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LP 2013
Zas krok (či skok?) na cestě k cíli.
A ty se po ní musíš dát.
I když tě druzí opustili,
Neboj se, zůstal kamarád.
Jediný zůstal, kdo ti věří,
kdo nenaříká, nekárá,
kdo nikdy, nikdy neudeří,
spíš na pomoc ti ruku dá.
Hlas jemný má a gesta měkká,
a když jdeš spát, tak dobře víš,
že je tu s tebou. A že čeká
na chvíli, kdy s ním promluvíš.
Milan Růžička

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
jsme na počátku dalšího kalendářního roku. Určitě Vás všechny zajímá, co se v následujícím období změní, co bude ovlivňovat náš život ve městě. Je před námi několik událostí
zásadních jak z hlediska významu, tak z hlediska objemu finančních prostředků.
Každému je asi jasné, že jedním z těch významných úkolů je zdárné dokončení projektu
Dyje II a samozřejmě související investice tímto projektem vyvolané. Nejsou to jen stále
diskutované ulice Lípová a Topolová, ale řada dalších úprav komunikací dotčených touto
stavbou. Dodavatel prací je povinen ve většině případů pouze uvést stavbu do původního
stavu, zapravit část po výkopu atd. V některých případech je však vhodné provést rekonstrukci chodníků, nebo celoplošnou úpravu vozovky, případně vyměnit nutnou část sítí, která není součástí původního projektu. Rovněž ulice Dačická je značně zasažena projektem
Dyje II. Zde proběhla řada jednání mezi investorem, Krajem Vysočina a Krajskou správou
a údržbou silnic Vysočiny a bylo rozhodnuto o celoplošné opravě komunikace. Je zde však
opět závazek pro město, které v součinnosti musí vybudovat chodník v úseku od křižovatky
s ulicí Želetavskou až po parkoviště u obřadní síně.
Další významnou akcí příštího roku je zateplení mateřské školky s výměnou zdroje
vytápění, což je rovněž poměrně rozsáhlá úprava všech tří budov MŠ. I když je tato akce
v hodnotě 13,5 mil. Kč financována s dotací, vlastní podíl města přesto činí 4,7 mil. Kč.
Dotaci jsme získali rovněž na projekt „Varovný protipovodňový systém“, jehož součástí
je bezdrátový veřejný rozhlas. Úhrnem jde o částku 3,5 mil. Kč s vlastním podílem 325 tis.
Když k tomuto výčtu mimořádných výdajů přidáme vlastní podíly na každoročně se
opakující Program regenerace městských památkových zón a rezervací a Program záchrany
architektonického dědictví, je vidět, že tento rok 2013 bude značně náročný na organizaci
a financování. V těchto programech se zaměříme na budovu bývalé zámecké sýpky a restaurátorské práce v kostele sv. Víta.
Bohužel je nutné řadu zamýšlených projektů odsunout a připravit k realizaci na roky
další. Nejvíce nás mrzí dětské hřiště a úprava veřejných prostranství některých ulic a zámeckého parku, včetně pěstebních opatření na zeleni. Na tyto akce bude rovněž zažádáno
o dotaci.
V tomto roce nás ještě čeká příprava na stavbu 1. etapy inženýrských sítí v lokalitě
Předlísky tak, abychom mohli s realizací začít v následujícím roce.
Z uvedeného výčtu vyplývá, že ani výtěžek z tolik očekávaného rozpočtového určení
daní (RUD), který realisticky odhadujeme na cca 8 mil. Kč, nebude stačit na žádné další
investice v tomto roce. Myslím však, že zamýšlený objem prací je vzhledem k velikosti
našeho města značný.
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Vážení spoluobčané! Skončil čas vánoční, který jste, doufám, prožili v kruhu svých
blízkých a přátel a který Vám umožnil nabrat síly do dalšího roku. Přeji Vám, abyste v následujících měsících nového roku prožívali co nejvíce šťastných chvil. Abyste měli pevné
zdraví a dostatek sil pro překonání těch obtížnějších dní, které také zákonitě přicházejí. To
Vám ze srdce přeje
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Postřehy z radnice
Milí spoluobčané,
v době, kdy píši tento článek, mne čekají ještě dvě významné události. Tou první je
závěrečné zasedání Zastupitelstva města Jemnice v roce 2012 a druhou pak vánoční svátky
v kruhu rodinném. Vzhledem k datu, kdy držíte Jemnické listy v ruce, Vám spíše popřeji
do nového roku 2013 vše dobré, stejně tak i našemu nádhernému historickému městu. Vrátím se však ještě do roku 2012.
Závěr kalendářního roku bývá pro představitele města obdobím poměrně hektickým.
Nejenže se připravuje a projednává nejdůležitější návrh na usnesení zastupitelstva města,
totiž městský rozpočet, ale přibývají pozvání na různé předvánoční či výroční schůze a setkání. Není možné účastnit se všech (mnohdy se překrývají), ale snažíme se koordinovat
rozvrh tak, abychom byli schopni většině pozvání vyhovět.
Jedna taková proběhla i s vedením firmy Egston v salónku restaurace u Víta. Výkonný
ředitel pan Harald Hofmann nás informoval o problémech výroby elektronických komponentů, zejména o obrovské konkurenci čínských a indických dodavatelů. Jak dalece se může
problém dotknout jemnické pobočky, lze vzhledem k nepředvídatelnému vývoji odbytu předpokládat jen velmi těžko. Prostor ke zlepšení se jeví hlavně v oblasti vývoje a výzkumu, stejně
tak i v úzké spolupráci se zahraničními zájemci o přesunutí jejich výroby do České republiky.
Zde uvítá i užší součinnost s městem Jemnice. Zatím jednáme o projektu přemostění malé
čistící stanice průmyslové zóny přímo na čistírnu odpadních vod a samozřejmě maximálně
podpoříme všechny možnosti pro případné navýšení pracovních míst.
Intenzivně probíhají jednání projektu ulice Dačická. Vzhledem ke své stavební náročnosti bude rozfázována do dvou etap, z nichž ta první spočívá v celoplošném zapravení
v úseku vybudované kanalizace a musí být skončena nejpozději do 30. 6. 2013 (stejně
jako celý projekt Dyje II.). Úsek od zatáčky až po křižovatku je stavebně problematičtější
a pravděpodobně se bude řešit až po výše uvedeném termínu. I tak vnímám pozitivně snahu
Kraje Vysočina do Jemnice a jejího okolí více investovat, např. do kompletní rekonstrukce
vozovky na hranici kraje směrem na Dačice (zde však jsou termíny realizace plánovány
na roky 2014 – 2015). Na naši oblast je zaměřena zvýšená pozornost, i náš příhraniční kout
má svého zástupce na ředitelství Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina.
Jak jsem již výše zmínil, rok 2013 bude rokem investic a jejich finanční zátěží na rozpočet
města. Ve zkratce: dokončení a dofinancování rekonstrukce ulic Topolová a Lípová, chodník
v ulici Dačická, celoplošná zapravení místních komunikací (k Vodárenské a. s. a část ulice
Na Pořadí), výměna zdroje vytápění a kompletní zateplení mateřské školy, odvodnění bu4 / Jemnické listy / leden 2013

dovy DDM, nový bezdrátový rozhlas, vodovodní propoj na Větrném kopci a další drobné
úpravy související s dokončení projektu Dyje II. Současně budou probíhat opravy památek
(Program regenerace MPZ, Program záchrany arch. dědictví). Jednáme o využití dotačního
titulu k projektu dětského hřiště.
Dovolte mi ještě velmi krátce k tzv. Turistickému regionu Podyjí. Město Jemnice spolupracuje s dalšími městy v této vyhledávané lokalitě (od Břeclavi přes Znojmo až po Telč),
cílem uskupení je výměna informací a zvýšení zájmu turistů o dané území. Svými aktivitami se zapojili i někteří místní podnikatelé, za což jim zde děkuji.
Závěrem mi dovolte otázku. Jak se Vám líbí Jemnické listy od nového dodavatele
a s novou grafickou úpravou obálky? Věřím, že vše proběhlo k Vaší spokojenosti.
Jako vždy mne neváhejte kontaktovat na telefonu 775 394 944, e-mailu
mistostarosta@mesto-jemnice.cz či facebookovém profilu. A když už budete na internetu, klikněte si na stránky města (www.mesto-jemnice.cz či informačního centra
www.tic.jemnice.cz) a prohlédněte si zajímavou virtuální prohlídku Jemnice včetně nádherných interiérů některých svatostánků.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města

Ze zasedání…
Jak jsem již avizoval v prosincových Jemnických listech, připravili jsme pro Vás rubriku informací z jednání Zastupitelstva města Jemnice a Rady města Jemnice. Výstupy
– usnesení, můžete mimo jiné sledovat na internetových stránkách města
(http://www.mesto-jemnice.cz/) nebo na oficiální vývěsní desce MěÚ naproti budově
radnice. Někteří z nás však nemají přístup k internetu, nebo s ním nejsou velcí přátelé,
některé z nás nebaví stát na mrazu u vývěsky. I z těchto důvodů Vám zprostředkujeme
vhodnou formu v rámci rubriky „Ze zasedání…“.
Ze zasedání Zastupitelstva města Jemnice dne 29. 11. 2012
Zastupitelstvo města schválilo:
• Smlouvu o úvěru uzavřenou mezi Komerční bankou a.s., Na Příkopě 33, 114 07
Praha 1 a městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice, na poskytnutí investičního
úvěru ve výši 10,000.000,- Kč, na stavební akci „Rekonstrukce vozovky a chodníku
v ulicích Lípová a Topolová“.
• Přijetí dotace z rezervního fondu Ministerstva kultury ČR ve výši 2 400 000,- Kč.
Týká se oprav částí krovu na zámku.
• Rozpočtová opatření č. 4 na rok 2012 dle předloženého návrhu, která se týkají celkového zvýšení příjmů o 2 464,- tis. Kč, celkového zvýšení výdajů o 7 733,- tis. Kč
a zahrnutí financování ve výši 5 269 000,- Kč, proti dosud schválenému rozpočtu.
• Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 6. 2012 uzavřený mezi městem Jemnice,
Husova 103, 675 31 Jemnice a společnosti TROJSTAV s.r.o., zastoupenou Pavlem
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Trojanem se sídlem Na Sádkách 458, 588 56 Telč. Týká se oprav částí krovu na zámku.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému
• shromažďování a odstraňování komunálních odpadů s tím, že poplatek bude ve
• výši 500,- Kč za 1 občana na kalendářní rok. Výše poplatku se tedy pro rok 2013
nemění.
• Pravidla č. 1/2013 o pronajímání bytů ve vlastnictví města Jemnice.
• Ceník za prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví města Jemnice s tím, že v místních částech Louka a Panenská budou uvedené ceny sníženy na polovinu.
• Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1568 v k.ú. Jemnice do vlastnictví města Jemnice,
• jejímž vlastníkem je Česká republika a Úřad pro zastupování státu ve věcech
• majetkových je příslušný hospodařit s pozemky zapsanými na LV 60000. Pozemek
pod budovou hasičské zbrojnice.
• Dohodu o spolupráci uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice
a Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč,
týkající se podrobnější úpravy vztahů mezi městem a Svazkem, související s realizací
optovaných stavebních prací. Týká se rekonstrukce a oprav ulic Topolová a Lípová.
• Podání žádosti o bezúplatný převod veškerého majetku státu s právem hospodaření
• SŽDC, který souvisí s dráhou na trati č. 243 Moravské Budějovice – Jemnice,
do vlastnictví města Jemnice. Jde o podání žádosti, nikoliv o smlouvu o převodu
majetku, o té budou zastupitelé ještě hlasovat.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu Kontrolní a finančního výboru.
Ze zasedání Rady města Jemnice ze dne 12. 12. 2012
Rada města měla na programu celkem 26 bodů. Pro potřeby rubriky byly vybrány pouze
některé z nich.
Mimo jiné rada města schválila:
• Nového dodavatele tisku Jemnických listů.
• Pořízení nové mobilní brány pro potřeby historické slavnosti Barchan.
• Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti
objektu mateřské školy ve městě Jemnici“.
• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice
a společností Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice, jejímž
předmětem je zhotovení díla „Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy
ve městě Jemnice včetně výměny zdroje vytápění“.
• Podporu výzvy“Zastavte dokončení II. Fáze veřejné správy“.
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• Návrh rozpočtu města Jemnice na rok 2013, včetně rozpočtu hospodářské činnosti
města dle předloženého návrhu a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení.
Dále rada města jednala o standardních záležitostech v oblasti pronájmu bytových a nebytových prostor, schválení smluv o nájmu hrobových míst apod.
Bohužel vzhledem k uzávěrce listů není možné podat informace ze Zasedání městského zastupitelstva ze dne 20. prosince 2012. Budete s nimi seznámeni v únorovém vydání
Jemnických listů.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města

