ježíšově proměnění na hoře Tábor. Papež Jan Pavel II. dal této modlitbě
název Růženec světla. Stalo se tak v roce 2014 o neděli Božího milosrdenství.
Jak je důležitá modlitba, to si nejvíce uvědomíme v kritických situacích světa, např.
při řádění přírodních živlů či válek za hranicemi naší vlasti, kdy pocítíme svou bezmocnost nebo při ohrožení života našich nejbližších či zdraví vlastní osoby. Bez víry se totiž
musí člověk ve všem spoléhat jenom na sebe a na své blízké. V pozemských jistotách je
ale vždy daný a nepřekročitelný limit. Bůh nás však ujišťuje, že naše bytí je od samého
počátku jeho darem, a nabízí nám v životě svého Syna Ježíše Krista pomoc, abychom ve
světle víry svěřenou hřivnu života docenili a naplnili. Současný papež František nazval
při středeční audienci v římské aule Pavla VI., konané 11.4.2018, život člověka poutí
víry. Modlitba růžence zobrazuje historii Božího zjevení a působení v čase a na událostech Ježíšova života nám pomáhá přijmout i naše osobní dějiny a prožívat je v jednotě
s Božím Synem.
Známý populární zpěvák Jiří Šlitr v písni Po babičce klokočí vyslovuje obavu ze
samoty, smutku a strachu. Kdo však zrnka z klokočí navlékne na šňůrku po deseti a ke
každému přidá Zdrávas, ten „hodí svou kotvu do nebe“ - jak říká P. Marián Kuffa, farář
v slovenských Žalkovcích. Tak se modlitbou uchrání před utonutím v moři bouří života
a s Hvězdou mořskou - Pannou Marií, zdolá vše, co ho souží a ohrožuje. Ona ho bezpečně
nasměruje ke Kristu a doprovodí svou přímluvou do Božího přístavu pokoje. Nebojme se
proto žádných temnot samoty, nemoci a smrti. Tím vším náš Pán prošel a je skrze společenství církve svým Svatým Duchem stále s námi přítomen.
Ať moc Krista vzkříšeného je vaší nadějí a naplňuje Vás láskou, radostí a pokojem.
Mons. Josef Brychta,
jemnický farář
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Okénko ZUŠ
ZUŠ OPEN 2018
- celonárodní happening základních uměleckých škol
Magdalena Kožená:
„Základní umělecké školy tvoří
kořeny naší kulturnosti,
naší lásky k umění.
Ve světovém měřítku
jsou zcela unikátním
vzdělávacím systémem,
který je třeba hýčkat,
rozvíjet a podporovat.“
Žáci a žákyně základních uměleckých škol po celé republice předvedli v úterý
30. 5. 2017 své umění ve veřejném prostoru. V rámci akce ZUŠ OPEN byli k vidění všude na náměstích, nádražích, v parcích, pasážích, kostelích, a dokonce i v ZOO.
A s nimi i přední čeští umělci, kteří je přišli podpořit: Jiří Pavlica z Hradišťanu, designer
Maxim Velčovský, hudebník Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák, Radek Baborák, tanečník
Otto Bubeníček. Patronkou programu byla Magdalena Kožená, světově proslulá mezzosopranistka.
I naše jemnická pobočka v loňském školním roce připravila bohatý program, v němž
prezentovala jednotlivé obory vyučované na naší zušce. Vystoupení se konalo na náměstí
a v prostorách Městského úřadu Jemnice, kde byla výstava výtvarného oboru.
Jak bylo již výše zmíněno, celou akci zaštiťuje Nadační fond Magdaleny Kožené,
který chce zviditelnit unikátní domácí systém uměleckého školství a podpořit děti v jejich
růstu. Hlavním cílem je vychovávat vnímavou a kulturně angažovanou novou generaci.
Letos ZUŠ představí svůj program v rámci jednoho společného dne ve čtvrtek 24. 5.
2018. Bude to den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání. Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem
o umění a kultivaci nejmladší generace.
Děti vnímají hudbu i další umělecké podněty již od samého narození, studie dokonce
prokazují pozitivní vliv zpěvu matek ještě v prenatálním vývoji dětí. Od malička je dobré
s dětmi zpívat a tvořit, je to pro ně naprosto přirozené. Tato aktivita je velice důležitá,
i když se v poslední době ve společnosti moc nepodporuje a nedoceňuje.
Část dětí v ZUŠ je směřována k dalšímu studiu na uměleckých školách. Většina dětí,
která školou prochází, se v budoucnu rozhodne věnovat jiným oborům.
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Ale umělecké vzdělávání pomáhá všem dětem rozvíjet pro život velmi důležité vlastnosti a dovednosti: kreativitu, empatii, vnímání, estetiku, schopnosti prezentace a také
v dnešním světě opomíjenou trpělivost, vytrvalost a píli a je stejně důležité jako např.
sport. Většina škol klade důraz především na rozvoj přirozeného vztahu k umění a kultuře
a zapojení dítěte do celé šíře školního života.
Letošní akce proběhne ve čtvrtek 24. května na jemnickém náměstí od 13.00 do
17.00 hodin.
Zveme širokou veřejnost, přijďte podpořit účinkující děti!
***
27. března 2018 proběhlo v Jihlavě Krajské kolo celostátní soutěže dechových nástrojů
- obor zobcová flétna.
Naše žákyně Petra Prknová, která se soutěže zúčastnila, získala krásné 1. místo (bez
postupu). Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Paní učitelce Evě Chaloupkové, která Petru připravovala, děkujeme za její obětavou
práci.
***
Oznamujeme, že termín přijímacích zkoušek na naši školu pro školní rok 2018/19
bude uveřejněn na informační tabuli v květnu.
***

Poděkování
Prostřednictvím Jemnických listů bych chtěla za celý pedagogický kolektiv ZUŠ Jemnice poděkovat naší milé kolegyni, paní Stáně Seitlové, která v dubnu odešla do důchodu.
V našem kolektivu pracovala od roku 2005. Celých 13 let nám všem vytvářela krásné
pracovní prostředí. Škola vždy zářila čistotou. Za útulností a příjemnou atmosférou
pracoviště byly cítit její šikovné ruce. Často nás překvapovala novou květinou či jinou
milou drobností v učebnách nebo ve sborovně.
Děkujeme jí, přejeme pevné zdraví, příjemná a spokojená léta. Při svých četných
zájmech a koníčcích se určitě nebude doma nudit. Těšíme se, že se s ní budeme dále setkávat na našich akcích.
za kolektiv ZUŠ Jemnice
Luba Jánská
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Okénko MŠ Jemnice
LEGOHRÁTKY
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Dne 23. 3. 2018 Agentura Free Time Jemnice, z.s. pro děti z Mateřské školy Jemnice
připravila dopoledne plné lega. Pro děti byly připraveny různé druhy lega (duplo, creator,
friends,…) Kromě lega si děti mohly i kreslit či hrát s kostkami, panenkami typu Barbie
a plyšáky.
Za příjemně a kreativně strávené dopoledne děkují děti i učitelky z MŠ Jemnice.
Za třídu Sluníček Radka Nováková

