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Lékař duben přísně praví:
„Važ si, brachu, svého zdraví.
Ten, kdo si s ním zahrává,
felčarům své jmění dá.“
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Vážení spoluobčané,

Starostovo okénko

rád bych reagoval na připomínky ke stavbě komunikace Lipová – Topolová. Jak totiž pokračují práce a tvar křižovatek, provedení vozovky, chodníků a dalších souvisejících
ploch dostávají konkrétní podobu, objevuje se řada názorů a úvah, jsou předkládána různá
řešení.
Rozumím tomu, protože tato komunikace, byť je zařazena jako místní, má fakticky
značný význam.
Proto jsme také nevolili pouze uvedení do původního stavu v rámci projektu Dyje II, ale
upřednostnili jsme zásadní rekonstrukci, která by řešila situaci dlouhodobě.
V podstatě se jedná o úplně novou stavbu, která se týká všech částí komunikace. To
znamená vozovky včetně podkladových vrstev, většiny chodníků, odvodnění komunikace, rekonstrukce veřejného osvětlení, opěrné zdi, přechodů pro chodce, míst k parkování
a úprav sousedních ulic, které ústí na ulice Lipová – Topolová.
Jako každá stavba, tak i tato se musí dělat podle projektu, který musí respektovat celou
řadu zákonů a pravidel. Přání investora a jeho představy může dát do souladu s těmito pravidly pouze do určité míry. To vědí všichni stavebníci a projektanti.
A když se jedná o komunikaci, kde navíc převažuje bezpečnost řidičů a hlavně chodců,
tak to platí dvojnásob. Proto jsou na zmiňované komunikaci křižovatky s kolmými nájezdy
z vedlejší silnice na hlavní, proto jsou šířky vozovky přizpůsobeny přechodům pro chodce.
Přechod pro chodce totiž nesmí být v křižovatce a ta začíná obloukem vozovky. Vozovka v místě přechodu nesmí být větší 6-7 metrů, jinak musí být uprostřed jízdního pruhu
ostrůvek atd.
I přesto se vyhovělo řadě požadavků občanů bydlících podél komunikace, majiteli restaurace a prodejny U Víta, byla zohledněna poloha vozovky vzhledem k průběhu kanalizace tak, aby šachty kanalizace byly v ose jízdního pruhu, což původně projekt neřešil, a řada
dalších požadavků. Výsledkem je současná podoba stavby, která nyní nabývá konkrétní podobu. Byla též projednávána část s nájezdem od Městského lesa do ulice Topolové. Proběhlo jednání na místě se zástupci všech stran, jsou pořízeny videozáznamy. Pro demonstraci
bylo použito to nejdelší vozidlo s návěsem, které najíždělo od Motorpalu směrem na Nivku.
Zde se objevily problémy s průjezdem, které však byly způsobeny dosud nedokončenou vozovkou, která bude asi o 15 cm výše. Dalším omezením byly ještě výkopy na nedokončené
vozovce. Podstatné však je, že dopravce může použít odbočení z jiného směru. Podle svědků je navíc prokázáno, že výjezd lesní techniky v desítkách případů probíhal bez problémů.
V současné době se připravují vozovky od křižovatky Třešňová – Lipová směrem k Motorpalu pro definitivní úpravu. Asfaltový povrch by se měl dělat asi kolem 18. dubna. V dolduben 2013 / Jemnické listy / 3

ní části ulice Lípové je vše připraveno pro stavbu opěrné zdi, zde bylo třeba vyřídit přeložku
plynu s ohledem na prostupy v tělese opěrné zdi a již nic nebrání, aby stavba začala. Tím
bude vytvořen předpoklad včasného dokončení komunikace, který je stejný jako termín
dokončení Dyje II, tj. do konce června.
Věřím tomu, že až bude celá komunikace dokončena, rychle zapomeneme na všechna
příkoří. Je třeba si uvědomit, že v současné době se nachází většina ulice v režimu staveniště. Bohužel tady nelze staveniště uzavřít jako v ostatních případech. Z toho pak vyplývají
všechny nepříjemnosti, za které se omlouvám.
Přeji Vám příjemné prožití prvních jarních dní, na které všichni netrpělivě čekáte stejně
jako já.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta

Rekonstrukce vodovodů a kanalizace Dyje II
ve městě Jemnici
Volně si dovolím navázat na svůj článek Postřehy z radnice z březnových Jemnických
listů. Jedná se však o poněkud rozměrnější kapitolu jemnického dění, proto jí věnuji celý
článek.
Na rekonstrukci vodovodů a kanalizace
v Jemnici a následné
zapravování ploch se
množí různé stížnosti,
připomínky a návrhy
na zlepšení. Jistě i proto, že jde o prostorově
náročnější stavbu oproti
rekonstrukci kanalizace a vodovodů v centru
města ve fázi Dyje I.
Zkrátka je tato stavba (ano, stále se jedná
o staveniště) „rozlezlá“
po městě a dotýká se nás
všech. Obrázek je pouze
pro ilustraci.
Teď je právě čas, kdy
budeme potřebovat Vaši
spolupráci. Blíží se totiž
termín (30. 6. 2013), kdy
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od zhotovitelské firmy budeme přebírat jejich jednotlivá staveniště, přičemž povinnost z jejich strany je uvést prostory do původního stavu. Město investuje nemalé prostředky pro to,
aby tato prostranství vypadala ještě lépe, případně byly dokončeny k maximální spokojenosti Vás, občanů našeho města. Budeme vděčni za každou užitečnou informaci o případných nedostatcích v souvislosti se stavbou vodovodů a kanalizací. Ve stručnosti (snad pro
čitelnost tohoto článku) Vás seznámím s probíhajícím stavem i minulostí jednotlivých, tolik
diskutovaných, úseků ve velmi zkráceném znění.
Předně si musíme uvědomit nemalé náklady vynaložené pro zlepšení života stovek obyvatel našeho města do rozvodů vodovodů a kanalizací. Investorem jsou Vodovody a kanalizace
– dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči. Téměř šedesát miliónů korun českých se zde,
laicky řečeno: „zakope do země“. Potřebnost vložené sumy si ani neuvědomíme, voda přece
teče, záchod odtéká. To je přece samozřejmost, ale ono to tak samozřejmé není. S údržbou
a obnovou jednotlivých rozvodů jsou spojeny obrovské výdaje, které slouží nám všem. Navíc
si stavba vynucuje další (cca 18 milionů Kč) do rekonstrukcí ulic z prostředků města. A to nemluvím o vlastní spoluúčasti města na zmiňovaném projektu Dyje II. Opět opakuji, že veškeré
tyto prostředky budou sloužit nám všem – obyvatelům nádherné Jemnice.
Změna subdodavatele: Jistě jste zaznamenali, že z města již dříve zmizela jedna
subdodavatelská firma (pracovala zejména v ulici V Ráji). Její výběr byl pouze v rukách
hlavního dodavatele stavby. Tato firma nejenže pracovala nekvalitně, navíc neplatila dalším subdodavatelům, bohužel i z řad jemnických podnikatelů. I z podnětu města se řada
financí podařila místním živnostníkům a společnostem „vydobýt“, ne všichni však byli
uspokojeni. Je trošku s podivem, že zmiňované firmě neustále dodávali své služby, i když
jim průběžně neplatila. Pak dluhy narostly a dnes se zloba žene na hlavy vedení radnice.
My skutečně nemůžeme pohledávky hradit, my můžeme pouze doporučit být obezřetnější
v podnikání a zúčastnit se insolvenčního řízení. I na náš podnět firma ve městě skončila
a na její místo nastoupila firma jemnická, která svou práci odvedla velmi kvalitně a dala
práci místním.
Ulice Budějovická: Jde o komunikaci krajskou. To znamená, že není majetkem města
a že požadavky na zhotovitele jsou v rukách Kraje Vysočina. Snažili jsme se prosadit návrhy
občanů na její odvodnění, což se částečně podařilo (v rámci technických a finančních možností majitele vozovky). Úsek před léčebnou Pateb s. r. o. je nedokončen v důsledku přebírání stavby z jedné subdodavatelské firmy na druhou (viz odstavec změna subdodavatele).
To s sebou obnáší jistou časovou smluvní náročnost a klimatické podmínky již nedovolily
úsek zapravit před uplynulou zimou. Kompletně bude vozovka zapravena a upravena včetně překopů krajské silnice druhé třídy, přilehlých trávníků a chodníků do 30.6.2013 (jistě
to bude dříve, ale termín si netroufám zveřejnit). Totéž se týká přilehlých úseků místních
komunikací. Zhotovitel čeká na rozjezd obaloven. Oprava by měla probíhat bez kompletní
uzavírky. O celoplošném asfaltování majitel (Kraj Vysočina) neuvažuje údajně z důvodu
nedostatku financí.
Bývalý PS útvar: Celý prostor bude upraven do konce stavby. Mezideponie materiálu
je ošetřena běžným nájmem veřejných prostor ve prospěch města. Reálně se rýsuje cvičné
hřiště pro SDH v Jemnici a zbytek bude ponechán jako prostor pro další rozvoj.
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Topolová a Lípová ulice: největší investice města do místních komunikací. Komplexní
úprava veřejných prostranství vč. chodníků, trávníků, veřejného osvětlení, nových přechodů a míst pro zaparkování. Nová prostranství je nutno řešit v souladu se zákony a nařízeními, které mnohdy neodpovídají selskému rozumu. Přesto je musíte dodržet. Když stavíte
novou věc, je nezbytné dodržet aktuální normy a nařízení (viz článek pana starosty). Dokončení stavby komplikuje i úsek před hasičskou zbrojnicí a přeložky plynu potřebné pro
vybudování opěrné zdi svahu pod komunikací. Více věnuje tomuto úseku ve svém článku
pan starosta Ing. Nevěčný.
Drobné závady u bytovek u Motorpalu budou odstraněny do termínu ukončení stavby
(sušáky na prádlo, zatravnění, nášlapy apod.).
Jen připomenu, že i zde jsme se snažili maximálně vyjít vstříc občanům a staveniště
jsme nechali otevřené i automobilům. Reflektovali jsme požadavky místních obyvatel, odměnou nám opět byla kritika a v jednom případě i hrubé vulgární výtky hraničící s fyzickým napadením.
Pod Tržištěm: komunikace je finálně zapravena celoplošně.
Horní a Dolní valy: Provedeno zapravení „v rýze“, bude ještě ošetřeno patchmaticem
(ošetření spár mezi starou a novou vrstvou krytu vozovky). Zbývá vyasfaltování cesty
z Dolních valů k novému zrcadlu (Penny Market). Ve spolupráci se zhotovitelem jsme zajistili, aby fungoval standartní svoz odpadu bez zásadních dopadů na obyvatele.
Podél Třebětického potoka k Vodárenské akciové společnosti a. s. bude komunikace
celoplošně zapravena a předána do 30.6.2013. Zbývá osazení technologií čerpací stanice,
jejíž instalace je závislá na betonovém krytu ČS. Firma, která kryt dodá, rozjíždí práce
od března. Je dobré, že z Třebětického potoka snad již brzy zmizí běloba z toaletních papírů.
Opět zhotovitelé vyšli vstříc Vodárenské a. s. a pracovali zde pouze ve víkendových dnech.
Na Pořadí – v ulici ke hřbitovu zapravena rýha, v ulici Na Pořadí se počítá s celoplošným asfaltováním a úpravami přilehlé komunikace. Opět jsme tlačili na to, aby práce co
nejméně omezovaly smuteční obřady a mše konané v kostele sv. Jakuba, stejně tak, aby byl
umožněn průjezd k domům jednotlivých občanů v lokalitě žijících.
Větrný kopec a Polní: jsou kompletně zaasfaltovány, zbývá vybudování odbočky pro
jednu stavební parcelu. Na Větrném kopci požadujeme propoj vodovodů do ulice Větrná, čímž zajistíme lepší tlakové podmínky ve vodovodním řadu (pocítí zejména obyvatelé
panelových domů žijící v horních patrech). Propoj jde kompletně na vrub města Jemnice,
stejně jako zrekonstruovaný chodník naproti restauraci U Srnců. Na zhotovitele zbývá pak
odstranění nedostatků v podobě tvořících se kaluží u zmiňovaného restauračního zařízení.
Vnímáme i požadavky občanů na řešení zeleně a prodloužení chodníku až k ulici Větrná.
Polická: je finálně celoplošně zapravena.
Ulice V Ráji: opět jde o krajskou komunikaci, jež tedy není majetkem města, a naše
možnosti jsou zde velmi omezeny. Kraj Vysočina opět nepovažoval za nutné asfaltovat celou vozovku kompletně, na náklady města jsme zde vybudovali chodník, včetně přechodu
a lokálního osvětlení. „Výběžek“ pro chodník je vynucen státními normami, pro přechod
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je určeno maximálně 6 m vozovky. Jinak se musejí provést úpravy chodníku (náš případ)
nebo vytvořit ostrůvek uprostřed komunikace. Vznikla tím nová parkovací místa a přilehlý
chodník je kompletně zrekonstruován (jistě si vzpomínáte na jeho tristní stav před započetím stavby). Pohodlné chůzi už brání pouze nádoby na odpad, které část nového chodníku
nepřetržitě zabírají. Zbývá doplnit vhodné vodorovné značení a upravit překop komunikace. Zároveň jsme upozornili zhotovitele na nedostatky v již hotových příčných překopech
vozovky.
Park: Zhotovitel stále městu nepředal staveniště v parku. Pečlivě si hlídáme uvedení
zejména cestiček do původního stavu. Zbývá oset dotčené plochy a zajistit odvoz zbytků
deponovaného materiálu.
Na Parkáni: Patrně nejsložitější úsek pro budování kanalizace. S ním si bravurně poradila místní stavební firma, jednotlivé dotčené pozemky byly předány majitelům. Na městě
nyní leží „vykostkování“ uličky mezi obchodem se zeleninou a Bistrem Sluníčko.
Dačická: skoro by se hodilo napsat: to nejhorší na konec. Opět jde o komunikaci krajskou, která není majetkem města Jemnice. Zhotovitelská firma je připravena zapravit pouze
rýhu po výkopu kanalizace. S tímto stavem však město nemohlo souhlasit (stav druhé poloviny vozovky je snad ještě horší jako stav vozovky nad výkopem). Jak jsem již zmiňoval
ve svých článcích, byl jsem na návštěvě za náměstkem hejtmana panem Ing. Jouklem. Dohodli jsme se, že se Kraj Vysočina bude podílet na kompletní úpravě vozovky spočívající
v celoplošném vyasfaltování. Ovšem nemělo to být učiněno hned, ale až v letošním roce.
Bylo nezbytné vypracovat projekt na úpravu (včetně všech vyjádření) a zapracovat potřebnou částku do rozpočtu Kraje Vysočina. V současné době probíhají intezivní jednání o ceně
mezi krajskými a zhotovitelskými subjekty. Zatím však k žádné výraznější dohodě nedošlo
(v době, kdy píšu tento článek – 14. 3. 2013).
Město Jemnice se k rekonstrukci vozovky připojí svou druhou nejvýznamnější investicí
a tou je vybudování chodníku a zpevněných ploch pro obyvatelé žijící v této frekventované
ulici. Vše je ovšem odvislé od dohody výše zmíněných subjektů. Věříme, že se podaří nalézt konsenzus ke spokojenosti všech a tím i eliminovat poukazování obyvatel ze širokého
okolí na stav této komunikace. Ostudu bohužel vzhledem k neznalosti situace neutrží Kraj
Vysočina, ale celkem nespravedlivě dopadne na město Jemnici.
Závěrem mi dovolte připomenout, že budování a rekonstrukce vodovodů a kanalizace
neleží na bedrech jediného člověka. Zainteresováni jsou: vedení města, odbor investic při
MěÚ v Jemnici, správce stavby, projektant, zhotovitel a jeho společník ve sdružení, jejich
subdodavatelé, investor (VaK – dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči), Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina, Vodárenská akciová společnost a. s. jako
provozovatel, dopravní policie a celá řada dalších subjektů. Děkujeme Vám všem a budiž
nám útěchou, že se martírium v podobě Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa
blíží ke konci.
Ing. Petr Novotný,
místostarosta města Jemnice
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Postřehy z radnice
Věřím, že Vás nevylekala moje fotografie, ale postupem času jsem
si uvědomil, že řada z Vás netuší, jak vypadají Vaši zástupci (navíc jsem
se nechal inspirovat okolními zpravodajskými radničními novinami).
Tyto dubnové postřehy z radnice berte spíše jako pozdravení, protože největší kapitolu ohledně rekonstrukce vodovodů a kanalizace v našem městě jsem rozepsal podle možnosti maximálně stručně na jiném
místě těchto Jemnických listů.
V krátkosti si dovolím jen vyjádřit radost nad skvělým druhým místem v rámci soutěže
o Zlatý erb, internetové stránky města Jemnice získaly v rubrice nejlepší elektronická služba druhé místo, a to díky virtuální prohlídce města. Kdo ji ještě neviděl, má stále (a bude
mít) možnost navštívit ji na stránkách města Jemnice i Turistického informačního centra.
V březnových listech jsem Vás informoval o možnosti hlasování pro pana Antonína
Podhrázkého v soutěži Skutek roku. Stejně už je jasné, že do soutěže o Zlatou jeřabinu
postoupila (a už nyní můžete hlasovat) pro historickou slavnost Barchan.
Vrásky ve tváři mi dělá přibývající vandalismus ve městě, zejména likvidace veřejných
WC, odpadkových košů, značek, lamp, cedulí apod. Navíc se po městě pohybuje individum, které „loudí“ po starších lidech peníze pod různou záminkou. Buďte prosím velmi
obezřetní, neotevírejte a radši hned volejte polici na číslo 158 či přímo na mobil hlídce
do auta: 725 103 451.
Vím, že Jemnické listy nejsou nafukovací a oblastí, které řešíme, je mnoho. Rád případné další dotazy zodpovím na telefonu 775394944, e-mailu: mistostarosta@mesto-jemnice.
cz, či prostřednictvím facebooku Petr Novotný. Ke komplikovanějším věcem se s Vámi
rád sejdu osobně.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání…