Oznámení
o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Starosta města:
podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
oznamuje:
1.

2.

Volba prezidenta České republiky se uskuteční
v pátek

11. 1. 2013 od 1400 hodin do 2200 hodin

v sobotu

12. 1. 2013 od 800 hodin do 1400 hodin

Místem konání voleb:

Číslo
volebního
okrsku

Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu

Volební místnost

1

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

vestibul radnice
Husova 103

2

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

firma KOVA, Na Podolí
954
kancelář v přízemí

3

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

Hasičská zbrojnice,
Lípová
místnost v přízemí

4

ulice Fialova, Lesnická, myslivna Záděra, Nivka, Obůrka, Penkova, Romana
Havelky, Spojovací, Široká, Topolová, Třešňová, U Víta, V Ráji, Valentova

Kulturní dům, Tyršova
592, Jemnice
vestibul kina

5

obec LOUKA

Louka
společenská místnost

6

obec PANENSKÁ

Panenská
společenská místnost
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3.

4.
5.

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

Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) je prezidentem zvolen ten kandidát, který
získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se
voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, že
žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo
vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku, prvního kola volby
prezidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení
prvního kola volby prezidenta informování zveřejněním nové informace na úřední desce
městského úřadu.
V Jemnici dne 17. 12. 2012
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Město Jemnice
Obecně závazná vyhláška č. 4/ 2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Jemnice se na svém zasedání dne 29. 11. 2012 usneslo vydat na základě
§ 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
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Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Město Jemnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)

Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Jemnice.1

Článek 2
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí2:
a)

fyzická osoba,
1. která má ve městě trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá
na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)

(2)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jméno, popřípadě
jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3
Článek 3
Ohlašovací povinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)

Poplatník podle článku 2 odst. 1) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, po-

1
§ 14 odst. 3) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“)
2

§ 10b odst. 1) zákona o místních poplatcích

3

§ 10b odst. 2) zákona o místních poplatcích
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případě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3)

Poplatník podle článku 2 odst. 1) písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém
je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou
byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4)

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

(6)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

Článek 4
Sazba poplatku
(1)

(2)

Sazba poplatku činí 500 ,-- Kč a je tvořena:
a)

z částky 0,-- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 500,-- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
3,303.135,-- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 3,303.135,-- Kč děleno 4220 (4210 počet osob s pobytem na území města + 10
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba) = 783,-- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku podle
článku 4 odst. 1) písm. b) vyhlášky ve výši 500,-- Kč.

(3)

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6

4

§ 14a odst. 2) zákona o místních poplatcích

5

§ 14a odst. 3) zákona o místních poplatcích

6

§ 10b odst. 5) zákona o místních poplatcích
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Článek 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek pro poplatníka stanoveného podle článku 2 písm. a) této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.

(2)

Správce poplatku může povolit hrazení poplatku ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději
do 28. února a do 30. června příslušného kalendářního roku.

(3)

Poplatek pro poplatníka stanoveného podle článku 2 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(4)

Poměrná část poplatku za poplatníka, který ukončí výkon trestu odnětí svobody, je splatná do
30 dnů od propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

(5)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1), je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Článek 6
Osvobození a úlevy

(1)

Od poplatku se osvobozují:
a) děti narozené v příslušném kalendářním roce,
b) fyzické osoby starší 85 let,
c) chovanci Dětského domova Jemnice,
d) fyzické osoby, které v příslušném kalendářním roce žijí v zahraničí. Tuto skutečnost doloží
dokladem země pobytu, společně s českým překladem,
e) fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby,
f) fyzické osoby žijící v domovech důchodců, ústavech sociální péče a obdobných zařízení,
ve kterých nemají trvalý pobyt,
g) fyzické osoby, kterým byl údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen v souladu se zákonem
a jejich místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny Městský úřad Jemnice, Husova 103,
67531 Jemnice, pokud se prokazatelně ve městě nezdržuje.
h) fyzické osoby, trvale, nebo přes týden pracující a bydlící mimo místo trvalého pobytu,
pokud jsou v místě dočasného pobytu plátci poplatku podle článku 2 odst. 1) písm. a).
Tyto skutečnosti musí fyzická osoba správci poplatku prokázat.
Vznik nároku na osvobození podle písm. d), e) a f) je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15
dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, zakládající nárok na osvobození správci poplatku. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit i zánik nároku na osvobození. Nárok na osvobození podle
písm. d), e) a f) jsou fyzické osoby povinny doložit příslušným potvrzením.

(2)

Úleva 50 % z výše poplatku se poskytuje fyzickým osobám studujícím a při této příležitosti
ubytovaným po celý příslušný školní rok mimo město Jemnice. Nárok na úlevu jsou fyzické
osoby povinny doložit potvrzením zařízení, kde se dítě připravuje na budoucí povolání.
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Článek 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský
úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8
Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)

Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení
poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má
v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.9

(2)

Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří městský úřad poplatek
jednomu z nich.10

Článek 9
Zrušovací a přechodné ustanovení
(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2010 ze dne 25. 11. 2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2013.

Ing. Petr Novotný			
místostarosta města		

7

§ 11 odst. 1) zákona o místních poplatcích

8

§ 11 odst. 3) zákona o místních poplatcích

9

§ 12 odst. 1) zákona o místních poplatcích

10

§ 12 odst. 2) zákona o místních poplatcích
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Ing. Miloslav Nevěčný
starosta města

Oprava
V prosincových JL v článku sociálního odboru „Pečovatelská služba Jemnice“ byla nesprávně uvedena webová stránka města Jemnice. Správné znění je www.mesto-jemnice.cz.
Omlouvám se tímto za mylnou informaci.
                                         Bc. Kamila Hlaváčová, pracovník v sociálních službách

Sdělení
Notář JUDr. Miroslav Michálek se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 44, 674 01 Třebíč
tímto sděluje, že od 1. ledna 2013 bude vykonávat úřední den v Jemnici každý sudý čtvrtek.
První úřední den v novém roce tedy bude 10. ledna 2013. Úřední hodiny zůstávají beze
změny.
JUDr. Miroslav Michálek, notář

Služby pro klienty ZP ministerstva vnitra ČR
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR v rámci služeb pro klienty i ostatní občany
bude vždy třetí čtvrtek v měsíci od 1300 do 1430 hodin úřadovat ve velké zasedací místnosti
na Městském úřadě v Jemnici.
Termíny:
17. ledna