Za pohádkou s Kašpárkem
Vždy když knihu otevřeme, v pohádce se ocitneme.
Jedna stránka pro Karkulku, druhá zase pro Sněhurku,
Popelku tu ještě máme a Bajaju taky známe.
Na dlani ukáže se hned celý pohádkový svět.
Pohádky mají v životě dítěte velký význam, o tom už dnes téměř nikdo nepochybuje. Pohádky jsou také pro děti zdrojem rozvoje fantazie, ale i informací. Učí se díky nim,
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jak funguje svět a jak se v něm tvoří vztahy mezi lidmi, dávají návod na řešení různých
problémů. U dětí v mateřské škole je toto téma velmi oblíbené. Společně hrajeme pohádky, vyrábíme kulisy, rozlišujeme dobro a zlo, bereme si z nich ponaučení.
V měsíci březnu jsme s dětmi navštívili Dům s pečovatelskou službou v Jemnici
s hudební pohádkou O Budulínkovi od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka a s Perníkovou chaloupkou od F. Ringo Čecha. Pohádkový kašpárek (Ondrášek) společně s dětmi
a s písničkou všechny přítomné přivedl do pohádkového světa. Na hudební a pohybové
vystoupení se děti těšily, vyráběly si masky a kulisy. Každý měl v hudební pohádce svoji
roli, kterou ztvárnil velmi zodpovědně. Publikum odměnilo děti potleskem, děti předaly
babičkám a dědečkům kreslené obrázky pro radost a společně vyrobené malované leporelo pohádky O Budulínkovi. Babičky napekly dětem cukroví a daly každému sladkou odměnu. Společné setkání se velmi vydařilo a panovala příjemná srdečná atmosféra. Velmi
rádi zase někdy přijdeme. Za pomoc při organizaci představení děkujeme pečovatelkám
paní Kateřině Pavlíkové a Markétě Hynkové.
MŠ Jemnice, třída Včeliček

Batolátko
KROUŽKY PRO RODIČE S DĚTMI v DDM Jemnice
úterý 9:30 - 10:30 muzikoterapie (rozvoj komunikace, socializace, sluchové percepce)
čtvrtek 9:30 - 10:30 cvičení (k dispozici je nářadí, míče, míčky, houpačka, klouzačka)
PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ BATOLETE
U dětí v malém věku je velmi důležité rozvíjet motoriku, tedy hybnost pohybových
předpokladů a projevů. Pohybové schopnosti dítěte (motorické schopnosti, motorika)
a řeč se vzájemně ovlivňují. Pokud u dítěte probíhá správný pohybový vývoj, nastupuje většinou v odpovídajícím období i vývoj řeči. Při postižení pohybového ústrojí nebo
opožděném motorickém vývoji bývá často opožděn i vývoj řeči.
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Neobratné děti mívají více nedostatků ve výslovnosti než děti pohybově průměrné.
Proto je důležité u dětí rozvíjet hybnost celého těla (tzv. hrubou motoriku), hybnost ruky
(jemnou motoriku) i obratnost mluvidel (motoriku mluvních orgánů). Mezi 13. až 15.
měsícem dítě začíná obvykle samostatně chodit. Dvouleté dítě již běhá dobře a už téměř
vůbec nepadá, zvládá mnohem lépe i nerovnosti terénu. Dvouleté dítě chodí vpřed i vzad,
dokáže chodit po špičkách i po patách, skáče snožmo, kope do míče, leze na žebřiny
a cvičí podle vzoru. Batole zvládá stavět kostky na sebe, prostrkává tvary a navléká
kroužky, později i větší korále, hází míčem. Jde o přípravné stádium kreslení, čmárání a
elementárních pokusů o napodobení tvaru kresby. Vhodné jsou pro toto období prstové
barvy a velké archy papírů, které umožňují při „čmárání“ pohyby celou paží. Rádo pomáhá v domácnosti tím, že napodobuje práci dospělých, rádo si hraje na písku a s vodou. Je
schopno pohupovat se do rytmu, vokalizovat a zpívat, hrát na perkuse, pokud je k tomu
vedeno. Dvou až tříleté dítě již zvládá zpívat jednoduché písničky a místy se intonačně
strefí do melodie, udrží jednoduchý rytmus.
(zdroj: Bezděková J., Učíme naše dítě mluvit)
https://mikrojesle-jemnice.webnode.cz/
Mgr. Jana Daněčková

Být, či nebýt zastupitel
Vážení občané města Jemnice,
stále častěji ve svém okolí slýchám dotazy, proč jsem vystoupil z jednoho sdružení
a vstoupil do jiného. Jelikož jsem od Vás v posledních komunálních volbách získal přes
350 hlasů, cítím potřebu Vám pohnutky svého jednání objasnit.
Na začátek chci zdůvodnit svůj vstup do komunální politiky. Tvrdím, že chci být
občan a ne „ovčan“. Vždy mě zajímalo moje rodné město, v němž žiji se svojí rodinou.
Pod pojmem „být občan“ si představuji nejenom to, že jednou za čas zajdu k volbám
a dám někomu hlas, ale hlavně to, že se aktivně zajímám o dění a pokouším se zvelebit
naše město. Vzhledem k mojí praxi v oblasti ekonomiky, účetnictví a státní správy jsem
se v roce 2014 rozhodl přispět svými názory, znalostmi a prací k rozvoji a rozkvětu města. Tudíž jsem se zúčastnil volebního klání za sdružení Mladí za rozvoj Jemnice (MRJ).
Byl jsem zvolen do zastupitelstva města Jemnice, do finančního výboru a dále zastupuji
město v představenstvu Lesního družstva Javoří, což je skvělým začátkem pro to být
aktivním občanem.
Moje snaha se mi celkem daří. Za dobu fungování v orgánech města jsem přispěl k několika dobrým věcem. Od začátku jsem prosazoval zavedení elektronického hlasování
a podávání informací občanům o tom, kdo a jak hlasoval. To se podařilo hned na začátku
volebního období v roce 2015. Dále jsem se zasadil o nezvýšení odměn za fungování ve
výborech města, komisí, zastupitelstva a rady.
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V roce 2014 došlo ke zvýšení počtu členů výborů a komisí a mělo dojít ke zvýšení
výdajů cca o 200 tis. Kč ročně. K tomu díky přeskupení a přerozdělení výše odměn naštěstí nedošlo. Podařilo se mi také vyvolat stažení návrhu prodeje pozemku pro bytovku
na Předlískách za nízkou cenu 350 Kč za m2. Po ocenění znaleckým posudkem se ukázalo, že prodejní cena by měla být přes 600 Kč za m2. Za tuto cenu byl nakonec pozemek
prodán, získal se tak navíc cca 1 mil. Kč do rozpočtu a dnes se tam staví bytový dům.
Přesto jsem se na podzim roku 2017, unaven politickým životem, rozhodl nezúčastnit
se dalších voleb a již za nikoho nekandidovat.
Stály za tím některé mé neúspěchy. Zatím se mi nepodařilo dosáhnout toho, abychom
jako zastupitelé rozhodovali na základě předkládaných variant založených na reálných
kalkulacích a číslech. Příkladem mohou být rozhodnutí o prodeji bytů založené pouze na
politických kalkulacích. Obtížná je také problematika výstavby biotopu. Osobně jsem
pro, máme na to finance, je to ekologické, jistě to přispěje i k rozvoji města. Jako zastupitel jsem však nikdy neviděl variantu, kolik by stála generální oprava a udržení současného stavu nebo cenu varianty chloru s ohřevem vody. Mně ani ostatním zastupitelům
není známa ani cena provozu jednotlivých variant. Dokud mi byly podávány informace
o realizaci nového koupaliště přes evropskou dotaci, kterou bude mnohem větší šance
získat díky biotopu, tak jsem nediskutoval. V okamžiku, kdy došlo k selhání získání dotace a vědělo se, že financování půjde pouze z prostředků města, tak jsme minimálně my,
zastupitelé, měli jednat o jednotlivých variantách. Bylo zapotřebí projednat to i s občany.
Tak to ovšem v současné době nefunguje.
Vadí mi také, že rozpočet města na každý rok se nevytváří v součinnosti se zastupiteli,
ale zastupitelé týden před schvalováním pouze dostanou podklady. Poté za ten týden musí
vše nastudovat, zjistit si dodatečné informace a pak už jen mohou hlasovat pro, proti,
zdržel se. Přitom já jako ekonom považuji tvorbu a schvalování rozpočtu za nejdůležitější
záležitost v roce. Dále se mi nepodařilo zastavit zvýšení odměn neuvolněným členům
orgánů města od ledna 2018.
Na výše uvedených příkladech je zřejmé, proč jsem koncem roku ztratil iluze, rozhodl
jsem se odejít z komunální politiky a vystoupil z MRJ.
Nicméně začátek roku probouzí touhu něco změnit a začít nově a lépe fungovat. V lednu jsem potkal některé členy Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) a uvědomil jsem si,
že ještě nechci vše vzdát. Do SNK jsem vstoupil s vědomím, že zde mám největší šanci
být aktivním občanem. S nimi je největší pravděpodobnost dosáhnout jedné významné
změny - lepšího přístupu radnice k zastupitelům, a především k občanům města. Zastávám totiž tento zásadní názor:
Radnice je tu pro občany, občané musí být neustále informováni, musí mít možnost jednoduše komunikovat s radnicí. Občané musí mít možnost vyjádřit svůj názor ke klíčovým projektům radnice = poradní referenda. Chci, aby radnice byla
vnímána a fungovala ve smyslu, že jedná s Vámi o Vás, a ne o nás bez nás.
To je podle mě zásadní věc, která potřebuje změnu. Pokud někteří z Vás sdílí tento
názor, tak prosím přijďte k volbám a vyjádřete ho.
Na závěr bych rád vyzdvihnul svůj názor, že komunální politika nesmí být jen
o politice. Naše město je třeba udržet na úrovni a neustále ho rozvíjet a zkrášlovat.
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Můžeme mít každý napsaný krásný politický program, ale vždy je to o lidech,
o komunikaci, o daném rozpočtu a o chuti postarat se o naše město a občany v něm
žijící.
Děkuji Vám za Váš čas strávený nad mým článkem. Se SNK vidím možnost změny.
Jako člen Sdružení nezávislých kandidátů a jejich volebního týmu budu mít jistě možnost
probrat na podzim výše uvedené skutečnosti hlouběji. Zdůrazňuji, že nejdu dále proto,
abych vedl volební kampaň založenou na vychloubání se, nepodloženém osočování nebo
planých slibech.
Děkuji a přeji Vám všem příjemné jarní dny.
Ing. Miloň Slabý - zastupitel