Rady města konané dne 13. 2. 2013:
Rada města na svém únorovém zasedání schválila:
• Vyloučení možnosti použití účtu obce u České národní banky, zřízeného podle § 33 odst.
2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění zákona č. 501/2012 Sb.,
k příjmu výnosu daní nebo podílu na nich převáděných správcem daně obci podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní.
• Ukončení nájemní smlouvy o pronájmu 3 ks vývěsních skříněk.
• Bezplatný pronájem dopravního hřiště ZO KSČM za účelem pořádání dětského sportovního odpoledne u příležitosti Svátku práce dne 1.5.2013 od 13.00 hodin do 17.00 hodin.
• Společné využívání nebytových prostor v domě č.p. 77 na nám. Svobody, Jemnice. Prostory
budou využívány ke stejnému účelu, který je uveden v nájemní smlouvě (kadeřnické služby).
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• Pronájem místnosti č. 1.03 v budově č.p. 2 na ulici Husova, Jemnice (podnikatelský inkubátor), za účelem provozování kadeřnictví, od 1.4.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
• Pronájem místnosti č. 3.08 v budově č.p. 2 na ulici Husova, Jemnice (podnikatelský inkubátor) za účelem zřízení kanceláře finančního poradenství od 1.3.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
• Přidělení bytu č. 2 (1+kk) na ulici Pod Tržištěm 608 na dobu určitou od 1.3.2013 do 28.2.2014,
nájemné 42,62 Kč/m2/měsíc, pod podmínkou složení kauce ve výši 3-násobku nájemného
a služeb s nájmem bytu spojených před podpisem nájemní smlouvy.
• Smlouvu o dílo na zápis do kroniky města Jemnice za rok 2012.
Dále pak rada města vzala na vědomí:
• Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici Palackého 129, Jemnice, ke dni 28.2.2013.
• Žádost Nadačního fondu Nemocnice Dačice o finanční příspěvek na rok 2013 ve výši
20.790,-Kč (5,-Kč na obyvatele) a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
Rada města neschválila:
• Přidělení bytů dalším žadatelům.
• Bezplatný pronájem sálu kulturního domu sdružení ATLETIKA JEMNICE, o.s., nám.
Svobody 88, 675 31 Jemnice za účelem pořádání 1. Valné hromady sdružení dne
5.4.2013 v době od 17.00 hodin do cca 23.00 hodin.
Rady města konané dne 6. 3. 2013
Rada města schválila:
• Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou.
• Dohodu o vnější supervizi pracovníků v sociální oblasti.
• Ukončení pronájmu místnosti č. 2.14 v budově č.p. 2 na ul. Husova v Jemnici (podnikatelský inkubátor. Pronájem bude ukončen dohodou ke dni 31.3.2013.
• Ukončení nájemní smlouvy dohodou, na byt č. 8 v ulici Palackého 129 v Jemnici, ke dni
31.3.2013.
• Přidělení bytu č. 2 (1+KK) v ulici Palackého 129 v Jemnici.
Rada města vzala na vědomí:
• Rozpočtová opatření č. 1 na rok 2013 dle předloženého návrhu, včetně finančních příspěvků (členské příspěvky, dotace, dary…) subjektům uvedeným v příloze návrhu a tato
doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
• Žádost o pronájem/prodej Nového rybníka a přilehlých pozemků.
• Žádost o uvolnění z funkce člena barchanické komise.
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Rada města neschválila:
• Nabídku HOS Lucemburk, Větrná 1057, 675 31 Jemnice, na reklamní upoutávku slavnosti Barchan ve městech a obcích v okruhu 50 km od Jemnice.
• Prominutí nájemného sálu Kulturního domu v Jemnici, za akci Hasičský ples, který se
konal dne 9.2.2013, Sboru dobrovolných hasičů Jemnice, Lípová 923, 675 31 Jemnice.
Rada města uložila:
• Starostovi města, Ing. Miloslavu Nevěčnému, projednat s JUDr. Karlem Holubem přípravu výběrového řízení na pronájem Nového rybníka.
Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města schválilo:
• Rozpočtová opatření č. 1 na rok 2013 dle předloženého návrhu a dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích schvaluje poskytnutí dotací, peněžitých darů a členských příspěvků dle návrhu v té výši a těm právnickým a fyzickým osobám a skupinám
osob, které jsou uvedeny v tabulkové části (příloze) tohoto materiálu. Rozpočtovými
opatřeními dochází ke zvýšení příjmů o 1.081.972,- Kč, zvýšení výdajů o 2.301.439,Kč a zahrnutí financování ve výši 1.219.467,- Kč, proti dosud schválenému rozpočtu.
• Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
uzavřenou mezi JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupenou Jihomoravskou plynárenskou, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a městem Jemnice, Husova
103, 675 31 Jemnice.
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby
uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupenou Jihomoravskou plynárenskou, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.
• Financování vlastního podílu na akci „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy
ve městě Jemnice včetně výměny zdroje vytápění“ formou úvěru.
• Financování vlastního podílu na akci „Realizace energetických úspor – tělocvična Základní školy Jemnice“ formou úvěru.
• Smlouvu č. 72-SZ-013 o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 24 540,- Kč od Nadace Partnerství, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno na realizaci projektu „Lipová alej
v obci Panenská“.
Zastupitelstvo města zrušilo:
• Bod č. 13 v usnesení Zastupitelstva města Jemnice č. 3/2007 ze dne 28.6.2007, a to
prodej pozemků na výstavbu řadových garáží.
Zastupitelstvo města pověřilo:
• Starostu města vypsáním výběrového řízení na přijetí úvěru na financování vlastního
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nice včetně výměny zdroje vytápění“.
• Starostu města vypsáním výběrového řízení na přijetí úvěru na financování vlastního
podílu na realizace akce „Realizace energetických úspor – tělocvična Základní školy
Jemnice“.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
• Prezentaci Atletiky Jemnice.
• Prezentaci Moravského rybářského svazu, o.s., místní organizace Jemnice.
Závěrem rubriky mi dovolte připomenout, že jsem Vás jednak nechtěl unavovat některými usneseními například o pronájmu hrobových míst. Všechna usnesení jsou zveřejněna (beze jmen) na internetových stránkách města Jemnice. Stejně tak nelze ani zde
uveřejňovat jmenovitě konkrétní osoby v jednotlivých usneseních (zákon č. 101/2000 Sb.
Ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). Děkujeme
za pochopení.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Slovo hejtmana

Jaro jsem vítal na těchto stránkách už v březnu. Psal jsem o tom, že vzduch je už voňavější a více světla přináší i lepší náladu. Nyní bych rád připomněl i jinou stránku tohoto
období. V zimě částečně sníh schová i mnohé nepořádky. Znáte to – někteří na to spoléhají
a rozhazují nejen papíry bezostyšně kolem sebe. Na jaře je pak více vidět, jak obnažené
okolí našich obydlí i příkopy silnic hyzdí odpadky nejrůznějšího druhu.
Každoročně ten svěží jarní vzduch naštěstí vytáhne mnohé z našich občanů na náves,
před domy i do ulic, aby si uklidili okolí míst, kde žijí. Jarní úklid býval už u našich předků
před lety samozřejmostí, kterou nebylo zapotřebí organizovat. Zvláště na vesnicích, kde
se nikdo nemohl schovávat za anonymitu měst, jejichž občané často dodnes čekají, kdy to
za ně provede nějaká instituce. Ale abych byl objektivní – zdaleka ne všichni.
I náš úřad chce pomáhat podnětem a konkrétní pomocí ke zvelebení měst a obcí, a proto
už čtvrtým rokem pořádá akci jarního úklidu pod názvem Čistá Vysočina. Hlavní pozornost
je určena okolí silnic a veřejným prostranstvím. Zapojují se do ní obce, neziskové organizace, školy ale i jednotlivci. V loňském roce se do akce zapojilo 17 tisíc účastníků a bylo
sebráno 84 tun odpadků. Letos se bude konat ve třetím dubnovém týdnu. Registrovaní
účastníci opět obdrží zdarma pytle na odpadky a Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina zajistí svoz sebraného odpadu u silnic II. a III. třídy mimo obec. V obcích a městech
budou poskytnuty pytle a účastníci využijí k odvozu odpadků firem, které v místech provádějí svoz běžného odpadu.
Divokých skládek za poslední roky ubylo, ale pořád nemůžeme být spokojeni. Vyvézt
odpadky za město nebo vesnici a vyhodit je v igelitovém pytli do lesa nebo do příkopu je
pro některé lidi stále ještě klasickým způsobem likvidace vyprodukovaného odpadu. Tito
„výtečníci“ navíc spoléhají, že jejich nepořádek někdo za ně odstraní. Pochybuji, že jsou
mezi těmi, kteří se pak věnují úklidu.
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Ovšem tak jako u jiných lidských činností nelze celoroční situaci zachránit nárazovými
akcemi. Ty sice pomohou, ale důležitá je průběžná péče o naše okolí. Je nutno si také uvědomit, že podstatný význam má i třídění odpadů. Našim předkům se jejich odpady v přírodě
časem rozložily. Dnes produkujeme daleko více odpadu, který se nerozloží sám ani za tisíc
let. Nejrůznější plasty, sklo, elektrotechnické výrobky, tuhé kartony– to vše je nutno třídit
a pak likvidovat specifickým způsobem. Jen pokud se k celé problematice zbytků civilizace
postavíme zodpovědně, budeme moci žít na krásné a převážně i čisté Vysočině.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...

Po mnoha letech odkladů zmizela v březnu 2012 kritizovaná autobusová zastávka
u mostu v Podolí, která byla ostudou Podolí. Původně trafika pana Křivánka, která po mnoho let sloužila občanům nejen Podolí. Říkalo se jí „parlament“. V oblacích kouře zde řešili
někteří obyvatelé své problémy. Prodávala zde i dcera pana Křivánka do roku 1962, kdy
byla trafika uzavřena a přestavěna na zastávku autobusů. I přes mnohé opravy se nakonec
stala svým vnitřním vzhledem odpuzujícím místem. Nechce se věřit, že zastávka sloužila
tolik let. Její zboření, postavení nové a úpravu okolí provedli pracovníci Správy majetku
města Jemnice.
Vpravo stojí nejstarší socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1715 v Jemnici. Tak, jak
stávají tradičně u mostů u řeky. Další pak na neobvyklém místě – na náměstí Svobody.
Současný stav té sochy a podstavce stojící v Podolí volá po opravě. Snad se podaří opět
nainstalovat i železnou zahrádku z roku 1905 chránící sochu, kterou slíbil opravit kovář pan
Pavel Fučík. Protože se uvažuje o třetí naučné stezce ke kostelu sv. Jakuba, bylo by vhodné
tuto kulturní památku odborně opravit jako mnohé další drobné památky, u kterých se to již
povedlo. Občané Podolí, ale i ostatní, by to jistě uvítali. Musíme se těšit, že i v době, kdy
se nedostává finančních prostředků, se to povede. Předem i za ostatní spoluobčany děkuji.