16. května

19. září

21. února

20. června

17. října

21. března

18. července

21. listopadu

18. dubna

15. srpna

19. prosince
Miluše Němcová, ZPMVČR Jihlava

Slovo hejtmana
V listopadu loňského roku zahájila činnost nová krajská rada složená ze zástupců České
strany sociálně demokratické, která na další čtyři roky získala důvěru voličů. V prosinci
jsme zveřejnili „Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina na roky 2012 – 2016“. V něm
připomínáme, že jsme si vědomi složité ekonomické situace v ČR a vycházíme z realistických pohledů na současnou situaci a postavení Kraje Vysočina. Naší snahou je pragmatické
řešení problémů, přičemž chceme udržet maximální množství fungujících veřejných služeb - zdravotnictví, školství, sociální služby, veřejnou dopravu, péči o krajinu, nakládání s odpady a další. V tomto článku nemám prostor na podrobnější exkurs do prohlášení.
Zájemci se s jeho kompletním zněním mohou seznámit na krajských webových stránkách
www.kr-vysocina.cz. Podstatné je, že tento souhrnný podklad odráží naši snahu o další trvalý kvalitní rozvoj Kraje Vysočina v úzké spolupráci všech, kteří o ni mají zájem.
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První náročná prověrka schopností lidí z Vysočiny nás čeká už začátkem února, kdy se
k nám do Nového Města na Moravě sjedou desítky tisíc sportovních příznivců z celého světa, aby na vlastní kůži zažili atmosféru mistrovství světa v biatlonu. Je to významná šance
k propagaci našeho kraje. Nebude to snadné, očekávaná účast návštěvníků nemá v dějinách Vysočiny obdoby a dá zabrat všem občanům, nejen přímo pořadatelům. Věřím však
ve schopnosti organizátorů ze Žďárska a Novoměstska. Jsem přesvědčen, že se zúročí jejich
letité, mnohokrát prověřené zkušenosti. Důležitým předpokladem pro takovou špičkovou
akci světového významu byla skutečnost, že dlouholetým společným úsilím zainteresovaných bez ohledu na politickou příslušnost se povedlo úctyhodné dílo – už dnes i cizinci
obdivovaný „Vysočina areál“. Ten je všestranně využitelný pro vrcholné i mezinárodní akce
nejen v biatlonu nebo klasickém lyžování, ale pro další sportovní odvětví jako jsou závody
cyklistů – bikerů, závody na kolečkových bruslích a další. A co je podstatné – široký prostor
je zde pro rekreační sportovní aktivity občanů Vysočiny i turistické návštěvníky. To přispívá
k rozvoji celého regionu, i proto areál nese název „Vysočina areál“. Máme se na co těšit
– v únoru i v dalších obdobích.
Pro nastávající rok 2013 bych rád popřál Vám všem, aby rozhodnutí, která v novém roce
uděláte, byla správná a spravedlivá, aby Vás vedla k úspěchům a k vnitřní rovnováze, ať
už se budou týkat čehokoliv. Za vedení Kraje Vysočina vám mohu slíbit, že se o to budeme
rovněž upřímně snažit.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že…
Je mnoho míst, která se v Jemnici změnila a na která se zatím nedostalo. Vraťme se
k silnici spojující ulice Lípovou s Velkou bránou a Palackého. Po levé straně bývala vysoká
kamenná zeď, která oddělovala ovocnářskou zahradu patřící k zámku od prostoru za budovami velkostatku, kde bývalo i tržiště (zůstal jen název Pod tržištěm), kde byly později
na bývalé školní zahradě postaveny obytné domy. Část tržiště byla zastavěna obytnými
domy (pro příslušníky armády) dokončenými v roce 1958. V horní části byly domy postaveny z prostředků odborů s příspěvkem závodů v Jemnici částkou 510.000 Kčs a dále mateřská škola, která byla postavena brigádnicky. Později byla dostavěna i budova jeslí (léta
1976-1980). V prostoru bývala dřevěná kolna, dole na uskladnění zemědělských strojů,
nahoře byla sýpka.
Na pravé straně tržiště stávala také dřevěná kolna sloužící k uskladnění slámy, později
byla využívána jako sběrna odpadových hmot i jako sklad lahví propan-butanu. Ta byla
zbořena v roce 1973 před výstavbou služebny Policie ČR. Služebna byla dokončena v roce
1975 za 1,300.000 Kčs. Na tržišti dříve bývaly o Barchanu i pouťové atrakce.
V prostoru dnešního tzv. „Družstevního domu“ býval sklad řeziva a sušárna družstva
Stavby Jemnice, dále také silážní jáma, která dříve sloužila velkostatku. Družstevní dům
byl dokončen v prosinci 1986 nákladem 10,337.819 Kč. Byly zde soustředěny různé služby
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a obchody, včetně České spořitelny. Svému původnímu účelu dlouho nesloužil, ale dnes je
zde Česká pošta, obchody, avšak horní část příliš využívána není.
V samotném dvoře nájemce pana Khona bývala vlevo kolna a nahoře sýpka, budovy
byly zbořeny v roce 1986. Podobně jako další budovy a garáže byl celý prostor přestavěn.
Budovy velkostatku, kde byl kravín a lihovar, sloužily nejdříve jako traktorová stanice.
Po jejím zrušení – přestěhování do Dačic – vše získala Stavba Jemnice. Byla zde truhlářská
dílna, zámečnická dílna, sklady, ale i mostní váha a první veřejná prádelna. Postupně docházelo k celkové přestavbě všech budov, přistavění administrativní budovy, ale to by bylo
na celý článek.
V roce 1984 došlo ke zboření domu čo. 771. Jeho posledním majitelem byl pan Hrala.
Tím vzniklo parkoviště u podniku Pronto (dříve Stavba). Součástí domu byl i rozsáhlý sklep.
Bylo zasypáno schodiště, zakryto panely, a tak část parkoviště je vlastně nad sklepem, který
je zde dodnes. A tak až půjdete cestou od Velké brány k Lípové ulici, nebo obráceně kolem
mateřské školky kolaudované v roce 1976 (dnes čekající na výměnu oken, zateplení, opravu
střechy a novou fasádu), vzpomeňte, že večer se tato cesta z obou stran zavírala dřevěnými
vraty a i na dosti známé vysvětlení hraběti Pallavicinimu, který řekl panu Khonovi: „Jak to,
že Vám hospodaření na velkostatku tolik vynáší?“ A dočkal se odpovědi pana Khona: „Vy
jste živil úředníky a já živím býky!“ A měl pravdu!
Vladimír Hrbek

Adventní dostaveníčko pěstounů na STŘEDu
„Těšíme se na Vánoce“, to byl název tradičního prosincového setkání s rodinami pěstounů a jejich dětmi, které připravili pracovníci občanského sdružení STŘED v Třebíči.
Koordinátorka pro náhradní rodinnou péči Dobroslava Aubrechtová k akci sdělila: „Naším
cílem bylo umožnit pěstounům a jejich dětem odreagovat se v předvánočním čase a prožít
čas společně v příjemné a klidné atmosféře.“
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Početné publikum, které zaplnilo společenský sál STŘEDu, si hned v úvodu získalo
vystoupení dětského divadla ZŠ Horka-Domky pod vedením paní učitelky Nahodilové.
Saint-Exuperyho Malý princ měl u dětí i dospělých velký úspěch. V další části programu
měli rodiče možnost diskutovat se zástupci odboru sociálních věcí Krajského úřadu kraje
Vysočina a sociálního odboru Městského úřadu Třebíč o novinkách, které do jejich života
přináší novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. O tom, že se změny náhradních rodin
bezprostředně a zásadně dotknou, svědčila živá diskuze.
Pro děti byly mezitím připraveny různé soutěže a hry. Společně vyráběly neobvyklé
řetězy ze zeleniny, ovoce a dalších dobrot, kterými se zdobí „vánoční stromky“ lesní zvěři,
nebo třeba ozdobné krabičky na dárečky.
„Přáli jsme si zastavit předvánoční shon a vykouzlit adventní atmosféru všem účastníkům. Snad se nám to aspoň na pár chvil podařilo a načerpali jsme všichni síly do nového,
náročného roku, který je před námi“, dodala Aubrechtová.
Dobroslava Aubrechtová

Přírodovědná exkurze moravskobudějovického gymnázia
Dne 6. 12. 2012 se uskutečnila exkurze studentů 4. A, seminaristů z fyziky a zájemců
z řad třídy 6. C na Hvězdárnu Mikoláše Koperníka v Brně, kde studenti zhlédli multimediální program s názvem „Hvězdy pod mikroskopem“, který studentům umožnil vydat se
na skutečně podivuhodný výlet do vzdáleného vesmírného prostoru. V první části představení bylo vysvětleno, jakým způsobem se vlastně hvězdy studují. Vzápětí studenti navštívili ty největší hvězdné obry stokrát větší než naše Slunce, ale prolétli se i mezi bizarními
miniaturními hvězdami složenými z neutronů, či hvězdami zcela neviditelnými. Bezesporu
atraktivní bylo také líčení posledních okamžiků naší mateřské planety – Země. Součástí
představení byla rovněž komentovaná procházka aktuální hvězdnou oblohou se všemi hlavními souhvězdími a jejich nejjasnějšími hvězdami a také hledání odpovědí na některé velmi
záludné otázky, například jak hvězdy vznikají, zda se vyvíjejí a zanikají a jaké fyzikální
zákonitosti jsou s tím vším spojeny.
Další hlavně experimentální program „Moderní optika“ se odehrával v optické laboratoři hvězdárny, kde byla předvedena série velice poutavých pokusů z oblasti vlnové a částečně i kvantové optiky, které se týkaly takových jevů, jako je interference, difrakce, polarizace
a mnoho dalšího. Na začátku byl studentům představen svět v infračerveném záření pomocí
infračervené kamery. Následoval exkurz do základů spektroskopie a ukázka spekter různých zdrojů světla (ohně, výbojek, zářivek, žárovek, diod apod.). Posléze byla pozornost
studentů upřena na ultrafialové záření a fluorescenci, která má využití nejen jako ochranný prvek u bankovek, ale v nejrůznějších oblastech techniky. Nakonec byla ve studentech
podnícena zvědavost tím, že světlo může mít navzdory zažitým představám vedle vlnových
vlastností i vlastnosti částicové, což bylo doloženo tzv. fotoelektrickým jevem.
Z hvězdárny následoval přesun do Mendelova muzea MU, které připravilo pro svoje
návštěvníky stálou expozici o životě a práci G. J. Mendela. Dlužno podotknout, že tato
expozice je jedinou expozicí věnovanou naší světově nejslavnější vědecké osobnosti,
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kterou Mendel bez veškerých pochyb je. Výstava představila v autentických prostorách
starobrněnského opatství Mendela jako komplexní osobnost, která se nepohybovala jen
v mezích šlechtitelství, ale v řadě dalších oborů. Celá expozice byla rozdělena do 5 logicky
navazujících místností. 1. místnost představila opatství 19. století, v 2. místnosti Mendela
jako člověka. 3. místnost byla věnována Mendelovu šlechtitelství, ovocnářství, včelařství
a meteorologii. Předposlední místnost ukázala Mendela jako objevitele principů dědičnosti.
A v poslední místnosti byly studentům přiblíženy milníky genetiky.
Na závěr lze tedy konstatovat, že celý čas exkurze byl studenty jistě bezezbytku a smysluplně využit k osvojení si nových poznatků a zážitků, které jim umožní nový vhled do probírané problematiky v běžných vyučovacích hodinách, což bylo hlavním cílem této celodenní exkurze.
Ing. Mgr. Vít Feldbabel

