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Poděkování
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Sportovní okénko
Pozvánka na basketbalový turnaj
ke 100. výročí založení republiky
Pozvánka na volejbalové debly
ke 100. výročí založení republiky
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Obce Jemnického mikroregionu
• Kulturní kalendář
• Radotice
• Ohlédnutí za školním rokem
2017/2018 v ZŠ Lubnice

Říjen
Tam za lesní strání
v chladné peřeji
vlny, větrů vání
už nám nepřejí.
Léto se nám lomí
zase na podzim.
Bez listí jsou stromy,
nedávají stín.
Slunce, které žhnulo,
zvolna dohřívá.
Ve vínu a v básních
léto přežívá.
Milan Růžička
říjen 2018 / Jemnické listy / 3

Výběrové řízení
Město Jemnice
Městský úřad Jemnice
Husova 103, 675 31 Jemnice, tel. 568 450 221, e – mail : info@mesto-jemnice.cz
IČ: 00289531, DIČ: CZ00289531, ID DS uy3bdu8, www.mesto-jemnice.cz
Starosta města Jemnice, vyhlašuje dle § 7 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
výběrové řízení na obsazení pozice
tajemník / tajemnice Městského úřadu v Jemnici
- vedoucí úřadu
s místem výkonu práce Husova 103, 675 31 Jemnice
Požadujeme:
• Splnění předpokladů dle §§ 4 a 5 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu.
• Samostatnost, pečlivost, schopnost jednat s lidmi a řešení problémů.
• Organizační a rozhodovací schopnosti, časovou flexibilitu, vysoké pracovní nasazení.
• Uživatelskou znalost práce na PC (MS Word, Excel, Power Point).
• Řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič.
Výhodou:
• Základní znalosti o územně samosprávném celku a činnosti ve státní správě a samosprávě, o zákoníku práce a správním řádu.
• Obor vzdělání – veřejná správa, právo, finance a ekonomika, regionální rozvoj a správa.
• Znalost postavení, činnosti a působnosti územních samosprávných celků a jejich
orgánů.
• Právní a ekonomický přehled o systému a fungování veřejné správy.
• Praxe ve veřejné správě a zkoušky odborné způsobilosti.
Nabízíme:
• Zařazení do platové třídy 11, podle nařízení vlády č.341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
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• Zajímavou práci s možností trvalého vzdělávání.
• Pracovní poměr na dobu neurčitou s možným nástupem od 1. 12. 2018, případně dle
dohody.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti:
(viz.§ 7 odst.4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve
změně pozdějších předpisů).
Jméno a příjmení, titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce.
K přihlášce je nutno doložit:
( § 6 odst.4. zákona č 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů).
Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a případných odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Předpokladem pro jmenování je:
Negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 odst.3 z.č.451/1991 Sb.ve znění
pozdějších předpisů.
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 15. 10. 2018 na adrese:
Městský úřad Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice,
Obálku označte slovy: výběrové řízení - tajemník.
Kontaktní osoba:		

Ing. Miloslav Nevěčný, tel. 568 450 815,
e-mail: starosta @mesto-jemnice.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.
Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu
Jemnice.
Po skončení výběrového řízení Vám budou všechny doklady vráceny.
V Jemnici dne 1. 9. 2018
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města
říjen 2018 / Jemnické listy / 5

Oznámení
Poslední svoz biopopelnic pro rok 2018 proběhne v pondělí 12. 11. 2018.

Jana Krejčí

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 15. srpna 2018 (výtah z usnesení, kompletní usnesení naleznete na internetových stránkách města Jemnice včetně zápisů ze zasedání Zastupitelstva města Jemnice)
Rada města schválila:
V souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, počet
dětí ve třídách mateřské školy takto:
třída Míčci
26 dětí
třída Včeličky
26 dětí
třída Skřivánci
26 dětí
na školní rok 2018/2019.
- Dohodu o umístění přijímače dálkového ovládání koncových prvků varování JSVV
uzavřenou mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, IČO 70885184 se sídlem Ke Skalce 32, 568 04 Jihlava a městem Jemnice, IČO
00289531 se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice.
- Zpracování vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství pro obce pro město Jemnice
firmou FCC Dačice, s.r.o. IČ 19012161, se sídlem U stadionu 50/V, 380 01 Dačice za
cenu 13 200 Kč bez DPH.
- Pronájem nebytového prostoru o výměře 20 m2 na pozemku parc.č. 1813/21 v k.ú.
Jemnice za cenu 225 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
- Ukončení pronájmu nebytových prostor - místnosti v budově č.p. 2 na ul. Husova v Jemnici (podnikatelský inkubátor). Pronájem bude ukončen dohodou ke dni 31. 8. 2018.
Rady města Jemnice konané dne 30. srpna 2018
Rada města schválila:
- Záměr prodeje pozemku p.č. 1306 kultura zahrada o výměře 228 m2 v k.ú. Jemnice
za schválenou cenu 50 Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem.
- Pořízení serveru do Základní školy v Jemnici, příspěvkové organizace, IČO: 47443774,
se sídlem nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice z fondu investic této organizace.
- V souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon výjimku
z počtu žáků ve třídě základní školy takto:
		
třída 6.A		
31 žáků
		
třída 6.B		
31 žáků na školní rok 2018/2019.
Zastupitelstva města Jemnice konané dne 30. srpna 2018
Zastupitelstvo města schválilo:
- Rozpočtová opatření č. 5 na rok 2018 dle předloženého návrhu. Rozpočtovými opat6 / Jemnické listy / říjen 2018

-

-

řeními dochází ke zvýšení příjmů o 1 135 285 Kč, zvýšení výdajů o 8 217 919 Kč
a zahrnutí financování ve výši 7 082 634 Kč.
Přijetí úvěru ve výši 15 000 000 Kč od Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Korporátní divizí Jižní Čechy a Vysočina, Palackého
1606/46, 586 32 Jihlava a uzavření smlouvy o úvěru na akci „Přírodní koupací biotop
Jemnice“ mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ
114 07, Korporátní divizí Jižní Čechy a Vysočina, Palackého 1606/46, 586 32 Jihlava
a městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice.
Prodej části pozemku p.č. 1467/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 200 m2
(bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice firmě ROAKTIV s.r.o., IČ
25584324, se sídlem Topolová 899, 67531 Jemnice za cenu 350 Kč + DPH za 1 m2
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
Ing. Lenka Čechová

Oznámení
o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva města Jemnice
a
o době a místě konání voleb
do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta města
podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů
oznamuje:
1.

Volby do zastupitelstva města a I. kola Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
v případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
dne 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
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2.

Místem konání voleb:
Číslo
volebního
okrsku

Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu

Volební místnost

1

ulice 28.října, Dolní valy, Havlíčkovo nám., Horní valy, Husova,
Malá branka, Masné krámy, Na Parkáni, nám. Svobody, Obůrka,
Polická, Polní, U Templu, V Ráji, V Zahrádkách, Velká brána,
Větrná, Větrný kopec, Zámecká

vestibul radnice
Husova 103

2

ulice Bažantnice, Červenomlýnská, Dačická, Dělnická, Jandov,
Na Podolí, Na Pořadí, Pod Jandovem, Stará cesta, Slavonická,
Týnice, Údolní, Želetavská, Žižkova

fa KOVA, Na Podolí 954,
kancelář v přízemí

3

ulice Boženy Němcové, Budějovická, Dvořákova, Jana Vrby,
Komenského, Lesného, Lípová, Palackého, Pod Tržištěm,
Revoluční, Růžová, Tyršova, U Kláštera, Úvoz, Znojemská, Na Předlískách

4

ulice Fialova, Lesnická, Lípová (č.p.738), myslivna Záděra, Nivka, Penkova,
Romana Havelky, Spojovací, Široká, Topolová, Třešňová, U Víta, Valentova

5

obec LOUKA

Louka 34
společenská místnost

6

obec PANENSKÁ

Panenská 49
společenská místnost

Hasičská zbrojnice,
Lípová 923
místnost v přízemí
Kulturní dům, Tyršova
592, vestibul kulturního
domu

3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
5.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem hlasování hlasovací
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6.
Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.
V Jemnici dne 19. 9. 2018			

Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Slovo hejtmana
Celým letošním rokem prolínají oslavy a připomínky stoletého výročí vzniku Československa. O projektu „Proletí 100letí“ jsem psal podrobněji minulý měsíc. Teď jen připomenu,
že tato originální oslavná podívaná se uskutečnila od května postupně ve všech okresních
městech kraje a vyvrcholila v září v Jihlavě. Volili jsme tuto formu oslavy – zábavy pro všechny věkové kategorie našich občanů a myslím, že se celý pestrý projekt zásluhou všech zúčastněných povedl. K této „kostře“ oslav se přidaly nejrůznější akce ve všech koutech Vysočiny
– a další do konce roku jistě přibydou – včetně připomenutí významu tohoto výročí.
Nejvýraznějším a nejaktuálnějším v těchto souvislostech je pojem vlastenectví a jeho místo v současném světě. Často se setkávám s nepochopením rozdílu mezi vlastenectvím a nacionalismem. Bývá to tak, že pokud mluvíme o jiných národech, sklouzáváme k označení nacionalismus. A když mluvíme o sobě, o své vlasti, podobné projevy nazýváme vlastenectvím.
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Každý máme v sobě různou míru určité hrdosti na svůj národ, na jeho historii, na konkrétní osobnosti. Dnes jsme v médiích svědky všeho druhu připomínání těch světlých momentů
ve stoleté historii našeho samostatného státu. Nevyhýbáme se ale ani bolavým místům v jeho
dějinách. To je v pořádku. Problémem jsou extrémní projevy. Vyvyšování se nad jiné národy,
aniž k tomu sami přispíváme. Není pravdou například, že „kdo neskáče, není Čech“. Buďme
hrdí na to dobré v našem národu. A především – snažme se k tomu sami přispět svým dílem.
Bez nenávisti a pohrdání jinými. Svým důstojným přátelským chováním a jednáním. Hrajme
každý za náš „manšaft“, za svou vlast, fair hru dle svých možností a schopností. Jen tak přispějeme k tomu, aby náš stát prosperoval a žilo se nám tu dobře.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Služby LPS stomatologické - 1. 10. - 31. 10. 2018
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin

6. 10. so
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
7. 10. ne
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
13. 10. so
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
14. 10. ne
MDDr. Vodička Petr		
Klinika stomatochirurgie, implantologie a estetické
					
stomatologie s. r. o., Na Potoce, Třebíč
								
568 844 102
20. 10. so
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
21. 10. ne
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
27. 10. so
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
28. 10. ne
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248

Pavla Svobodová

Provoz ordinace praktického lékaře - MUDr. Jana Nevěčná
Vážení spoluobčané,
je tomu již 32 let, co jsem začala v Jemnici pracovat jako obvodní, dnes praktická lékařka.
Léta ubíhala, děti dospěly, v ordinaci se setkávám již se 3. či 4. generací lidiček z jedné
rodiny. Dá se říci, že jsem mnohdy byla opravdu rodinným lékařem.
V loňském roce jsem dovršila důchodový věk a začala hledat za sebe náhradu. Shodou
šťastných náhod jsem se seznámila s paní doktorkou MUDr. Helenou Danielovou, již
zkušenou lékařkou, která má zájem pracovat na venkovském obvodě. Od 1. října 2018 začne pracovat v mé ordinaci v ulici V Ráji. Pro Vaši informaci uvádím, že zůstávají stejné
ordinační hodiny, stejná telefonní čísla, nemusíte se znovu registrovat. Dobrou zprávou
je i to, že zůstává zdravotní sestra, paní Marie Králíková.
MUDr. Jana Nevěčná, Vaše bývalá praktická lékařka
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Vloupání do rekreačních objektů
Nepodceňujte zabezpečení chat a chalup: Od začátku letošního roku do konce července evidují policisté v Kraji Vysočina celkem 116 případů krádeží vloupáním do rekreačních objektů. Pachatelé při nich způsobili majitelům chat a chalup odcizením věcí a poškozením nemovitostí škodu převyšující čtyři a půl milionu korun.
Pachatelé se do rekreačních objektů nejčastěji vloupávají především přes zabezpečená
okna a dveře, a to za užití násilí. Nejčastějším cílem bývá zahradní nářadí, motorové pily,
elektronika, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, oblečení, potraviny a alkoholické nápoje. Pachatel ale může odcizit prakticky vše, co lze zpeněžit.
Dopadení pachatele je v případě vloupání do rekreačních objektů velmi obtížné, neboť
majitelé často krádež zjistí až po delší době. Vlivem časové prodlevy dochází k poškození
nebo zničení některých stop, což policistům znesnadňuje jejich práci. Velmi nepříznivým
vlivem je také to, že se v chatových lokalitách pohybuje menší množství osob, které by se
mohly stát svědky tohoto protiprávního jednání a poskytnout policistům důležité informace.
Majitelům chat, chalup a rekreačních objektů proto doporučujeme, aby si v těchto nemovitostech v době své nepřítomnosti nezanechávali žádné cenné věci. Je vhodné objekt
zabezpečit elektronickým zabezpečením nebo mechanickými zábrannými prostředky, jako
jsou například bezpečnostní zámky, mříže, uzamykatelné okenice apod. Není dobré nechávat si u rekreačního objektu viditelně žebřík. Ten totiž pachatel může použít jako pomůcku
k vniknutí do objektu. Uklizené by měly být rovněž všechny věci, které by pachatel mohl
při násilném vniknutí do objektu použít. Jedná se především o sekery a předměty, které je
možné využít k páčení.
Je vhodné rekreační objekt i v zimních měsících nepravidelně navštěvovat. Uklizený
sníh budí zdání pobytu majitele v objektu. Dále je vhodné všímat si pohybu podezřelých
osob a vozidel v chatových oblastech.
Pokud dojde k vloupání do rekreačního objektu, je pro kriminalisty důležité, aby majitelé nevstupovali dovnitř a tuto věc neprodleně oznámili policii, která již provede prvotní
úkony k zajištění důkazů. Policisté také v chatových oblastech provádějí nepravidelné preventivní kontroly. V zimních měsících jsou tyto kontroly objektů intenzivnější a zaměřují
se na ně také policejní psovodi.
Statistická tabulka vloupání v Kraji Vysočina za období 1. 1. 2018 – 31. 7. 2018
Počet vloupání

objasněno

Škoda (Kč)