Komu v máji věřit, komu ne?
Ať už jste věřící, nebo nevěřící, jistě se mnou budete souhlasit, že současná doba klade
na naši víru přílišné požadavky. Jak mají manželky věřit mužům, že za počítačem pracují
a neklikají na stránky erotických služeb? Jak mají manželé věřit, když jim manželky
vyčíslují náklady na domácnost? Bez schopnosti si navzájem věřit bychom nedokázali
přežít ani týden.
V některých případech však je záhodno s vírou šetřit. Když čtu noviny nebo
poslouchám rádio, věřit nemusím. O nic přece nejde, vím, že je to pouhá zábava, pravda
může jít klidně stranou. Vážnější je to u reklamy. Tam jsem se rozhodl nevěřit. Kdykoli
mi nějaký herec z obrazovky tvrdí, že ten a ten prostředek je nenahraditelný pro štěstí
a zdraví, přestávám jej kupovat. Selský rozum mi říká, že kdyby to byla pravda, nepotřeboval by reklamu.
Jsou ale situace, kdy člověk, pokud chce někam dospět, věřit musí. Taková situace je
například, když kupujete ojetinu. Nebo když jdete po přechodu přes frekventovanou ulici,
musíte důvěřovat řidičům, že vás na těch bílých pruzích vidí a že jsou natolik slušní, aby
zpomalili nebo úplně zastavili, dokud nepřejdete. Totéž v lékárně, kam si chodím pro lék.
Musím věřit, že mi pomůže a že mě neodrovná. Odborně se tomu říká placebo neboli tvá
víra tě uzdravila. Při nákupu v internetovém obchodě mi nezbývá než zbožně doufat, že
nezneužijí číslo mé karty a že mi zboží skutečně doručí.
Pečlivě si ověřuji také informace, které nacházím na Googlu. Silně pochybuji o tom,
že buk v parku za Domem dětí skutečně působí jako afrodiziakum. Podle stránek www.
kudyznudy prý tam žádná žena neodolá svodům druhého pohlaví.
Má zkušenost říká něco jiného. Ale dost možná to platí pouze v máji. Doporučuju tedy
vyzkoušet. Ani ta zpráva, že si tam komorník Johann namluvil Markétku, která sloužila
Pallaviciniům, se mi nezdá. Na výplatní listině zámeckých zaměstnanců taková není.
Ve věcech víry jsem holt skeptik. Proto když mi pan Lichtneger vyprávěl, že v Norimberku mají Jemnické náměstí, vůbec jsem ho nebral vážně. Sázku s ním jsem však
prohrál. Na Googlu Earth jsme skutečně našli Jamnitzer Platz. Pátral jsem dál a zjistil,
že v Norimberku je nejen náměstí, ale i Jemnický dům: Jamnitzer Haus. Je z 15. století
a nachází se na ulici Albrechta Dürera č. 17.
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Jenomže pozor! „Jamnitzer“ (Jemničan) je příjmení proslulého zlatníka a kovorytce
ze 16. století Wenzela Jamnitzera. Ten je autorem publikace „Perspective corporum
regularum“ a zmínku o jeho skvostech určených pro habsburské císaře v Praze najdeme
v každých dějinách zlatnictví. V roce 1578 pro Prahu například navrhl fontánu. Bylo by
jistě zajímavé odhalit souvislost jeho jména s naším městem. Jeho rodina sice podle pramenů z Moravy pocházela, ale on sám se už narodil 1507 ve Vídni. Do Norimberku se
přistěhoval teprve roku 1534. A tomu zas pro změnu věřím.
Milan Růžička