Zprávy z Gymnázia Dačice
Informace pro žáky 9. tříd
Ve školním roce 2013/2014 připravuje naše škola otevření jedné třídy
čtyřletého gymnázia pro 30 žáků. Čtyřleté, všeobecně zaměřené gymnázium (obor 79 – 41
–K/41) je určeno absolventům 9. tříd základních škol. Uchazeči, jejichž prospěchový průměr v posledních třech klasifikačních obdobích na 2. stupni základní školy před odevzdáním přihlášky ke vzdělávání není větší než 1,5, budou přijati ke vzdělávání bez přijímací
zkoušky. Ostatní uchazeči vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.
Informace pro žáky 5. tříd
Ve školním roce 2013/2014 připravuje naše škola otevření jedné třídy osmiletého gymnázia pro 30 žáků. Osmileté, všeobecně zaměřené gymnázium (obor 79 – 41 –K/81) je určeno žákům 5. tříd základních škol. Uchazeči, jejichž prospěchový průměr v posledních třech
klasifikačních obdobích na 1. stupni základní školy před odevzdáním přihlášky ke vzdělávání je menší než 1,25, budou přijati ke vzdělávání bez přijímací zkoušky. Ostatní uchazeči
vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.
V příštím školním roce pokračuje projekt „Prima on-line“. V rámci tohoto projektu získají všichni budoucí žáci primy netbook Lenovo nebo tablet iPad zdarma.
Den otevřených dveří na gymnáziu
Tradiční „Den otevřených dveří“ našeho gymnázia se letos konal poprvé v netradičním
čase od 8 do 17 hodin, a to v pátek 7. prosince. Jeho dopolední část se uskutečnila za plného
provozu školy, a návštěvníci tak mohli přímo vstupovat do učeben, kde probíhalo vyučování. Této možnosti využili především žáci 9. tříd základních škol z Dačic, Jemnice, Starého
Hobzí, Nové Říše, Kunžaku apod., kteří se zajímali o možnost vzdělávání na čtyřletém
gymnáziu. Potěšilo nás, že se jim prostředí a vybavenost školy líbily, zaujala je moderní
formy výuky s využitím netbooků a tabletů a že jejich porovnání naší školy s gymnázii
v okolí vyznělo příznivě pro nás.
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Odpolední část byla zahájena malou slavností, prvními narozeninami školní internetové
televize G-one, za přítomnosti starosty města Dačic, pana ing. Vlastimila Štěpána, a radních, pana Bc. Víta Svobody a pana ing. Richarda Tůmy. Nechyběl krásný narozeninový
dort připravený žáky SOUzas v Dačicích a hlavní dárek, nový informační bod, který zahájil
svůj zkušební provoz na chodbě školy a v nejbližších dnech nastoupí svou cestu po různých
místech našeho regionu. Zájemci tak budou mít možnost dovědět se více o aktuálním dění
na gymnáziu. Poděkování za celoroční časově velmi náročnou práci patří početnému týmu
studentů školy pod vedením pana učitele Mgr. Karla Tobolky. Do dalšího období přejeme
školní televizi dostatek šikovných a pracovitých tvůrců a těšíme se na další reportáže.
Páteční odpoledne využili k návštěvě školy především žáci pátých tříd základních škol,
kteří se většinou v doprovodu svých rodičů přišli informovat o možnosti vzdělávat se v osmiletém gymnáziu. Kromě nich jsme se ve škole setkali také s absolventy z minulých let.
Vyučující a průvodci z řad žáků školy ochotně odpovídali na celou řadu nejrůznějších dotazů. Návštěvníci se seznámili s vybavením učeben, ukázkami přijímacích zkoušek, materiály k nové maturitě, zhlédli ukázky výuky s využitím digitálních technologií, byli seznámeni
s informačním systémem školy pro rodiče žáků a povzbuzovali hráče při turnaji ve florbalu.
Podle informace žáků, kteří zajišťovali doprovod návštěvníků školou, nás za celý den
navštívilo asi 150 osob. Věříme, že se jim v naší škole líbilo. Těm, kteří by nás rádi navštívili a termín letošního „Dne otevřených dveří“ se jim nehodil, připomínáme, že je možné
si pro individuální prohlídku školy dohodnout termín jiný.
PaedDr. Aleš Morávek
První rok G-ONE
V prosinci oslavila 1. narozeniny internetová televize Gymnázia Dačice s názvem
G-ONE. Její současná podoba vznikla za začátku září 2011 a za tu dobu bylo vytvořeno
přes 130 videopořadů, mapujících život školy i jejich studentů, které mají v současnosti
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celkem asi 39 tisíc zhlédnutí. Na tvorbě těchto videosnímků se stabilně podílí kolem deseti
studentů, které nárazově doplňují další zájemci, takže práci s kamerou či mikrofonem si
jich na místním gymnáziu vyzkoušelo už více než čtyřicet. Celou tvorbu televize je možno zhlédnout na webu www.g-one.tv. Ale pozor, pokud byste chtěli projít si celou tvorbu
najednou, zabralo by vám to více než 12 hodin. A taková perlička za závěr: statisticky nám
vychází minuta vysílání na hodinu natáčení, úprav a stříhání.
Informace o dalších akcích najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
Mgr. Karel Tobolka

10. výzva MAS Jemnicko, o.p.s.
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. vyhlašuje v pořadí 10. Výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER.
Žádost o dotaci mohou podat žadatelé (podnikatelé, obce, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace), kteří splní kritéria
přijatelnosti a další podmínky dle Pravidel PRV.
Projekty, které budou vybrány a podpořeny, musí co nejlépe naplnit cíle jednotlivých
„Fichí opatření“. Celé znění fichí a další informace jsou k dispozici na webu Místní akční
skupiny www.jemnicko.cz.
Žádosti budou přijímány v termínu 30. 1. 2013 – 1. 2. 2013.
Za MAS Jemnicko, o.p.s Lenka Gliganičová

Ozvěny Mikulášského vlaku do Jemnice
„Mamíííí, podívej, to je ale veliký Mikuláš! Vždyť on se do toho vláčku ani nevejde!“
Bylo slyšet letošní první prosincovou sobotu na moravskobudějovickém nádraží dětské
hlásky.
„Nedá se nic dělat, děti. Jezdí nám tady už jen tyhle malé vláčky, motoráčky. Pojďte,
pomůžeme Mikuláši nastoupit! A kdo z vás ví, jak se tenhle žlutozelený motoráček jmenuje? Věděl by někdo z vás vyjmenovat všechny stanice do Jemnice? A kolik je výhybek
v Třebelovicích? Že nevíte? To nevadí, zkuste je spočítat, až tam budeme, a pak to všechno
řekněte Mikuláši, jo?“ - organizátoři II. Mikulášských jízd do Jemnice – členové ze Spolku
pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě - mají v tu chvíli plné ruce práce.
A Mikuláš Ondra – se svou živou výškou 213 centimetrů prochází zcela zaplněným
vlakem a trpělivě sklání svou velkou hlavu, aby vyslechl odpovědi na záludné otázky, poděkoval za básničky, nebo za kresby mašinek. Děti se mezitím snaží zjistit, třeba jak daleko je
po trati do Jemnice. Strojvedoucí Jarda se jen usmívá a trpělivě se představuje všem dětem,
které si vylosovaly otázku na jeho jméno.
Ani na nádražích děti nedají Mikuláši a jeho družině vydechnout a šeptají mu zjištěná
tajemství. Za odměnu dostávají drobné dárky od Šikulů - znojemské firmy zaměstnávající
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handicapované lidi. Pro všechny se starají o dobrou náladu kytary, housle i basa. Dospělí se
zahřívají svařákem, děti kupují sladkosti, i moravskobudějovická Mašinkárna představuje
novinky na svém modelovém kolejišti.
A organizátorům se honí hlavou – je vše, jak má být? Jsou všichni spokojeni? Na co
jsme zapomněli? A trpělivě vysvětlují, proč třeba nešel připřáhnout další „volný“ vůz odpočívající na moravskobudějovickém nádraží. Regionova prostě další přívěsný vůz do Jemnice neutáhne. Větší vozy se silnější lokomotivou v depech široko daleko už dávno nejsou
a návoz soupravy z Brna by stál desítky tisíc korun navíc. A tak díky pochopení Českých
drah a především díky sponzorům se podařilo vypravit vlak pro děti do patnácti let zdarma
a pro dospělé za cenu obvyklou v jinak dotované veřejné dopravě. A jak to bude dál? Vyjede
Mikulášský vlak do Jemnice i příští rok?
Loni jsme, trochu odvážně, do názvu Mikulášských vlaků do Jemnice připsali římskou
jedničku. Obrovský letošní zájem nám potvrdil, že jsme udělali dobře a tato akce má šanci
stát se tradicí. Jen prvním vlakem do Jemnice přijelo s Mikulášem a jeho družinou téměř
150 dospělých a dětí. Letos to byla již čtvrtá akce a třináctý vlak, kterými se ve spolupráci s jemnickou radnicí náš spolek snaží ukázat, že trať je stále funkční, že je o ni zájem
a do budoucna nese i jiné hodnoty, než jen linku dopravní obslužnosti. Nabízí se tu, jako
na dlani, velký potenciál tratě jako kulturní a technické památky spojující tři města a tři
zámky - Jemnice, Moravské Budějovice a Jaroměřice.
Proto také náš spolek začal intenzivně pracovat na realizaci projektu „Parním vlakem
za památkami jihozápadní Moravy“. Naším cílem je postupně vybudovat vlastní soupravu
vyhlídkového vlaku, která by byla doma na jemnické trati a nemusela se odnikud dovážet.
Pozorní účastníci letošních Mikulášských jízd si mohli všimnout malé motorové lokomotivy odstavené během akce na moravskobudějovickém nádraží. Je naším prvním vozidlem
do první etapy projektu. Pokud se vše vydaří, po nutné opravě by se mohla již v létě 2013
postavit do čela malého vláčku spojujícího tři města. Jestli ji jednou vystřídá skutečná mašinka parní, je ještě daleko před námi, ale víme, jak na to.
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Naši předkové usilovali celých 25let, aby Jemnice mohla být spojena se světem železnicí. Poté dalších 115 let trať do Jemnice spolehlivě sloužila a může sloužit i nadále. Je jasné,
že bez opory v regionu, by jakkoli bohulibé plány spolku dobrovolníků přišly vniveč. Trať
do Jemnice má stále především potenciál veřejné služby. V těchto dnech schválili jemničtí
zastupitelé podání žádosti o převod trati do majetku města a podpořili tak model, který
umožňuje obnovu pravidelného provozu na trati v režimu šetrném k veřejným financím.
Spolu s politicky vyjádřenou podporou zastupitelstva Moravských Budějovic tak skutečně
zasluhují pochvalu, neboť ve složité době pochopili, že právě teď je nám nejvíc třeba bojovat za hodnoty, které přetrvávají staletí, neboť právě trvalé hodnoty nám v těžkých časech
umožňují mít naději do budoucna.
Vždy máme šanci vytvářet aktivně onen „genius loci“ přitahující nejen turisty, ale především ty, kteří zde chtějí žít. Zachovat alternativu dopravní obslužnosti vypadá jako banalita – ale kvalita života se odráží právě ve zdánlivě zcela obyčejné věci - totiž možnosti si
vybrat. Nejen zda jít do kina, divadla, nebo do té které hospody, ale třeba i to, zda cestovat
autem, autobusem, či vlakem.
Dočkali jsme se rozhodnutí, které přesahuje
hranice měst i času. Ukazuje se, že i v Jemnici a Moravských Budějovicích jsou
„státníci“ - tedy politici
schopni odpovědnosti nejen ke svým sousedům, ale
i k odpovědnosti od předků
k potomkům. Jako občané
věříme, že v této odvaze
naši zastupitelé nezůstanou
sami a budou se moci opřít
o stejný princip „státnictví“ u představitelů Kraje
Vysočina. Bez vzájemné
spolupráce a jejich podpory bychom přišli o další z toho mála, co tu ještě
máme. I Mikuláše bychom
pak jednou museli přivézt
do Jemnice po silnici. Co
by na to řekly naše děti?
Martin Kouřil,
Spolek pro veřejnou
dopravu na jihozápadní
Moravě
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Důležité informace pro řidiče
Rady, jak postupovat při dopravní nehodě
S příchodem zimního období a zejména pak se zhoršením povětrnostních podmínek
evidují policisté na silnicích nárůst dopravních nehod. Od začátku listopadu do poloviny prosince jich šetřili v Kraji Vysočina již 451. Při těchto nehodách zahynulo 6 osob,
15 se jich zranilo těžce a 148 lehce. Škodu, vzniklou při těchto nehodách, policisté vyčíslili
na téměř 30.000.000 korun. Dále policisté zjistili, že 167 řidičů havarovalo pod vlivem alkoholu. Nejsou to ale všechny dopravní nehody, ke kterým v našem kraji došlo. Ne u všech
dopravních nehod mají řidiči povinnost oznamovat je policistům.
Víte, které nehody oznamovat policii a které nikoli?
Od začátku roku 2009 nemají řidiči povinnost v řadě případů dopravní nehodu policii oznamovat. Na místě lze vyplnit pouze záznam o dopravní nehodě tzv. euro-formulář
a nehodu řešit prostřednictvím pojišťoven. Ačkoli je tato změna zákona platná již více než
tři roky, je stále řada řidičů, kteří si nejsou jisti, zda mají k nehodě, jíž jsou účastníkem,
policisty přivolat. Proto bychom chtěli řidičům zákonné podmínky více přiblížit a poradit
jim, jak postupovat.
Dopravní nehoda, kterou řidiči nemusí oznamovat policii, je:
• nedošlo při ní ke zranění nebo usmrcení osob
• škoda na poškozených vozidlech a nákladu nepřesáhla zřejmě částku sto tisíc korun
• účastníci dopravní nehody mohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení provozu
• při nehodě nedošlo k poškození nebo zničení komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí   
V zákoně je dále stanoveno, že řidič musí oznámit dopravní nehodu, při které je způsobena škoda na majetku třetí osoby. To znamená, pokud dojde například ke škodě na nemovitosti či oplocení. Je důležité upozornit na skutečnost, že se nejedná o případy, kdy by
byl třetí osobou myšlen majitel vozidla, které mělo na nehodě účast. Když je při nehodě
poškozeno firemní vozidlo, ještě to nutně neznamená, že dopravní nehodu musí řidič oznamovat policii.
Pokud je policii oznámena nehoda, na níž se nevztahuje povinnost dopravní nehodu oznámit, policisté ji šetří jako událost v silničním provozu. Policisté skupiny dopravních nehod
vyjedou na místo, provedou šetření a zadokumentování. U účastníků nehody provedou dechovou zkoušku, zda nejsou pod vlivem alkoholu. Dále zjistí viníka nehody a za spáchaný
přestupek mu uloží blokovou pokutu nebo přestupek oznámí k projednání správnímu orgánu.
Rady řidičům, jak postupovat při nehodě, kterou není nutné oznamovat
Řidiči mají povinnost prokázat si navzájem svoji totožnost a sdělit údaje o vozidle,
které mělo účast na dopravní nehodě. Dále řidiči sepíší společný záznam o dopravní nehodě
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(euro-formulář). Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa dopravní nehody, čas, kdy
k ní došlo, údaje o účastnících a vozidlech. Musí zde být popsána příčina, průběh a následky nehody. Doporučujeme do záznamu uvést i svědky a telefonický kontakt na ostatní řidiče. Každý z účastníků si poté ponechá jedno vyhotovení formuláře, které podepíší všichni
účastníci dopravní nehody. Tento záznam poté neprodleně předají pojistiteli.
Formulář je vhodné vozit ve vozidle, lze si jej opatřit na kterékoliv pojišťovně nebo
na internetu. Pokud jeden z řidičů odmítne prokázat svoji totožnost nebo odmítne podepsat
záznam o nehodě tzv. euro-formulář, dopouští se přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Za tento přestupek lze uložit blokovou pokutu
do dvou tisíc korun, ve správním řízení hrozí pokuta až 2 500 korun. Je nutné zmínit, že
podpisem na záznamu se řidič nedoznává k vině na dopravní nehodě, ale potvrzuje, že veškeré údaje, které v záznamu uvedl, jsou pravdivé.
Rady řidičům, jak postupovat při vážnějších dopravních nehodách (nehody, které
mají řidiči povinnost oznámit)
Je nutné nepropadnout panice. Bezprostředně po střetu je téměř každý řidič a případná
osádka vozidla ve velkém stresu. Je důležité, se co možná nejrychleji zklidnit. Po dopravní nehodě je řidič povinen vozidlo neprodleně zastavit. Dále je nutné označit a zajistit
místo nehody, aby nebyla ohrožena bezpečnost dalších osob a zabezpečit havarovaná vozidla proti požáru, převrácení nebo nekontrolovanému pohybu. Mezi důležitou povinnost
všech účastníků dopravní nehody patří v případě zranění osoby poskytnout jí podle svých
schopností první pomoc a přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Pokud to nevyžaduje
bezpečnost silničního provozu nepřemísťovat vozidla, která měla na nehodě účast. Když
má k přemístění těchto vozidel v zájmu bezpečnosti silničního provozu dojít, musí účastník
nehody původní situaci vyznačit. Řidič nesmí do příjezdu policistů požívat alkohol a jiné
návykové látky. Dále má povinnost na místě nehody setrvat a spolupracovat při zjišťování
skutkového stavu, pokud tomu nebrání jiné odůvodněné skutečnosti.
Pokud mají řidiči pochybnosti, mohou o radu zavolat policistům
V případě, že mají řidiči pochybnost o tom, jak při dopravní nehodě postupovat nebo
zda nehodu, které jsou účastníkem, oznamovat, můžou zatelefonovat na linku 158, kde jim
policisté potřebné informace rádi poskytnou.
nprap. Martin Dušek,
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina

Zubní pohotovost
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, je pověřena zřizovatelem, tedy Krajem Vysočina, k zajišťování stomatologické lékařské pohotovostní služby.
Rozpisy služeb zubní pohotovosti jsou vyvěšeny před vstupy do zubních ambulancí,
dále jsou k dispozici na Informačním centru nemocnice Třebíč, p.o., a to na recepci, telefon
568 809 111 a na webu nemocnice. Rozpisy jsou rozesílány také na všechny obce okresu
Třebíč.
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Rozsah služby: sobota, neděle, svátky: 09:00 - 12:00 hodin.
V pracovní dny poskytuje zubní pohotovost zařízení Kraje Vysočina, pracoviště v Jihlavě, Vrchlického ulice č. 57 (vstup z ulice U Cvičiště – u hlavního hřbitova – bývalý Dům
zdraví) v době od 15:00 do 19:00 hodin, telefon 567 574 585.
Nepřetržitou SLPS o So, Ne a svátcích a ve všední dny od 17:00 do 7:00 hodin zajišťuje
také Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno, telefon 545 538 421.
S ohledem na možnost dodatečné výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas
oznámena, nebo nebylo možné již zajistit její zveřejnění, doporučujeme předem telefonicky
ověřit aktuální stav na informačním centru nemocnice nebo na příslušném stomatologickém
pracovišti.
leden 2013
út

1. 1.

MUDr. Šabrňák P., Jungmannova 116/18, Třebíč		

568 844 350

so

5. 1.

MUDr. Šmídová Irena, Vltavínská 1346, Třebíč		

568 840 736

ne

6. 1.

MUDr. Špalek Bohumil, SV. Čecha 39, Třebíč		

568 844 002

so
12. 1.
		

MUDr. Špinarová K., DentSmile,
Martinské nám. 149/3, Třebíč				

568 841 188

ne

13. 1.

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 620 248

so

19. 1.

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 620 248

ne

20. 1.

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 620 248

so

26. 1.

MUDr. Blažek Ivan, Komenského nám. 30, Jaroměřice n/R. 568 440 495

ne

27. 1.

MUDr. Tomková Alena, Vltavínská 1346, Třebíč		

568 844 296

únor 2013
so

2. 2.

MUDr. Vlková Ivana, Jihlavská 48, Okříšky		

568 870 142

ne

3. 2.

MUDr. Vodička Petr, Na Potoce 78, Třebíč		

568 844 102

so

9. 2.

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 620 248

ne

10. 2.

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 620 248

so

16. 2.

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 620 248

ne

17. 2 .

MUDr. AMbožová Eliška, Zubní ordinace Lesonice

774 446 394

so
23. 2.
		

MUDr. Auerová Renata, Tovačovského sady 78,
M. Budějovice					

568 422 106

ne

MUDr. Bartoňková Olga, Vltavínská 1346, Třebíč

568 808 274

24. 2

MUDr. Karla Chvojková
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Informace z městské knihovny
Přejeme všem čtenářům úspěšný vstup do nového roku 2013, hodně zdraví a osobní
pohody.
Z nových knih:
Zeman Miloš – Zpověď informovaného optimisty: zajímavé nahlédnutí do myšlení, života i cílů člověka, který mnoho let působí na naší politické scéně.
Jo Nesbo – Sněhulák: sedmá kniha volné série krimirománů, jejichž hrdinou je Harry
Hole. Vyšetřování je tentokrát ještě napínavější než obvykle a pro Harryho o to složitější, že
se silně dotýká jeho nové kolegyně i jedné velice blízké osoby.
Hofmann Corinne – Afrika, má láska: příběh Bílé Masajky pokračuje. Napirai oslavila
20. narozeniny a Corinna touží jí konečně představit zemi, v níž leží její kořeny, seznámit ji
s vlastním otcem, babičkou a nevlastními sourozenci.
Hůlová Petra – Čechy, země zaslíbená: hrdinka románu přijíždí do Čech, aby si vydělala. Příběh Ukrajinky Olgy je výpovědí o nelehkém životě v cizí zemi.
Viewegh Michal – Mráz přichází z Hradu: satirický thriller. Volné pokračování bestselleru Mafie v Praze.
Vondruška Vlastimil – Králův dluh: píše se rok 1266 a český král Přemysl II. Otakar
podporuje slabého císaře Richarda Cornwallského. Za to obdrží úřad, který spravuje císařovo jmění na východ od Rýna, a vzápětí se s jeho tichým souhlasem zmocní Chebska.
Historické krimi.
Žák David Jan – Návrat Krále Šumavy: životopisný román o Josefu Hasilovi, nepolapitelném převaděči, který se stal předobrazem krále Šumavy, vychází z jeho vlastních
vzpomínek, svědectví pamětníků i archivních dokumentů.
„Otevírací“ soboty v lednu 2013:
19. 1. 2013