ÚO Jihlava

21

7

429 007

ÚO Třebíč

22

2

1 405 409

ÚO Žďár n/Sáz.

18

3

479 739

ÚO Havlíčkův Brod

31

7

1 538 910

ÚO Pelhřimov

24

3

655 265

Kraj celkem

116

22

4 508 330

nprap. David Linhart, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence
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Pozvánka na seminář
Nabídka dotací pro domácnosti: Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!
Státní fond životního prostředí ČR a město Moravské Budějovice vás srdečně zvou na
seminář, na kterém vám odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR poskytnou
aktuální informace o dotačních možnostech z programu Nová zelená úsporám na výstavbu a rekonstrukci rodinných domů, ale také k dotačnímu programu Dešťovka zaměřenému na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech.
Přijďte si poslechnout, jak velkou dotaci můžete získat. Dokážeme vám, že to má
smysl a že získat dotaci není tak obtížné, jak se může na první pohled zdát. Prostor bude
dán i vašim dotazům a individuálním konzultacím.
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
24. října 2018 / 15.30 - 16.30 hod. /
Velká zasedací místnost MěÚ, budova radnice (přízemí),
nám. Míru 31, Moravské Budějovice
Ing. Eva Kremláčková, odbor životního prostředí

Kde domov můj…
Oslava sta let trvání naší republiky bude letos probíhat v mnoha podobách. Musíme
se však obejít bez živých pamětníků a spolehnout se na materiály písemné nebo jinak
dokumentované. Také nejeden malíř, hudební skladatel či spisovatel si nenechal ujít téma
rodné země a vtělil obraz naší vlasti do svého díla. Jedním takovým dokladem je i symfonická báseň „Má vlast“ od Bedřicha Smetany. Vykresluje krásu naší krajiny tak, jak se mu
jevila v devatenáctém století. Jsou v ní jmenována významná místa naší historie. Nejvíce
informací nám pak nabídnou projevy a články politiků, a to zvláště od roku 1918, kdy
se začala psát nová kapitola naší země pod názvem Československo. Rozpad Rakouskouherské monarchie a vznik nových státních útvarů v srdci Evropy se obešel bez válečného
násilí a byl dílem náročné diplomacie T. G. Masaryka a jeho stejně smýšlejících současníků. Češi společně se Slováky, Poláci a Maďaři se rozhodli vytvářet své vlastní dějiny.
Naše mladá republika si své samostatnosti užila jen dvacet let. Přišla okupace ze strany
západního souseda a následovalo područí z východu, které trvalo půl století. Pak přišla
federace a následně došlo k rozdělení státu na Česko a Slovensko. Ale ani toto označení
již není úplně přesné; jsme sice dál Česká republika, ale jako jeden ze států Evropské
unie pod úřednickou vládou v belgickém Bruselu a soudním dvorem pro lidská práva
v rakouském Salzburgu či v nizozemském Haagu.
To je hrubý výčet změn, které nastaly během uplynulých sta let. A kolik jich bude
následovat? Kdo ví… Položme si však otázku: Co je základem každého státu? Jedním
slovem: Rodina. Právě ona vytváří jistotu domova a je podmnožinou vlasti a každého
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národa. Bez její tradiční podoby by se každá společnost ocitla v chaosu a vydala se na
cestu totální zkázy. Historie kdysi vyspělých civilizací nás o tom dostatečně poučují.
Proto je úkolem každého státu bdít nad rodinami a domovy svých občanů a maximálně
přispívat k jejich stabilitě. Kardinál Dominik Duka v tomto duchu již mnohokrát naléhal
na vládnoucí elity naší země a vyzýval je k ochraně práv pro rodiny, děti a jejich domovy.
Také papež František při návštěvách různých zemí světa i pravidelných promluvách
nikdy nezapomíná tzv. lobovat za péči vlád o rodiny. Tradiční rodina se totiž nedá nahradit žádnou pěstounskou péčí. Děti nepřicházejí na svět ze zkumavky, ale rodí se z lásky
manželů a tu potřebují zakoušet takřka dvacet let. Jejich prvním útočištěm je po devět
měsíců lůno maminky a bezpečí v péči tatínka. Bez zázemí domova se nacházejí jen bezdomovci se smutným osudem samoty a bídy. Naštěstí podle poslední zprávy Statistického
úřadu z 15.9.2018 stále více mladých párů vstupuje do manželského svazku a vytváří
tradiční formu rodiny. Je to dobrý signál pro dosud nepříznivý vývoj porodnosti nejen
u nás, ale i v celé Evropě. Významní politici totiž pracují – dle vyjádření jednoho z nich
- patnáct hodin denně a na děti a rodinu nemají čas. Tím nezískávají osobní zkušenost
domova a jejich rozhodování o věcech veřejných je tímto špatným životním stylem těžce
dotčeno. Není nad spořádaný manželský život dle tradiční přirozené koncepce.
Mami, to první sladké slovo, které jsem nedávno slyšel při křtu dítěte, je objevováním
světa, kde se žije v lásce, kde domov je domovem a milující rodiče jeho jistotou.
Papež František v posynodální apoštolské exhortaci Amoris laetitia /Radost z lásky/
v 88. článku píše: „ Láska žitá v rodinách je ustavičnou silou pro život církve. Sjednocující cíl manželství je trvalou výzvou k růstu a k prohlubování této lásky. Při svém
spojení z lásky zakoušejí manželé krásu otcovství a mateřství; sdílejí plány a námahu,
touhy a starosti; učí se vzájemné péči a oboustrannému odpuštění. V této lásce prožívají
své šťastné chvíle a podporují se v obtížných úsecích své životní historie. Krása vzájemného a nezištného daru, radost z rodícího se života a láskyplná péče o všechny členy, od
malých po staré, jsou některými z plodů, jež činí odpověď na povolání rodiny jedinečnou
a nenahraditelnou.“ Jak pro církev, tak pro celou společnost. Kde je rodina, tam je domov.
Proto v proměnách naší vlasti, Evropy i světa je rodina jedinou trvalou jistotou lásky
a pokojného soužití.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Nabídka zájmových útvarů DDM Jemnice
Něco málo o zájmových kroužcích pro děti
Zájmové kroužky nejsou jen pouhou zábavou. Je třeba si uvědomit, že jejich význam
je mnohem hlubší. Prostřednictvím kroužků děti dostávají šanci, jak se plně realizovat
v činnosti, která je baví, naplňuje, a nejen to. Pokud dítě pravidelně navštěvuje nějaký
kroužek, vybuduje si kladný vztah k aktivnímu trávení volného času. Kroužky jsou pro
děti ideální příležitostí, díky které mohou poznat svůj talent. Ne všechny děti totiž vynikají v učení, mohou ale být úspěšné při hraní na hudební nástroj, ve sportu apod. Dítě se
také učí sociální interakci, učí se komunikovat, spolupracovat s ostatními v týmu a sou12 / Jemnické listy / říjen 2018