Víte, že…
Často je slyšet protichůdná informace o kříži, který je na ulici 28. října (dříve Nová
cesta ve stráni na levé straně při cestě z Podolí). Hovoří se o vzpomínce na tragickou
smrt V. Emmerové nebo připomínce na syna paní Marie Bastlové (Fedrové). Ta vlastnila
dům čp. 256, kde její syn byl vedoucím prodejny Včela, později Vzájemnost. Odstěhoval
se do Znojma. Vedoucím prodejny byl potom Jan Váka, který byl po nemoci zaměstnán
jako vedoucí pojízdné prodejny v Dačicích. Prodejnu Vzájemnost převzal pan F. Moravec a byla uzavřena. Prodejna na rohu ulice 28. října, kde se nyní provádí rekonstrukce
kaple sv. Alžběty, byla otevřena zásluhou pana J. Jánského. Vedoucím prodejny byl pan
F. Moravec až do doby, kdy převzal prodejnu v Husově ulici čp. 10. V domě čp. 256,
který vlastnila paní Bastlová, byl sklad VPD, později fotoateliér pana Bulíčka. V domě
čp. 259 byl sklad nábytku, později inseminační stanice.
Paní Bastlová (Fedrová) byla starší paní, chodila v černém. Říkala, až její syn ve
Znojmě zemře, nebude pochován v Jemnici, nebude ho moci na hřbitově pro stáří navštěvovat. Proto se rozhodla, že na jeho památku postaví kříž. Dostala povolení umístit ho ve
stráni na ulici 28. října. Byl železný a v roce 1980 byl zničen. Jako náhrada je zde nyní
umístěn kamenný kříž s nápisem: „Pochválen buď sv. kříž, na němž zemřel Pán Ježíš,
pozdravuj ho duše má, abys byla spasena 1949“. I ten byl několikrát poškozen. Doufejme,
že nastala doba, kdy bude více úcty k této památce a kříž bude zachován. Snad různí vandalové přijdou konečně k rozumu.
A slečna Vlasta Emmerová? Byla dcerou pana Emmera, který vlastnil dům čp. 259,
ve kterém byl obchod - koloniál. Narodila se 23. 4. 1911 a zemřela 19. 1. 1927. Byla
zastřelena na zatáčce Nové cesty pod instalovaným křížem panem Ottou Reichlem nar.
8. 6. 1903 v Brně, který byl zubním technikem. Sám spáchal sebevraždu na stejném
místě. Důvodem této smutné události měl být rozchod obou mladých lidí. Slečna Vlasta
Emmerová je pochována na jemnickém hřbitově na levé straně hlavní cesty k památníku
obětí I. světové války. Je zde i její fotografie. Hrob zde má i její bratr, který zemřel při
dopravní nehodě. Bývala zde i jeho fotografie. Tolik na vysvětlenou.
Vladimír Hrbek
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Příjezd strýce Armina, zahraničního vojáka
Svobodovy armády, do Jemnice k Poskočilům
Dne 9. května 1945 byl v evropské části podepsán mír s poraženým Německem. Já,
československý občan, voják Svobodovy armády, byl jsem zatím v leteckém výcvikovém
středisku v Tbilisi a čekáme na závěrečné zkoušky z pilotáže. Všichni netrpělivě čekají na
všechny zprávy z naší vlasti a touží jet domů. Konečně skončily všechny zkoušky a formality a připravujeme se k odletu domů za svými rodinami, přáteli. Koncem května byl vydán
rozkaz ke konečnému odletu k našim domovům do Československa. Všichni se radujeme
a máme lidský pocit, že v nejbližších dnech se shledáme se svými nejbližšími. Poslední pokyny k odletu a již se jednotlivá letadla rolují na startovací dráhu, vzlétáváme a letíme směr
Praha. Po dvouhodinovém letu jsme konečně nad naší zlatou Prahou. Přistáváme a jdeme
do ubytoven odpočívat a spát. Druhý den jsem požádal našeho velitele o dovolenou, abych
zjistil, co se událo za války s mými rodiči a příbuznými. Dostal jsem volno, vzal jsem si
nějaké potřebné věci, ruksak a vypravil jsem se na cestu. Moje první cesta vedla do Brna,
z kterého jsem utíkal do zahraničí přes Polsko do Sovětského svazu v roce 1939. Spěchal
jsem k domu do Purkyňovy ul. č. 86, Královo Pole, Brno 12, kde kdysi bývali moji rodiče.
Navštívil jsem sousedy, kteří bývali naproti nám. Prosil jsem je, aby mi povykládali o mých
rodičích, kteří byli odvlečeni a transportováni do Terezína. Přijali mne s velkou láskou
a s dojetím vyprávěli o posledních okamžicích mých rodičů před transportem. Při vyprávění
neustále plakali a vzpomínali, jak těžko se s nimi loučili. Uschovali pro nás mnoho věcí,
prosili, abych si je vzal nebo sestra Eliška, která se z rodiny zachránila. Strýc Armín ani
sestra z těchto věcí nic nechtěli. Strýc dojatě poslouchal a byl ze všeho velmi zdrcen. Jen se
zajímal o to, zda rodiče poslali z koncentračního tábora korespondenční lístek na památku
před smrtí plynem. Rovněž si přál navštívit byt, kde jeho rodiče žili. On utíkal z bytu před
válkou v roce 1939. V bytě již bydleli cizí nájemníci, ti byli ochotni pustit mě dovnitř,
kde jsem se naposledy rozloučil s rodiči spolu se svým bratrem Egonem před útěkem do
zahraničí. Dlouho se nezdržoval a vrátil se k sousedům, kde usilovně plakal jako malé dítě,
a přitom byl tvrdý chlap, který viděl hrozná zvěrstva, která fašističtí hrdlořezi prováděli
v Rusku. Přemýšlel o tom, co rodiče museli zažít v koncentračním táboře. Odešel z budovy
a poslal telegram rodině Poskočilové o příjezdu do Jemnice. Zašel do hospůdky a nechal
si nalít alkohol, aby zahnal strašnou můru svého života. Procházel brněnskými uličkami,
kterými chodil do školy, na obchodní akademii, vzpomínal na všechny lumpárny, které
v těchto místech prováděl. Chtěl zajít do školy, do které chodil před šesti lety a z druhého
ročníku jej vyhodili z rasových důvodů. Nešel. Nerad na ni vzpomínal, i když po letech tam
musel jít. Potřeboval potvrzení o návštěvě školy pro civilní zaměstnání. Pak jeho myšlenky
směřovaly za sestrou Eliškou Poskočilovou do Jemnice. Pomalu kráčel na vlakové nádraží
v Brně. Do Jemnice vlak nikdy neuháněl a zvlášť v době, kdy bylo po válečné vřavě. Víc
stál, než jel, ale to mu nevadilo. Příroda se jarně probouzela, tak se rozhlížel po krajině
a uklidňoval své nervy, co zažil v Brně. Podél tratě ležela rozbitá vojenská technika, tanky,
děla, obrněné transportéry atd.
Výňatek z připravované knihy: „Bojoval jsem za svobodu se Svobodou“
- dokončení v příštím čísle JL
Stanislav Poskočil
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Kulturní přehled
1. 5. 2018
		
		

Jízda výletního vlaku - prvomájový vlak
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

5. 5. 2018
Velkoplošná projekce - MS v ledním hokeji
		(ČR : Slovensko ve 20.15 hodin)
		
- restaurace U Sv. Víta, www.krocanda.cz
5. 5. 2018
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Erny

11. 5. 2018
17.00 hodin
		
		

Vernisáž prodejní výstavy Dech světla
- Gabriela Kopcová - koláže a fotografie, Miluše Čechová - vitráže
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

12. - 20. 5. 2018
		
		
		
		

Výstava Dech světla
- Gabriela Kopcová - koláže a fotografie, Miluše Čechová – vitráže
- vestibul KD Jemnice
- PO - PÁ: 9.00 - 16.00, SO - NE: 9.00 - 14.00
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

12. 5. 2018
8.00 - 12.00

Den otevřených dveří - Motorpal Jemnice
- Motorpal a.s., závod Jemnice

12. 5. 2018
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys

19. 5. 2018
8.00 hodin
		
		
		

Dětské rybářské závody
- Jemnice - Nový rybník
- závodů se mohou zúčastnit děti do 15 let včetně, závodníci nemusí být
držiteli rybářského lístku a povolenky
- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice, www.mrs.jemnice.cz
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19. 5. 2018
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Matty

20. 5. 2018
		
		
		
		

Rybářské závody O putovní pohár Barchanu dospělých rybářů
- Jemnice - Nový rybník
- losování stanovišť od 6.00 do 7.00 hodin, začátek v 7.00 hodin,
počet míst omezen na 60, občerstvení zajištěno
- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice, www.mrs.jemnice.cz

24. 5. 2018
13.00 - 17.00
		
		

ZUŠ OPEN - celostátní den ZUŠ - venkovní muzicírování
- akce se uskuteční před pobočkou ZUŠ v Jemnici u kostela
sv. Stanislava
- pořadatel ZUŠ Moravské Budějovice

26. 5. 2018
		

Den dětí v Jemnici
- pořadatel: spolek Mladí za rozvoj Jemnice

26. 5. 2018
		
		
		
		
		

MTB Jemnice „O putovní pohár Barchanu“
- 11. ročník závodu horských kol, start a cíl u KD v Panenské
- závodní trasy v délce 10, 20 a 52 km, nezávodní fitness trasa
v délce 20 km, závod odrážedel
- informace a propozice na stránkách www.mtb-jemnice.cz
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.