od 8:30 do 10:30

26. 1. 2013

od 8:30 do 10:30
Pracovnice knihovny

Via ferrata
Touha člověka zdolávat výšiny hor i hlubiny propastí s minimálním rizikem vedla v nedávné minulosti ke vzniku tzv. zabezpečených cest - via ferrata. Jedná se většinou o pevně
zakotvená ocelová lana, které nabízejí jistotu výstupu i sestupu. Zvláště v Itálii jsou voleny
tak, aby některé vhodné trasy byly dostupné i pro rodiny s dětmi: Via ferrata Bambini.
/U nás je první vlaštovkou takto zabezpečený výstup kdesi na severu Čech. /
Výhodu rakouských Fun-Klettersteige jsem ocenil při výstupu na Dachstein. Je to druhý nejvyšší vrchol v oblasti Severních vápencových Alp. Hora svým hřebenem odděluje
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Štýrsko od Horního Rakouska. Její nadmořská výška byla v poslední době měřena dvakrát.
Jednou geodeti naměřili 2995 m a podruhé 3004. Asi byla navýšena o devítimetrovou zimní
čepici… Na vrchol Dachsteinu poprvé vystoupil Peter Gappmayr a to v roce 1832. Od výstavby kabinkové lanovky z Ramsau se cesta přes Gossauský ledovec a jižní stěnu nebo
západním hřebenem stala zdolatelnou i pro zdatnější vysokohorské turisty. Túra se díky
tomuto pohodlnému posunu do výšky 2000 m dá zvládnout za jeden den. Stačí mít mačky
a dvě lyžařské hole. Těm bojácnějším udělá dobře hrudní úvazek s karabinou pro zajištění
na několika exponovaných místech. Před časem totiž bylo od konce ledovce až po skalní
vrchol nainstalováno ocelové lano. Využití této zabezpečené trasy je zvlášť výhodné při
náledí a nebo sněhu. Je zde ale jedna neznámá. Podmínkou zdolání ledovce a následného
výstupu je i dobré počasí. Naše trojice to zvládla až na třetí pokus, a to v roce 2009. Asi jsem
měl tento dáreček dostat až k svým šedesátinám. I místní lezci si na příhodný čas musí často
počkat a vrcholový výstup několikrát odložit. Mlha,vítr, déšť a neplánované zdržení do tmy
by mohlo totiž jinak nádherné zážitky proměnit v drama.
Výstup z nížiny na vrchol hory se dá přirovnat k naší pouti časem žití. Výchozím bodem je datum a místo narození - první list knihy života. Pak následuje každému „přidělený“
počet dnů, měsíců a roků a vše uzavírá poslední stránka - túra s cílovou rovinkou nemoci
či stáří a vstupem do věčnosti. Délka naší životní cesty a její proměny jsou pro nás velkou
neznámou. Důležité je nikdy nezpochybnit její smysl a hodnotu. Vždy se totiž můžeme
spolehnout na to, že scénář naší existence života na zemi má svůj počátek, smysl i cíl a nic
dobrého zde není odsouzeno k marnosti. A co je také jisté, že žádné zlo nedosáhne svého
trvalého triumfu a bude vždy přemoženo a odsouzeno. A i když mnoho špatností unikne
lidské spravedlnosti, Božím mlýnům nikoliv. A právě pro negativní skutečnosti je třeba jak řekl 2. prosince 2007 papež Benedikt XVI.: „Dějiny musí být stále evangelizovány“,
tj. obnovovány zevnitř. Takovou výzvu obsahovala kdysi mise sv. Cyrila a Metoděje, apoštolů Slovanů a stejný impuls přináší i právě probíhající Rok víry. Nakonec, kdo jiný nám
má právě v tomto pomáhat než Ten, který byl na počátku, bude na konci a chce být trvale
přítomen v historii každého z nás. Křesťanské Vánoce jsou proto nejen oslavou Kristova
narození, ale také zjevením Boží zachraňující lásky.
Je dobrou zprávou pro všechny, kdo hledají spolehlivou cestu životem a nadějí pro ty,
kdo se od ní na čas odchýlili. Via ferata - zabezpečená cesta je v životě církve vytyčena
nepřehledným zástupem svatých a světic. Právě jejich obnovený život je dokladem Boží
asistence v každé lidské slabosti. „Všechno mohu v tom, který mě posiluje“, píše apoštol
národů sv. Pavel. Garance Boží přítomnosti v čase mezi naším narozením a smrtí je jako
spojnice, která nám dává jistotu ve všech pochybnostech a v každém čase. Nikdy si nedejte
tuto naději vzít. Těšte se v každé době tím, že Vtělené Boží Slovo se stalo člověkem, aby
svým Svatým Duchem přebýval v nás a mezi námi. To proto, abychom mohli kráčet
bezpečně, pokojně a radostně po cestě Boží /Via Dei/ přesto, že Máyský kalendář už nemá
pokračování a o katastrofické scénáře na konci roku není nikdy nouze.
Přeji Vám pokojné sváteční dny a celý příští rok prožitý v jistotě lásky.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Tříkrálová
Nejeli autem, ani na kole
a nevezli je osli.
Ti moudří zdatní králové
chodili rádi po svých.
Hvězda? Ach, pouhá výmluva.
K cestě byl důvod jiný:
nespokojenost, otrava,
za vším vám byly ženy.
Všichni tři měli Xantipy
a každý víkend hádku.

Tak pánskou jízdu nazvali
výletem k Jezulátku.
Hned svěží, hned zas znavení
šli kolem měst i břehů.
A jednou noční bloudění
je přivedlo až k chlévu.
„Páni se přišli poklonit,
Ježíšku, synku milý!“.
Však když už nazpět mohli jít,
domů se nevrátili.

Jiří Prokop

Vážení spoluobčané
Úvodem nám dovolte, abychom Vám do roku 2013 popřáli hodně štěstí, zdraví a úspěchů jak v profesním, tak zejména v soukromém životě.
SNK se s Vámi hodlá na stránkách Jemnických listů poohlédnout za děním v Jemnici
v několika málo uplynulých letech. Konec konců je za námi polovina stávajícího volebního
období a tudíž je vhodná příležitost k bilancování (pozn.: z důvodu redakční uzávěrky článek vzniká začátkem prosince).
V našich úvahách bychom rádi zhodnotili vývoj a směřování života v Jemnici nejen
od posledních komunálních voleb (říjen 2010), ale za celým funkčním obdobím pana starosty – Ing. Miloslava Nevěčného (listopad 2006).
Na zasedání zastupitelstva města v roce 2008 byl schválen Strategický plán rozvoje
města Jemnice. Jedná se o důležitý střednědobý dokument potřebný pro řízení budoucího
rozvoje města – zjednodušeně řečeno vize města, která je dohodou nad jeho budoucností. Jak již bylo uvedeno, tento Strategický plán byl přijat na zasedání zastupitelstva, tzn.,
že s ním vyjádřili souhlas i zastupitelé ze SNK. Za dodržování uvedeného dokumentu je
zodpovědné vedení města společně s radou města. Až do tohoto bodu je podle nás vše
v pořádku.
Nyní bychom se zastavili u některých vytipovaných a podle nás důležitých bodů Strategického plánu.
V jednotlivých oddílech zaměřených na zázemí, infrastrukturu, služby, vzhled města,
cestovní ruch a turistiku a životní prostředí jsou zde citovány záměry města ke zlepšení staleden 2013 / Jemnické listy / 27

vu města v uvedených oblastech. Nechceme se zabývat podrobně jednotlivými kapitolami,
ale jenom namátkou „vypíchnout“ některé, podle nás důležité části.
V našich „zeměpisných šířkách“ bývá zvykem, že lidé umí pouze kritizovat. Myslíme
si, že to není správná cesta, takže se pokusíme najít i některé kladné skutky.
Zpočátku kontroverzní a ze strany občanů obávanou akci ozelenění náměstí Svobody
se podařilo realizovat, ovšem se značně vyššími náklady, než byly plánované 2 mil. korun. Rekonstrukce parkových cest a údržby a obnovy zeleně jsme se zatím moc nedočkali.
V kapitole Infrastruktura se dočteme o plánované rekonstrukci kanalizační a vodovodní sítě
ve vybraných lokalitách. Tato je postupně realizována v rámci projektu Dyje II (investor
Svazek „vodovody a kanalizace“). Podle nás je při této akci hlavním úkolem Města Jemnice
kontrola termínů a zejména kvality zapravení povrchů po provedených pracích. No a každý
občan zajisté ví o „svém“ kousku Jemnice, kde se tohle moc nepodařilo. A slůvko „moc“
není zdaleka odpovídající realitě. Nabízí se zde srovnání – Jaroměřice nad Rokytnou - srovnatelné město, stejná akce a dnes při průjezdu nevíte, že se něco dělalo. Takže v podstatě
jediná zdárně zrealizovaná akce z kapitoly Infrastruktura je vybudování chodníku od Neradových do Podolí. Při pohledu na období realizace (léto a podzim 2010) je určitě každému
jasné proč (komunální volby v říjnu 2010).
Další podkapitolou jsou kvalitní služby a zázemí pro obyvatele města. Ač se snažíme,
jak chceme, tak zde se „nepodařilo“ zrealizovat téměř nic. Je sice pravda, že byla vybudovaná stavba pro RZP na ulici Budějovická, ale dá se říci, že to bylo „přes odpor“ vedení
města. Na vysvětlenou – na radnici leží v „šuplíku“ projekt za půl milionu na RZP nad
hasičskou zbrojnicí. Realizace krachla díky „vstřícnému“ přístupu zástupců města k zástupcům hasičů Kraje Vysočina. Jelikož podle usnesení vlády (RZP max. 15 km od sebe
a Jemnice je v pohraničí) se v Jemnici toto zařízení vybudovat muselo, tak zásluhy města
na novém objektu nejsou až tak veliké. Areál bývalého areálu Pohraniční stráže dnes vypadá jako měsíční krajina (byl zde plánován sportovní areál s víceúčelovou halou, atletickým
oválem a fotbalovým hřištěm), do mateřské školy dětem zatéká stále a plánovaná oprava
fasády základní školy se také neuskutečnila. Po dlouhém hledání vhodného prostoru pro
přemístění nevyhovující autobusové zastávky v Podolí bylo toto vyřešeno zbouráním staré
a umístěním nové zastávky. Moderní komunikační systém Jemnice, který měl nahradit stávající nevyhovující „městský“ rozhlas a jeho rozšíření i do městských částí Louka a Panenská – o tom si také můžeme nechat pouze zdát. No a o plánovaném „moderním“ koupališti
v Jemnici snad nebudeme ani hovořit.
Při volném přechodu k další kapitole – Bydlení a podnikání – zjišťujeme, že zde není už
vůbec o čem hovořit. V roce 2006 byly připraveny pozemky pro výstavbu rodinných domů
Na Předlískách (od té doby se další stavební místa neobjevila) a co se týče bytové výstavby
je to ještě horší – sice se podařilo vedení města zkolaudovat bytové domy Na Předlískách,
ale ty byly převzaty ve fázi dokončování. A přestože je v Jemnici značný zájem o byty, ani
dnes se na „radnici“ neuvažuje o vybudování dalšího bytového domu (přestože pozemky
jsou připraveny). Jediné, o co se vedení města snažilo, byl prodej těchto pozemků soukromé firmě. O „podpoře města“ v podnikání by mohli pohovořit zejména drobní živnostníci
a podnikatelé.
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Z kapitoly Cestovní ruch a turistika lze zmínit zřízenou cyklostezku Jihlava – Raabs –
zrealizováno v rámci dobrovolného svazku obcí (ovšem bez většího přičinění města). Městské muzeum máme stále ve stejném stavu (pouze o šest let starší a zanedbanější) a z moderního turistického zázemí je zřízeno pouze Tiskové a informační centrum.
Ze snahy o zlepšení životního prostředí v Jemnici byla vybudována městská kompostárna. Toto je podle nás dobrý počin (jen kdyby nebyla zbytečně naddimenzovaná a tudíž
neekonomická). A moderní sběrný dvůr odpadů bychom v Jemnici rovněž těžko hledali.
Jsme si vědomi, že Strategický plán rozvoje města byl zhotoven a zastupitelstvem přijat
v období, kdy ve světě nebylo ani potuchy o hospodářské recesi a krizi veřejných financí
ve státě. Ovšem ještě do roku 2013 má Česká republika možnost čerpat nemalé dotace z evropských strukturálních fondů. K tomu je potřeba ovšem tyto dotace „chtít“ čerpat – tzn.
chtít něco budovat, chtít zpracovat projekt a prožít martyrium s běháním po příslušných
úřadech. Samozřejmě jsme si vědomi reakce odpovědných lidí, že bylo a je nutné šetřit, že
bylo město Jemnice v roce 2006 převzato se značnou zadlužeností, že je potřeba tyto dluhy
odbourat apod. Není to zase až taková pravda – v roce 2006 byla zadluženost města na tehdejší kriteria nízká (cca 4%) při tehdejší normě 15%. No a za posledních šest let se podařilo
městu uzavřít úvěry v přibližně stejné výši.
Z výše uvedených řádků je podle nás cítit staré a známé – „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“.
											