časně jít za svým cílem a prosazovat vlastní nápady. Získává sebevědomí, uvědomuje si
vlastní osobnost a posiluje si schopnost organizace vlastního volného času, což mu může
velmi pomoci i v budoucím životě.
Snažíme se dětem nabídnout rozmanité činnosti a pomáhat jim najít si aktivitu, které se chtějí věnovat. Nabízíme hned několik kroužků se zaměřením na
sport. Při nich se děti věnují pohybovým aktivitám, učí se pracovat v týmu i férovému soutěžení. Sportovní kroužky nejsou jen o pohybu, mají děti naučit, že pohyb k životu patří, a jsou proto i prevencí proti dětské obezitě. Připraveny máme i
kroužky zaměřené na kreativní činnosti. Tyto podporují dětskou fantazii, kreativitu, pomáhají rozvíjet smysl pro detail a učí děti, že mohou realizovat vlastní nápady.
Naši nabídku tvoří i hudební a dramatické kroužky. Při hře na nástroj se dítě učí trpělivosti a vytrvalosti. Dramatický kroužek nabízí dětem šanci, jak se prosadit v kolektivu a
ukázat okolí vlastní osobnost. Jsou skvělé i pro stydlivé děti, kterým pomáhají odbourat
zábrany. Pořádáme také kroužky zaměřené na výuku cizích jazyků. Lektoři využívají
propracované metodiky, a proto se děti jazyk učí rychle a zábavnou formou. Díky tomu
si jazyk rychle osvojí, což jim může pomoci i v budoucnosti. Věříme, že naše nabídka
plně pokrývá potřeby dětí, které si mohou vybrat svou oblíbenou činnost a té se s našimi
lektory aktivně věnovat. Jsme přesvědčení, že mimoškolní aktivity mohou změnit život
dítěte k lepšímu a snažíme se pro to udělat maximum.
Buď fit
Kroužek je určen pro dívky, které nechtějí cvičit na vrcholové úrovni, ale pohyb jim
není cizí. Činnost kroužku bude různorodá. Vedle základů aerobiku si dívky zacvičí zumbu, step aerobik, vyzkouší si cvičení na fit-balech. Náplní kroužku bude také kondiční
cvičení, kruhový trénink, strečink. V případě zájmu mohou v průběhu roku dívky navštívit fitness-centrum, setkat se s výživovou poradkyní či se účastnit vystoupení na akcích,
které pořádá DDM.
Gaia
V kroužku se děti seznámí s ekologickými výrobky. Sami si vyrobí mýdlo, voňavku,
balzám na rty, pěnivou kouli do vany. Přírodní materiál použijí i při výrobě lepidla a pro
ptáčky si vyrobí na zimu lojové koule. Budeme vařit čaje, připravovat různé tinktury
a pro pokročilejší bylináře přidáme nové zajímavé nápady a typy na gely na praní, přírodní kosmetiku. Dále mohou děti získat tipy na výrobu dárkových předmětů, ozdob na
stromeček, tkané sítě, betonového pítka pro ptáčky, okrasné zahrádky ve sklenici a další.
Dětské karaoke
Děti se zábavnou formou napříč hudebními žánry naučí pracovat s hlasem, správnou
techniku zpěvu, vnímání rytmu. Osvojí si práci s mikrofonem, zvyknou si poslouchat
svůj vlastní hlas z odposlechu a reprobedny, získají povědomí o důležitých (domácích i
světových) interpretech. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 1. - 5. tř.
Sportovní kondiční příprava
Jedná se o doplňkový trénink hlavně u kategorií mladší žáci a dorostenci, který bude
zaměřený na kondiční přípravu a individuální techniku. Součástí přípravy bude průřez
několika různými sporty a pohybová průprava.
Florbal
Florbal je jedním z nejpopulárnějších sportů v Evropě (po hokeji a fotbale). Průpravná
cvičení, seznámení se s pravidly florbalu a jejich následný nácvik napomáhají k rozvoji
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samostatnosti, dynamiky, prostorové orientace, svalové rovnováhy a samozřejmě v neposlední řadě k rozvoji fyzické zdatnosti dětí. Přihlášení budou rozděleni do kategorií podle
věku na benjamínky, elévy, mladší žáky, starší žáky a dorost. V průběhu roku se budou
družstva účastnit různých turnajů.
Fotografujeme
Kroužek je určen pro děti a mládež od 6. třídy. Je určen především pro začátečníky.
Teorie bude zastoupena v menší míře, především se zaměříme na focení v praxi. Cílem
kroužku je naučit děti správně a s chutí fotografovat, upravovat fotky v počítači a prezentovat je na internetu a výstavách. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 5. - 9. třída.
Hra na elektrické klávesy
Zde se žáci seznámí s hrou na klávesy podle not, hrají populární repertoár, zábavné je
využití možností, které nabízí elektrický nástroj. V průběhu roku mají možnost vystoupit
na akcích pořádaných DDM.
Hra na kytaru
Kroužek je určen největšímu okruhu zájemců o hru na kytaru - jak úplným začátečníkům, tak i pokročilým. Výuka probíhá v menších skupinách zábavnou formou. Děti mají
během roku možnost vystoupit na akcích v rámci DDM.
Hrajeme si
Kroužek probíhá v tělocvičně DDM, která je vybavena hračkami v budově a sportovním náčiním. Činnost tohoto kroužku bude rozdělena na hraní, drobné rukodělné výrobky,
malování, kreslení a opět hry a tance. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 4 - 6 let.
Hra na zobcovou flétnu
Děti se naučí správnému držení nástroje, dýchání, čtení not a hraní jednoduchých
písniček podle not i zpaměti.
Keramika
Děti využijí veškeré pomůcky, kterými je keramická dílna plně vybavena. Naučí se
techniku modelování z plátu, z válečků a techniku vymačkávání z hroudy. Účastníci mají
možnost vyrábět podle předem připraveného vzoru nebo zapojit vlastní fantazii a kreativitu. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 1. - 9. tř.
Klubíčko
Tento kroužek je určen (nejen) maminkám na mateřské dovolené. K dispozici je herna
s hračkami a kuchyňka. Maminky si tu mohou odpočinout od starostí všedních dní, děti
poznají nové kamarády.Je nutné vložit přihlášku za dítě a dospělého. S sebou: svačinku,
přezůvky, pohodlné oblečení, dobrou náladu:) Kroužek je určen pro věkovou kategorii:
do 5 let.
Cvičení
Kondiční cvičení v DDM je určeno pro dívky od 15 let a pro dospělé. Jedná se o lekce,
na kterých nemusíte přemýšlet nad náročnou choreografií, ale přesto si dáte do těla. Jde
o kombinaci “spalovacího cvičení - cardia“ a posilování - formování svalů celého těla
s využitím posilovacích pomůcek. Důraz je kladen na kvalitu provedení.
Legomodeláři
Otevíráme nový kroužek. V prvních hodinách se budou děti seznamovat se stavebnicemi, zjišťovat, jaké možnosti mají pro další úkoly. Při dalších setkáních budou využívat
svou fantazii, vědomosti a kreativitu. Budou skládat nejen podle návodů, ale převážně
podle zadaných témat. Kroužek je určen pro děti od 1. třídy.
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Malířská výtvarná dílna
Náplní kroužku je kresba a malba zaměřená na prozkoumání kresleného předmětu (koláž, strukturální malba), nanášení barev netradiční experimentální i klasickou formou. Děti
se seznámí se základy grafiky. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 3. tř. - 9. tř.
Malujeme s radostí
Kroužek je pro děti, které rády tráví čas s papírem, tužkou, pastelkami a rukodělnými
činnostmi. Začátek hodiny bývá provázen čtením pohádky. Nejzajímavější a pro děti velmi
rozvíjející je výtvarné zpracování příběhu. Činnost probíhá hravou a pohodovou formou,
kde si dětičky uvolní ruku, procvičí jemnou motoriku a manuální zručnost v předškolním
věku. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 4 - 8 let.
Míčové a sportovní hry
Kroužek je určen pro chlapce i dívky, které se nechtějí zaměřit výhradně na jeden sport.
Náplní kroužku bude průprava různých míčových her, se kterými se děti běžně setkávají na
hřišti, a při hodinách tělocviku na ně nezbývá čas. Děti se seznámí se základními pravidly.
Kroužek je určen pro zájemce od 1. třídy.
Papírohraní
Papír lze snadno překládat, stříhat, lepit. Děti se naučí skládat např. čepici, šipku, vlaštovku, letadlo. Budou tvořit dle vlastní kreativity a zručnosti. Papírové výrobky budou i
dále upravovat - vybarví tužkou, pastelkou, vodovými barvami atd. Kroužek je určen pro
zájemce od 3. tř.
Ručičky v hlíně
Technika modelování z plátu, z válečků a vymačkávání z hroudy. Vyrábění podle předem připraveného vzoru nebo zapojení vlastní fantazie a kreativity. Jedná se týmovou práci
rodiče či prarodiče a dítěte. Určeno pro děti s rodiči či prarodiči.
Rybáři
Základy teorie i praxe pro malé rybáře, začátečníky i pokročilé. Zacházení s prutem
(dovednosti nahazování, vázání háčků aj.) a vědomosti o rybách (krmení ryb, rozpoznávání
ryb, lovné míry aj.). Vedoucí připravují děti na rybářské zkoušky. Na konci měsíce května
děti získávají rybářské lístky. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 1. tř. - 9. tř.
Řemeslný atelier
Obsahem kroužku je výtvarně - řemeslná práce s různým materiálem - dřevo, keramika,
papír, drát, sklo, vosk, sádra aj. Cílem kroužku je práce s neklasickými výtvarnými technikami - odlévání sádry, malba na sklo, drátování, tisk dřevěnými tiskátky, práce s papírem a
kombinování těchto technik. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 3. tř. - 9. tř.
Textilní dílna
V tomto kroužku si děti vyzkouší vyšívání (dečka,
kapesník), háčkování (kapsičky, čepice), základy šití (polštářky, penály aj.), malbu a kresbu na látku (trička, textilní obrazy)a její další dekorovaní (batiku,voskování, vyvazování, textilní tisk) a základy tkaní (jednoduché koberečky z látek či vlny). Jednotlivé práce budou voleny i tematicky (Vánoce, Velikonoce aj.). Kroužek je určen pro věkovou
kategorii: 3. tř. - 9. tř.
Aerobik - mladší
je určen pro dívky, které nechtějí cvičit na vrcholové úrovni, ale jen tak pro radost. Hlavním cílem bude zvládnutí základních kroků aerobiku. Do hodin budou zařazovány pohybové
hry, cvičení s náčiním i nářadím. V případě zájmu dívek se skupina může účastnit vystoupení.
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Šikulátka
Společně najdeme cestu k základům tradičních i netradičních technik, díky kterým vyrobíme v průběhu celého školního roku mnoho zajímavých věcí. Zaměříme se spíše na materiály
přírodní, ale nebráníme se využít ani ty moderní, netradiční. Čeká Vás velký barevný kaleidoskop tvoření. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 4 – 8 let.
Výtvarná kavárna
je zaměřena na dospěláky, kteří mají jednou za 14 dní čas (dopoledne ) a chuť tvořit. Jedná
se o setkání u kávy, čaje a přitom dělat něco nového, netradičního a vlastníma rukama. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: dospělí.
Nerf
NERF kroužek má za cíl přitáhnout další děti do tělocvičny, na hřiště i do přírody. Náplní
schůzek je fyzická, pohybová a střelecká příprava.
Hip-hop
Rytmus, muzika, tanec a zábava v novodobém tanečním stylu hip hop! Jedná se o energický,
veselý a výrazný tanec, který má ve světě i v ČR neuvěřitelné množství příznivců. Základem hip
hopu je improvizace. Děti se během jednotlivých lekcí naučí velké množství tanečních sestav a
choreografií různých žánrů (street dance, new style, old style, funky aj.), naučí se vnímat rytmus
a cítit hudbu. Hlavním cílem kroužku je nadšení a radost z pohybu! Vhodné pro: děti od 6 let
Já a kůň
V kroužku se účastníci učí starat o koně, tzn. čištění, krmení, teorie chovu koně. Další
náplní jsou hry, zajímavosti a zábava spojená s koňmi a zvířaty. Děti se budou učit pečovat
o svěřená zvířata, budou se učit vše ze světa jezdectví a jezdeckého sportu, dozví se vše, co
patří k chovu koní a samozřejmě se budou učit jezdit na koních. Pro děti je připraven poučný
a zábavný program na celý průběh školního roku.
Vaření
Příprava jednoduchých jídel, moučníků, dezertů, základy stolování, výroba tradičního lidového pečiva.
Mažoretky
Pro dívky základní pohybová průprava, sestavy, veřejná vystoupení, nácvik pochodu na
ráznou hudbu.
Hasiči
Pro chlapce a dívky, kteří se chtějí dobře pobavit, zasoutěžit si a přitom být užiteční.
Minifotbal
Kdo má rád kopanou a nechce se mu v zimě jen tak sedět doma, má nyní šanci pořádně si
zahrát a rozhýbat se.
Gymnastika
Vyžaduje zdravý organismus a rozvíjí sílu, obratnost, vytrvalost. Cvičení s náčiním
a gymnastickým nářadím.
Košíková
Seznámení s pravidly a základy hry. Přihrávky, dribling, střelba na koš, obrana – útok.
Atletika
Pod vedením trenéra čekají atlety pravidelné tréninky a nenapodobitelná atmosféra závodů.
Deskové hry
Zájemci se naučí základy nejrůznějších deskových her, seznámí se základními strategiemi
a sehrají mnohé turnaje.
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Angličtina
Začátky výuky anglického jazyka formou hraní, říkadel, písniček, obrázků a dalších pomůcek.
Historický šerm
V kroužku se budou trénovat základní šermířské postoje, kroky, seky a kryty.
Dramaťáček
Seznámení s divadlem zaměřené na osvojení základních divadelních dovedností
a poznávání sebe sama a ostatních.
Dívčí klub
nabízí tvořivá odpoledne plná módy, vaření, líčení, hraní, tanec, účesy. Prostě všechno, co
mladé slečny mají rády a chtěly by si to vyzkoušet se svými kamarádkami.
Jóga
Jóga pro děti je kroužkem zaměřeným na zdraví dítěte, koresponduje se zdravotním cvičením i pohybovou terapií.
Hra na akordeon
neboli tahací harmoniku není v současné době tolik rozšířená jako například hra na klavír,
kytaru či flétnu. A třeba právě proto může vaše dítě začít hrát na tento neokoukaný hudební
nástroj, který – stejně jako všechny ostatní hudební nástroje – rozvíjí v dětech hudební cítění
a schopnosti. Určeno pro děti od 6. třídy a dospělé.
Stolní tenis
Kroužky rekreačního stolního tenisu pro začátečníky i pokročilé, kde si zasportujete, užijete legraci a najdete nové kamarády.
Cykloturistický
Výlety na kolech, v zimě hry v tělocvičně, bruslení a sáňkování. Letní tábor. Podmínkou
cyklistická přilba a kolo v dobrém stavu.
Turistický
Pro děti z prvního stupně i druhého stupně, které mají zájem o poznávání přírodních i kulturních zajímavostí v okolí svého bydliště. Ve školním roce zorganizujeme nejméně 10 akcí,
chodíme pěšky, jezdíme na kole, poznáváme nejbližší města a jejich památky. Využíváme
akcí, které se nabízejí v našem okolí.
Střelecký
Pokud máte zájem o to, aby se vaše dítě naučilo základům střeleckých dovedností, přiveďte ho k nám. Začíná se u střelby vleže ze vzduchové pušky. Této disciplíně se lze věnovat
i nadále (následuje střelba vestoje a také v letní sezoně střelba z pušky malorážné, v polohách
vstoje, vleže a vkleče.
Lukostřelba
Hlavním cílem není trefit střed terče, ale hravou formou přivyknout děti na uvědomění si
vlastní zodpovědnosti, umění soustředění, dodržování pravidel (bezpečnostních především)
a posílení fyzické i psychické kondice… zásah středu terče je pak jen odměnou za dodržování
výše zmíněného.
Volejbal
Žáci si zde osvojí pravidla volejbalové hry a naučí se základní druhy úderů, jako je
odbití a podání vrchem i spodem. Součástí tréninků jsou i zábavné pohybové hry s míčem
a průpravná cvičení pro zlepšení fyzické kondice, obratnosti a vytrvalosti. Při tréninku
jsou děti vedeny k týmové spolupráci.
DDM Jemnice
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Okénko MŠ Jemnice
Když zahouká siréna - co to asi znamená?
S autem k ohni profičí nebojácní hasiči.
Uvidíš-li oheň plát, tak volej sto padesát!
Děti ze třídy Sluníček navštívily 12. září Hasičský záchranný sbor v Jemnici. Děti měly
možnost vidět, co všechno patří k oblečení a výbavě hasičů. Vyzkoušely si ochranné helmy,
prohlédly hasičské vozy zvenku i zevnitř. Dozvěděly se, v jakých situacích nám hasiči pomáhají a čím hasit oheň. Za návštěvu děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Učitelky ze třídy Sluníček