26. 5. 2018
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Zavik

2. 6. 2018
		
		
		

Večerníčkův pohádkový les
- vstup do lesa od KD v Panenské
- více na www.pohadkovyles.panenska.cz
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.

3. 6. 2018
12.30 - 13.00
		
		
		

Dětské rybářské závody - spodní nádrž v Panenské
- prezence, není potřeba rybářský lístek
- startovné zdarma, pro všechny účastníky připraveny odměny
- více na www.pohadkovyles.panenska.cz
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.

15. - 18. 6. 2018 Historická slavnost Barchan
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25. - 28. 6. 2018 Výstava prací žáků ZŠ v Jemnici
		
- vestibul KD Jemnice
27. 6. 2018
Akademie ZŠ v Jemnici
		- tradiční akademie základní školy, tentokrát v slavnostnějším duchu
		
ke 120. výročí vzniku školy
		
- kino Jemnice

Výstava Dech světla
Míla Čechová - vitráže, Gabriela Kopcová - koláže a fotografie
Gabriela Kopcová, povoláním knihovnice, je spisovatelkou a také výtvarnicí. Knižně
publikuje už třicet pět let a vydává hlavně pohádky pro děti a povídky ze současnosti. Výtvarná díla vystavuje od roku 2003 a jak sama o sobě říká, své koláže a fotokoláže považuje
za nadstavbu své literární práce. Ve chvílích inspirace tvoří výtvarná seskupení jako samostatné objekty i jako ilustrace ke svým pohádkám a prózám.
Je členkou české surrealistické skupiny Stir-up a kromě samostatných výstav vystavuje svá díla právě s touto skupinou. Výtvarnou tvorbu, koláže a fotokoláže, představila na
více než třiceti výstavách doma i v zahraničí. Zúčastnila se například surrealistické výstavy
v belgickém Bruselu, v portugalském městě Coimbra, v Santiagu v Chile, prezentovala se
ve vzdálené Kostarice, ale také v příhraničním Rakousku. Autorčino surrealistické vyznání
nám vypovídá o tvůrčím procesu jejích výtvarných děl:
„Na malém kousku země, kde je všude blízko, denně obcházím po stejných cestách celý
svět. A ten velký širý svět si často musím schovat do úsporné krabičky od sirek. Hluboké
vzdálené rozbouřené moře utopím na polévkové lžíci, uchem jehly protáhnu své divoké
stádo uvězněných pohledů. A pak, docela ráda vyhodím ten každodenní zarámovaný prostor na vesmírnou skládku. Někdy však nemusím dělat vůbec nic, jen si šlapu po štěstí. A to
moje mi leží přímo u nohou!“
Miluše Čechová, povoláním učitelka, se věnuje výrobě vitráží přes dvacet let.
Již v roce 1976 vystavovala s třebíčskou skupinou mladých výtvarníků „Skupina 4“,
která se sdružovala okolo významné osobnosti Ladislava Nováka. Tehdy se ještě zabývala
tapiseriemi vytvářenými technikou macramé a paličkováním.
Technika Tiffany ji tak zaujala, že opustila dřívější techniky a s vervou se pustila do
vitráží.
Dnes její vitráže zateplují byty v Chorvatsku, Austrálii, Holandsku, Slovenii, Rakousku
a samozřejmě u nás.
Odvážně zvládla i větší vitrážové plochy, takže u několika přátel září její vitrážová okna.
Ráda spolupracuje i s uměleckými kováři, kteří její nápady dotváří dle vlastní fantazie, nebo
na podnět samotné autorky. Mezi jejich společné práce patří stolky, zrcadla, stěny před krby,
stély. Zajímavé jsou i lampy.
V poslední době vytváří obrazy, zaujalo ji také sestavování mandal podle barev čaker.
Díla obou umělkyň lze spatřit při vernisáži 11. 5. 2018 a během návštěvních dnů výstavy
od 12. 5. - 20. 5. 2018. Výstava se uskuteční ve vestibulu kulturního domu v Jemnici.
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Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
paní Věře Sosnarové, kterou jsme měli možnost poslechnout si 12. dubna společně s dalšími 120- ti posluchači, je 87 let. Podle svého vyprávění strávila skoro 20 let v sovětských
nápravných táborech. Za své útrapy však nebyla doposud odškodněna, protože o jejím
věznění chybí záznamy.
Živé vyprávění paní Sosnarové, jedné z posledních žijících československých vězenkyň sovětského gulagu z doby Stalinovy hrůzovlády, bylo nesmírně poutavé a emotivní. Při vzpomínkách na prožité útrapy se chvílemi tato drobná, vitální žena usmívala i
vtipkovala, chvílemi plakala a těžko nacházela slova. Srdečně děkujeme slečně Magdě
Binderové za zprostředkování velice zajímavého setkání, které bezpochyby všechny zúčastněné silně zasáhlo.

Připravujeme:

květen - besedy pro 1. stupeň ZŠ

Z nových knih:

Riley Lucinda – Sedm sester: první díl poutavé romantické řady pro ženy založené
na mytologii souhvězdí Plejády. Úvod série patří nejstarší sestře, která se vydává pátrat
po svých rodinných kořenech.
Moyesová Jojo – Krasojezdkyně: román vypravuje o nelehkém životním osudu mladé dívky, jejíž životní oporou se stali koně a jezdecké umění.
Vondruška Vlastimil – Dračí náhrdelník: historická detektivka ze série Hříšní lidé
království českého, v níž královský prokurátor Oldřich vyšetřuje případ zmizení nevěrné
manželky purkrabího.
Mikšíková Karolína – Život, na který metr nestačí: knižní podoba úspěšného blogu
mladé české autorky o příhodách městské dívky, pokoušející se obstát v životě na venkově.
Jo Nesbo – Macbeth: je to nejlepší polda, jakého kdy měli. Když se nepodařený zátah
na dealery zvrhne na krveprolití, přichází inspektro Macbeth se svým týmem rychlého
nasazení, aby zachránil situaci. Za jeho úspěchy ho čeká odměna. Thriller o ctižádosti
a mocichtivosti.
Alexijevičová Světlana – Válka nemá ženskou tvář: literární dokument sestavený
z vyprávění žen, které bojovaly ve druhé světové válce v Rudé armádě.
Liviero Gemma – Zlomení andělé: tři zraněné duše, tři zlomení andělé, které hrůzy
druhé světové války spojily dohromady. Touží nejen přežít, ale také podle svých možností
pomáhat druhým.
pracovnice knihovny
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Akce čistá Jemnice
Tímto bych chtěl poděkovat lidem, kteří se podíleli na úklidu zákoutí naší Jemnice,
a to na březích Želetavky, pod Barandovem směrem k zámku a na vlakovém nádraží.
Celkem se nás zúčastnilo 19, těm všem patří velké díky. Budu se těšit na příští ročník
Akce čistá Jemnice 2019.
Za Mladí za rozvoj Jemnice z.s. Maroš Duračka

Čistá Vysočina 2018
I v letošním roce jsme se již po osmé (2011 - 2018) zapojili do akce Čistá Vysočina,
která je zaměřena na zapojení široké veřejnosti do úklidu veřejných prostranství, a zejména sběru odpadků podél komunikací v Kraji Vysočina. Sbírat odpadky jsme se vydali
v pátek 13. 4. 2018 v odpoledních hodinách. Akce se zúčastnilo celkem 13 dobrovolníků
a podařilo se nám uklidit příkopy podél následujících komunikací:
komunikace 15215: Jemnice - Pálovice - Panenská - hranice kraje (směr Báňovice)
komunikace 152: Jemnice - hranice kraje (směr Staré Hobzí)
komunikace 15214: Pálovice - hranice kraje (směr Ostojkovice)
Příkopy podél těchto komunikací čistíme pravidelně již od roku 2011. Odpadků postupně sice ubývá, ale i tak se jich podaří každý rok nasbírat několik pytlů. Děkujeme těm,
kteří neodhazují odpadky podél komunikací a přispívají tak ke krásnějšímu prostředí,
ve kterém žijeme. Velké poděkování patří i všem dobrovolníkům za jejich pomoc při
úklidu.
Zdeněk Hopian, AFT Jemnice, z. s.