Za SNK Jemnice Ing. Jiří Kopr

Jemnice a profesor neurologie Ivan Lesný
Jemnice Jemnice má ulici Lesného. Jemnická ulice „Lesného“ však nese jméno po otci
neurologa Ivana Lesného, po akademiku Lesném. Akademik Vincenc Lesný byl profesorem indoevropských jazyků na Filozofických fakultách dvou univerzit, Karlovy v Praze
a Palackého v Olomouci. Byl ředitelem Orientálního ústavu Československé akademie věd.
Akademik Lesný má muzeum ve svém rodišti, v Komárovicích nedaleko Jemnice.
Zde píši o lékaři nervových chorob, o profesorovi Ivanu Lesném. Prof. Lesný po sobě
zanechal dosud nezveřejněné životní vzpomínky, které připravil do tisku pod názvem
„Vzpomínky neurologa“.
Syn slavného orientalisty neurolog prof. MUDr. Ivan Lesný DrSc., se narodil 8. 11.
1914 v Praze, zemřel 16. 1. 2000 v Praze. Byl profesorem Univerzity Karlovy v Praze. Rozvinul československou dětskou neurologii jako lékařský obor, založil a řídil kliniku neurologie v pražském Motole a proslulou dětskou rehabilitační léčebnu v Železnici, vychoval
mnoho lékařů, napsal desítky knih a stovky vědeckých článků, léčil nemocné. Prof. Lesný
patří k zakladatelům světové dětské elektroencefalografie.
Mnozí ze čtenářů Jemnických listů se pamatují osobně na sestřenici prof. Lesného Vlastu Dvořákovou, též na bratrance prof. Lesného JUDr. Jana Dvořáka. S Janem měl prof. Lesný společného koníčka, zálibu v historii. Specialitou Jana Dvořáka byla historie Jemnice.
Specialitou profesora Lesného byly choroby mocných historických osob (např. Karla IV.,
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Rudolfa II., Jany z Arku, Césara, Napoleona). JUDr. Jan Dvořák (nar. 1904 v Jemnici, zemř.
1985 ve Valašském Meziříčí) byl právníkem jemnického Motorpalu. Děd prof. Lesného
„po meči“ byl starosta Komárovic Baltazar Lesný, povoláním lesník na jemnickém panství
markrabat Pallaviciniů. Baltazar Lesný měl dceru Marinu. Teta prof. Lesného Marina Lesná
se provdala za jemnického podnikatele Jana Dvořáka. Tesařský mistr Jan Dvořák proti arboretu lesnické školy na t.zv. „Dvořákově place“ vystavěl městskou čtvrť, včetně vlastního
domu s dílnami. Tam se prof. Lesný k příbuzným rád vracel z domku v pražské Ruzyni
a trávil volné chvíle s manželkou Evou.
S prof. Lesným mne seznámil v r. 1959 přítel prof. Lesného ředitel opavské psychiatrické léčebny prim. MUDr. František Hájek. Primář Hájek byl mým učitelem v letech 1957 1959. Tehdy jsem k připravované vědecké práci potřeboval radu autorů prvé české učebnice
o elektroencefalografii (Roubíček, Lesný). Dotyčnou práci jsem pak přednesl v lednu 1961
na psychofarmakologické konferenci v Jeseníku. Článek Hosák, L., Synková, J., Gross, J.,
Pokus o ovlivnění oploštělých a plochých elektroencefalogramů Cyanazidem-VÚFB byl
pak otištěn v časopise Activitas Nervosa Superior 3, 1961, 224 – 225. Primář Hájek a profesor Lesný byli přátelé ze studií. Oba pak po léta přednášeli na psychiatrických konferencích v Jemnici, kde býval profesor Lesný čestným předsedou. Např. prof. Lesný přednesl
na protidrogové konferenci v Jemnici (15. – 17. června 1995) přednášku Drogové závislosti
historických osobností a na soudně-psychiatrické konferenci v Jemnici (3. – 7. září 1996)
přednášku Toxikomanie z historického pohledu. Od 16. 11. 1984 jsem od prof. Lesného
postupně dostával s věnováním jeho krásné knihy o nemocech mocných, ale především
laskavou a mohutnou podporu z pražské akademické obce při rozvoji psychiatrie na okrese
Třebíč a při budování psychiatrického ústavu v Jemnici.
Prof. Lesný mi již v roce 1984 svěřil k vydání dávno sepsanou kapitolu vzpomínek
o své dobrodružné cestě zdravotního asistenta na dánské lodi Erria do Asie z r. 1936, svoji
literární prvotinu. Pak prof. Lesný rozhodl jinak: sepíše své celoživotní vzpomínky neurologa. Na této kapitole z r. 1936 prof. Lesný půl století již nic nezměnil, ale připsal během
osmdesátých a devadesátých let minulého století chronologicky navazující řadu kapitol ze
svého života před rokem 1936 a řadu kapitol po r. 1936. Rukopis však ještě patnáct let
nebyl hotový, a tak od r. 1997 do r. 1999 za prof. Lesným dojížděl do Ruzyně k dokončení
budoucí knihy můj žák, psychiatr a psycholog MUDr. Mgr. Josef Pařenica z Moravských
Budějovic. Když jsem redigoval Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka, zařadil jsem
do druhého svazku vydaného 2008 na stránky 378 – 382 vzpomínky prof. Lesného na jeho
rodiče. Životní vzpomínky prof. Lesného lektorovala v r. 2008 manželka doktora Pařenici
MUDr. Marie rozená Komendová z Jemnice.
Autobiografie prof. Lesného je jeho poslední a dosud nepublikovanou knihou. Její elektronický přepis pořídil doktor Josef Pařenica. Dědička autorských práv po profesorovi Lesném paní Eva Lesná 18. 8. 2007 svolila k publikaci této knihy pro vlastivědné účely našeho
regionu. Ve Vlastivědném sborníku Moravskobudějovicka se mi však podařilo vytisknout
pouze prvou kapitolu této knihy o rodu Lesných, Krausů a Dvořáků.
Z knihy vzpomínek profesora Lesného jsem do elektronického archivu Městského úřadu
v Jemnici na oddělení kultury u paní Dany Babišové zaslal kapitoly o dětství prof. Lesného,
o jeho studiích na smíchovském gymnáziu, na Lékařské fakultě University Karlovy v Praze
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a o jeho velké dobrodružné cestě s lodí Erria v r. 1936, když bylo medikovi Ivanovi Lesnému 22 let. Z počítače paní Babišové lze vyžádat zaslání elektronického souboru „Vzpomínek neurologa“ do Vašeho PC na adrese kultura@mesto-jemnice.cz nebo v kanceláři č.
209 na MěÚ Jemnice. Prvou kapitolu knihy prof. Lesného lze získat rovněž z počítače paní
Babišové, ale ve společném souboru se vzpomínkami Jemničáka prof. RNDr. Stanislava
Komendy Dr.Sc. z nedaleké Louky, jak byly vytištěny ve Vlastivědném sborníku Moravskobudějovicka, svazek 2, 2008.
Kapitoly šestou až šestnáctou „Vzpomínek neurologa“, stejně jako úvod a obsah knihy,
budu převádět do elektronického archivu kultury MěÚ Jemnice postupně. Kniha uznávaného spisovatele, lékaře a vědce prof. Lesného by neměla zůstat nevytištěna. Cesta studenta
medicíny Ivana Lesného na lodi do Indického oceánu v r. 1936 Vás určitě zaujme!
MUDr. Ladislav Hosák CSc.