Základní umělecká škola
V letošním roce slaví naše škola významné jubileum - 45 let existence hudební školy
v Jemnici.
Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouhodobou tradici. Počátky hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících kantorů v 18. století
a vznikem městských hudebních škol v 19. století byla založena tradice organizovaného
hudebního vzdělávání v českých zemích. V 60. letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory : taneční, výtvarný
a literárně - dramatický.
Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách.
Jejich struktura, široká síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá
dnes v evropském ani světovém měřítku obdoby.
Letos je to tedy 45 let, co byla v Jemnici založena první hudební škola. V současnosti
ji navštěvuje 90 dětí ve dvou oborech a výuku zajišťuje 8 pedagogů. K podrobnějším
dějinám školy se vrátíme v některém z příštích vydání Jemnických listů.
K výročí školy připravujeme pro jemnickou veřejnost zajímavé akce.
První z nich, Slavnostní koncert k 45. výročí založení školy a 100. výročí založení
Československé republiky, proběhne 26. října 2018 v jemnickém kině v 19.00 hod.
Pozvání přijalo Akademické klavírní trio posluchačů pražské AMU, které provede
skladby českých i světových autorů.
Tento koncert bude zároveň věnován i oslavě 100. výročí založení Československé
republiky.
Další akce, které proběhnou v rámci oslav 45. výročí založení školy, budou: adventní
koncert, vánoční koncert, výchovné koncerty pro děti a mládež, ZUŠ OPEN, zájezdy na
koncerty a operní představení. Na jaře uspořádáme den otevřených dveří, kde si každý zájemce bude moci prohlédnout, v jakých prostorách ZUŠ Jemnice výuka probíhá. Výtvarný obor se bude také podílet výstavami prací svých žáků, a to v prostorách jemnického
kina a vestibulu městského úřadu.
Závěrem bych chtěla shrnout význam vzdělávání v základní umělecké škole.
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Během studia mají děti možnost aktivně se podílet na kulturním životě ve městě,
soutěžit v rámci republiky, zahrát si v souboru, orchestru, vystavovat své práce na vernisážích a výstavách, zúčastňovat se různých kulturních a uměleckých akcí, jako jsou
koncerty, operní představení, hudební exkurze, vzdělávací pořady.
Tento typ školy často poskytuje hudební a výtvarné vzdělání pro budoucí studenty
středních i vysokých umělecky a pedagogicky zaměřených škol, jako jsou konzervatoře,
fakulty hudebního a výtvarného umění, architektury.
Ale především výuka v ZUŠ dává dětem možnost účelově využít volný čas pro další
vzdělávání, pro výchovu kultivovaného, vnímavého a přemýšlivého člověka.
Je to škola pro všechny zvídavé a kreativní děti s chutí zpívat, hrát, malovat, tvořit...
Rozloučím se s Vámi poděkováním všem, kteří nás přijdou podpořit svou účastí
na slavnostním koncertě, ale i těm, kteří nám pomáhají nejen ve dnech svátečních, ale
i v těch všedních.
za ZUŠ napsala Luba Jánská

XXIII. veletrh vzdělávání
DIDACTA 2018
Tradiční veletrh vzdělávání DIDACTA se návštěvníkům otevře ve čtvrtek 18. října 2018 od 9 do 17 hodin v prostorách Střední
průmyslové školy Třebíč (Manželů Curieových 734). Cílem veletrhu je podat veřejnosti ucelený přehled o nabídkách vzdělávacích
aktivit škol a školských zařízení.
Veletrh umožní prezentaci vzdělávacích institucí především z Kraje Vysočina a dalších krajů ČR (Olomoucký, Jihomoravský, Pardubický, Jihočeský, Zlínský) a tím bude
přínosný zejména pro rodiče, kteří stojí před rozhodnutím, kam umístit své děti do dalšího vzdělávacího procesu po ukončení základní školní docházky.
Na letošní ročník je přihlášeno mnoho vystavovatelů, mezi kterými nechybí např.
Česká zemědělská akademie v Humpolci, Hotelová škola Brno, Střední umělecko –
průmyslová škola Jihlava Helenín, Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, Střední pedagogická škola Boskovice a mnoho dalších.
Na stáncích i na venkovním prostranství budou
jednotlivé střední školy a učiliště prezentovat nabízené studijní obory a informovat o své škole a jejím
zázemí, aktivitách a možnostech propojení studia
s praxí. K účasti na veletrhu bylo osloveno i několik
firem, které budou na veletrhu prezentovat možnost
pracovního uplatnění žáků v průběhu a po dokončení studia.
Srdečně zveme všechny rodiče a budoucí studenty k návštěvě již 23. ročníku tohoto veletrhu.
Petra Valová, OHK Třebíč
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Poděkování
Děkujeme MUDr. Josefu Tesařovi, sestře Věře Tesařové a Michaele Milotové za příkladnou a obětavou péči, s jakou se starali o manželovu maminku p. Annu Křivanovou
a moji maminku p. Pavlu Trojanovou. Moc děkujeme.
Křivanovi, Mladoňovice

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s panem Josefem Švandou.
Rodina Švandova

Zubatý čas
Čas nezastaví pravice ani levice. Maximálně nám ho o hodinu posune. A zub času
přitom hlodá. Toto okřídlené klišé máme rádi. Výraz „zub času“ se tradičně spojuje
s obrazem různých zřícenin. Používá se, ačkoli dobře víme, že čas nemá chrup a nekouše.
Ale na mnohých místech vidíme postupující erozi architektury, kterou někdo milosrdně
ponechává na pospas živlům. Drolí se omítka, padají tašky ze střechy, propadávají se
krovy. Interiéry se plní zapomenutým či odhozeným neřádem a posléze zarůstají divokou
vegetací. Tak nějak v nás vzniká představa o tom, co dokáže „zub času“.
Příklady máme i v Jemnici. Pomalu, ale jistě se těch objektů zmocňuje příroda neboli
džungle a my tak můžeme studovat proces jejich přirozené renaturalizace. Někoho to
může naplňovat obdivem, citlivější povahy to možná rozesmutní.
Přitom se snadno zapomíná, že zub času má ještě i jiné postupy, kulturnější, ne tak
drastické, ale neméně účinné. Například jednoho krásného dne přestane fungovat obchod,
ordinace či sauna. Samozřejmě, že nezmizí z ulice či náměstí ani okamžitě nezaroste plevelem. Pouze se na dveřích nebo ve výkladní skříni objeví: „Provoz přerušen“, „Nevaříme“ nebo „Z technických důvodů až do odvolání zavřeno“. Pisatelé nám aspoň nechávají
jiskřičku naděje, že by se společenská funkce někdy v budoucnu mohla obnovit.
Jenomže se neobnoví. Oznámení „Provoz přerušen“ je záhy vystřídáno sdělením
„Provoz ukončen“. Postupně se pak vyprázdní i výkladní skříň, vybledne nebo odlétne
nápis a zůstane jen další slepé okno v dlouhé řadě krátkodobého podnikání. Této verzi
„zubatého času“ se někdy říká pokrok. Neklamným příznakem pokroku je, že to, co nepřináší okamžitý zisk, co nedrží krok se zákony trhu, musí zaniknout.
Vezměte si například jemnické telefonní budky. I ty se nedávno staly obětí technického pokroku. Pamatujete si ještě na místa, kde stávaly? Mohli jsme se v nich schovávat
před náhlou přeháňkou. Mohli jsme si v nich domlouvat schůzky. Kde je jim dneska
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konec? Po jedné z nich zbyl na Havlíčkově náměstí nevelký čtverec, přikrytý plechem.
Škoda, že jsem si neudělal žádnou fotku, když ještě stála. Než jsem to stihl, byla pryč.
Ještě nedávno si u nás kdekdo zakládal na tom, jak je pokrokový. Ledacos, ať už šlo
o tradici nebo kus dlouholeté kultury, bylo hrdě vykazováno na smetiště dějin. Dnes se
tento automatismus mstí. Pomalu si uvědomujeme, že ten tolik chválený pokrok vlastně
přináší stres a že s každým pokrokem něco neodvratně mizí.
Chcete příklad? Elektronická pošta přes internet nás připravila o radost z dopisních
obálek ozdobených poštovními známkami. Dnes už dopisy dostáváme pouze od úřadů a
dodavatelů energie. Jsou beze známek, zato s razítkem. Přítelkyně už nepošle psaníčko,
růžové a uvnitř krásně voňavé. Vždyť už pomalu nebudou ani schránky. Wolkerově slavné básni stejného jména brzo neporozumí ani leckterá pedagožka.
Návrat do doby před převratnými vynálezy moderní techniky je zřejmě bláhovost,
ba nemožnost. I když by někdo mohl zatoužit po malé vzpouře. Nechtěl by ten razantní
pokrok,
který na nás nebere ohled, nějakou brzdu? Ptal se vás někdo, jestli opravdu chcete,
aby provozovatelé mobilní sítě sledovali veškeré vaše pohyby? Chtěli jste dostávat peníze na konto a být odkázáni na bankomaty? A jak vám chutná mléko, pivo a limonáda z
plastových PET lahví, které po vypití nacházíme na stráních k Želetavce? Asi tyto věci
nikdo z nás nechtěl, přesto jsou.
Brzo přijdou další a volky nevolky s nimi budeme žít. Už teď si na nás dělají zuby
proměny příštích let. A my, místo abychom přemýšleli, jak se bránit, klidně o nich necháváme rozhodovat jiné, vzdálené, co do Jemnice jaktěživi nezavítají. Když už jim dovolujete stát se vašimi zástupci, mohli byste se jich taky zeptat, jak vnímají rozdíl mezi
pokrokem a zubem času.
Milan Růžička

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici
Volební program
Vážení spoluobčané,
Sdružení nezávislých kandidátů se vám představuje před nadcházejícími volbami do
městského zastupitelstva a žádá o vaši podporu a důvěru. Chceme změnit styl práce zástupců města tak, aby radnice byla pro občany. Zjednodušíme systém komunikace radnice
s občany, umožníme vám vyjádřit svůj názor ke klíčovým projektům a stěžejním investicím radnice prostřednictvím poradního referenda. Budeme pracovat stylem:
„O Vás s Vámi“.
Jemnice by měla být malebným, pro život příjemným a přitažlivým městem. Víme, jak
toho dosáhnout, a proto budeme usilovat zejména o:
1)
Dobré hospodaření města, které se stará o základní potřeby občanů. Víme,
že zodpovědné spravování majetku a nakládání se svěřenými penězi je hlavní práce
lidí zvolených do vedení města, a proto budeme prosazovat:

efektivní hospodaření a zavedení jasných pravidel pro zadávání i malých veřejných zakázek,
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zajištění dostatku lékařů pro naše město,

kvalitní údržbu a zvelebování veřejných prostranství a nemovitostí ve vlastnictví
města – oprava hřbitova, oprava parkových zdí, opravy chodníků a vozovek,

opravu hrobky Pallavicini tak, aby byla ozdobou okolí města,

vybudování domova důchodců ve spolupráci s Krajem Vysočina (pokud to bude
možné – na místě starých jatek),

výstavbu víceúčelové sportovní haly,

řešení nedobré situace ohledně zámku.
2)
Město s kvalitním životním prostředím, službami a pestrostí společenského
života. Chceme dobrý společný život, a proto budeme podporovat:

kulturní a společenský život občanů v Jemnici,

zapojení Barchanu do programu UNESCO,

dořešení koupaliště a volnočasového centra pro mládež,

cestovní ruch a zlepšení funkčnosti městských parků,

pestrou nabídku kulturního vyžití,

vybudování galerie Jaroslava Šlezingera v rámci opravy hřbitova,

rozvoj vzdělávání v Jemnici.
3)
Zamezení úbytku lidí ve městě a zabezpečení dostatku kvalitní práce. Víme,
že budoucnost města tkví v mladých lidech, a proto budeme silně podporovat:

výstavbu dostupných bytů pro mladé,

přípravu pozemků pro stavbu nových rodinných domů,

revitalizaci dětských hřišť,

nové investory ve městě,

přiblížení průmyslové zóny v autoparku dotačním programům,

podnikání a místní podnikatele.
Vážení spoluobčané,
ve svém volebním programu Vám nechceme slibovat věci nesplnitelné a finančně neúnosné. Pokud však získáme vaši důvěru, slibujeme, že svůj volební program budeme
plnit důsledně a postupovat při správě našeho města velmi odpovědně. Budeme se snažit
spolupracovat se všemi, kteří mají pozitivní zájem na rozvoji města a zkvalitňování podmínek pro život v něm.
Usilujeme o město malebné, fungující a přívětivé, v němž chceme společně žít!
O město, na které budeme právem hrdi a společně ho předáme našim dětem.
PROSÍME, PŘIJĎTE K VOLBÁM.
A pokud budete volit naše SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ v Jemnici
jako celek, budeme velmi rádi a vaši důvěru nezklameme.
Ing. Miloň Slabý
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Nájemníci z bytovky Budějovická 753
Nedávno jsem našel u babičky staré JL z roku 2009. V rubrice Občanská sonda jsem
si přečetl článek od nájemníků z bytovky Budějovická 753, ve které už také 6 let bydlím.
V JL 1/2009 řeší nájemníci ‘problém z listopadu 2008, kdy byl odstraněn nevzhledný
plot, který vedl kolem chodníku okolo parkoviště bytovky a eliminoval HLUK, PRACH
ZE SILNICE a jiné faktory, které vadily všem nájemníkům. Dle příspěvku nájemníků
na jejich otázku, zda by nešlo instalovat nový dřevěný plot, jen ZAŠUSTILI PRSTY, že
nejsou na takové položky peníze. Zřejmě jim bylo ještě řečeno, že prý sem dají túje, které
rychle rostou. Na článek tenkrát odpověděl p. Nevěčný: Vyslechl jsem jejich stanovisko
a argumenty a snažil jsem se vysvětlit důvod započatých prací, který je jediný, a sice
odstranit škaredý plot, následně upravit prostor mezi parkovištěm a chodníkem tak, aby
vzniklo odstínění od silnice, a zkrášlit tak další kousek města. Začátkem tohoto roku stejně dojde k projednání úpravy okolí domu.
Dnes se píše rok 2018 a my se ptáme, kde ty túje jsou? Viditelné změny jsou stůl
s lavičkami, stojan na kola, odpadkový koš a vydlážděný prostor na kontejnery u vjezdu
do autoparku, nic víc!
Většině nájemníků z naší bytovky vadí, že prostor mezi chodníkem a parkovištěm je
stále otevřený.
Myslíme si, že pokud má město Jemnice na jiné úpravy či investice, např.
PUMPTRACK na dopravním hřišti, a to není malá investice (ať už s pomocí dotací, nebo
ne), najdou se peníze i na vysázení tújí kolem naší bytovky. A zároveň si také myslíme,
že taková malá investice město nezruinuje.
Nájemníci Budějovické 753

Víte, že …
Někdy je třeba si znovu osvěžit paměť a připomenout něco o Jemnici, třeba náměstí
Svobody nebo kostel sv. Stanislava.
Plocha náměstí (parkoviště) má 8 435 m2 a kostel sv. Stanislava 675 m2. Celá plocha
byla nedlážděná, vedla přes ni jediná dlážděná cesta v Jemnici od železničního nádraží
k hostinci pana Eisnera (Grand). Dlažba pocházela asi z roku 1926 a byla dělána postupně. Na náměstí byla zasazena lípa svobody, ta ale uschla. Uprostřed stávala trafika
a kašna. Mírový sloup pochází z roku 1814. V roce 1939 - 1945 bylo náměstí přejmenováno na Hlavní. Potom opět v roce 1945 na náměstí Svobody. Socha sv. Jana Nepomuckého
stávala původně v místě nynější sakristie, později byla přesunuta na náměstí. Nápis na
podstavci je nyní nečitelný. Výdlažba náměstí i přilehlých prostor byla provedena v roce
1969 - 1972 zásluhou starosty města pana Antonína Mrkvy. Práci provedl podnik Dlažba
Brno, vše stálo cca 8 mil. Kč. Kostky, původně nachystané na dláždění, ležely řadu let
kolem kostela sv. Stanislava, poté byly převezeny do Dačic. Stromy na náměstí byly zasazeny v listopadu 2008 zásluhou starosty města pana M. Nevěčného.
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Kostel sv. Stanislava je farním kostelem od roku 1658. Fara bývala dříve u kostela sv.
Jakuba v Podolí, kde je nyní rod. dům. O věži kostela sv. Jakuba a kostele samotném se
zmíním někdy jindy. Původní věž kostela sv. Stanislava údajně vyhořela po zásahu bleskem v roce 1772. Měděný plech věže byl strhán v roce 1915 – 1916 za I. světové války.
Nahrazen byl plechem pozinkovaným v roce 1921. Nátěry byly prováděny několikrát.
Rozsáhlá oprava věže i její osvětlení bylo provedeno v roce 1934-1935.Ve věži bydlíval
pan Babák. Při opravě věže v roce 1934-1935 prý na křížku věže udělal stojku pan Emanuel Příhoda, nar. 4.12.1869 v Telči, zemřel 22.5.1955 v Jemnici. Bydlel na Palackého 581
a byl zaměstnán u JUDr. Kvapila, člena Sokola a výborného sportovce. Při další opravě
věže v roce 1995-1996 byly odkryty kameny na rozích věže a byla provedena i oprava
hodin. Další oprava věže byla uskutečněna v roce 1998. Kameny na rozích byly opět
zakryty omítkou. Tuto práci provedla firma z Nové Říše. Na věži bývala asi do roku1953
i vojenská hláska.
Výška věže kostela je 53,63 m, střed hodin 27,26 m, základ věže je 7 m. Měřeno v červenci roku 1980 panem Kočišem, Srncem a Hrbkem. Kříž na věži má 3 m a na každou
stranu 1 m (podle pana Oulehly-klempíře). Na věž vede 136 schodů. Zásluhou pana
M. Bastla je schodiště čisté (snad by potřebovalo rekonstrukci), velmi pěkně je upravena
i místnost ve věži. Za příznivého počasí jsou prý vidět Alpy. Jinak můžeme vidět i krásné
okolí Jemnice. Jemnice má štěstí na působení farářů. Za působení faráře p. Metoděje
Kotíka, nar.18.9.1915 Dolní Bory, který po svěcení dne 5.7.1940 (Brno) nastoupil do
Jemnice, byly zakoupeny v roce 1952 nové varhany od firmy Varhany Krnov za 1 166 206
Kč. Uvnitř věže jsou umístěny tři zvony: sv. Vít 4/1949 (800 Kg), sv. Jakub 28/9 1952
(1100 kg) a sv. Stanislav 20/6 1954 (1700kg).
A osobní vzpomínka. Když mi zemřela v 15 letech matka, v průjezdu radnice mi
pan farář Kotík dal 5 000 Kčs na úhradu pohřbu s tím, že obřad nebudu platit. Na moje
slova, že nemám žádné peníze, odpověděl: „Až budeš mít, tak třeba vrátíš“. Peníze jsem
samozřejmě postupně vrátil! Dodnes na jeho velké červené ruce a přístup vzpomínám!
Jemnici musel opustit 3.11.1954. Dlouholetým kostelníkem byl pan Karel Račický,
bydlel na Horních Valech.
Kostel sv. Stanislava je péčí pana mon. Josefa Brychty, jemnického faráře, opraven.
V kostele můžete strávit i chvíle v klidu a tichu. Je ozdobou náměstí v Jemnici. Nezapomíná se ani na další kostel sv. Jakuba v Podolí, faru v Jemnici a Rancířově.
Vladimír Hrbek