Čistá Vysočina - město Jemnice
V letošním roce se poprvé do sběru odpadků přihlásili i někteří zaměstnanci Městského úřadu v Jemnici. Sbírat odpadky jsme se vydali ve čtvrtek 12. 4. 2018 v odpoledních
hodinách. Pro letošní rok jsme si vybrali úsek z obce Lomy do Chotěbudic a dále ke
hrobce Pallavicini. Odtud jsme se pak vydali po cyklostezce přes muniční sklad zpět do
Jemnice.
Největší zastoupení měly opět PET lahve, plechovky od energetických nápojů, krabičky od cigaret a kelímky od kávy. Největším překvapením pak byla kancelářská židle,
gauč, truhlíky do oken, záchod a spousta dalšího odpadu. Tato černá skládka, ukrytá v lesíku, bude odstraněna dodatečně, jinak bychom tam strávili celé odpoledne.
Poděkování patří všem, kteří se do akce zapojili. Další z komunikací vedoucí do Jemnice je bez odpadků v příkopech. Ale jak dlouho?
Zdeněk Hopian, odbor kultury
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Po dlouhé zimě už tu máme konečně jaro. Jaro - ani štětec, ani barvy příroda nepotřebuje k tomu, aby okouzlila tou krásou, které se říká flora.
My lidé i zvířata ji potřebujeme k životu. Proto bychom si měli naši zemi chránit.
Třeba jen malým procentem, aby na skládkách nebylo tolik igelitových sáčků a tašek,
které se dlouhá léta rozkládají.
Každá žena doma najde kousek látky ze šatů, sukně, ze kterých si může ušít nákupní
tašku. Do rohu si našít kytičku nebo motýlka a taška jí bude připomínat, že udělala něco
pro záchranu naší planety.
Marie Čurdová

Maminkám k svátku
I letos v květnu mají
maminky svátek,
je to neděle, ne nějaký ten pátek.
Chceme poděkovat za lásku a starost,
popřát hodně zdraví,
jak se v každém blahopřání praví.
Prababičky, babičky, maminky,
máme na vás jen krásné vzpomínky.
V míru, štěstí, zdraví a lásky,
už dávno vám zbělaly vlásky.
Nevadí, že máte ve vlasech
stříbrné šediny,
jste pro nás zázrak
na světě jediný.
Marie Prknová, členka klubu ZTP

Roštejnský hodokvas 2018
Už za pár dní, přesněji 12. května 2018 od 13 hodin se opět bude na hradě Roštejn
konat Roštejnský hodokvas. Šestý ročník nepřeruší ani rozsáhlá rekonstrukce hradu, odpolední program se pouze přesune do zahrady v předhradí. Pořádající skupina Novus
Origo i letos věnuje výtěžek organizaci Debra ČR, která pomáhá lidem s nemocí motýlích
křídel.
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A kdo zde pobaví návštěvníky tentokrát? Meče zkříží dvě brněnské skupiny Carpe
Diem a In Taberna a pořádající Novus Origo. Aby se stále jen nebojovalo, rozptýlí oko diváka krásné ženy, které rozvlní svá těla v rytmu orientální hudby. Můžeme se těšit na brněnskou tanečnici a lektorku tance Zafirah společně s Evou T. a taneční skupinu Évadées.
Do tajů středověké alchymie nás zasvětí tajemný Bavor Rodovský, který bude míchat
tajuplné lektvary, s nimiž bude dále kouzlit. Na akci nebude chybět fakír Petr „Dragon“
Kozák, polykač ohně, procházející se po skelných střepech. Zvukově a hudebně akci doprovodí jihlavská skupina Metanoon a na závěr se opět představí pořádající Novus Origo
s velkou ohňovou show.
Během odpoledne bude k vidění ukázka práce s dravými ptáky. K dispozici budou
stánky s občerstvením a cukrovinkami, vínem, medovinou i dalšími nápoji, výrobci
a prodejci dřevěného nádobí a hraček, kartářka, lukostřelba a další.
Další informace a fotogalerii z předchozích ročníků najdete na:
www.rostejnsky-hodokvas.wz.cz
Za Novus Origo Mgr. Věra Kašíková

Blahopřání
Dne 31. května 2018
oslaví své 85. narozeniny
paní Zdeňka Pechová z Jemnice
Vše nejlepší, a hlavně hodně zdraví do dalších let
přeje rodina Pechová.
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Vzpomínka
Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal,
nám jen vzpomínky zanechal.

Dne 13. května 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy se s námi rozloučil
pan Petr Šerhák z Jemnice.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcery, vnuci a vnučky s rodinami.

Vzpomínka
Dne 13. května 2018
uplynou 2 roky, co zemřel
pan Jiří Černovický z Jemnice.
Stále vzpomínají manželka,
děti, vnoučata a bratři.

Vzpomínka
Kytičku kvítků chceme Ti dát
a potom tiše vzpomínat.

Dne 15. května 2018
uplyne 10 smutných let,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Ellinger z Jemnice.
S láskou a úctou vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka Jindřiška
a tři děti s rodinami.

Vzpomínka
Kdo milován byl, není zapomenut.
Dne 24. dubna 2018
uplynulo 20 smutných let od úmrtí
pana Karla Hampapa z Jemnice
4. 5. 2018 by se dožil 90 let
Stále vzpomíná dcera Ivana.
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Úspěchy silového trojboje
Dne 3. 3. 2018 se konalo Mistrovství ČR v benchpresu masters, juniorů a dorostu v Ostravě-Vítkovicích. Do Vítkovic dorazila skupina tří závodníků z SK Jemnice, a to ve složení
Luděk Dvořák (junior do 93 kg), Jiří Lukš (M1 do 105 kg) a Marcel Anděl (M3 do 105 kg).
První dva závodníci svoji skupinu vyhráli. Marcel Anděl bohužel nezaznamenal žádný platný pokus a ze soutěže vypadl. Nevyléčená viróza ho připravila o vítězství ve své skupině.
O 14 dní později (17. 3. 2018) se v Jihlavě konalo otevřené Mistrovství ČR v benchpresu
mužů a žen. Zde náš oddíl reprezentoval pouze Radim Suchý (muži do 93 kg). Hezkým
výkonem 180 kg obsadil 5. místo. Konečně o sobě náš silový trojboj zase dává vědět.
Ing. Marcel Anděl