Výpis z městské kroniky

Statistika roku 2012

Počet obyvatelstva na počátku roku 2012:
Jemnice celkem 4.042, z toho 2.008 mužů a 2.202 žen.
Panenská 82 obyvatel.
Louka 86 obyvatel.
Počet obyvatelstva na konci 2012:
Jemnice celkem 3.994, z toho 1.908 mužů a 2.086 žen.
Panenská 80 obyvatel, z toho 41 mužů a 39 žen.
Louka 84 obyvatel, z toho 42 mužů a 42 žen.
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Vladimír Hrbek

V roce 2012 se narodilo: celkem 30 dětí, z toho 14 chlapců a 16 dívek.
Počet dětí do 15 let: 542 z Jemnice, 2 z Louky a 11 z Panenské.
Do Jemnice se v roce 2012 přistěhovalo 59 občanů a odstěhovalo 105 občanů.
Počet svatebních obřadů za rok 2012: celkem 17, z toho 8 na MěÚ a 9 v kostele.
Sbor pro občanské záležitosti přivítal do města 18 novorozenců.
V roce 2012 zemřelo 46 obyvatel, z toho 20 mužů a 25 žen.
Počet jemnických občanů v domovech důchodců: celkem 22, z toho 11 mužů a 11 žen.
Jana Jánská, kronikářka města

STŘED informuje

Budou se mít občané na koho obrátit?

Občanské sdružení STŘED musí dočasně ukončit provoz Linky důvěry STŘED, a to
od 1. března. Na její provoz totiž nezískalo potřebné peníze. „Ministerstvo práce a sociálních věcí nám neposkytlo dotace. Na provoz linky nemáme ani korunu, proto musíme přerušit její provoz na všech frontách – telefonické, emailové i chatové“, informovala vedoucí linky Tereza Nekulová. Sdružení STŘED se všem současným i potenciálním klientům
omlouvá. Pro poskytování profesionálních služeb je ale finanční zázemí nezbytné.
Třebíčská linka důvěry se na začátku roku 2013 ocitá na pokraji bytí a nebytí. Pro tuto
jedinou linku v kraji Vysočina v době, kdy je jí právě nejvíce zapotřebí, tedy v době pokračující ekonomické a sociální krize, nemá být podle Ministerstva práce a sociálních věcí
v letošním roce místo v systému sociálních služeb kraje. A to navzdory tomu, že meziroční
nárůst klientů linky činí více jak 50%. Těžko odhadnout, jak hodlá ministerstvo řešit potřeby občanů, pro které je často linka jedinou dostupnou pomocí v jejich tíživé životní situaci.
Nejedná se jenom o krizí postižené spoluobčany, ale velmi často o týrané děti, oběti domácího násilí, seniory či další osoby, které nenajdou jinde radu nebo oporu.
Linka důvěry STŘED zahájila svou činnost v květnu 2007 na základě volání odborné
společnosti po krizové pomoci. Během této doby se dostala do povědomí občanů, kteří aktivně využívají jejích služeb. Na druhé straně telefonu se setkáte s profesionálními pracovníky, nejčastěji psychology nebo sociálními pracovníky, kteří věnují své odborné znalosti
a schopnosti pro blaho občanů Vysočiny. Doufáme, že ukončení našich služeb bude dočasné
a podaří se získat potřebné prostředky pro jejich obnovu.
Pokud Vám celá situace není lhostejná a chcete získat více informací, kontaktujte, prosím, ředitelku organizace Mgr. Martinu Bártovou na tel. čísle 775 725 655 či emailu bartova@stred.info nebo vedoucí linky důvěry Terezu Nekulovou, DiS., na tel. čísle 775 725 656
či emailu nekulova@stred.info.
Přijdou mladí lidé o svoji službu?

Tereza Nekulová, DiS.

V současné době řeší občanské sdružení STŘED existenční otázky u několika svých
služeb. Jednou ze služeb, která je ohrožena zavřením, je Nízkoprahové zařízení pro děti
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a mládež eMBečko. „I když jsme registrovaná sociální služba, tzn. služba, která úspěšně prošla registrací a následným hodnocením, neznamená to jisté finanční prostředky ze
státního rozpočtu.“, informuje vedoucí služby Karel Vondráček. NZDM nabízí prostor pro
bezpečné trávení volného času dětem a mladým lidem z Moravských Budějovic a okolí.
„V současnosti naši službu využívá asi stovka dětí a mládeže, se kterými jsou pracovníci
v kontaktu. Pracovníci těmto lidem nabízejí pomoc a podporu ve složitých životních momentech “, doplňuje Vondráček.
Ministerstvo práce a sociálních věcí se rozhodlo, že nepodpoří v letošním roce služby
sociální prevence, a proto se nabízí otázka, jak budou mladí lidé svůj volný čas využívat
a kdo jim pomůže, pokud budou potřebovat pomoc? Částečně tuto roli mohou zastat rodiče, učitelé nebo kamarádi. Co když ale mladý člověk tuto možnost nemá, navíc třeba ani
nevyužívá, nebo nemůže využívat běžnou nabídku volnočasových aktivit ve městě. Služba
je totiž určena dětem a mládeži, které tráví svůj čas touláním po ulici, v partě, či jinak neorganizovaně. Zároveň je služba jakousi alternativou k různým zájmovým kroužkům nebo
jiným organizovaným aktivitám a je navíc obohacena o poradenství a další sociální servis.
NZDM eMBečko, které zřizuje STŘED, o.s. působí v Moravských Budějovicích
od roku 2006 a za tuto dobu jím prošly desítky dětí a mladých lidí, kteří se na pracovníky
obraceli s nejrůznějšími problémy v oblasti partnerských vztahů, rodiny, školy, závislostí
apod. V současné době se rapidně zvýšil počet dětí a mladých lidí, kteří k nám přicházejí.
Pracovníci evidují okolo 50 lidí na každém klubu. „Poptávka mladých lidí po naší službě se
zvětšuje, a to se projevuje i ve vysoké návštěvnosti.“, uvedl Karel Vondráček.
Bc. Karel Vondráček, pracovník programu NZDM eMBečko, STŘED, o.s.

Na podvodné inzeráty z Anglie nereagujte

Výhodné nabídky na koupi vozidel vás mohou zbytečně připravit o peníze
KRAJ VYSOČINA – Kriminalisté z odboru analytiky, oddělení informační kriminality
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, prověřovali v období posledního půl roku celkem jedenáct případů podvodného jednání dosud neznámého pachatele, který prostřednictvím internetových inzerátů nabízí výhodný nákup motocyklů, osobních automobilů nebo
traktorů, které by měly být dovezeny z Anglie.
„Všechny tyto nabídky, které se objevují na různých internetových serverech, včetně
zavedených českých. Na první pohled se zdají být velice věrohodné a seriózní, často v češtině, nápadná bývá pouze výhodná cena nabízeného zboží. Jakmile zájemce o koupi projeví
zájem, je kontaktován pachatelem, který údajně zajistí převoz do ČR zaručenou přepravní
společností. Poté je kontaktován neexistující přepravní společností, která začne pod různými záminkami lákat peníze z poškozeného. Pokud poškozený zašle na příslušný bankovní
účet peníze jako zálohu, případně uhradí další náklady spojené s převozem vozidla, nedočká se ani svých peněz ani vybraného vozidla,“ varuje před podvodníky mjr. Mgr. Martin
Vaněček, vedoucí odboru analytiky.
Poté takový případ oznámí policistům, kteří zahájí prověřování podezřelého jednání.
Variací na tento způsob je případ, kdy poškozený nabídl vozidlo k prodeji, fiktivní zájemce
z něj vylákal různé poplatky údajně spojené s přepravou vozidla a poté kontakt ukončil.
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Některé internetové servery, které se zabývají prodejem ojetých vozidel, již na tyto
možné podvodné inzeráty reagují a snaží se je ze svých nabídek pravidelně mazat. Současně podvedení lidé varují v internetových diskuzích další kupující, aby byli v takových
případech velice obezřetní, přesto se ale podvodným nabídkám nedá zcela zabránit.
„Scénář podvodné nabídky bývá vždy velice podobný. Stalo se, že dokonce byl na přepravních poplatcích podveden poškozený, který motorové vozidlo do Anglie nabídl k prodeji. Prodávající používá k podvodnému jednání bankovních účtů, které jsou zřízeny u peněžních ústavů ve Velké Británii“, dodává kriminalista z oddělení informační kriminality,
který případy v našem kraji prověřuje. Kriminalistům se při prověřování podezřelých případů podařilo zjistit, že se jedná v poslední době nejčastěji o Bank Of England nebo BARCLAYS Bank.
Kriminalisté proto opětovně varují všechny občany, kteří by chtěli reagovat na inzeráty
s lákavými nabídkami na koupi vozidel, aby neposílali na bankovní účty zřízené u zahraničních bank, především pak u výše jmenovaných anglických bank, finanční prostředky jako
různé zálohy na koupi, pojištění, nebo zálohy na převoz nabízených vozidel, nebo jiného
zboží do České republiky. Ochrání se tak před podvodným jednáním neznámých pachatelů,
kteří páchají tuto formu trestné činnosti, protože její objasnění je zejména pro rozdílnou
právní úpravu ve Velké Británii obtížné.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Oddělení mediální komunikace a PR
kpt. JUDr. Dana Čírtková, vedoucí – tisková mluvčí

Jemničtí hasiči informují

Vážení čtenáři Jemnických listů, dovolte mi poskytnout Vám pár informací k současnému
stavu hasičů v Jemnici. Samozřejmě tím myslím hasičů výjezdových, tzn. profesionálních
a výjezdové jednotky SDH města Jemnice. Nejprve mi dovolte malé ohlédnutí za loňským
rokem 2012. Chtěl bych zde v krátkosti zhodnotit jak výjezdovou, preventivně výchovnou
činnost a činnost, která se týkala oprav techniky a budovy stanice. V loňském roce nám byla
z rozpočtu města schválena částka 150 000,- na opravu a nátěr střechy na celém objektu
stanice. Tato akce byla úspěšná a proběhla bez větších problémů, což značně zlepšilo zázemí
pro hasiče a prodloužilo životnost budovy stanice, neboť stav, ve kterém střecha byla, byl
dosti žalostný a na některých místech do budovy zatékalo. Dále jsme provedli rekonstrukci
montážní jámy v dílně stanice, kdy finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu HZS Kraje
Vysočina a rekonstrukci prováděli příslušníci HZS stanice Jemnice.
Z důvodu přidělení výškové techniky AP – 27 na podvozku T-148 jsme byli nuceni provést stavební úpravy jednoho stání v garážích. Toto vozidlo bylo o 40 cm delší než samotné
stání, a tím jsme byli nuceni v zadní části garáží vybourat otvor a následně zazdít vrata,
aby bylo možné toto vozidlo zaparkovat. Finančně byla tato akce hrazena z rozpočtu města
Jemnice a probíhala ve spolupráci se Správou majetku města. Oběma organizacím bych
chtěl touto formou poděkovat.
Další akcí, která proběhla, byla rekonstrukce vchodu do stanice, kdy jsme stávající
schod odstranili a nahradili jej bezbariérovým přístupem. Finanční prostředky poskytlo
město Jemnice, kterému bych chtěl rovněž poděkovat.
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Nyní bych zhodnotil loňský rok po stránce výjezdové činnosti.
Zásahová činnost HZS Jemnice:
Celkem v roce 2012 vyjížděli příslušníci HZS K.V. k 247 událostem. Z toho k 17 požárům, 30 dopravním nehodám a 200 ostatním pomocím.
Mezi ostatní pomoci patří zásahy různého typu, jako je čerpání vody ze zatopených
sklepů, odstraňování padlých stromů z komunikací, zásahy při živelných pohromách, pomoc při odchytu zvířat, atd.
Zde je vidět značný nárůst výjezdů naší stanice. Tento nárůst je částečně dán výjezdy
jednotky mimo hranice Kraje Vysočina, konkrétně do Jihomoravského kraje a částečně také
tím, že doba jde neustále dopředu, technologie a technika se neustále vyvíjí a s tím přichází
různé strasti, které musejí hasiči řešit svými výjezdy. Je to samozřejmě v pořádku, vždyť
hasiči tady od toho jsou, ale spoustě výjezdů by se dalo předejít nebýt nedbalého chování
některých spoluobčanů.
K preventivně výchovné činnosti bych zde zmínil jen pár slov. Je jasné, že zásahová činnost hasičů v naší působnosti přebývá, ale je nutné podotknout, že i preventivně výchovná
činnost má v naší práci své nezastupitelné místo. Zde bych zmínil činnost s mládeží a dorostem, a to buď ve formě různých přednášek ve školách, nebo probíhajících exkurzí u nás
na stanici. Dále sem patří pravidelně každoročně prováděné přednášky pro seniory, které
organizujeme ve spolupráci s Policií Jemnice a městem Jemnice. Nedílnou součástí jsou
i taktická cvičení, kdy každý rok proběhne jedno cvičení na objekt, kde hrozí při možném
zásahu různé komplikace. V roce 2012 jsme toto cvičení zorganizovali na Domov důchodců
ve Velkém Újezdě, kde jsme si prakticky ověřili možnosti evakuace většího množství lidí
ze zasaženého objektu požárem. Tohoto cvičení se zúčastnilo devět hasičských jednotek ze
širokého okolí.
Ještě než se budu pár slovy věnovat jednotce SDH Jemnice rád bych zde zmínil techniku, kterou v současné době disponuje jednotka HZS Jemnice:
CAS 15 2200/135- M2Z – základní cisterna – použití: dopravní nehody, technické zásahy, požáry menšího rozsahu.
CAS 32 8200/800 – S3R – speciální cisterna – použití: požáry většího rozsahu.
AP 27 – S2R – automobilová plošina s dosahem 27 m: použití: výšková technika, která
byla na stanici dislokována v roce 2012 ze stanice HZS Třešť.
A 30 val. – nákladní automobil AVIA – použití: doprava potřebného materiálu, vybavení, technických a věcných prostředků k zásahu.
VA – UL1 – velitelský automobil Renault Kangoo – použití: různého charakteru od spojového vozidla po dopravní automobil.
A teď už k výjezdové jednotce města Jemnice. Jedná se o jednotku SDH, která je zřízena městem Jemnice a slouží jako podpůrná jednotka profesionálních hasičů, kdy vyjíždí
převážně k požárům většího rozsahu jako druhá jednotka po vyhlášení poplachu do 10 min.
16 / Jemnické listy / duben 2013