Hejkal
V dřívějších dobách byli lidé úzce spjati s přírodou a více žili v souladu s přírodními
zákony. Věřili, že je obklopují nadpřirozené bytosti, které jejich život mohou ovlivnit pozitivně i negativně. „Strašidla“ s nimi žila, a protože v ně věřili, báli se jich. Proto existuje
tolik vyprávění naši předků o hastrmanech, skřítcích, vílách a jiných nadpřirozených bytostech. Když hostinská Marie Bakešová vyprávěla o setkání s hejkalem, mluvila o něm jako
o skutečné události, která se jí stala. Dnes lidé v nadpřirozené bytosti nevěří a vyprávění o
nich označují za „pověrečnou povídku“ či výtvor lidské fantazie. I proto se tyto bytůstky a
vyprávění o nich pomalu vytrácejí z našeho podvědomí. Jak ono to tenkrát bylo?
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Praděda Jan Kačenka zemřel mladý. Uložili ho k předkům na hřbitově u sv. Jakuba
v Podolí. Zůstala vdova Marie se šesti dětmi-pět synů a dcera Marie; nejstarší Karel měl
19 roků, nejmladší Václav 2 roky. Když dcera Maruška vychodila školu, byly s ní jen
starosti. Ne, že by nebyla hodná a pracovitá, spíš naopak. Byla také pěkná jako obrázek
a každý v Podolí se za ní ohlédl. Do selského se ale nehodila, protože byla pomenší postavy
a celkově slabá. Přitom všichni její bratři byli chlapi silní a vysocí. Selka měla starost, co s
dcerou bude. Ale ta to vyřešila sama, bez mámy. Když jí bylo 20 let, přišel do Jemnice mladý řezník Josef Bakeš, který se svému řemeslu vyučil ve Vídni. Pocházel z Nasavrk, měl již
po vojně a chtěl si ve městě otevřít řeznickou živnost. Ti dva se o podolském posvícení sešli
u muziky a za čas z toho byla svatba.
Maruška dostala z domu věno 300 zlatých a k tomu celou výbavu. Co ale pro mladé lidi
300 zlatých bylo! Za chvíli byla většina peněz pryč. Pomalu se rozkutálely, a nakonec jim
zůstalo jen pár zlatých. Mladí manželé zůstali mámě „na krku“. Ne, že by se Josef nesnažil
a nesháněl krám, kde by mohl provozovat vlastní živnost, ale jako naschvál nic nebylo k
mání. Nemohl se uchytit ani jako pomocník u některého místního řezníka. Maruščina matka
jim začala hubovat. Tehdy mladí manželé pochopili, že se musí „uchytit“ za každou cenu.
A tak se domluvili, že půjdou prodávat párky a buřty na pouť a vydělají si tak pár zlatých.
V té době bývaly začátkem září v okolí Jemnice dvě velké pouti - dobrovodská
a hájenská. Scházelo se na nich hodně venkovského lidu z okolních vesnic. Proto se tam
sjíždělo mnoho kramářů, od kterých si poutníci kupovali ponejvíce oblečení a boty na zimu.
Kramáři tam mívali pěkné tržby. Kde bývá hodně lidí, tam je také poptávka po jídle a pití.
A když o pouti bylo pěkné počasí, obojího se často nedostávalo. Josef to dobře věděl, a tak
rozhodl, že nadělá párky a buřty, u pekaře koupí „bandury“ (oválné pečivo z tmavší pšeničné mouky, sypané kmínem a solí) a s manželkou je pojedou prodávat na pouť v Hájku.
Marii se nechtělo. Styděla se za to, že ona ze „selského“ by si měla vzít nůši na záda,
jít na pouť, kam dříve chodívala jenom s procesím, postavit se ke kotlíku, ohřívat párky
a prodávat je s „bandury“ poutníkům. Když to řekla matce, ta ji vyhubovala, když si vzala
za muže řemeslníka, musí jít s ním a nesmí dělat žádné okolky.
Josef koupil ovci a k tomu u řezníka přikoupil jiné druhy masa, nadělal párky a buřty
tak, jak to uměl z Vídně. U pekaře koupil nůši bandurů a v neděli ráno ještě za tmy vyrazili z domu. Manžel naložil na trakař jídlo. Vzal také kotlík na ohřívání párků a malý
dřevěný stolek, aby bylo kam teplé párky pokládat. Marie vzala na záda nůši s pečivem
a šli. Byla ráda, že je ještě tma a že je nikdo ze sousedů nevidí. V Hájku to však z ní spadlo.
Poutníky neznala a oni neznali ji. Jen málokterý byl z Jemnice.
Poutní kostel Narození Panny Marie stojí na návrší za vsí Kostníky. Josef při cestě
ke kostelu stejně jako kramáři a ostatní prodejci postavil kotlík, rozdělal pod ním oheň
a začal párky ohřívat. Vonělo to na dálku. Zpočátku poutníci postávali a párek nebo buřt
si koupil málokterý. To ale trvalo jen krátký čas. S přibývajícím časem šlo zboží rychle
na odbyt. Josef skoro nestačil párky ohřívat a dávat je na stolek. Marie k nim přidávala „bandur“ a brala peníze. Zabrala se do toho prodávání tak, že na stydění zapomněla
a skoro jí bylo líto, když v poledne bylo všechno vyprodané a nebylo co prodávat.
V Hájku bývala pouť jen dopoledne. K večeru se pokračovalo muzikou v polické hospodě. Tam, u Máců, se potom tancovalo až do rána. Když se manželům tak dobře podařilo
všechno prodat, měli z toho velkou radost. Utržené peníze jim vystačí na několik měsíců.
A tak Josef dostal nápad, že ten úspěch trochu oslaví na muzice. Marie ráda souhlasila.
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Postavili trakař a nůši do kůlny u hospody a už byli v kole. Tancovalo se jim dobře. Čas
rychle utíkal, a než se nadáli, bylo jedenáct. V tu chvíli si Marie vzpomněla, že od dětství
slýchávala, že v lese mezi Policí a Jiraticemi, kudy vedla cesta do Jemnice, o půlnoci straší. A bylo po tancování. Začala manžela přemlouvat, ať jdou hned domů, aby tím místem
prošli ještě před půlnocí.
Josef se strašidel nebál. Ale rozum velel, aby s tržbou, kterou měl u sebe, byl opatrný,
a nakonec o peníze nepřišel. Vzali trakař a nůši a bez odkladu se vydali domů. Šlo se jim
dobře. V lese nikoho nepotkali. Maruška se začala bát, že se jí manžel začne vysmívat, jaký
je strašpytel. Ale nestalo se tak. Sova přišli ke kopci od nepaměti nazývanému Strachovec,
ozvalo se zezadu volání, spíš hejkání. „Hej! Hej!“ Josef se zastavil, ohlédl, zda za nimi
někdo nejde z pouti jako oni a že na ně houká, aby na něho počkali. Nikoho ale neviděl.
A tak šli dál. Po chvíli se za nimi znovu ozvalo: „Hej! Hej! Hej!“. Ale bylo to již mnohem
blíž. Přidali do kroku, ale hejkání neustávalo. Nakonec se oba shodli, že je to nějaký sýček,
který houká v nedalekém lese.
Pokračovali v cestě, ale hejkání neustávalo. Marie se ohlédla a zahlédla nějakého mužského. Byl malé postavy, skoro jako větší dítě. Povídá manželovi, co viděla. Ten se začal
vztekat, co si takový malý kluk dovoluje a dělá si z nich blázny. Chtěl vzít hůl a s ní toho
kluka přetáhnout párkrát po zádech. Neudělal to však a šli dále. To již byli na samém vrchu
Strachovci, kde stál kříž. Tam se zastavili a společně ohlédli. A bylo se na co dívat. Ten
malý mužský byl kousek od nich, byl celý ohnivý, oheň z něho šlehal na všechny strany.
Najednou hejkání ustalo a mužík zmizel – nebylo po něm ani vidu ani slechu. V tu chvíli
jim přišlo, že to všechno byl jen sen. Jen to, že oba byli uřícení a sotva popadali dech, jim
připamatovalo, že se to skutečně stalo.
Z vrcholu Strachovce jim cesta rychle ubíhala a za chvíli již byli doma. Když Marie
mámě vypověděla, co se jim cestou přihodilo, ta jim řekla, jaké velké štěstí měli, že na
mužíčka nepočkali a neodpovídali mu. Prý to byl hejkal, lesní démon, vládnoucí lesům, pro
kterého je charakteristický hlasitý projev-hejkání. Říká se, že pokud někdo odpověděl na
hejkalovo zavolání stejným způsobem, hejkáním, mohl za to zaplatit i životem. Strašidlo by
mu skočilo na záda a roztrhalo ho na kusy. Protože ale šli klidně dál, nic se jim nestalo. Na
vrcholu kopce je již před ním ochránil kříž.
Když se to Podolím rozneslo, přihlásilo se více lidí, kteří prý se ve stejných místech s
hejkalem také potkali. Ti starší dodávali, že v těch místech žil od nepaměti a v dřívějších
dobách tam zemřelo nebo jím bylo zraněno několik lidí. Proto lidé měli strach chodit tam
v noci a místo pojmenovali „Strachovec“ – od slova strachovat se, bát se. Jiní říkali, že je
pravda, že v těch místech v průběhu uplynulých století skutečně několik lidí přišlo o život
nebo utrpělo těžká zranění, ale že to nebylo dílo hejkala, ale má to na svědomí blesk. Když
lidé při bouřce vyšli z lesa, okolo byly louky a pole, tak byli nejvyšším bodem a snadným
cílem blesku. Za pár týdnů se přestalo o hejkalovi mluvit. Peníze z pouti jako by mladým
manželům přinesly štěstí. Krátce nato byl ve městě k pronájmu hostinec. A tak Josef místo
vlastní řeznické živnosti provozoval v nájmu hostinskou živnost a Marie mu při tom pomáhala. Když zemřela, byla pochována na hřbitově v Podolí, kde její věčný spánek střeží slovanská pohanská bohyně Živa, bohyně léta, bohyně země, úrody, sytosti a hojnosti, družka
boha Velese, krále času a vládce podsvětí (náhrobek se sochou představující bohyni Živu
pro rodinu Karla Bakeše vytvořil akademický sochař Jaroslav Šlezinger).
Napsal: František Kačenka
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Vzpomínka na hrdinu
Sochu na fotografii pamatují jen ti nejstarší z nás. Je to jedna z prvních prací sochaře
pana Jaroslava Šlezingera pro Jemnici. Vytvořil ji v roce 1934 jako hold národnímu hrdinovi plukovníku J.J.Švecovi . Psal o ní pan Hrbek v JL 11/2017.
My bychom Vám chtěly přiblížit osobu
plukovníka Švece.
Josef Švec (pravoslavný Jiří) se narodil
19.července 1883 v Čenkově u Třeště. Jeho
rodiče Vojtěch a Marie Švecovi sedlačili a
živili početnou rodinu, měli osm dětí. Josef
po roce měšťanské školy studoval na gymnáziu v Pelhřimově, kde v roce 1902 maturoval. Rozhodl se pro učitelství, vystudoval
učitelský ústav v Soběslavi. Nastoupil na
obecné škole v Třebíči, kde bylo velice rozšířené sokolství, a to Švece nadchlo. V roce
1911 se stal místonáčelníkem třebíčské
jednoty sokolské. Jako horlivý cvičenec
byl vyslán do cvičitelského kurzu České
obce sokolské a po jeho absolvování odjel
před Vánocemi roku 1911 do Ruska, aby
tam šířil tělocvičnou soustavu sokolskou a
Tyršovy zásady.
Josef Švec se stal učitelem tělocviku na
obchodní akademii v Jekatěrinodaru(dnešní Krasnodar) na Kavkaze a začal pracovat na založení tělocvičné jednoty. V roce
1912 krátce pobyl v Čechách, aby se zde
zúčastnil VI. všesokolského sletu v Praze.
Po návratu do Ruska se plně věnoval své práci, o prázdninách roku 1914 měl vést kurz
sokolského tělocviku pro učitele obecných a měšťanských škol. Ale….. začala 1. světová
válka a Švec se měl jako vojín záložek 81.pěšího pluku dostavit do Jihlavy, aby byl zařazen do rakouské armády. On se ale nevrátil. Proč? Odpověď je v dopise, který napsal
rodičům 31.8.1914. Citace dopisu: „ Snad je to poslední dopis, který Vám posílám. Vstupuji jako dobrovolník do českého pluku, který se organisaje v Kyjevě. Proč tak činím,
myslím, Vám bude lehko uhodnouti. Mohl bych seděti pěkně v teple, bez nebezpečí, jako
žijí druzí, ale mě táhne tam ne snad touha po dobrodružství nebo slávě, naopak, cosi mi
napovídá, že se živ nevrátím – jest tu něco jiného, čím jsem nucen k tomuto kroku. Je to
čest, sokolská čest, a ta musí zůstat neposkvrněnou – vidím, že jest to boj za svobodu nás
Čechů, a to by bylo opravdu hanbou, abych já, jakožto člověk poslaný sem do Ruska za
prokopávání ledu jisté ruské hráze vůči Slovanstvu vůbec, nám pak zvláště, abych zůstal
doma a nepomohl, byť to stálo život, v boji za svatou věc……“ Tento dopis byl doručen
rodičům až po roce 1919.
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Začátkem války vznikla v Kyjevě dobrovolnická česká družina. Do ní Švec vstoupil,
11. října 1914 přísahá na její prapor a odjíždí na frontu. Začínal jako velitel čety, podílel
se na provádění rozvědek. Největší slávu získal jako velitel 8. roty 1.střeleckého pluku
v bitvě u Zborova (19.června 1917- podle našeho kalendáře 2.července 1917). Za hrdinství v této legendární bitvě byl povýšen na poručíka a jmenován velitelem 3. praporu
1. pluku.
V polovině května 1918 se dostal Švec se svými legionáři až k městu Penza. Do této
doby psal deník, v němž popisuje podrobně události od svého příchodu do Ruska. (Je to
úžasné čtení!)
Za dokončení příprav a pozdější vítězný útok na město byl povýšen na plukovníka
a jmenován velitelem 1.pluku. Krátce po tomto jmenování se stal velitelem první československé divize.
Po těžkých bojích vedených již proti bolševikům, kteří zabraňovali odchodu československých legií z Ruska, byli legionáři vyčerpaní. 24. října 1918 dostal J. J. Švec rozkaz,
aby se třemi pluky legionářů soustředěných u Aksakova-Belebei rozbil bolševická vojska
u města Bugulmy. Jeho podřízení pod vlivem bolševického agitátora vypověděli poslušnost a odmítli rozkaz splnit. Otřesený velitel večer sedl do vagónu, aby napsal výzvu pro
důstojníky a vojáky střelecké legie s posledními slovy: „Nemohu přežít hanby, stihnuvší
naše vojsko vinou mnohých nezřízených fanatiků-demagogů, kteří ubili v sobě i v nás
všech ubíjejí to nejcennější - čest.“
25. října 1918 ve 3 hodiny ráno spáchal Josef Jiří Švec sebevraždu, zastřelil se ve
štábním vagonu. Jeho smrt československými vojáky otřásla a rozkaz nakonec splnili.
Pohřben byl v Čeljabinsku 28.října 1918.
Při likvidaci hřbitova, na jehož místě dnes
stojí obytná čtvrť, se podařilo v roce 1933
sovětskou vládu přesvědčit k vydání ostatků plukovníka Švece do Československa.
Ostatky byly přeneseny do Památníku osvobození na Vítkově. Za nacistické okupace
byly na příkaz gestapa definitivně umístěny
do rodinného hrobu v Třešti.
Západomoravská župa sokolská, která dala podnět k odhalení pamětní desky
na rodném domku v Čenkově v neděli dne
15.května 1921, se od tohoto dne nazývá Sokolskou župou plk.Švece.
Jak německá okupační moc, tak totalitní
režim nedovolovaly, aby se o něm mluvilo.
Na školách se o něm neučilo přes padesát
let. Plukovník Josef Jiří Švec je národním
hrdinou Československé republiky. Nemůže
být zapomenuto, že byl jedním z těch, kteří za samostatnost Čechů a Slováků přinesli
nejvyšší oběť.
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Při příležitosti 100. výročí úmrtí plukovníka J.J.Švece 25.října 2018 uvádí Národní
divadlo v Praze premiéru hry „Plukovník Švec“.
Bylo čerpáno ze:
- Českoslovenští legionáři, rodáci a občané okresu Jihlava (Státní okresní archiv
v Jihlavě 2001)
- Wikipedie
- Deník plukovníka Švece, Praha 1929
- rodinné zdroje
Olga a Jana Pitourovy

Kulturní přehled
Podzimní burza v DDM Jemnice
Burza dětského podzimního a zimního oblečení, bot, spotřebního zboží, hraček, knih a
sportovního vybavení.
Výběr: 10. - 11. 10. 2018, 8:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00 hodin
PRODEJ: 15. - 16. 10. 2018, 8:00 - 17:00 hodin
Neprodané věci vracíme: 18. 10. 2018 od 8:00 do 15:00 hodin
Co nebudeme přijímat - letní oblečení, spodní prádlo, poničené, špinavé nebo roztrhané
věci.
12. 10. 2018
19.00 hodin
		
		
		

Příbuzné si nevybíráme – divadelní představení
- kino Jemnice, vstupné 250,- Kč
- předprodej vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice

14. 10. 2018
15.00 hodin
		
		
		

Divadelní pohádka pro děti – Čert a Káča
- 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