Výsledky Velikonočního turnaje ve smíšených deblech
Turnaje se zúčastnilo 11 dvojic. Turnaj měl tradičně vysokou sportovní úroveň díky
hráčkám a hráčům, kteří se zúčastňují okresních soutěží. Výrazně se zvýšila úroveň našich
mladších volejbalistů a volejbalistek. Turnaj měl bezproblémový průběh, probíhal v
přátelské velikonoční atmosféře.
Umístění jednotlivých dvojic:
1. Martin Hopián, Martina Chmelíčková
2. Radek Svítil, Ilonka Marková
3. Ondřej Kovář, Veronika Chromá
4. Marek Šprincl, Kristýna Hotová
5. David Novák, Sára Šestáková
6. Katka Kovářová, Iveta Mocharová
7. Vojtěch Novák, Natálka Stoklasová
8. Radek Tesař, Katka Krajíčková
9. Ivan Chvojka, Vendula Bastlová
10. Pavel Kincl, Valérie Cébé
11. Lucka Svobodová, Nikol Fuchsová
Ivan Chvojka

Výsledky Velikonočního turnaje v basketbale žen a dívek
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev. Jemkís Jemnice, ZŠ Jemnice, Repre Mor. Budějovice,
BC Předín, ZŠ Předín. Turnaj se hrál systémem každý s každým, 2 x 10 minut. Družstva Jemkís a BC Předín hrály basketbal na vysoké úrovni. Úžasná sehranost byla vidět
u hráček Jemkís, které vládnou basketbalu v regionu Jemnice Mor. Budějovice delší dobu.
Jsou vzorem pro svou houževnatost, vytrvalost a lásku k basketbalu.
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1.
2.
3.
4.
5.

místo - Jemkís Jemnice 116 : 43 8 b
místo – BC Předín 86 : 68 7 b
místo – Repre Mor. Budějovice 96 : 51 6 b
místo - ZŠ Předín 41 : 91 5 b
místo - ZŠ Jemnice 21 : 117 4 b

Ivan Chvojka

Jemničtí košíkáři získali 3 zlaté medaile / ze 4 možných/
V měsíci březnu se pravidelně konají Okresní přebory základních škol v košíkové.
Na jemnické škole se vedou líté boje o nominaci formou turnajů všech tříd na 2. stupni a nejlepší žáci pak reprezentují svoji školu na turnajích v Okříškách / 8. a 9.třídy/
a Moravských Budějovicích / 6. a 7. třídy/. Letošní výsledky nám udělaly velkou radost a
potvrdily dobrou práci učitelů v hodinách tělesné výchovy a v zájmových kroužcích.
A výsledky jsou zde:
starší žáci porazili domácí Okříšky 25:14 a ZŠ Havlíčkova MB 22:8 a při skóre 47:22 obsadili 1. místo, nejlepší střelec turnaje Jakub Novák dal 25 bodů.
Kluci postoupili do krajského kola v Jihlavě, kde se utkali se soupeři, kteří hrají nejvyšší
žákovskou soutěž v republice, ale ostudu nám svými výsledky neudělali. Porazili Havlíčkův Brod 24:13 a podlehli vítěznému Pelhřimovu 38:6, Jihlavě 20:6, Žďáru na Sázavou
30:10 a obsadili 4. místo /46:101/. Hendikepem pro naše hráče byl nezvyk na velkou plochu jihlavské palubovky - zkrátka, chybí nám sportovní hala s regulérními rozměry hrací
plochy. Střelce pořadatel nedodal.
Starší žákyně porazily TGM MB 17:13 a Předín 19:11, podlehly domácím Okříškám
10:13 a ZŠ Havlíčkova MB 12:17 a obsadily 3. místo, skóre 55:50 – Dáda Křivánková
nastřílela 28 bodů.
Mladší žačky postavily 2 družstva na turnaji v Moravských Budějovicích.
Jemnice A porazila naše Béčko 24:10 a 10:5 domácí ZŠ Havlíčkova a vyhrála celý turnaj při skóre 34:15, naše Béčko podlehlo Havl.MB 10:28 a obsadilo 3. místo /20:52/, ale
žačky získaly první zápasové zkušenosti a určitě je to povzbudilo do další přípravy.
Mladší žáci také postavili 2 týmy a vzhledem k počtu šikovných kluků v 6. a 7. třídách bychom byli schopni postavil další 2 -3 týmy, které by předvedly krásný basketbal,
o čemž svědčí výsledky turnaje.
V prvním zápase na sebe narazili naši sedmáci / Jemnice A/ proti jemnickým šesťákům /
Jemnice B/ a dlouho to vypadalo na výhru našich mlaďochů, ale nakonec výšková převaha
rozhodla o výhře sedmáků 16:4. Hned v dalším zápase se utkali naši mladí se sedmáky Havlíčkova MB a nepovolili domácím ani bod a smázli je výsledkem 20:0. Kluci hráli skvěle
takticky, perfektní obranu a „ Dalík Sísa“ to vepředu sázel neomylně do koše. V posledním
zápase Jemnice A porazila Havlíčkovu MB 13:2. Takže jsme získali 1. místo / Jemnice A –
29:6/ i 2. místo /Jemnice B – 24:16/ . Bohužel agentury nevydaly jmenovitě střelce.
Takže velká spokojenost – malé město Jemnice je na Třebíčsku nejlepší školou v basketbalových soutěžích. Doprovod a přípravu žáků zajistili učitelé – Josef Novák, Ivan
Chvojka, Lucie Foumová.
Josef Novák
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Kulturní kalendář
Mladoňovice
5. 5.
12. 5.
20. 5.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
24. 6.
29. 6.
30. 6.

Dětské rybářské závody, nádrž u č.p. 100, od 13.00 hodin
Školní akademie žáků ZŠ, 14.00 hodin
Střelecká soutěž tříčlenných družstev, střelnice MS od 9.00 hodin
Den dětí - soutěže a disciplíny s motivy pohádek - sportovní areál Chobot
Taneční zábava - hraje Genetic - sportovní areál Chobot
Soutěž v PÚ mladých hasičů - sportovní areál Chobot
Střelecká soutěž O putovní pohár Barchanu - střelnice MS
Slavnostní ukončení školního roku
Dětské rybářské závody - nádrž u č.p. 100 od 15.00 hodin

Uherčice
26. 5. 2018
30. 6. 2018

Turnaj v malé kopané
Rybářské závody

Vratěnín
1. 5.
5. 5.
9. 6.

Retro oslava 1. máje, sraz v 9.45 u fotbalového hřiště,
od 10.00 prvomájový průvod, poté občerstvení na dětském hřišti (retro ceny
- pivo 2 Kč, limo 1 Kč, párek 5 Kč)
Oslava u příležitosti ukončení II. světové války
MDD – dětská diskotéka

Třebelovice
4. 5.
6. 5.
24. 6.

Pouťová zábava, hraje Genetic, KD od 20.00 hodin
Pouťová mše svatá se slavnostním průvodem, 10.45 hodin
Dětský den - sportovní areál

Kostníky
19. 5.
26. 5.
9. 6.

Okrsková soutěž SDH, hřiště Hájek
Dětské rybářské závody, rybník na návsi
Oslava 120. Výročí SDH – hřiště Hájek

Police

12. 5. Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava, začátek v 8.30 hodin
13. 5. Rybářské závody pro děti, rybník Trkáč, začátek v 8.30 hodin
23. 6. Slavnostní otevření zámku Police a muzea Air Maršála RAF Karla Janouška,
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mše v Hájku za padlé československé letce v RAF za 2. světové války,
100. výročí založení Československa, 100. výročí československého letectva

Pálovice
1. 5.
5. 5.
12. 5.
19. 5.