Tato jednotka je zařazena do kategorie JPO III, což znamená, že nezasahuje pouze
na území města Jemnice, ale je jednotkou s tzv. územní působností, tj. že zasahuje i mimo
město v ostatních částech hasebního obvodu stanice Jemnice. Zde je nutné říct, že to není
jediná jednotka kategorie JPOIII v hasebním obvodu stanice Jemnice, stejný typ jednotky
máme v Třebelovicích, v Budkově a v Polici. To je pro nás značným přínosem, neboť každá
tato jednotka je vybavena vlastní cisternou.
jSDHo Jemnice má v současné době celkem 13 členů + velitel jednotky, který je z organizačních důvodů totožný s velitelem stanice HZS.
Zásahová a ostatní činnost jSDHo Jemnice:
Celkem zasahovala jSDHo Jemnice v roce 2012 u 20 zásahů z převážné části u požárů
větších rozsahů, dále se podílela na taktickém cvičení ve Velkém Újezdě.
Nedílnou činností jSDHo Jemnice je zajišťování technických pomocí pro město Jemnice, jako je spolupráce se samosprávou města při rekonstrukci kanalizace ve městě, kdy
zajišťuje pravidelně tlakování kanalizačního řádu při zkouškách kanalizace, dále spolupracuje s technickými službami při plnění kašny a pro město zajišťuje asistenční služby při
pořádání kulturních akcí různého typu.
Technika a vybavení jSDHO Jemnice:
CAS 32-8200/800-S3R – speciální cisterna – použití: hasební a likvidační práce u požáru většího rozsahu.
DA 31 AVIA – dopravní automobil – použití: součástí vybavení vozidla je přenosná
stříkačka PS 12, např. doplňování vody, čerpání vody ze zatopených sklepů, přeprava hasičského družstva.
ČLUN PERRY – nafukovací raft včetně motoru HONDA s příslušenstvím – použití:
práce na vodních tocích a hladinách.
Plovoucí čerpadlo MAXIMUM – čerpání a doplňování vody.
Závěrem mého článku bych chtěl touto formou poděkovat všem hasičům za jejich
mnohdy nelehkou práci a dále poděkovat všem spoluobčanům za jejich trpělivost s námi
hasiči, neboť se společně z převážné části setkáváme v jejich nelehké životní situaci. Dále
věřím, že vzájemná spolupráce bude fungovat stejně, ne-li lépe než doposud.
Použité zkratky:
HZS K.V. – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
jSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
CAS – cisternová automobilová stříkačka
AP – automobilová plošina
DA – dopravní automobil
PS – požární stříkačka
Velitel stanice Jemnice : ppor. Čech Jiří v.r.
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VZP varuje před nekalými praktikami konkurence
Oslovili Vás na ulici či doma milí a vstřícní lidé a přesvědčovali Vás
ke změně zdravotní pojišťovny? Pomlouvali Vaši dosavadní pojišťovnu
a nabízeli nadstandardní výhody a příspěvky pro Vás a Vaše děti? Slibovali Vám jistotu zajištění zdravotní péče? Přemýšlejte, než podepíšete
jakýkoli dokument. Neuvážený podpis Vám může velice zkomplikovat život.
V minulém roce řada médií zveřejnila zavádějící informace o tom, že VZP vyčerpala
všechny rezervy a nemá prostředky na úhradu zdravotní péče. Toho využívají obchodní zástupci konkurenčních zdravotních pojišťoven a prostřednictvím najatých prodejců se snaží
klienty VZP přeregistrovat k jiné zdravotní pojišťovně. Jedná se o neetický způsob chování
a zneužívání nekorektního mediálního tlaku. Navíc i „nezávazný“ podpis je podle nového
zákona závazný, nelze ho odvolat a z roku 1905 Vy k 1. 1. 2014 změníte svou dosavadní
zdravotní pojišťovnu.
VZP jako první nasmlouvala v roce 2013 zdravotní péči ve všech zdravotnických zařízeních a tím zajistila dostupnou a komplexní zdravotní péči obyvatelům jednotlivých krajů ČR.
Zdravotní péči budeme hradit i nadále bez ohledu na zavádějící informace médií či neseriózní aktivity konkurence.
Našim klientům doporučujeme, aby se v případě jakýchkoli pochybností obraceli na nejbližší pracoviště VZP, na infolinku VZP 844 117 777 anebo se informovali prostřednictvím
webových stránek pojišťovny www.vzp.cz, popř. www.trijednicky.cz.
Mgr. Petra Pevná, ředitelka odboru služeb klientům

Víte, že...
Od 1. listopadu 2012 se v rotundě u sv. Jakuba pravidelně zvoní před každou mší sv.
A také při doprovázení zemřelých na místo posledního odpočinku. Rád bych zdůraznil,
že se zvoní na každém pohřbu a bez rozdílu. S touto myšlenkou zvonit v rotundě jsem
si pohrával už dlouho, až jsem se dozvěděl od pana kostelníka, že se zvonilo o půlnoci
z 1. na 2. listopadu takzvaně dušičkám. Tak jsem se rozhodl prozkoumat terén rotundy,
zkontroloval jsem schodiště do zvonice (zprvu jsem se trochu bál). Když jsem vystoupil
do prostoru, kde je umístěn zvon, dopadl na mně úžas, jak je zvon zachovalý (i když
jsem slyšel, že si má pamatovat objevení Ameriky). Trochu jsem se zarazil, když jsem
viděl drát, který vede od zvonu až do 1. patra, kde se na něj zvonilo. Tak jsem drát
nahradil spolu s panem Kuchařem z Podolí za konopné lano, které zapůjčil a je tam dodnes. Od listopadu se snažím docházet a zvonit před každou mší sv. v kostele sv. Jakuba
a 15 min. před začátkem zazvonit na zvon na svolávání Podoláků do kostela. Také se
snažím být na každém pohřbu, abych doprovázel zemřelé při jejich poslední cestě. Je
to někdy obtížné skloubit práci i zvonění a proto mi pomáhají moji kamarádi z HOS
a SHSŠ LUCEMBURK*(herecké občanské sdružení a skupina historického scénického
šermu Lucemburk z královského města Jemnice).
Tomáš Rousek
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Okénko Základní umělecké školy Jemnice
Dne 26. dubna 2013 pořádá město Jemnice ve 2000 hodin v kině koncert vynikající české
pěvkyně Edity Adlerové Carmen a Flamenco - Španělský večer.
Sametový mezzosoprán, temperament jižanské krve a život plný emocí, to je operní
pěvkyně Edita Adlerová. Osudovou rolí energické a půvabné pěvkyně je Carmen. Kromě
opery si ráda zazpívá prakticky cokoli. Experimentování miluje nadevše.
Operní pěvkyně Edita Adlerová se narodila 27. 8. 1971 v Pardubicích, kde vystudovala konzervatoř. Její otec pochází z Palestiny a Edita židovské kořeny nezapře ani vzhledem
ani tím, k čemu tíhne. „Nejsem ortodoxní židovka,… svůj duchovní svět jsem si hledala
sama, mimo jiné právě skrze hudbu, ale je pravda, že některé věci prostě máte napsané
na čele. Zajímá mě židovská hudba, např. sefardské písně starých španělských Židů. Cítím,
že moje geny mi pomáhají při jejich interpretaci. Zpěv je můj prožitek, moje slzy, přímá
výpověď.“
V roce 1990 se v Divadle J. K. Tyla v Plzni stala ve svých devatenácti letech nejmladší
českou Carmen v historii české opery. Bylo to v posledním ročníku pardubické konzervatoře. Je držitelkou ceny Českého hudebního fondu. Spolupracuje s Českým rozhlasem
a Českou televizí. Je sólistkou LE Grand Théatre du Puy du Fou ve Francii.
Věnuje se převážně koncertní činnosti – zpívá sólové party oratorií s orchestry, účinkuje
i v programech s komorním obsazením. Je členkou Originálního hudebního divadla Praha,
kde se již po řadu let věnuje interpretaci díla Antonína Dvořáka. Společně se sopranistkou
Annou Hlavenkovou založila soubor Cato Dolce, který se zaměřuje na barokní hudbu. Vystupuje na významných mezinárodních festivalech – Pražské jaro, Smetanova Litomyšl,
Struny podzimu. Spolupracuje s nejznámějšími českými orchestry – Symfonický orchestr hlavního města FOK, Pražská komorní filharmonie, Státní filharmonie Brno, Barocco
sempre giovane, Filharmonie Hradec Králové, Plzeňská filharmonie, Komorní filharmonie
Pardubice atd. V komorních projektech spolupracuje s vynikajícími umělci. Spolupodílela
se na několika CD.
Komponovaný program Španělský večer s Carmen je vytvořen pěveckými a tanečními
vstupy, kde se objevují nejslavnější hudební kusy se španělskou tematikou jako je Bizetova
Carmen, nebo písně F. G. Lorcy a M. de Fally. Edita Adlerová se tematikou Carmen zabývá
celou svou pěveckou kariéru. Tento koncert má vynikající obsazení. Flamencová tanečnice
Lola Karpenka mistrně předvede nejkrásnější tance v kouzelných kostýmech, kytarových
partů se ujal skvělý kytarista Miroslav Žára, žák Štěpána Raka. Dokonalý hudební zážitek
obohatí precizní housle Anny Štěpánkové a nebude chybět ani perkusní nástroj „cajon“
Juraje Garaje, který neodmyslitelně patří k tomuto stylu. Tato kombinace, výběr skladeb
a osobitý projev všech protagonistů zaručuje opravdu nevšední autentický zážitek.
Flamenco je hudebně- taneční kultura, jejíž kolébkou i současným centrem je Andalusie na jihu Španělska. Vzniklo mezi cikány, kteří tam v 15. století doputovali z Indie přes Pakistán a Egypt. Proto se ve flamencu vlastní cikánská kultura mísí se španělskou, indickou,
židovskou a arabskou. Flamenco se dělí na vážné, hluboké – (jodo), lehké (chico) a střední
(intermedio) a zahrnuje celou řadu tanců.
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Hlavními disciplínami jsou zpěv, tanec, hra na kytaru a rytmický doprovod, kterým
je míněno tleskání a hra na cajón, což je perkusní nástroj připomínající dřevěnou bednu,
na němž hráč sedí obkročmo. Až do půli 19. století bylo flamenco pouze součástí životního
stylu španělských Gitanos, na profesionální úrovni začali umělci vystupovat až s příchodem
romantismu, kdy se zvýšil zájem o exotiku Španělska. Následoval „zlatý věk flamenca“.
Období kaváren s flamencovou produkcí vedlo k ničení původního stylu. Proti tomu se postavila skupina španělských intelektuálů v čele se spisovatelem Frederikem Garcíou Lorkou a skladatelem Manuelem de Fallou. Ti roku 1922 zorganizovali v Granadě slavnou
soutěž ve flamencovém zpěvu, aby upozornili na umělecké hodnoty ničené kultury. Nicméně flamenco se k vlastníku sebeuvědomění postavilo čelem až v padesátých letech. Tehdy
akcentovanému důrazu na tradici se pak v sedmdesátých letech vzepřely osobnosti nové
vlny. Od té doby se flamenco žánrově rozvrstvuje, kombinuje své prvky s popem, rockem,
jazzem, brazilskou hudbou, reggae, hip hopem a všemi myslitelnými styly. O mezinárodní
popularizaci následné zakořenění stylu v mnoha zemích se pak nejvíce zasloužil kytarista
Paco de Lucia,, Camarón de la Isla – zpěvák patřící do nové vlny (přezdívaný pro svůj
bolestný výraz „zlomenina duše“), režisér Carlos Saura, jenž natočil filmy s flamencovou
tematikou, či nedávno zesnulý tanečník Antonio Gades. Tanec dnes žije svým vlastním
životem díky tisíců lektorek a lektorů po celém světě a stále neutuchajícímu, především
ženskému zájmu.

Okénko ZŠ Jemnice

Luba Jánská

Úvod: Je známo, že K. H. Borovský si nebral servitky a ve svých epigramech si brousil
jazyk o kdekoho. Žáci dostali za úkol napsat epigram na téma korupce, z jejich nápadů jsem
vybrala tyto:
Úplatky, úplatky, úplatky,               
berou se lehce jak oplatky.          
A když se oplatků přejíš,
ve věznici pak skončíš.     
			

M. Leitkepová, 9.B

Úplatky že rád bereš,
to nevadí,
nahrabeš si do sytosti,
než ti pouta nasadí.
			

Z. Hronová, 9.B

V této době žít je těžké,
brát úplatky však je lehké,
ber úplatky, ber a ber,
ve vězení se pak per.     
			

D. Tvrdá, 9.B
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Na závěr dvě přísloví zamotaná do odborných výrazů:
„Když se rohatá nestvůra pocházející z černé prázdnoty nedostane na místo, kam by chtěla, tam dosadí samici lidské rasy sobě podobnou.“ (Kam čert nemůže.....) F. Tobolka, 7.A
„Když se silný zvuk z určité vzdálenosti odrazí od dřevní hmoty, vrátí se ve stejném znění.“
(Jak se do lesa....) F. Tobolka, 7.A
Dospělí si stěžují, že děti vůbec nečtou, sedí jen u počítačů. Podle mých zkušeností to
není tak zcela pravda, kniha pořád dokáže některé děti strhnout, zaujmout. Dvě ukázky
z prací žáků 9. ročníku jsou důkazem, že čtenáři určitě nevymřou, i když nebudou slinit
stránky knih, ale otáčet stránky čteček.
Jitka Strebelová
Moje kniha - Artemis Fowl: díl sedmý
Rozhodla jsem se vylíčit své pocity z mojí oblíbené knihy o mladém geniálním chlapci
Artemisovi. Na této knize se mi asi nejvíce líbí, jak je její děj propracovaný až do nejmenších detailů. Konkrétně teď myslím sedmý díl.
Hlavní hrdina Artemis je rozhodnut jít za svým cílem stůj co stůj. K tomu mu samozřejmě pomáhá to, že je génius - a to velmi bohatý - a má na své straně velmi dobré přátele
a pomocníky. Opravdu bych se někdy ve skutečnosti chtěla ponořit do jeho světa, kde se
střetává skutečnost s fikcí.
V knize jsou velmi inteligentní skřítci (leprikoni), kteří žijí v utajení před naším světem
a sami si budují dokonalou technologii a jsou oproti lidem ve velikém náskoku. Tyto bytosti
jsou mi sympatické v tom, co všechno již dokázaly. Artemis k nim jako obyčejný, v našem světě
jakoby bezvýznamný člověk dokonale zapadá, i když je polonapravený zločinec – zloděj.
Velmi obdivuji, jak je popsána choroba Atlantský komplex, která se u Artemise postupně
projevuje. Chlapec upadá do jakéhosi stavu, kdy není a zároveň je přítomen ve svém okolí.
Jeho vnitřní vychytralé já je zatlačeno a s Artemisovým tělem manipuluje jeho druhé, velmi
ztřeštěné a přeslazené já. A Artemis vše sleduje skrz sebe samotného, a je vězněn sám sebou.
Je nucen hledět na to, co jeho druhé já Orion všechno vyvádí. Zahnán do kouta se snaží
objevit naději. Jen malou skulinku, aby mohl proklouznout zpět na své místo.
Celé tohle ho psychicky deptá a on je na pokraji nebezpečně se blížícího šílenství. Jeho
svět se nyní skládá jen z věčné prázdnoty a zoufalství. Zjišťuje, že boj by neměl v žádném
případě smysl a logika mu odmítá pomoci. Temno se kolem něj omotává jak svěrací kazajka, ale on přeci není blázen!
A tu se objeví! Plamínek naděje, vysvobození. Zahřeje ho u srdce a on doufá, spoléhá
se na své přátele. Stává se závislým na jejich pomoci a … oni a jejich podpora mu nakonec
vrací pevnou půdu pod nohama. A to je to, co jsem krom toho, že chlapec nevyhledával
přátelství mezi svými vrstevníky, na Artemisovi obdivovala. I v tak těžké chvíli se dokázal
opřít o své poněkud nezvyklé přátele - kentaura, elfu, bodyguartda atd. I přes to, že jsou
jeho myšlení a skutky daleko od poměrů normálního člověka, tuto postavu jsem si kupodivu oblíbila, a ta i svět plný logiky, ve kterém žije.
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Bylo zajímavé mít při čtení tohoto magického díla po ruce slovník cizích slov. Prokousala, spíš proplula jsem až do jejího konce – pokud nevyjde další díl.
Marie Leitkepová
Moje kniha
V podvečer, když už slunce ztrácí nadvládu nad mraky a odebírá se na druhou stranu,
usedám do svého polštářky vypolstrovaného gauče. Miluji toto místo. Útulné, pohodlné
jako lesní mech. Přestávám přemýšlet, jen tak koukám do zdi a polemizuji nad nesmrtelností brouka. Má oblíbená činnost. Tu náhle upřu pohled na stůl, leží tam má rozečtená kniha.
Vím, že jak se ponořím do příběhu, celý večer bude rázem „ztracen“. Však neodolám. Beru
knihu, otevírám na záložkou označených stránkách a uvádím se do neuvěřitelného děje.
Příběh mě pohltí snad více, než bych si přála. Je neokoukaný, přitom však i reálný.
Představuji si, jaké by to bylo prožívat život, být jednou z představitelek.
Čtu, hodina uplyne jako voda, ale mně se skončit nechce, nemůžu. Jako by mě kniha
držela svými stránkami. A tak ji nechám, aby mi s radostí a nadšením jako malému dítěti
odvyprávěla svůj děj. 									
Tereza Železná, 9.B

Co se děje v jemnické mateřské škole?