17. 10. 2018
		
		
		

Beseda s PhDr. Martinou Indrovou
- téma: Zachariáš z Hradce
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

18. 10. 2018
16.00 - 19.00
		

Výtvarné dílničky pro děti
- vestibul KD, vstupné 30,- Kč
- pořadatel město Jemnice
říjen 2018 / Jemnické listy / 29

19. 10. 2018
15.00 hodin
		

Vysazení lípy svobody
- Malá branka
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

19. 10. 2018
17.00 hodin
		
		
		

Vernisáž výstavy „Významné osmičky 20. století“
- Turistické informační centrum Jemnice
- výstava bude přístupná v běžných otevíracích hodinách TIC
do konce roku 2018
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

19. 10. 2018
19.00 hodin
		
		
		

Petr Kocman a PK Band
- kino Jemnice, vstupné 150,- Kč
- předprodej vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice

26. 10. 2018
		
19.00 hodin
		
		
		
		
		
		

Slavnostní koncert k 45. výročí založení školy (hudební škola
v Jemnici) a 100. výročí založení Československé republiky
- kino Jemnice
- vystoupí Akademické klavírní trio – posluchači AMU Praha ve složení
Nikola Valentová - klavír, Martina Bártová - housle, Štěpán Křováček
- violoncello
- na programu: B. Martinů, A. Dvořák, L. Fišer, D. Šostakovič a další
- pořadatel Základní umělecká škola Moravské Budějovice
- pobočka Jemnice ve spolupráci s městem Jemnice

27. 10. 2018
8.45 hodin
		
		

Volejbalové debly ke 100. výročí založení republiky
- tělocvična ZŠ v Jemnici, přihlášky do 23. 10. 2018
na iivanch@seznam.cz
- pořadatel ZŠ v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

28. 10. 2018
8.45 hodin
		
		

Basketbalový turnaj ke 100. výročí založení republiky
- tělocvična ZŠ v Jemnici, přihlášky do 23. 10. 2018
na iivanch@seznam.cz
- pořadatel ZŠ v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

28. 10. 2018
15.00 hodin
		
		
		

Muzikálová pohádka pro děti - Jak se čerti ženili
- kino Jemnice, vstupné: dospělí 80,- Kč, děti 50,- Kč
- předprodej vstupenek od 10. 9. 2018 na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice

29. 10. 2018
18.00 hodin

Terapie zvukem
- kino Jemnice, vstupné 200,- Kč (prodej na místě)
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29. 10. 2018
Dýňová stezka
		- areál zámku
		
- pořadatel město Jemnice
3. 11. 2018
		

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

8. 11. 2018
16.00 - 19.00
		

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

11. 11. 2018
16.30 hodin
		
		
		

Svatomartinský průvod
- odchod průvodu v 16:30 hodin od restaurace Na Podolí
- trasa průvodu: Dolní valy, Horní valy, Malá branka, ZŠ, radnice
a zámek
- na zámku proběhne krátká scénka o obdarování žebráka

16. 11. 2018
Minipárty s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským
		- kino Jemnice, vstupné: 250,- Kč
		
- předprodej vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz
		
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
18. 11. 2018
		
15.00 hodin
		
		
		
		

Divadelní pohádka Jak rozesmát princeznu
aneb Ztřeštěná pohádka s písničkami
- kino Jemnice, vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč
- předprodej vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- hraje DS Jana Lišky při TJ Sokol Třešť
- pořadatel město Jemnice

22. 11. 2018
16.00 - 19.00
		
		
		
		

Malování keramických zvonečků
- vestibul KD Jemnice
- cena zvonečku 70,- Kč
- v neděli 2. 12. proběhne rozsvícení vánočního stromu
za doprovodu cinkání zvonečků
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

24. 11. 2018
9.00 – 15.00
		
		
		

Prodejní výstava všech včelařských produktů
- ukázka úlových soustav, včelařských pomůcek, prodej medu,
medového pečiva, propolisu a medoviny
- Kulturní dům Jemnice
- pořadatel ZO ČSV v Jemnici
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Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
je pravda, že nejen knihami živ je člověk, a proto první podzimní akcí v knihovně, na
kterou vás srdečně zveme, je přednáška ing. Marcely Krčálové s názvem Život s vášní
a čokoládou. Povídání o historii čokolády, její výrobě i blahodárných účincích na náš
organismus bude doplněno degustací deseti druhů čokolád z kvalitních surovin. Máte-li
chuť dozvědět se něco nového a potěšit svůj mlsný jazýček, přijďte v úterý 9. října 2018
v 17:00 hodin do knihovny.
V pondělí 15. října 2018 od 14:00 hodin připravujeme pro děti (minimálně od 5 let),
jejich rodiče a pro ty, co rádi tvoří, tvořivé odpoledne s názvem Mandalohraní. Pomocí
barevných písků a papírových předloh si společně vytvoříme mandalu nebo jakýkoliv
vámi zvolený motiv z připravené nabídky.
Z nových knih:
Tajovská Iva - Odpusť, že jsem se vrátil: autorka se vrací do doby před sto lety, kdy
skončila první světová válka a vznikla Československá republika. Na případu jedné východočeské rodiny ukazuje, jak válka poznamenala tragicky osudy a životy lidí.
Roguljič Hana - Norské děti: Norsko se snaží chránit svoje děti, a proto zřídilo Barnevernet. Jenže dobré úmysly často dláždí cestu do pekla. A v norském pekle se ocitla
Jana Sýkorová z Čech, když jednoho dne bez jakýchkoliv signálů jí Barnevernet odvedl
dcery a předal je do náhradní pěstounské péče. Důvod udání – matka děti týrá, otec Švéd
žije mimo Norsko.
Davouze Marta - Celej Franz!: biografický román o neteři Franze Kafky.
Frýdlová Pavla - Ženy 60+: kniha vypráví příběhy žen ve věku od 60 do 73 let, které
svým aktivním stylem života, zkušenostmi a moudrostí mohou inspirovat ostatní.
Durham Kelly – Volá Berlín: román je inspirován skutečným osudem mladé Američanky Mildred Gillarsové, která se za války podílela na zahraničním vysílání hitlerovského Německa.
Macek Petr - 1968 očima 50 slavných osobností: 50 let poté vzpomíná na události
roku 1968 a jeho následky 50 největších osobností své generace v exkluzivních rozhovorech. Co jméno, to jiný osud a unikátní příběh roku 1968.
Připravujeme:
1. listopadu 2018 v 16:00 hodin
Diabetes – hrozba budoucnosti
přednáší MUDr. Irena Zimenová (Státní zdravotní ústav Jihlava)
24. listopadu 2018 v 15:00 hodin
Tvořivá dílna s Miluší Papouškovou
Pracovnice knihovny
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Podzim
Ti naši školáci
už mají první den
za sebou,
už berou svou školu
většinou s veselou.
Úrodu máme doma
ze sadu,
pak si každý uklidí
zahradu.
Říjen na tabulky
oken ťuká,
barevný podzim na nás
čeká.
Na planetě namíchá
barvy podzimu.
A pak už budeme jen
čekat na zimu.
Copak nám asi přinese?
Bude mírná, nebo se mrazem
otřese?
Marie Prknová,
členka klubu ZTP

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
5. 9. 2018 pořádal klub důchodců zájezd.
Program:
1. Prohlídka zámku v Polici, návštěva výstavy motorek - veteránů
2. Oběd v Bítově u Tesařů
3. Prohlídka výstavy automobilových veteránů
Zájezd se všem účastníkům velmi líbil.
Marie Čurdová
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Blahopřání
Jak ten čas letí,
své ano si řekli před 50 lety.
Své sliby neberte již nikdy zpět,
ať o další šťastné manželství je bohatší náš svět.
Přes cestu trnitou, plnou práce, starostí a bolu
jsou dnes 26. 10. vedle sebe stále spolu.
Manželé Melkusovi z Jemnice
Ať příjemné jsou každé další společné chvíle a spoustu
štěstí, lásky a zdraví přejí
dcery Marcela a Marie s rodinami.

Vzpomínka
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dne 31. října 2018
uplyne 10 let od úmrtí
paní Věry Bastlové
Za tichou vzpomínku děkuje syn Ivo a vnuk Ivo.

Vzpomínka
Těžké bylo loučení,
těžké je bez Tebe žít.
V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk nikdy nesmíří.
Dne 5. října 2018
uplyne 3. výročí úmrtí
pana Miroslava Povolného z Jemnice
S bolestí vzpomínají manželka Alžběta, synové Miroslav a Roman s rodinami a ostatní příbuzní.
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Vzpomínka
Čas neúprosně letí
a v srdci bolest zůstává,
slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný zůstává.
Dne 16. října 2018
vzpomeneme 7. výročí úmrtí
naší milé maminky, babičky a prababičky
paní Jaroslavy Havlíkové z Jemnice
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcera a synové s rodinami
a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 3. října 2018
uplyne 3. smutné výročí úmrtí
manžela, tatínka a dědečka
pana Jana Seveldy z Radotic
Za tichou vzpomínku všem děkují manželka a dcery
s rodinami.

Vzpomínka
Odešel jsi ráno,
když slunce vycházelo,
aniž bys nám sbohem dal,
vzpomínky bolavé a slzy jsi nám zanechal.
Dne 14. října 2018
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás opustil náš milovaný a milující
manžel, tatínek a dědeček, švagr, strýc a kamarád
pan Jiří Anděl z Jemnice
S láskou vzpomíná manželka Marie,
dcera Kateřina s rodinnou.
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Vzpomínka
Dne 9. října 2018
s úctou vzpomeneme na 10. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky
paní Blanky Svojsíkové z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují syn Milan
s rodinou a dcera Stáňa s rodinou.

Pozvánka na basketbalový turnaj
ke 100. výročí založení republiky
ZŠ v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice Vás zvou na basketbalový turnaj, který se uskuteční v prostorách základní školy.
Kategorie: dívky a ženy, starší žáci a dorost
Termín: 28. 10. 2018
Místo: tělocvična ZŠ
Čas: prezentace od 8.45. Zahájení turnaje v 9.00.
Podmínky účasti:
přihlášky do 23. 10. 2018
			
startovné 50 Kč na družstvo
			
sportovní oblečení a obutí
Systém soutěže bude stanoven podle počtu účastníků.
V případě malého počtu družstev se turnaj konat nebude.
Přihlášky posílejte na adresu: iivanch@seznam.cz
Ivan Chvojka

Pozvánka na volejbalové debly
ke 100. výročí založení republiky
ZŠ v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice Vás zvou na turnaj ve smíšených
deblech, který se uskuteční ve velké tělocvičně ZŠ.
Termín: 27. 10. 2018
Místo: tělocvična ZŠ
Čas: prezentace od 8.45. Zahájení turnaje v 9.00.
Podmínky účasti:
přihlášky do 23. 10. 2018
			
startovné 50 Kč na dvojici
			
sportovní oblečení a obutí
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systém soutěže bude určen dle počtu přihlášených dvojic
V případě malého počtu dvojic se turnaj konat nebude.
Přihlášky posílejte na adresu: iivanch@seznam.cz
Ivan Chvojka

Velký a zasloužený úspěch atletiky Jemnice
V letošní sezoně tým žáků Atletiky Jemnice potvrzoval svoje kvality a během 4
kol Krajského přeboru Vysočiny dokázal vždy porazit týmy Jihlavy, Pacova, Humpolce, Nového Města na Moravě a další týmy a obsadil v celkovém hodnocení 2. příčku
v Kraji Vysočina. Spolu se Spartakem Třebíč - vítězem KP jsme se kvalifikovali na Mistrovství Čech v Třebíči, kde jsme se v sobotu 15.9. utkali s postupujícími týmy z kraje
Jihočeského, Středočeského, Pardubického a Královéhradeckého. V osmileté historii
jemnického oddílu to byl již 4. postup do této kvalifikace, ve které se nejlepší 3 týmy ze
dvou skupin v Čechách a 4 týmy ze skupiny moravské utkávají o titul Mistr České republiky družstev žáků. Tyto 4 postupy svědčí o výborné úrovni jemnické atletiky. Hostující
trenéři nevěří, že náš oddíl nedisponuje atletickým oválem ani vhodnými sektory pro
skoky, vrhy a hody; o možnosti trénovat překážky, skok o tyči… ani nemluvě.
V přehledu uvádím konečné bodové výsledky všech týmů a body našich závodníků.
Za zmínku stojí 21 bodů našeho Jakuba Nováka, který obsadil 2 x 3. místo – v hodu
kladivem a vrhu koulí a vždy v osobních rekordech. Pochvalu zaslouží všichni kluci za
soustředěný výkon, nikdo nehleděl na svoje prioritní disciplíny a „šel“ ty disciplíny, ve
kterých mohl pro tým vybojovat bodíky do celkového hodnocení. Před poslední disciplínou jsme prohrávali o 0,5 bodu s Jindřichovým Hradcem, ale dokázali jsme vybojovat 2
body za 9. místo ve štafetě a SKOK JH přeskočit v celkovém hodnocení.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TJ Sokol Kolín-atletika			
A. C. TEPO Kladno			
Hvězda Pardubice z.s.		
TJ Sokol Hradec Králové			
TJ Spartak Třebíč, spolek
		