Stavění máje
Oslava 80. výroční hasičů
Okrsková soutěž v požárním sportu
Pouťová zábava, KD od 20.00 hodin

Třebětice
7. 5.
1. 6.
9. 6.
20. 6.

Lomy
30. 6.

Lampionový průvod s kladením věnce, náves u pomníku, 20.15 hodin
Taneční zábava - Spektrum - Motákaréna
VIII. Ročník rockového festivalu Motákfest - více na www.motakfest.cz
Dokopná od 18.00 hodin

Pouťová zábava

Panenská
1. 5.
26. 5.
2. 6.
3. 6.
24. 6.

Stavění máje
Závody horských kol MTB O putovní pohár Barchanu
Večerníčkův pohádkový les
Dětské rybářské závody
18. ročník hasičské pohárové soutěže SDH Panenská

Radotice
Breviář ano, či ne?
Květen-měsíc, který kromě sluníčka a bohaté květeny oblaží tělo i ducha snad všech.
Nám starším se opět přiblíží pocit úlevy májových dnů roku čtyřicet pět, kdy skončila
hrůza druhé světové války. Vzácná shoda díků vítězným armádám byla tehdy skutečně
spontánní. Vzácná proto, že zakrátko, co nám otrnulo, začalo se stranit, a straničtí jsme
dodnes, i když uplynula dlouhá řada let, a jak se zdá, nestane-li se zázrak, je konec
v nedohlednu. Vládu nad tím vším vzali do ruky historici a o těch se ví, že od počátku civilizace neměnil nikdo dějiny tak jako oni. Bude tomu již téměř třicet let, co jsme dospěli
až k demokratickému rozhodování, a stále ještě stojíme na prahu. Publikované projevy
dokazují, že k tomu, aby byly výsledky vzešlé demokratickým rozhodnutím většiny zneužity, byly použity dokonce i děti. Uvědomují si vůbec ti lidé v pozadí, k čemu se uchylují?
Mnohé se nám sice líbit nemusí, ale seznámili-li jsme se alespoň s minimem podmínek
parlamentní demokracie, nemusíme souhlasit, ale přijmout a čekat na příští možnost opět
demokraticky rozhodovat. Stručné minimum dospělosti z „breviáře“ demokracie by měl
prokázat každý, kdo o angažmá v politice uvažuje. Jen samotné vzdělání a odhodlání
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vstoupit do politického dění nemusí stačit k tomu, jak se opravdu demokraticky chovat.
Toto pak plodí ten „babylon,“ v kterém se nacházíme napříč politickým spektrem. Půl
roku promrhané tvůrčí činnosti pro tento stát je pak pro voliče a daňové poplatníky velkým zklamáním. Tento stav odsouvá do pozadí mnohé i léta neřešené problémy, které na
řešení naléhavě čekají. Většinu z nás již bolí uši z negativních informací, úspěšnost jako
by se do informací nehodila. Za současným pozitivním hospodářským růstem se přece
nějaká celebrita či celebrity skrývat musí. Shrbená záda, zasmušilé pohledy nepůsobí sice
hezky, ale ke konečnému efektu toho krásného náleží. Za příjemně chutnajícím biftekem
nemůžeme spatřovat také jen usmívajícího se řezníka, ale i umazaného ošetřovatele dobytčat. Media v zájmu zisku vyhledávají senzace a zprávy, které táhnou, což jim plní kasu.
To, co je dnes na osmi stranách tiskovin, se za minulého režimu vtěsnalo do jednoho útlého sloupku pod názvem „černá kronika“. Po přečtení ostatních informací pak ale bolely
ruce, což také dobré nebylo.
Média byla a budou vždy poplatná době, která je živí. Projevy lidové tvořivosti, ač
dobře míněné, považované za demokratické se čas od času objevují na všech úrovních
politického spektra. Zde můžeme nacházet jeden z důvodů, proč si značný počet zákonů vyžaduje novelizaci. Novelizace v takovém rozsahu, jaká je, ukazuje na neodbornost, nedokonalost zavánějící až tvorbou na zakázku. Podobně je na tom i společnost,
která se nachází, i přes mnohé úspěchy za třicetileté období od nastoupených změn, ve
svízelné situaci v mnohých oborech. V oborech, které setrvačností fungovaly nebo se
jejich nedostatek odhalil až generačně. Ve zdravotnictví, které čas od času využíváme
všichni, chybí tisícovka lékařů a trojnásobek sester. Řekne-li kompetentní zodpovědný
činitel, že pacienta se to nedotkne, pak je zřejmé, že naše zdravotnické služby osobně využívat nemusí. Za daných okolností patří pracovníkům v tomto rezortu poděkování za odváděné výkony a ochotu, s kterou se setkáváme. K odhalení deficitu došlo
i ve školství. Prý bude nutné zavést nové výchovné předměty „výchovu k vlastenectví
a brannou výchovu,“ které byly vypuštěny po sametové revoluci. Považovat je za škodlivý nacionalizmus, který by nepříznivě působil při vstupech do mezinárodních společenství, je opatrnicky přehnané. Mladý člověk přece musí vědět, kde je jeho domov, kde mu
bude pomoženo a ke komu má i povinnost. Co by nám asi řekl náš tatíček Masaryk za tento deficit? Nemůžeme mladé nyní vinit z jejich neúcty k demokraticky zvoleným státním
činitelům, neúcty ke státním symbolům a ze snahy měnit dokonce i státní hymnu (což
vhání mnohým slzu do očí.) Zdravotnictví se penězi do lepšího stavu dovést snad podaří,
charaktery, na kterých jsme se podepsali, se asi již napravit nepodaří. Pokud to nevadilo
politikům, kteří pro stromy neviděli les, proč to přijali učitelé, kteří, říkám s nadsázkou,
jsou za výchovu k vlastenectví z principu zodpovědní? Podobné nejasnosti provází i komunální politiky v jejich činnosti. Mají to o to těžší, že nemají houfy poradců, které by
si museli platit ze svého. Rozhodují často dle svého uvážení, které nemusí být v souladu
se zásadami demokracie. Stává se, že máte potřebu získat od kompetentního činitele informaci, kterou jinde získat nelze. Zákon to umožňuje, je vám přislíbena i opakovaně,
a nakonec poskytnuta není. Co uděláte? Můžete se domoci této informace přes nadřízené,
čímž se stanete v očích zastupitelstva rýpalem, v horším případě udavačem. Neuděláte
proto nic, poněvadž vám dojde, že oslovený se se zákonem, podle kterého má jednat, ani
neseznámil. Názor zastupitelstva je v této věci bezpředmětný. Deficit znalostí základů
demokracie se proto promítá odzdola nahoru a odshora dolů.
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PS: Breviář je knihou modliteb katolických kněží určených pro každý den. Pro
křesťana je modlitba rozmluvou s Pánem Bohem, má ho tímto utužovat ve víře, a kněze
navíc i v jeho zvoleném poslání. Poslání kněze v dnešním ateistickém světě je nedoceněno, což se podepisuje na bezbřehém porušování morálky. Obavy z toho, že by víra omezovala svobodu vůle, jsou liché, pokud víra podobně jako ve všem ostatním nepřeroste
ve fanatizmus.
Blahopřejeme jubilantům:
Nováková Františka 85 roků
Lukšová Marta 		
83 roků
Lišková Ludmila
71 roků
Slabá Božena 		
79 roků
Seveldová Bohumila 60 roků
Nešporová Hana
50 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je 15. května 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
inzerce

Jemnice

724 071 609

e-mail: cermak@prestotrans.cz
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Obrazový seriál

1980 - Jemnice - ul. 28. října,
původní železný kříž

2008 - Jemnice - ul. 28. října - nový kříž
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