S příchozím jarem se předškoláčci pomalu s mateřskou školou loučí a malé, tříleté děti
se teprve do školky chystají.Vstup do mateřské školy je velice důležitým mezníkem v životě dítěte. Musí se naučit žít v kolektivu, přijmout pravidla, vytvořit si svůj názor, obhájit si
ho, přijmout i názor někoho jiného. Nejmladší děti se učí sebeobsluze, samostatnosti, dodržovat hygienické návyky. Chceme dát dětem to nejlepší. Je to běh na dlouhou trať, chce to
hodně trpělivosti, lásky a porozumění nejen z naší strany, ale i ze strany rodičů a ostatních,
kteří na děti působí.
V letošním školním roce jsme také do jednotlivých tříd rozdělily děti různě staré. Vedle
sebe si se stavebnicí hraje čtyřletá holčička i chlapeček s odkladem školní docházky. Takto
sestavené třídy dětí se nám dobře osvědčily. Mladší děti se snaží svým starším kamarádům
vyrovnat a starší se učí toleranci, poradit, pomoci mladším.
V předškolním vzdělávání se mnohé změnilo. Děti dnes nejsou k žádným činnostem
nuceny. Nemusí sedět v kruhu na židličkách a účastnit se celou dobu společné aktivity učitelkou připravené. Nemusí sborově opakovat text básničky, či všichni společně kreslit. To
však neznamená, že si mohou dělat, co chtějí. Snažíme se připravit pro ně pestrou nabídku
k tématu, kterému se v týdnu věnujeme. Chceme, aby si každé mohlo vybrat to, co je baví.
Vedeme děti k samostatnému rozhodování při výběru činností i k úklidu po sobě. Vědomosti získávají při hrách, ať už pohybových, napodobivých, ve kterých se odráží práce
i chování dospělých, když si vyprávíme nebo když dramatizují určité situace. Mezi dětmi
není tolik rivality a kolektiv je stmelenější, To, že se spolupráce mateřské školy a rodiny
daří a děti dělají pokroky, ukázaly zápisy nanečisto a později i ty skutečné do ZŠ.
Jak probíhají „zápisy nanečisto“?							
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V lednu si předškoláci mohli vyzkoušet, jak bude vypadat skutečný zápis do 1. třídy
základní školy. Pozvali jsme mezi nás do MŠ rodiče, kteří nám pomohli s organizací. Děti
měly možnost ukázat, co se naučily, jak umí odpovědět na otázky, jak jsou obratné, rychlé,
jak reagují v přítomnosti osoby, kterou neznají. Rodiče zase na oplátku mohli srovnat svoje
dítko s jiným, vidět ho pracovat a plnit úkoly.
Měly jsme připraveno několik stanovišť, kde děti poznávaly barvy, tvary, písmena, hledaly hlásku na začátku slova, zaznamenávaly počet slabik, vyprávěly pohádku podle obrázku, recitovaly, zpívaly, kreslily postavu, která by měla mít všechny části těla, v tomto věku
by měla být již propracovanější. Dále ukázaly, jak jsou zdárné v zavazování tkaniček, zapínání knoflíků, zipu. Za své výkony se jim dostalo pochvaly nejen od nás, ale i od maminek.
Chtěly bychom ještě zmínit, že se po celou dobu, kdy dítě navštěvuje MŠ, snažíme připravit jej pro život. Je však důležité - jak. Dnešní doba je zaměřena na získávání vědomostí,
organizování činností dětí do kroužků a porovnávání výkonů jednotlivých dětí. Rodiče sledují, co ještě musí děti stihnout, naučit se, vytvořit. Ne všichni si ale uvědomují, že mnohdy důležitější než výkon je naučit děti vnímat lidi kolem sebe pozitivně. Že nemají dělat
druhým to, co nechtějí, aby jiní dělali jim. Učíme je řešit problémy, se kterými se mohou
v životě potkat (pomocí různých pohádek a příběhů ze života), nebo že nastanou situace,
kdy zájem kolektivu budou muset upřednostnit před zájmem vlastním. Učíme je lidskému
chování, které je mnohdy více než vědomosti a bohatství.
Přejeme tedy Vašim dětem, aby byly co nejvzdělanější a ve svém životě co nejúspěšnější. Aby Vám jednou, až nastane čas, kdy budete potřebovat, uměly podat pomocnou ruku.
A nejen Vám rodičům, ale i někomu jinému, kdo bude pomoc potřebovat. (Mgr. Svobodová).
		

Za kolektiv mateřské školy Jana Kuchtová a Radka Nováková

Zveme rodiče a jejich děti

k zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy,
který proběhne po dohodě se zřizovatelem
ve dnech 29. 04. – 30. 04. 2013 od 1000hod. do 1500hod.
Zapsány budou děti na školní rok 2013 – 2014,
které dosud mateřskou školu nenavštěvovaly.
Těší se na Vás učitelky a děti z Mateřské školy v Jemnici.

Kam kráčíte, seřizovači? Aneb – jako přes kopírák…
Kdybych vzala článek z loňských dubnových Jemnických listů
s nadpisem „Kam kráčíte, seřizovači?“, někteří z Vás, milí čtenáři, by si
mohli pomyslet - … to snad zkopírovala.
Ten článek byl o krajské soutěži v Programování a obsluze CNC
strojů, ve které družstvo mechaniků seřizovačů ze Střední školy řemesel
a služeb v Moravských Budějovicích zvítězilo.
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Letošní krajské kolo soutěže zručnosti strojírenských oborů Kovo Junior 2013 se konalo
pod názvem ŘEMESLO VYSOČINY 2013. Probíhalo na Střední škole technické ve Žďáru
nad Sázavou ve dnech 25. – 26. února a naši hoši opět vyhráli! Do Žďáru odjelo dvoučlenné
družstvo – Václav Krajíček a Patrik Vobůrka – pod vedením učitele Karla Dočkala. Soutěžili s dalšími šesti družstvy, přičemž soutěž byla rozdělena do dvou částí: praktická část se
týkala zpracování řídícího programu podle výkresu, druhá část byla zaměřena na odborné
znalosti. Naše družstvo obsadilo první místo, v jednotlivcích byl Václav Krajíček na prvním místě, Patrik Vobůrka na místě druhém.
A protože podle pravidel Cechu KOVO ČR postupují do celostátní soutěže dva nejlepší
účastníci, pojedou kluci z Moravských Budějovic. Celostátní kolo se konalo po uzávěrce
JL, takže výsledek se z těchto řádků nedozvíte. Můžete jej však zjistit na našich webových
stránkách, kde jsou umístěny nejen zprávy a výsledky, ale také fotografie.
Kromě soutěže absolvovali účastníci také exkurze do žďárských podniků – jednak
do ŽĎASu a jednak do firmy Hettich vyrábějící nábytkové kování.
A - nyní opět přes kopírák - když už budete nahlížet do školní fotogalerie, podívejte se
na fotky z letošního maturitního plesu – ti kluci jeli totiž na soutěž dva dny po našem plese.
Jak tam to mechanikům seřizovačům slušelo, můžete posoudit sami /opravdu, vloni to bylo
také tak/.
A opět kráčí dál … k maturitní zkoušce…
Yvona Švaříčková, učitelka a Karel Janoušek, vedoucí učitel

Zprávy z Gymnázia Dačice

Lyžařský kurz

Letošní lyžařský kurz primy, sekundy a zájemců z kvinty a 1.
ročníku se odehrál v Krkonoších ve ski areálu Aldrov. Každý den
byla na programu ranní rozcvička, snídaně, dopolední sjezdový výcvik, oběd, polední klid, který se ovšem na mnoha pokojích tak úpl24 / Jemnické listy / duben 2013

ně nedodržoval a dále odpolední výcvik – nejčastěji na běžkách. Každý večer byl bohatě
naplněn. Promítali jsme si fotky, hráli hry a pouštěli filmy, např. Krakonoš a lyžníci nebo
Snowborďáci. Závěrečný večer patřil maškarnímu karnevalu.
Snad každému se líbilo sjezdové lyžování, i když někteří byli úplní začátečníci. Naopak
nekonečné šlapání do kopce na začátek sjezdovky, které jsme zezačátku absolvovali, nám
dělalo problémy.
Nezapomenutelný zážitek představoval celodenní výlet na běžkách – na Rezek či
na Dvoračky, kde jsme si dali v restauraci zasloužený oběd. Dalším nezapomenutelným
zážitkem byly závody. Dopoledne slalom na sjezdovce a odpoledne běžecký okruh.

Na lyžařském kurzu se nám (snad kromě běžkování a ranního vstávání) líbilo úplně
všechno. Naše třída, sekunda, se zná už druhým rokem, ale řekla bych, a nejen já, že nás
společný týden na horách o hodně sblížil. Více jsme se poznali a více si rozumíme.
Denisa Hledíková, Katka Teplá a Jana Vacková, studentky sekundy
Florbalistům chyběl jeden gól k postupu do republikového finále
V pátek 22. února 2013 odjelo v půl páté ráno družstvo chlapců Gymnázia Dačice společně s diváky do západočeské metropole Plzně, kde se konala kvalifikace o „Republikové
finále AŠSK ČR ve florbalu SŠ“. Do této kvalifikace postoupila vítězná družstva chlapců
a dívek z Jihočeského, Středočeského a Plzeňského kraje.
V kategorii chlapců odehrála turnaj družstva Gymnázia Benešov, Gymnázia Rokycany
a Gymnázia Dačice. Hrálo se systémem každý s každým na tři třetiny po 10 minutách.
V prvním zápase družstvo Gymnázia Dačice nastoupilo proti družstvu Gymnázia Rokycany. Hned v začátku zápasu jsme vsítili dvě velmi důležité branky, které uklidnily naše
hráče. Ti byli v tomto zápase velmi aktivní, měli pohyb a zaslouženě vyhráli 6:2.
V rozhodujícím zápase nastoupilo naše družstvo proti družstvu Gymnázia Benešov.
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K vítězství v turnaji a postupu do finále stačila našim borcům remíza. První třetina vyšla
lépe soupeři, který vsítil dvě branky. V druhé třetině bylo aktivnější naše družstvo, které
se snažilo snížit daný stav utkání, ale třetina skončila bez branek. Brankář A. Morávek vychytal ve druhé třetině nájezd, který byl nařízen za faul na unikajícího hráče.Ve třetí třetině
jsme opět vyvíjeli tlak na soupeře, který přinesl úspěch v podobě snížení stavu na 1 : 2.
V posledních pěti minutách vyvinuli naši chlapci drtivý tlak, bohužel nám chybělo sportovní štěstí a vyrovnat se nepodařilo ani po odvolání brankáře. V rozhodujícím zápase turnaje
tak vyhrálo šťastnější družstvo.
Mgr. Karel Chalupa
Další informace ze života školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Služby LSPP stomatologické
1. 4. po
MUDr. et MDDr. Denk K. Okružní 964/11, Třebíč
568 853 087
6. 4. so
MUDr. Denková L.
Okružní 964/11, Třebíč
568 853 087
7. 4. ne
MUDr. Divišová M.
Rouchovany 260		
568 865 214
13. 4. so
MUDr. Boshnyaková L.
Vltavínská 1346, Třebíč
568 844 194
14. 4. ne
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
20. 4. so
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
21. 4. ne
MUDr. Fafílková B.
Vltavínská 1346, Třebíč
568 843 785
27. 4. so
MUDr. Filipský Fr.		
Tovačovského sady 78, Mor. Budějovice
								
568 420 923
28. 4. ne
MUDr. Formánková L.
Fišerova 1602, Mor. Budějovice
								
568 421 003
MUDr. Karla Chvojková

Milí čtenáři,

Informace z městské knihovny

právě uplynulý měsíc březen nám v knihovně velmi rychle utekl - byl to měsíc návštěv
našich nejmenších čtenářů - nejen, že přišly na besedu o zvědavém štěňátku všechny třídy
jemnické mateřské školy, ale přijeli za námi i školáci z Lubnice a těšíme se také na návštěvu
z Mateřské školy Vratěnín (foto z besed na www.mesto-jemnice.cz odkaz městská knihovna).
Pro starší děti je připraven opět známý Pizza kvíz probíhající od 10. do. 17. dubna,
tentokrát s názvem „Znáš Jemnici?“. Doufáme, že počtem zúčastněných překonáme prozatimní rekord z loňského roku – 59 soutěžících.
Z nových knih:
Procházková Iva – Nazí: román zachycuje dnešní sedmnáctileté v jejich každodenních
dramatech, jejichž konec je nepředvídatelný. Pět příběhů, které vypovídají o dnešní dospívající generaci.
Hakl Emil - Skutečná událost: hlavní postavy románu jsou tři kamarádi. Jeden z nich
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– vypravěč – se ocitá v Oslu těsně po tragické střelbě na ostrově. Na cestu si bere (jako
četbu do letadla) knihu o německé teroristické skupině RAF. Z tíživé atmosféry se vrací
zpět do Prahy. V ději se mísí útržky z historie německé RAF s letargickou českou realitou,
milostná zápletka s vůlí aspoň jednou udělat něco, co by postihlo pravého viníka.
E. L. James - Padesát odstínů šedi = Fifty Shades of Grey: první díl erotické trilogie.
Heřmánková Hana - Naše povedená mamička: autobiografická kniha české dětské lékařky žijící v Německu. Povedená mamička Hany Heřmánkové je neobvyklá literární hrdinka vzbuzující v životě možná rozpaky, ale v knize napsané její tolerující dcerou spíš
veselí a dokonce sympatie.
Peterová Zuzana – Když duše bolí: další příběhy z deníku psychoterapeutky.
Akhtar Hyad – Americký derviš: strhující román o muslimské rodině, která se z Pakistánu přistěhovala do USA a v osmdesátých letech, dlouho před jedenáctým zářím, se snaží
v novém prostředí vyrovnat s vírou, vlastní identitou a americkým způsobem života.
„Otevírací“ soboty v dubnu a květnu 2013:
27. 4. 2013

od 830 do 1030		

4. 5. 2013

od 830do 1030

Připravujeme:
5. dubna – Noc s Andersenem		

od 10. dubna – Pizza kvíz

Květen - beseda se spisovatelkou Terezou Boučkovou
P. S. pro majitele psů: v knihovně si můžete zdarma vyzvednout sáčky na psí exkrementy.