Atletika Chrudim, z.s.		
Atletika Jemnice, z.s.		
SKOK J. Hradec, z.s.		
T. J. Sokol České Budějovice

Pro družstvo bodovali
1
Novák, Jakub		
2
Novák, Tomáš		
3
Martínek, Jakub		
4
Šroufek, Dominik

218,00
174,00
158,50
157,00
96,00
74,00
40,00
38,50
28,00

21,00
12,00
4,00
1,00

Štafeta 4 x 300 m – 9. místo – Kuhtreiber, Šroufek, Šmikmátor, Černovický – 2, 00 b
říjen 2018 / Jemnické listy / 37

800 M
10
Dominik Šroufek		
11
Jan Šmikmátor		

2:46.13		
2:51.21		

1.00

4 X 60 M
8
Zach, Kincl, Plaček, Černovický			

34.82			

4 X 300 M
6
Šroufek, Šmikmátor, Kühtreiber, Černovický

3:25.68		

2.00

SKOK VYSOKÝ
5
Tomáš Novák		

1.67		

6.00

VRH KOULÍ 4KG
3
Jakub Novák 		
8
Jakub Martínek 		
14
Dominik David 		

12.65		
11.79		
10.45		

0.0		
8.00
0.0		
3.00
0.0				

HOD DISKEM 1KG
6
Jakub Novák		
33.35		
0.0		
5.00
10
Jakub Martínek 		
29.00		
0.0		
1.00
13
Tomáš Novák		
27.67		
0.0
16
Dominik David 		
23.37		
0.0
				
HOD KLADIVEM 4KG
3
Jakub Novák 		
36.25		
0.0		
8.00
5
Tomáš Novák 		
30.36		
0.0		
6.00
11
Dominik David 		
24.00		
0.0		
13
Martin Kincl 		
23.57		
0.0				
17
Karel Kühtreiber
21.60		
0.0				
20
Jakub Martínek 13.74		
0.0		
Josef Novák, Aleš Krajčí – trenéři Atletika Jemnice

Kulturní kalendář

Mladoňovice
2. 11. 2018
11. 11. 2018
30. 11. 2018

Helloweenský průvod – rej dětí a mládeže v maskách
Martinské střílení „O martinskou husu“
Stavění betlému – děti s rodičovskou pomocí vyzdobují betlém
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Uherčice
26. - 30. 11. 2018

Vánoční prodejní výstava

Vratěnín
13. 10. 2018		

Výlov Vratěnínského rybníka

Třebelovice
13. 10. 2018		

Posvícenská zábava, od 20.00 hodin v KD

Kostníky
6. 10. 2018		
20. 10. 2018		
3. 11. 2018		

Drakiáda, hřiště Hájek
Posvícenská zábava, KD
Kostnický labužník

Police
5. 10. 2018		
25. 11. 2018		
			

7. Broučkiáda, začátek v 18.00 hodin
Vánoční prodejní výstava na zámku Police,
začátek ve 14.00 hodin

Pálovice
20. 10. 2018		

Posvícenská zábava, KD

Menhartice
19. 10. 2018		

Posvícenská zábava

Třebětice
17. 11. 2018		

Vepřové hody

Lomy
6. 10. 2018		
			

Posvícenská zábava, od 20.00 hodin
v KD/areál koupaliště
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Radotice
Slavíme či želíme?
Zásluhou moudrých a obětavých vlastenců se podařilo něco, o čem generace před
nimi snili. Podařilo se naplnit sen o zrození vlastního státu, kde mohou příští generace rozvíjet svoji budoucnost. Posuďte sami, jak se naplnila tato vize. Kdysi velké
Československo, dnes malé Česko si připomíná své osamostatnění po dlouhých třech
stoletích nedobrovolného svazku v monarchii. Od tohoto významného dne uplyne letos
sto roků, kdy Československá republika se svými 140 tisíci prostorových km zaujala
vymezenou polohu na mapě Evropy jako vícenárodnostní stát.
Započaly se dějiny našeho nového obrození. Proč nového? Podíváme-li se do historie, dozvíme se, že bývaly slavnější časy. Rozloha zemí Koruny české byla i takového
rozsahu, do kterého bychom se v její největší slávě dnešní rozlohou vměstnali čtyřikrát. Její území tehdy hraničilo s mořem. Do vínku tento nový stát dostává problematická území a sousedy, kteří mu nepřáli. Tento ranec ho od samého počátku tížil a
brzdil jeho rozvoj. Plných dvacet let se zabýval obranou a ochranou hranic proti svým
sousedům.
Svoji technickou úrovní se řadil mezi nejvyspělejší státy světa. Svět začala obcházet hrozba nového neklidu, který měl opět Evropu proměnit v konfliktní střet. Naše
národnostní menšina byla jednou z příčin, což se nás bezprostředně týkalo. S tichým
požehnáním našich „spojenců“ pak dostává tento stát téměř smrtící úder od svého
rozpínavého souseda. Spojenci, kteří před léty rozhodli o jeho zrodu, bez nichž by
nebyl, ho tímto obětovali k zažehnání nebezpečí, jakého se obávali. Krátký čas nato
ukázal, jak naivní to bylo gesto k někomu, kdo se nehodlal spokojit s tímto soustíčkem,
ale měl v úmyslu spolknout sousto mnohem větší. Dalo se to očekávat z jeho hlučných
prohlašování do světa.
Tímto rozhodnutím ztratila naše republika území o rozloze 41 tisíc km, které byly
okupovány, posléze i Slovensko, a stala se protektorátem mocného souseda pod názvem
„Böhmen und Mähren“s územní rozlohou neživotaschopných 53 tisíc km. Svět vtažen
do války za značných obětí spojeneckým seskupením původce všeho toho zla zdolal a
nastal po 6 letech návrat do stavu před konfliktem. Jak už to bývá, vítězové si berou po
právu odměnu za úsilí, které vynaložili a rozdělují si dobytá území, i když jen dočasně,
do sféry svého vlivu.
Zůstali jsme pod vlivem východní mocnosti a politiky byl její vliv prosazován. Svět
se pro rozdílné zájmy opět začal polarizovat, nastaly hrozby konfliktů, které se omezily
pouze na konflikty lokální, v celosvětový nepřerostly. Zásluhu na tom všem měla a má
Organizace spojených národů a spory se řeší prostředky politickými. Československý
stát byl opět obnoven návratem Slovenska, jen jeho rozloha opět zeštíhlela ztrátou Podkarpatské Rusi na 128 tisíc km, ta zůstala vítězi jako zájmová oblast před rokem 1918.
Tato velikost se zachovala jako federace dvou republik až do konce roku 1992. Vedoucí
osobnosti po Sametové revoluci na české i slovenské straně nenacházeli shodu následného politického uspořádání.
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Došlo tak ke zmrzačení obou republik oddělením, což by jistě T.G. Masaryk těžce
nesl, vždyť tato republika byla jeho dítě. Je proto těžké pochopit oslavování sta roků
něčeho, čemu jsme vlastním rozhodnutím dali před dvaceti pěti léty sbohem. Vytvořili
jsme úplně jiný stát, který začal psát svoji historii.
Tímto se po nedobrovolném „protektorátu“ stáváme druhým nejmenším státem
v historii české státnosti s rozlohou necelých 79 tisíc km a zaujímáme necelé jedno procento prostoru Evropy. Když nám naši nepřátelé trhali stát na kusy, objevily se slzy v
mnoha očích a zdvihaly se zaťaté pěsti. Naším rozhodnutím jsme dokázali, že my sami
jsme sobě největším nepřítelem.
Sami jsme s velkou pompou drobili vlastní stát. Bylo využito doby, kdy většina národa měla jiné starosti, bojovala o holé přežití a na vzdor proti tomu neměla pomyšlení,
sázela na moudrost a zodpovědnost politiků. Jednání, která obě strany podstupovaly,
ztroskotávala na neústupnosti, jako by politická profesionalita nepředpokládala, že bez
kompromisu se nevyřeší nikdy nic. Lze v tom spatřovat záměr, který měl na straně
české vyústit předvedením svojí mimořádné úspěšnosti změnou režimu? Slovensko se
zřejmě jevilo v této věci jako brzda. Jak již víme, tato mimořádnost se opravdu „zdařila,“ bude jistě historiky zaznamenána i se svými aktéry. Léta hospodaření se ztrátami
budou ještě dlouho snídat s příštími generacemi každé ráno z talíře.
Chtěli jsme se zřejmě „blejsknout“ před našimi kdysi přáteli a jako uznávaní geniové zasedat v branži jiné, vyšší úrovně. Ale nakonec jsme rádi, že nám v prosazování
našich zájmů společně poslouží. Jistě mnohý z nás zaznamenal, jak jiné evropské země
hájí svoji celistvost a nedovolí separace. Čím dál víc mě provází pochybnost, jestli si
jako národ pomalu nezvykáme na to, že jsme si jako stát zbyteční. Mladí nadaní odchází za lepší peníze hájit zájmy jiných, stále více lidí má adresné bydliště na místním
příslušném úřadě tak, že jim vlastně nevadí, kde jejich domov nakonec je, a v mnoha
věcech již o nás rozhodují jinde.
Velice mě potěší, když se moje pochybnost ukáže jako velice přehnaná fantasmagorie. Celou tu naši peripetii připomíná pohádka „Jak stařeček měnil, až vyměnil.“ Do
děje směn vstupoval s kusem zlata jako koňská hlava a domů se vracel s jehlou, kterou
nakonec ztratil v kupce sena, kde přespával. Titulek nad článkem v novinách „Žijeme
si dobře, je co slavit“ je nesporná pravda, má však také své ale.
Životní zkušenosti, soustavné i negativní mediální informace vybízí k položení
otázky: „Čím je dáno toto dobro nebo bude zaplaceno a na jak dlouho?
Blahopřejeme jubilantům:
V září oslavili:
Valchářová Marie
Tobolková Ludmila
Vyletělová Hana
Kuchař Bedřich

Jan Vyletěl, občan obce Radotice
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Ohlédnutí za školním rokem 2017/2018 v ZŠ Lubnice
V minulém školním roce jsme v Základní škole v Lubnici rozhodně nelenili. Celý rok
nás provázel projekt přeshraniční spolupráce v rámci Fondu malých projektů. Zúčastnila
se ho naše škola, dále ZŠ a MŠ Šumná, ZŠ Vranov nad Dyjí, Volksschule Drosendorf a
Volksschule Raabs an der Thaya. Principem projektu jsou setkávání žáků škol z obou
stran státní hranice formou vzájemných návštěv s programem, na kterém se obě strany
domluví a aktivně podílí. Nejdůležitějším cílem těchto setkání je prohloubení znalostí
v němčině. Školy si pro žáky připravily velmi pestrý program od přípravy typického
rakouského pokrmu přes výlet na zámek ve Vranově nad Dyjí až po zábavné řešení početních příkladů a rébusů.
Ke konci školního roku pak proběhlo slavnostní otevření nově vybudovaného sportovního víceúčelového hřiště a atletické dráhy (výstavba proběhla za finanční podpory
Ministerstva pro místní rozvoj). Žáci naší školy hřiště pokřtili jak jinak než sportovními
zápasy, a to volejbalovým, fotbalovým a florbalovým. Ještě před jejich vypuknutím hráče
povzbudily roztleskávačky a píseň se sportovní tematikou.
Ani před prázdninami a v jejich průběhu se ve škole nezahálelo. Pro školní družinu
byl vystavěn zahradní domek, ve kterém si žáci mohou hrát. Chlapci se dočkali rekonstrukce a obnovy toalet, a to z programu Rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Prostor
za školou byl zkrášlen vytvořením vyvýšených záhonů, které si osází žáci.
Ke kvalitě výuky v novém školním roce 2018/2019 přispěje i fakt, že žádné ročníky
nebudou spojeny, a výuka tak bude opět probíhat v samostatných třídách.
Pavel Viskot, Základní škola Lubnice

Uzávěrka příštího čísla je 15. října 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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Obrazový seriál

Jemnice, nám. Svobody
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