Oznámení

Pracovnice knihovny

Kadeřnictví Pavlína Musilová oznamuje, že od 1.4.2013 se provozovna přemisťuje do přízemí Podnikatelského inkubátoru (vedle výtahu).
Pavlína Musilová

Christos voskres!
„Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu,
neboť Veliký je ve tvém středu - Svatý Izraele.“ Iz 12,6
Velikonoční poselství je pro každého člověka dobrou zprávou.
Smrti již nepatří poslední slovo a moc zla nebude navždy triumfovat. Hřích proti víře je jednou provždy přemožen dílem odevzdanosti Syna do Otcovy vůle. Syn Boží a syn člověka se nenechal
odloučit od programu Lásky vynesením nespravedlivého rozsudku
a následnou skutečností kříže. Pro Římany a Řeky bylo jeho jednání čirým bláznovstvím proti zdravému rozumu a pro Židy nepřijatelnou potupou Božího majestátu. Jejich představa o Mesiáši
nepočítala s lidskou zranitelností.
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Čím je Paschální událost pro nás, o tom píše sv. Augustin, když vysvětluje slova 140.
žalmu: /Volal jsem k tobě, Pane.../
Když se den nachyloval k večeru, položil Pán na kříži svůj život, aby jej opět přijal… /Jan
10,17.18/ nejen On, ale i starý člověk byl v nás spolu s ním ukřižován, /Řím 6,6/ a byl to právě
hlas našeho lidství, jenž zvolal ono „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil.“ /Mt 27,46/
To je tedy ta večerní oběť: utrpení Páně, Kristův kříž, spasitelná krvavá oběť, celopal
milý Bohu. A tuto večerní oběť učinil Pán ve svém vzkříšení obětí jitřní.
„Starý člověk v nás byl,“ tak znějí apoštolova slova, „byl spolu s ním ukřižován, aby
ztratila svou moc hříšná přirozenost a my abychom hříchu už neotročili.“ /Řím 6,6/
Bratři a sestry. Křesťanské Velikonoce jsou slavením Kristova vykupitelského díla a zároveň jeho zpřítomněním v životě každého člověka, který se z lásky vydá do vůle Otcovy,
je ochoten jít až na kříž.
„Smrt a život se střetly, podivný souboj svedly, Pán žití usmrcen vládne živý.“ /Velikonoční zpěvy /
Přeji Vám všem, aby letošní Velká noc se stala v životě každého z Vás oslavou nového
- vzkříšeného života Krista v nás a mezi námi. Skutečnou slavností Jitřní oběti Ježíše opět
živého, který je Kyrios, který je Pán. Kristus mezi námi. Je a bude.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Co je nového v dubnu

V televizi blikají večerní zprávy, zatímco venku nás oslepuje denní světlo. Není to šílené? Nový papež se v Římě ještě ani nezabydlel a my abychom už pomalu oblékali kraťasy.
Slunce si zřejmě myslí, že si u nás šplhne, když bude zase zapadat za Jandovem. Kapánek
moc na naši bezbrannou psychiku. Půjde-li to takhle dál, už vidím, jak se do Jemnice valí
cirkus a první jarní bouřka. To pak přestanou vonět fialky a začne příprava na Barchan.
Při pohledu na tančící roje oživlých jepic jsem si v neděli uvědomil, že je čas namontovat do oken ochranné sítě. Zrovna jsem pozoroval mraveniště nahoře u lesa. Ani byste
nevěřili, jak se mi z toho hemžení točila hlava. Stejně to vypadalo v posledních dnech na finančních úřadech. Jenže v Jemnici žádný není, a tak se musím jezdit dívat do větších měst.
Duben má sice pouhých třicet dnů, ale je frajer, jako by jich měl dvakrát tolik. A co
hlasů a hlásků má! Ráno se mi stojícímu na zastávce autobusu ozvalo milostné ptačí vrzání.
Hrklo ve mně, na moment jsem si vybavil samé krásné a dávno ztracené věci. Pouštěl jsem
je (ač nerad) z hlavy, když jsem musel nastoupit a odjet. Při mém návratu z většího města
už Jemnice spala a s ní mlčely i místní kukačky. Zato strakapoud řečený datel ještě minutu
bezohledně bubnoval do dutého místa na stromě.
Vy, co jste si dosud nestihli všimnout, že v zahradách a na polích je zaseto, s tím už moc
nenaděláte. Apríl znamená „otevírač“. Tak jako se otevírají pupence stromů, tak se otevírají
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i staré rány. Náhle vidím před sebou možnosti, kterých jsem nevyužil. A stačilo by se bývalo
jen zbavit výmluv a lenivých zlozvyků.
Na druhé straně jsem po celý rok poctivě skladoval účtenky, jízdenky, reklamy včetně
adres. Co teď s tím archivem? Muzeum ho nechce. Proplatit mi to nemá kdo. Nezbývá, než
to shrábnout na ohniště, či do kompostu, tak jako se shrabuje zbylé loňské listí. Nebo jak se
z půd a sklepů vyklízí všelijaké haraburdí. Ať vás ani nenapadne hledat pro ně nové místečko v kůlně, či v koutě zahrady! Co je hořlavé, ať shoří, nejpozději při pálení čarodějnic. To
ostatní poputuje do kontejnerů. Udělejte nad starými věcmi kříž, osud jim budiž milostiv.
Leckde vynášejí před dům to, co se už k ničemu nehodí a co už nikdo nechce. Člověk
občas dostává strach, že by tak mohli jednou vynést i jeho. Je nasnadě otázka, jestli se k něčemu kloudnému ještě budeme hodit. Lze se každoročně recyklovat? Snad ještě existuje
někdo, komu jsme užiteční. Nenajdete-li v okruhu svých známých nikoho, zamyslete se
nad sebou.
Milan Růžička

Doplňující informace k dolování stříbra v Jemnici

Beseda, která proběhla 16. 1. tohoto roku v zasedací místnosti radnice, byla zajímavá
a poučná. Chtěl bych se podělit s občany o několik informací, které by je také mohly zajímat.
Pamětník – můj otec mi říkal, že v době provozu cihelny pana Antonína Pokorného
na místě dnešního koupaliště byla objevena štola. Pravděpodobně se jednalo o pozůstatek
dolování nebo hledání stříbrné rudy. Tato informace se šířila po Jemnici v té době a na kolik
je pravdivá, nevím.

Cihelna pana Antonína Pokorného, která se nacházela
na místě dnešního koupaliště (cca 40. léta min. století)
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Hlavní budova tehdejší cihelny se nacházela přesně v místě dnešního velkého bazénu.
Při odebírání hlíny pro cihlářské výrobky se štola údajně objevila ve svahu v jihozápadním
směru. Já osobně jsem měl možnost se důkladně seznámit s celým areálem dnešního koupaliště, když jsem pracoval jako údržbář Správy majetku města. Při opravách oplocení jsem si
všiml určité zajímavosti. Terén v horní části svahu směrem k Podolí je plný různě velkých
proláklin. Mohl by to být pozůstatek po dolování nebo hledání rudy.
Ještě bych chtěl uvést jednu, snad také zajímavost. Součástí organizace práce při těžbě
surovin, hlavně drahých kovů, byla činnost tzv. „kverka“. Tito byli finanční podílníci, podléhali městským konšelům a královskému rychtáři. Poskytovali také někdy finanční úvěr
horníkům, aby si mohli pořídit nutnou výbavu, hlavně nářadí. Z řad kverků se volil tvz.
„perkmistr“, který vykonával hlavní dohled, rozděloval úkoly a vyplácel mzdu. Za vlády
císařovny Marie Terezie bylo nařízeno lidem, aby kromě křestního jména měli také příjmení. Vodítkem mnohdy bývalo pro určení příjmení povolání dotyčného člověka. Ve dvou
domech v naší Dělnické ulici bydleli dva bratří, kteří se jmenovali Kverek. Jejich příjmení
bylo možná pozůstatkem činnosti jejich předků v Jemnici. Tito lidé už v naší ulici nejsou,
zemřeli koncem minulého století a jejich potomci se už jmenují jinak.
František Železný

Dějiny jemnických organizací

Jemnické skauty a zaměstnance „Jemči“ i čtenáře Jemnických listů snad potěší nové
soubory v počítačovém archivu kultury MěÚ Jemnice. Soubory získáte mailem na adrese
kultura@mesto-jemnice.cz nebo přímo u redaktorky Jemnických listů paní Dany Babišové
na radnici v kanceláři č. 9. Nové soubory jsou o dějinách Balíren obchodu a o skautingu
v Jemnici. Obojí nyní můžete mít ve svém počítači nebo elektronické knize.
Pro Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka vydávaný za mojí redakce Muzejním
spolkem v Moravských Budějovicích, svazek II., 2008, ISBN 978 – 80 – 254 – 2826 – 9,
zpracoval pan Vladimír Hrbek „Dějiny Balíren obchodu v Jemnici“. Článek na str. 302
– 318 je doložený 12 fotografiemi, 1 dokumentem, přehledem investic do staveb a techniky,
přehledem výroby a seznamem zaměstnanců; pro strany 319 – 332 sborníku bratři a sestry Adam Slaninka, Dana Reegenová, Ervín Reegen a Pavlína Honzíková sepsali „Dějiny
skautingu v Jemnici“. U studie je 9 skupinových fotografií, na kterých se poznáte nebo
nepoznáte, že jste tak jako Světlušky či Junáci tenkrát vypadali. Rovněž je připojen přehled
táborů Skautského střediska v Jemnici do r. 2008. Vzorem zpracování dějin jemnických
organizací nám byli učitelé, kteří podali přehledné a přesto podrobné dějiny školství v Jemnici (1973, 1998).
MUDr. Ladislav Hosák CSc.

Musí být v Jemnici kultura Popelkou?

V č. 3 Jemnických listů (JL) píše na str. 13 Ing. J. Kopr: „...přestože to nebylo vůbec naším záměrem, začíná to, co jsme vůbec nechtěli, a to je přestřelka na stránkách JL. K tomu
se určitě uchylovat nechceme.“ A pročpak ne? Vždyť ona „přestřelka“ v č. 1-3/13 byla tím
nejzajímavějším, co se v poslední době na stránkách JL vyskytlo! Právě od toho by městské
(obecní) časopisy a zpravodaje měly především být. Neměly by sloužit pouze jako hlásná
30 / Jemnické listy / duben 2013

trouba radnice. Hlavně by měly poskytovat občanům (spolkům, sdružením) možnost svobodně se vyjádřit ke všemu, co se v městě děje. Samozřejmě i kriticky, pokud je tato kritika
věcná a není vulgární ani lživá. Bohužel, v JL se nepohodlné kritické příspěvky donedávna
odmítaly. Prý už je to teď jiné – no, uvidíme...
Sdružení nezávislých kandidátů (SNK, v zastupitelstvu zasedají pánové Finda, Fukal,
Hanák, Kopr a Reegen) kritizovalo činnost současného vedení města už v JL č. 4/2009. Ani
tehdy, ani tentokrát se však nezmínilo o oblasti, kterou zřejmě nepovažuje za důležitou,
která však už dlouhá léta patří v Jemnici k nejbolavějším – o kultuře. Pravda – v r. 2009
SNK konstatovalo, že „takřka nepozorovaně dochází k faktické likvidaci historické slavnosti Barchan“. To je samozřejmě pravda, SNK ovšem zapomnělo dodat, že základem této
likvidace bylo přeložení Barchanu z neděle na sobotu v r. 1987 – a hádejte, kdo byl tehdy
předsedou MěNV?
Tak tedy kultura... Před časem proběhla v zastupitelstvu diskuse o tom, zda Jemnice
potřebuje kulturní středisko. Výsledek: nic takového nepotřebujeme, úplně stačí, jak to
je, zřízením KS by se stejně nic nezlepšilo, akorát by to stálo plno peněz... No – a podle
toho to vypadá. Stačí porovnat nabídku kulturních programů v Jemnici a okolních městech
na stránkách Jarmarku. V Jemnici není až na výjimky žádné hodnotné divadlo, žádný hodnotný koncert, žádná hodnotná výstava (s rodáky Havelkou a Šlezingerem máme na pár
let dopředu vystaráno)... Vrcholem jemnické kultury je každoroční oblíbená produkce pár
chlapů v podprsenkách... V r. 2006 (ještě za „rudého“ vedení města) jsem do JL napsal
článek o devastaci jemnické kultury, včetně Barchanu, v němž jsem mj. navrhl celou řadu
možných akcí i námětů k další diskusi. Článek nebyl otištěn „pro nedostatek místa“. Přitom
tehdy jiné, rozsahem srovnatelné články vycházely. Místo bylo i na (pro rozvoj města zřejmě nepostradatelná) sdělení o významu proskurníku a skorce vodního! Totéž se opakovalo
i v r. 2007, kdy radnice byla už „modrá“...
Čímž se nenásilně dostávám k JL, které tvoří nedílnou součást jemnické kultury. Tu
zřejmě ovládá „parta kluků (tady spíš děvčat), co spolu mluví“ a doufají, že to tak zůstane
už napořád. Ještě před pár měsíci byla předsedkyní redakční rady (RR) dokonce dívenka
sotva odmaturovavší! Mimochodem: proč není složení RR uvedeno v tiráži JL? Občany
by nepochybně zajímalo! Je naprosto jisté, že obsah JL byl donedávna silně cenzurován
(stalo se mi to v následujících letech ještě několikrát). Naposled, tuším, v č. 10/2011, kdy
jsem reagoval na ostudné a servilní opěvování vynikající úrovně v JL v předchozím čísle
(vzpomínáte: ...žasnu, výborné!... chválím, chválím!... na jedničku!... výborné! ... hluboce
smekám!...tleskám!...skláním se před Vámi!).
Přitom je to přesně naopak: JL jsou po všech stránkách špatné! Rozebral jsem tehdy
v onom neotištěném článku všechny zjevné nedostatky tohoto periodika. Snad se článek
najde v archivu JL (pokud něco takového existuje), možná najdu kopii. K lepšímu se od té
doby nezměnilo nic, snad jen chyb je o pár desítek míň...
A zajímavá věc! V r. 2000 měla Jemnice asi 4300 obyvatel a náklad JL byl 1750 kusů.
V r. 2013 máme obyvatel stejně, avšak náklad stoupl na 2200 kusů! Pročpak to? Ten zmíněný článek končil tehdy nějak takhle: „Skutečnou potřebu výtisků JL zjistíme velmi snadno
tak, že je zpoplatníme, byť pouhou pětikorunou. Rázem poznáme, kolik lidí má o JL skutečný zájem a kolik je zadarmo využívá k úplně jiným věcem než ke čtení.“
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Jsou všechny zmiňované důvody pro existenci kulturního střediska dostačující? Jsem
bezvýhradně přesvědčen, že ano! Na onu jistě případnou otázku, kde na to město vezme,
nabídl na listopadové schůzi zastupitelstva zajímavou odpověď Ing. E. Reegen ze SNK.
Vznesl totiž na vedení města dotaz, jak je možné, že LD Javoří zaplatilo v r. 2012 za 65 ha
lesů, které pro město obhospodařuje, asi 455 000 Kč, kdežto organizace, která hospodaří
na 120 ha v městských lesích, pouze 80 000 Kč. Jednoduchou trojčlenkou zjistíme, že ono
poslední číslo by mělo být zhruba 10x vyšší...!
Za to už by se slušné kulturní středisko dala ufinancovat – co myslíte?
Luboš Tesař

Paměti Jana Kopečka

V Jemnických listech vycházejí na pokračování, trochu nepravidelně, moje „Paměti,
aneb Jemnice, malý kluk a druhá světová válka“. Jsou míněny jako dokument o zmíněné
době vnímané obyčejnými lidmi a viděné dětskýma očima. Mělo by to být vyprávění co
nejpravdivější, ale při kombinování dokumentů, cizích vyprávění a vlastních zkušeností
došlo někdy k nepřesnostem, které si, jak se domnívám, hlavně v souvislosti s panem Hubertem Crhou a s paní Poskočilovou zaslouží korekci.
V červnu 1945 přišel za mým otcem Hubert Crha v anglické uniformě, nikoliv přímo
z Dunkerque, jak jsem se na základě dětských vzpomínek domníval, nýbrž z Žinkov u Plzně,
kam už tehdy byla jeho jednotka přesunuta. Z Rakouska přivedl své odsunuté sourozence
Vlastu a Libora až v prosinci 1945 a ne už během zmíněného „opušťáku“. Jeho nevlastní matka se vrátila až o rok později. Otec odsunut nebyl a byl vyšetřován pro své postoje za války.
Tady mu pomohla paní Poskočilová, pro niž za války představoval akutní hrozbu, když (prý
v zájmu jeho dětí) odmítla proti němu svědčit. I toto ukazuje ryzí charakter paní Poskočilové.
								

Jan Kopeček

Přehled kulturních pořadů
13.4.2013

Akce „Čistá Jemnice“

10 hodin

- sraz účastníků u kostela sv. Stanislava

		

- přijďte s námi uklidit Jemnici, nezapomeňte si vzít pracovní rukavice

		

- pořadatel Mladí za rozvoj Jemnice, o.s.

00

13.4.2013

Textilní mánie

14 hodin
		

- workshopy zaměřené na různé druhy práce s textilem, metody tkaní,
malování či plstění

00

		

- vestibul KD v Jemnici

		
- pořadatel AlterNaiva o.s.
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20.4.2012

XX. ročník Jarního pochodu ke Dni Země

800 -1000		

- start u skautské klubovny, trasy 10, 15, 25 a 40 km

		

- na trase hry a soutěže o ceny, malé lanové centrum

		

- zpřístupněna věž kostela sv. Stanislava, v cíli občerstvení

		
		
		

- startovné 30,- Kč, pro účastníky s vlastními turistickými holemi
20,- Kč
- pořadatel Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jemnice

20.4.2013

Jemnický Jaro Fest 2013

1900 hodin
		

- Děda Mládek Illegal Band, Koblížc!, The Snuff, AppEND X, Vigo, 4K,
M. Kubín, V. Novaková

		

- KD Jemnice, předprodej vstupenek zajišťuje TIC Jemnice

		

- pořadatel Jemnický Fest

26.4.2013

Carmen a Flamenco – Španělský večer

2000 hodin

- vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek v TIC, 721 508 737

		
		

- účinkují: Edita Adlerová, sólistka – zpěv, doprovodná skupina M. Žáry,
tanečnice flamenca Lolita Lola Karpenko

		

- kino Jemnice

		

- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

27.4.2013

Dětské čarodějnické disco

13 hodin

- vstupné 50,- Kč, masky zdarma, soutěže o slosovatelné věcné ceny

		

- zahradní restaurace U Srnců

		

- pořadatel MO ČSSD Jemnice a restaurace U Srnců

30.4.2013

Pálení čarodějnic

18 hodin

- scénka u budovy bývalého soudu (č.p. 96)

1815 hodin

- průvod do areálu bývalého PS útvaru

18 hodin

- zažehnutí ohně, občerstvení zajištěno

		
		

- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s občanským sdružením Mladí
za rozvoj Jemmnice a Správou majetku města Jemnice, s.r.o.

00

00

45

*****
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12.5.2013

O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku

1500 hodin

- divadelní pohádka pro děti a jejich rodiče

		

- vstupné 30,- Kč, dospělí 50,- Kč

		

- kino Jemnice

		

- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

18.5.2013

UDG v Jemnici

20 hodin

- vystoupí skupina UDG a Vigo

		

- KD Jemnice

		

- pořadatel Jemnický Fest

31.5.2013

Hudební slavnosti 2013

19 hodin

- vystoupí František Nedvěd s kapelou

		

- žáci ZUŠ v Jemnici a děti z Dětského domova v Jemnici

		

- kino Jemnice

00

00

		
		
		

- vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek od 1.5.2013 v TIC,
 721 508 737
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

so 6.4.2013		

Program kina – duben 2013
Bourneův odkaz			

Thriller USA 2012, 134 min., přístupno od 15 let

začátek v 1930 hodin
vstupné 59+1

Elitní agent a zabiják Aaron Gross v podání Jeremyho Jennera v akci. Dále hrají: Rachel
Weiss, Edward Norton, ad.
so 27.4.2013		

Můj pes Killer 		

Drama ČR/SR, 2012, 87 min., do 12 let nevhodné

začátek v 1930 hodin
vstupné 59+1

Dramatický příběh ze současnosti se dotýká aktuálních otázek naší současnosti jako jsou
rasismus, nezaměstnanost a problémy disfunkční rodiny. Hrají: Adam Mihál, Irena Bendová, Libor Filo, ad.

Textilní mánie

V sobotu 13. dubna 2013 ve vestibulu Kulturního domu v Jemnici organizuje AlterNaiva o.s. od 14 hodin workshopy zaměřené na různé druhy práce s textilem, metody tkaní,
malování či plstění. Textilní mánie je pro každého, kdo chce obohatit šatník nebo zkrášlit
svůj starý outfit. Během akce bude možné si na vlastní ruce vyzkoušet na deset způsobů
vytváření doplňků k oblečení, zábavě a pro inspiraci. K dispozici bude také odpolední čaj,
tematická diskuse a pro rodiče dětský koutek.
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Workshopy budou probíhat zároveň a Vy, jako návštěvníci, budete mít příležitost využít
všechny nabízené aktivity postupně. Na místě Vás čeká různá literatura s nápady a návody
a samozřejmě prostor pro dotazy a sdílení zkušeností. „Chceme vytvořit příjemné prostředí,
kde se zvědavě potkáme u společných zájmů a přitom se naučíme i něco nového“, vysvětluje Petra Ferdanová z občanského sdružení AlterNaiva.
Mezi plánované workshopy / dílny patří:
•

háčkování, pletení, 			

•

tři tkalcovské metody,

•

malování na textil,

•

šití na stroji (malé tašky),

•

ruční textilní výroba mašlí, kytek,

•

plstění ovčí vlnou za sucha.

Akce je určena všem, kteří mají zájem o nové věci v této oblasti bez rozdílu pohlaví
a věku. Cena za účast na jednotlivých workshopech je dobrovolná a bude možné si výtvory
po dohodě odnést domů.
Dotazy směřujte na mail p.ferdanova@gmail.com nebo facebook.com/alternaiva
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za AlterNaiva o.s. Ondřej Ferdan

Jemnický Fest opět otevírá festivalovou sezónu
Jaro se hlásí o svoji moc a louky a velká prostranství jsou natěšeny na novou festivalovou sezónu. Organizátoři Jemnického Festu se také pilně připravují na její zahájení. Ta letos
oficiálně začne v sobotu 20. dubna 2013 v jemnickém kulturním domě.
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I pro letošní rok jsou na programu známá i méně známá jména. Mezi ta známá patří legendární skupina Děda Mládek Illegal Band, která je známá přezpívanými písničkami Ivana
Mládka. Do Jemnice také zavítá skupina Koblížc!, která získala prestižní ocenění v Českém
Slavíku - Objev roku 2012. Na pódiu se dále vystřídají kapely The Snuff, AppEND X. O přestávce se předvede taneční skupina 4K. Celou noc uzavře zábavová kapela Vigo z Jihlavy.
Jako moderátoři a zároveň zpěváci budou na scéně Martin Kubín a Veronika Novaková.
Vstupenky jsou v předprodeji za 170 korun v TIC Jemnice. „Pro letošní rok jsme si pro
návštěvníky z okolí, kteří nemají možnost zakoupit vstupenky v předprodeji, připravili zakoupení vstupenek online,“ uvedl jeden z organizátorů Jirka Prokeš. Vstupenky bude také
možné zakoupit na místě v den konání od 1900 hodin na pokladně. Bližší informace jsou
aktualizovány na www.facebook.com/JemnickyFest a www.nkn.jemnice.cz.
Jirka Prokeš

Výroční schůze MO KDU-ČSL Jemnice
Zveme všechny členy Místní organizace KDU-ČSL Jemnice na výroční schůzi, která se
uskuteční v neděli 7. dubna 2013 od 1400 hodin v Bistro-Restauraci Sluníčko.
Za MO KDU-ČSL Jemnice předseda Miroslav Prokeš

Jarní pochod ke Dni Země
V sobotu 20.4.2013 se v Jemnici uskuteční již XX. ročník tradičního Jarního pochodu ku příležitosti Dne Země (22.4.). Vybírat můžete z tras 10, 15, 25 a 40 km, které vás
provedou přírodními krásami v okolí Jemnice. Vyrazit na některou z tras můžete od 800
do 1000 hodin od skautské klubovny na dopravním hřišti (u autobusového nádraží). Na startu i během trasy pro vás budou připraveny zajímavé hry a soutěže o ceny. Zpřístupněna bude
také věž kostela sv. Stanislava. Připravujeme pro vás malé lanové centrum přímo na trase
pochodu. V cíli nebude chybět ani zasloužené občerstvení. Startovné je 30,-Kč za účastníka
(pro účastníky s vlastními turistickými holemi je startovné sníženo na 20,- Kč). Akci pořádá
organizace „Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jemnice“. Těšíme se na Vaši účast.
Za organizátory pochodu Tomáš Endl
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Nábor do skupiny Lucemburk
Nabíráme slečny či paní na pozici dvorních dam. Pokud máte rády historii, tanec a zábavné scénky, tak je to právě určeno Vám, milé slečny a dámy. Ozvat se můžete vedoucímu
skupiny panu Jiřímu Prokopovi na tel. číslo 728 218 342, nebo zajít na pravidelnou schůzku skupiny, která se koná vždy v pátek a v sobotu v 1900 hod. v klubovně pod kulturním
domem.
Za členy skupiny Lucemburk Tomáš Rousek

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
V pokoji na stole
kytička voní,
je pro toho,
co narozeniny slaví
Přijde den, kdy každý slaví svoje narozeniny. Dopřejte si ten den. Zapomeňte na stres,
který vládne současnému životu. Stačí si jen vybrat, jak si ten den užít. Zajít s přáteli na kávu
nebo si něco pěkného koupit a udělat si radost. Záleží už jen na Vás, jak si ten den užijete.
Marie Čurdová

Vzpomínka

Kdo Tě znal,

jen v dobrém vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.

Dne 29. 3. 2013 uplyne 12 smutných let,
kdy nás navždy opustila ve věku 55 let
paní Marie Krejčí, rozená Lukšová
S láskou vzpomínají
děti Petr, Lenka a Martina s rodinami
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Vzpomínka
Dne 4. dubna 2013 vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky
paní Emilie Nevěčné z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Miloslav s rodinou

Vzpomínka

Jak tiše žil,
tak tiše odešel

Dne 19. dubna 2013 vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás navždy opustil
můj milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan František Musil z Jemnice
S láskou a úctou vzpomíná manželka Květoslava,
synové František a Jiří se svými rodinami
a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Poslední sbohem jsme ti nestačili dát,
   zaplakal každý, kdo tě měl rád.
   Ta rána v srdci bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 21. 4. 2013 vzpomeneme na 2. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Marie Fučíková z Jemnice
S láskou vzpomínají
manžel a děti s rodinami
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Vzpomínka
Dne 24. dubna 2013
uplyne 15 let od úmrtí
pana Karla Hampapy z Jemnice
Dne 4. května 2013 by se dožil 85 let
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Ivana

Vzpomínka
„Ti, které jsme s láskou uctívali, vlastně ani neumírají.
Neusilují už o nic, nic nekonají, nehovoří k nám, nic po nás nepožadují.
A přece, kdykoli si na ně vzpomeneme, cítíme, že nám hledí do duše,
že s námi cítí, že nás chápou, že schvalují, nebo neschvalují naše počínání.“
Edmund Husserl
Dne 25. dubna to bude právě 10 let,
kdy nás navždy opustil
pan Bohuslav Ježek z Jemnice
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka,
dcery s rodinami a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Měl jsem vás všechny tolik rád
a chtěl jsem s vámi žít.
Tolik jsem život miloval,
věřte, já nechtěl odejít.
Dne 27. dubna 2013 uplynou 2 smutné roky,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk Vevera z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují manželka Marie,
synové Zdenek a Petr s rodinou
a vnoučata Lada, Petr a Vanesa Ella
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18 halových medailí pro jemnické atlety
S prvním březnovým víkendem skončila pro jemnické atlety letošní velmi úspěšná halová sezóna, a proto předkládám její zhodnocení.
V sobotu 19. 1. 2013 se již tradičně v pražské přetlakové hale na Strahově konal Halový
přebor Kraje Vysočina v atletice. Letos se závodu zúčastnil rekordní počet 438 sportovců
z 39 oddílů z celé ČR. Velmi nás těší, že se jemničtí atleti v krajské konkurenci 11 oddílů
rozhodně neztratili a ziskem 18 medailí obsadili v oddílové statistice úspěšnosti celkové
4. místo za Jihlavou, Třebíčí a Pacovem. Naším nejúspěšnějším závodníkem se stal Jakub Zuzák, který se ziskem tří medailí (z toho dvou přebornických titulů v běhu na 60 m
a 200 m) zařadil mezi nejúspěšnější závodníky šampionátu. Dalšími přeborníky Kraje Vysočina se stali: Pavla Hartmanová (vrh koulí), Martin Bartoš (skok vysoký), Tomáš Kincl
(vrh koulí), Kateřina Kovářová (skok vysoký) a Iveta Mocharová (vrh koulí). Stříbrné medaile si z Prahy odvezli: Vít Králík, Ondřej Puchnar, Jakub Zuzák, Vojtěch Bastl (celkem
2) a Patricie Slosarčíková. Bronzem svoje soukromé medailové sbírky obohatili: Lubomír
Fanta, Martin Ondrák, Martin Bartoš, Daniel Kincl a Libor Bartoš.

Halový přebor Kraje Vysočina v přetlakové hale na Strahově 19. 1. 2013
40/ Jemnické listy / duben 2013

V neděli 2. 2. 2013 se sedm našich atletů vypravilo otestovat svoji formu na Slovensko
na otevřený Halový šampionát Bratislavy. Lubomír Fanta ve skoku dalekém obsadil 4. místo, Patricie Slosarčíková v běhu na 300 m 3. místo a stejného umístění dosáhl v osobním rekordu i Jakub Zuzák v běhu na 200 m. Dalším osobním rekordem, tentokrát v běhu na 60 m
překážek, získal Daniel Kincl 2. místo. Třem našim závodníkům se podařilo své disciplíny
vyhrát a odvézt si pomyslný titul přeborníka Bratislavy: Martin Bartoš ve skoku vysokém,
Tomáš Kincl a Iveta Mocharová ve vrhu koulí.
Domácí vrchol mládežnické halové atletické sezóny proběhl první březnový víkend
v Jablonci nad Nisou, kde se konalo Mistrovství ČR žactva. Náš oddíl reprezentoval historicky nejvyšší počet závodníků, celkem se na šampionát svými výkony kvalifikovali tři
naši atleti. Martin Bartoš i přes svalové zranění nastoupil do soutěže ve skoku vysokém,
kde s výkonem 160 cm obsadil šestnáctou příčku. Lépe se dařilo našim koulařům, když Tomáš Kincl poslal své náčiní do vzdálenosti 12,09 m a soutěž ukončil na 11. místě. Stejného
umístění dosáhla v soutěži dívek i Iveta Mocharová, která svým výkonem 10,56 m zaostala
pouhých 18 cm za vlastním oddílovým rekordem. Více informací a podrobnějších výsledků
najdete na našem webu: https://sites.google.com/site/atletikajemnice.

Halové mistrovství ČR žactva v atletické hale Na Střelnici 3. 3. 2013
Závěrem bych rád poděkoval všem atletům, kteří náš oddíl na letošních halových závodech reprezentovali (celkem 46), medailistům gratuluji k zisku cenných kovů a všem
závodníkům přeji hodně úspěchů a kvalitních výkonů v nadcházející atletické sezóně.
Zároveň všechny registrované atlety jemnického oddílu zvu na 1. valnou hromadu občanského sdružení Atletika Jemnice (volební ustavující VH), která se uskuteční 19. 4. 2013
od 17:00 hodin ve školní jídelně místní ZŠ.
Aleš Krajčí, předseda
Atletiky Jemnice
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Kulturní kalendář

Mladoňovice
07.04.2013

Hvězdy Šlágru TV „Kapka“ v Mladoňovicích na setkání seniorů

		

a občanů
(kulturní dům) – začátek 1400 hod.

14.04.2013

Střelecká soutěž „O pohár MS Mladoňovice (střelnice MS)

		

– začátek 0900 hod.

23.04.2013

Den Země – orientační závod ZŠ – začátek 0800 hod.

27.04.2013

Disco (kulturní dům) – začátek 2100 hod.

30.04.2013

Stavění máje – začátek 1700 hod.

30.04.2013

Pálení čarodějnic – začátek 200 0hod.

07.05.2013

Sraz rybářů (sportovní areál – RS) – začátek 1700 hod.

08.-12.05.2013

Rybářské závody Česko-Slovensko 100 hod. (Asuán – RS)

		

– začátek 0700 hod.

11.05.2013

Den matek – akademie ZŠ (kulturní dům) – začátek 1400 hod.

12.05.2013

Střelecká soutěž „O pohár seniorů (střelnice - MS) – začátek 0900 hod.

24.05.2013

Sraz rybářů (sportovní areál – RS) – začátek 1700 hod.

25.5.-01.06.2013 Rybářské závody 170 hod. (Asuán – RS) – začátek 0700 hod.
25.05.2013

Disco (kulturní dům) – začátek 2100 hod.

31.05.2013

Den dětí (sportovní areál - ČČK) – začátek 1600 hod.

Police
30. 04. 2013

Stavění máje v 1900 hod.

04. 05. 2013

Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava, začátek v 830 hod.

05. 05. 2013

Rybářské závody pro děti, začátek v 830 hod.

18. 05.2013

4. pohár starosty obce. Soutěž hasičských družstev v areálu zámku
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Nebyl to ztracený čas?

Radotice

V sobotu odpoledne oschnou polní cesty. Od lesa přijde do dědiny jaro. Pod paží ponese si skřípky, prastarý nástroj z trojitého dřeva. Některý večer pak se ozve v sadech píseň.
A dlouho do noci a na jediné struně neznámý hudebník nám bude vypravovat tu prostou
věc. „V měsíci martii a též v aprilis roku 1713 teplo následovalo, lidé bosi jako o svatém
Jáně tepla užívali. Však 19. a 20. aprilis sníh velký spad, metelice hrozná byla, že v půl zimě
jest co mysliti, by taková chumelenice následovala.“ Jedna z dubnových pranostik praví:
„Aprílové počasí jsou časy a nečasy.“ Tolik Jan Skácel a Velký pranostikon. Čekání na jaro
nebylo ztraceným časem, ale odpočinkem, které zimní období s sebou nese. Čekání na lepší
časy u prostřených stolů, které zatím máme.
Jako dětem nám vyprávěla babička, že v dávných časech byla nespokojenost mezi lidmi
veliká, rouhání a chování bylo zavrženíhodné. Klasy na obilí byly v té době od kořene až
k vrcholu stébla. Nespokojenost nespočívala v nedostatku jídla, ale v touze po bezstarostném životě a zábavě, poněvadž toho podstatného k životu bylo dost. Ti, co našli odvahu
k nápravě, za blázny považováni byli. Hněv nejvyššího, dalo by se říct Boží, zapůsobil
a ztrestal je tak, že jim vyrostla na polích jen stébla bez zrna. Nastalo velké zděšení a ta
pravá nouze. Nouze o jídlo, již nebyl čas a pomyšlení na rozmařilost, která vše způsobila.
Matka Boží spatřující jejich utrpení a pokoru k nápravě směřující za ně u Boha prosila, aby
jim dal na obilné stéblo alespoň tolik zrna, co se do dlaně vejde.
Prosba byla vyslyšena. Lidé poté změnili svá chování, následovala vzájemná úcta a spokojenost. Ten klásek zrna, jak všichni známe, se zachoval dodnes. Musíme se však pozorně
dívat a někdy jít za ním, abychom ho spatřili, hluboko do polí. Jeho snadnému spatření
brání všudypřítomné prostorné žluté lány řepky olejky, která přitahuje po zimní nouzi zvěře
k pastvě, a stává se jí osudnou. Co se stalo tak podstatného, že i to málo obilí je nadbytečné?
Stalo se to, že naši pomocníci v podobě traktorů a automobilů žerou víc, než dávají přírodní
zdroje, a tak jim musíme holt to žrádlo vypěstovat.
A co lidé, nebudou mít málo? No co? Ti, co hladoví, budou hladovět dál a těm ostatním
se to nějak namíchá, jak jsme denně informováni. Že se nejedná o domněnku a pochybovačnost, dokládá veřejná informace, kdy při ověřování potraviny deklarované jako masné
v podezření záměny druhu masa, došli k zjištění, že se tam nenachází maso žádné. Nejsou
to praktiky nové, jsou staré jako lidstvo samo. Jsou jen oprášené a přelakované na růžovo.
Že tyto praktiky a způsoby rozdělí společnost na okrádače a okradené je nesporné. Spoléhat
se na osobnost, která toto změní je naivní.
Změnit se musíme všichni. Co za kopanec to bude, zatím ještě netušíme? Jako křesťana
mě musí znepokojovat medializace o navrácení majetku církvím.
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Obávám se, že obraz nevěřících o věřících nabude podoby, která pozici věřících dále
oslabí. Přitom se vytrácí z podvědomí lidí, že zákon křesťana oproti občanskému zákoníku
obsahuje jen deset zákonů, které budou-li dodržovány prostým lidským, nikoliv fanatickým
způsobem, občanský zákoník zastíní a ubude soudců i soudů. Jak poznáte křesťana? Podle
toho, že chodí na bohoslužby? Ano. To je však jedna z jeho povinností, ale podstatné je
to, jak žije, jak se chová k druhým, co je ochoten, tolerantnost a mnoho jiných vlastností
ve prospěch druhých potřebných.
Pouhá návštěva kostela může být jen farizejské počínání zviditelnit se, to o skutečném
křesťanství nic nevypovídá. Že se tak ideálně, ani těm dobrým křesťanům, žít nedaří, je
skutečností, ale dává se jim možnost nápravy, která nespočívá jen v tom, že se svému duchovnímu s tím svěří, vyzpovídají se. Zpověď je jen přiznání viny, po které musí náprava
následovat i hmotná. Kdo toto nepochopí, neprožije tu osvobozující úlevu, kterou koupit
nelze. Kdyby křesťanství nepřineslo nic jiného, než slušné a poctivě smýšlející lidi, je to pro
lidstvo deviza. Naivní prosťáčku, řekne si ten, co sestrojuje žebřík, po kterém hodlá vylézt
na „měsíc.“ Svoboda bez peněz je jen mlhavý pojem. Snad Bůh nedopustí, abychom si museli říct, že za tuto cenu nám těch peněz byl čert dlužen. Věřit a čekat nemusí být vždycky
čas ztracený.
Převzaté.
Murphyho zákon praví: Nejlehčeji se daruje to, co ti nepatří.
Poznámka: Jde o pradávný zvyk, který dnes prožívá renesanci a který někteří dokonce
vylepšili tak, že prodávají, co jim nepatří.
Blahopřejeme jubilantům:
Novák

Josef

82 roků

Nešpor

Miroslav

50 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic
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Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15. dubna 2013. Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny v dalším čísle JL.
Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu kultura@mesto-jemnice.cz,
donést do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 9).

Dana Babišová

inzerce
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
JEMNICE
Poskytovatel: město Jemnice, Husova 103,
675 31 Jemnice
IČ: 00289531
Poslání Pečovatelské služby Jemnice
•

•
•

nabídnout podporu a pomoc lidem, a to občanům města Jemnice a občanům místních částí (obec Louka a Panenská), jejichž soběstačnost je snížena
z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby.
Cílová skupina: senioři a osoby s chronickým onemocněním
(dospělí 27 - 64 let, mladší senioři 65 – 80, starší senioři nad 80 let).
Služba je poskytována v pracovní dny v době od 7.00 do 15.45 v domácnostech
uživatelů.

•

Pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné
smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby v těchto činnostech:

•
•
•
•
•

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Co dělat v případě zájmu o pečovatelskou službu?

•

•
•

Formulář žádosti o poskytnutí pečovatelské služby je k dispozici:
v kanceláři sociálního odboru Městského úřadu Jemnice, ulice Husova 103,
675 31 Jemnice,
tel. 568 450 221 provolba 103 nebo 104, e-mail: soc-ref@mesto-jemnice.cz,
v kanceláři Pečovatelské služby Jemnice: Na Předlískách 1154-115, 675 31
Jemnice, pecovatelky@mesto-jemnice.cz, tel. 603 874 749,
na webových stránkách města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz.
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č. 26 Slavonice
• 11h Slavonice /tržnice u autobus.nádraží/ 		
• 11,30 Písečné /na návsi/
• 12h Dešná /u Jednoty/ 				
• 12,30 Jemnice /měst.tržnice/
• 13h Třebelovice /u kultur.domu/ 			
• 13,30 Budkov /u OÚ/
• 14h Domamil /před Jednotou/			
• 14,30 Moravské Budějovice
							
/parkoviště u Billy/
• 15h Nové Syrovice /u Jednoty/			
• 15,30 Blížkovice /na náměstí/
• 16h Grešlovo Mýto /u Formanské Pošty/		
• 16,30 Jevišovice /u autobus. zastávky/
• 17h Jaroměřice nad Rokytnou /u autobus. nádraží/

Prodej 6. 5. 2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří:
Chovní kohoutci				
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 		
Moularden /kříženec pižmová+peking. kachny/
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!			
Husy bílé				
Husy landenské					
Perličky						
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Kalimera /selské brojlerové kuře/			

12-18týd. cena:
12-18týd.
1-3týd.		
1-3týd.		
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-6týd.
6-8týd.
2-3týd.

120-180,-Kč
120-180,-Kč
70- 90,-Kč
70- 90,-Kč
110-130,-Kč
110-130,-Kč
140-160,-Kč
140-160,-Kč
90-140,-Kč
260-300,-Kč
90-100,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Koupím pole, lesy, pastviny.
Nájemní smlouvy nevadí.
Platba v hotovosti.
Právní servis zajištěn.
Tel. 602 445 344
email: info@pole-lesy.cz
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