Paměti Jana Kopečka
První úvahy o budoucí kariéře: Sochař nebo horský vůdce?
V Jemnici na Lukšově loučce, kterou jsme my, kluci z Dvořákovky, považovali za svoji,
jsme provozovali nejrůznější sporty a hry a v jednom místě jsme objevili pod drnem loučky
ložiska jílu. Vyhloubili jsme dvě jámy těsně vedle sebe a v jedné byl jíl červený, ve druhé
čistě bílý. Hodně jsme toho jílu spotřebovali na nejrůznější sochařská díla, až byly jámy
hluboké jistě přes půl metru. (Zde dodává Ivo Hrbek, že jsme ovšem z jílu vyráběli i střely
do praku.) Vše se asi dálo k velké radosti pana Lukše, oficielního majitele loučky. Na základě těchto nalezišť poskytujících skutečně kvalitní materiál jsem se rozhodl, že si zařídím
sochařský ateliér. Zcela vážně. S prací sochaře jsem se seznámil prostřednictvím mého otce,
který se velmi dobře znal s jemnickým sochařem Jaroslavem Šlezingerem. (Šlezingerova
monumentálního Krista na kříži je možno vidět v jemnickém kostele svatého Stanislava
na náměstí Svobody. Pro Jihlavu například Šlezinger vytvořil sochu TGM a sochu Sv. Václava a na hřbitově v Hrotovicích je od něj plastika „Zaváté šlépěje“ věnovaná obětem druhé
světové války.) Otec jako výtvarník a malíř s J. Šlezingerem vedl časté debaty v jeho ateliéru a já jich byl často účasten. A i já sám jsem se s ním dostal do odborného sporu (u studií
pro plastiku Krista na kříži v jeho ateliéru), a to proto, že Šlezingerův Kristus nemá hřeby,
jimiž je přibit ke kříži, v dlaních, jak je to obvyklé, nýbrž má jimi probitá zápěstí. Bylo
mi vysvětleno, že ta zápěstí jsou správná, dlaně by to nevydržely z pevnostních důvodů.
K tomu sochař dospěl po pečlivé úvaze, když chtěl mít plastiku realistickou a věrohodnou.
Takovou, jaká věrně zobrazuje skutečnost. Tak zodpovědně přistupoval sochař Šlezinger
ke své tvorbě.
Přípravy zřízení mého vlastního ateliéru pokročily tak daleko, že už jsem měl hotovou
i vývěsní tabuli: „Jan Kopeček, sochař“ vyzdobenou koláží z různých sochařských děl, kterým dominoval ženský akt. Moje matka, když tabuli a ten akt viděla, tak se smála, až slzela.
A ukazovala to známým a ti se také smáli, až slzeli. Jen já nevěděl, co je na tom k smíchu
a proč se smějí, až slzí. (Bylo mi osm.)
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Osud sochaře Šlezingera byl tragický a až obludně nespravedlivý. Za okupace byl i on tři roky vězněn, a sice v koncentračním táboře Oranienburg. Po návratu domů zažil o pouhé
tři roky později komunistický převrat. Spolupracoval s jistou
skupinou vlastenců, příslušníků Lidové strany, kteří rozšiřovali
letáky požadující, s odvoláním na spojenecké dohody z konce
války, svobodné volby pod kontrolou OSN. Šlezinger byl v této
souvislosti zatčen a na základě pouhého podezření odsouzen
na 25 let těžkého žaláře. Vězněn byl v československém koncentračním táboře a pracoval v uranovém dole.
Paní Šlezingerová opakovaně žádala o milost pro svého muže, marně. V roce 1955 Šlezinger ve věku 44 let zemřel, zřejmě na nemoc z ozáření. Nebylo předtím vyhověno ani jeho
žádosti, aby byl pro onemocnění umístěn do vězeňské nemocnice, a to s odůvodněním, že
vězni s tak vysokým trestem nemají nárok na lékařskou péči. Paní Šlezingerová byla vystěhována z Jemnice, syn nesměl studovat a ateliér byl vykraden tak, že rodině nezbyla na otce
jediná památka. Paní Šlezingerová zemřela nedávno, bylo jí hodně přes sto let. Celý její
život i její rodinu zničila domýšlivá krutost vládnoucích fanatiků. V jejím případě hlavně
fanatiků z vlastního národa.
Určitě už je nejvyšší čas, abychom se reziduí takovýchto fanatismů ve svém myšlení
zbavili a někdy si myslíme, že už se to podařilo. Pak ale narazíme na dodnes ještě přežívající fosilní zbytky, a to tak tvrdě, že zůstáváme zírat v němém úžasu.
Mojí cílevědomou snahu vybudovat si kariéru sochaře narušila jedna významná událost.
V polích, asi kilometr od naší ulice, se objevil veliký stoh slámy. Dokonalý horolezecký
terén. Já shodou okolností v té době přečetl několik horolezeckých povídek z alpského prostředí, a tak jsem začal uvažovat i o životní dráze profesionálního horského vůdce. Stoh byl
vysoký, na jeho vrchol jsme vytýčili schůdnou trasu, po které jsem vodil k vrcholu horolezecké adepty. Jedna strana stohu byla hned od vrcholku uříznutá rovně zcela kolmo, tedy
svisle, odshora dolů a byla zcela neslezitelná. Dali jsme jí jméno „Severní stěna Eigeru“,
ačkoliv byla orientovaná na jih. (To, že je orientovaná na jih, nám bylo fuk, ani jsme to
nevěděli.)
Severní stěna byla výzvou a mne napadlo, že jejím slezením vytvořím rekord a získám
horolezeckou slávu. Zároveň jsem si byl vědom, že se to nemusí podařit. Proto jsem zaúřadoval stylem zkušeného politika: Pro uznání rekordu potřebuji svědky a pokud se to nepovede, budou se mi svědkové posmívat. Věkový limit pro svědky neexistoval, a tak jsem
se ke stohu vypravil tajně s jediným velmi malým klučinou, už ani nevím, čí byl. Byl jsem
přesvědčen, že toho klidně „ukecám“, kdyby se něco nepovedlo.
Výstup, jak se ukázalo, možný nebyl. Příliš strmé. Zvolil jsem plán B: Sešplhání po severní stěně shora dolů. To také ještě nikdo nezkusil. Hošík zůstal dole, já vyšplhal schůdnou
trasou na vrcholek, tam jsem ještě chvíli rozmýšlel, nemám-li to raději vzdát, ale pak jsem
se přehoupl přes okraj. Okraj se se mnou utrhl téměř okamžitě a já padal obličejem napřed
svisle dolů podél stěny. Po krátké chvilce, pouze nepatrně se odlišující od doby volného
pádu podle vztahu t = √2h/g (pohyb rovnoměrně zrychlený, volný pád) jsem dopadl.
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Dopadl jsem obličejem napřed asi do půlmetrové vrstvy napadaných zbytků slámy, kolem stohu provlhlé od nedávných dešťů a vespod už dost zahnívající a první, co jsem si
uvědomil, byla ostrá bolest v zátylku. Opatrnými pohyby jsem zjistil, že se o zlomeninu
krčního obratle nejedná, a tak jsem vstal a jal se přesvědčovat svého svědka a sportovního
komisaře, že i sestup, byť ukončený pádem, pokud ho horolezec přežije, se také počítá. On
ale na mne hleděl vykulenýma očima a pronesl jediné: „Máš na puse hovno.“
To se roznést po čtvrti, to by byla ostuda. Žádný rekord. A tak jsem se jal obšírně vysvětlovat, že to jsou produkty rozkladu té vlhké zahnívající slámy. Sportovní komisař chvíli
mlčky poslouchal a pak odtušil: „Ba ne, je to hovno.“ A měl pravdu. Na čele, na tvářích
i na rtech, všude vrstva příšerně páchnoucího mazlavého čehosi. A vzdálenost k nejbližšímu
zdroji vody, kterou by to bylo možno umýt, byla jeden kilometr. Přežil jsem to a možná
mě to i zocelilo, nicméně ne natolik, abych byl dnes schopen se zájmem sledovat třeba ty
módní nechutné televizní soutěže o mnoho peněz za cenu pojídání živých žížal nebo válení
se ve fujtajblech. Ekluje se mi to neskutečně navzdory tréninku ze „Severní stěny Eigeru“.
Rekord jsem si zaregistrovat nenechal a vrátil jsem se raději k sochařské kariéře.
Jan Kopeček

Verše Josefa Veselého
Balada o kostelním zpěvákovi
K nebeské bráně kráčel muž
a vesele si zpíval,

Já zpíval jsem v kostele
a vždy sedával vzadu.

že svatý Petr v bráně už
podivně hlavou kýval.

Čtyřicet roků chválil jsem
Boha, i jeho máti,
kolik růženců modlil se,
nemohu spočítati.

„Co je to asi za duši,
že radostně si zpívá?
Vždyť tady každý s obavou
se kolem sebe dívá.“
Zavolal proto na duši:
„Neplesej předčasně, synu,
jistě si s sebou přinášíš
ze světa přemnohou vinu!“
Mám sice hříchy, Petříčku,
však protiváhu taky,
já celý život chválil jsem
Boha, zde nad oblaky.
Jsem Josef Vacek, zpěváček,
z Jemnice, města sadů.

Tisíce mrtvých jsem provázel
na poslední jejich cestě,
mnoha poutí se zúčastnil,
co pobožností ještě.
Proto milý, svatý Petře,
přeškrtni ty moje hříchy,
pusť mě do říše nebeské,
kde sídlí beránek tichý.
Svatý Petr škrt přes hříchy,
a otevřel bránu.
A Josef Vacek s anděly
už pěje hymnu Pánu.
František Železný
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Tříkrálový koncert
- společenský sál KD v Jemnici
- žáci ZUŠ, Komorní ženský sbor při ZŠ v Jemnici, Chrámový sbor 		
při kostele sv. Stanislava v Jemnici, Kdousovská schola
- vstupné 50,- Kč, pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
Beseda o dobývání stříbra v Jemnici
- JUDr. Petr Vedra a Richard David
- zasedací místnost MěÚ Jemnice, pořadatel MS v Jemnici
Městský ples
- k tanci a poslechu hraje skupina GENETIC
- předprodej vstupenek v TIC za 100,- Kč, na místě 120,- Kč
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
24. Hasičský bál
- k tanci a poslechu hraje skupina Fontána
- vstupné 110,-Kč v předprodeji, 130,- Kč na místě do 2130 hodin
- společenský sál KD v Jemnici
- pořádá SDH Jemnice
Ples královny Elišky
- zahájení plesu
- k tanci a poslechu hraje skupina Secret a Generace
- společenský sál KD v Jemnici
- pořádá N.K.N. Jemnice
Promítání historických fotografií s výkladem pana Hrbka
- Husova ulice
- zasedací místnost na MěÚ Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s MS v Jemnici
Ples Motorpalu
- hraje Rookies
- společenský sál KD v Jemnici

34 / Jemnické listy / leden 2013

Kino Jemnice – leden 2013
sobota 5.1.		
Méďa				
Komedie USA 2012, 106 min., přístupný od 15 let		

začátek v 1930 hodin
vstupné 59+1

Plyšový medvěd může být skvělý společník, když je vám pět. Když je vám pětatřicet, je to spíše diagnóza. Jenže když ten plyšák mluví, pije, užívá lehké drogy
a holky, může se z něj vyklubat hlavní hrdina velmi originální komedie plné gagů.
Hrají: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Norah Jones a další.

sobota12.1.		

Svatá čtveřice			

začátek v 1930 hodin

Romantická komedie ČR 2012, 78 min., přístupný od 15 let

vstupné 59+1

Scénárista M. Viewegh a režisér J. Hřebejk stvořili příběh o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky poměrně originálním způsobem…
Hrají: Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Marika Procházková, Viktorie Čermáková a další.

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
V novém roce 2013
si každý může
nějaké přání dát,
splnit ho však
to už není jenom tak.
Jen zlatá rybka
plní přání,
to je však jen v pohádce,
ve skutečnosti to není.
To bys musel býti králem,
aby sis něco přál,
a tak si přejeme alespoň zdraví
a mějme se vespolek rádi.

Marie Čurdová
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Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Marii Adamcovou z Jemnice,
která se v měsíci listopadu dožila 92 let.
K tomuto významnému výročí
ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Ivanu Burešovou z Jemnice,
která se v měsíci prosinci dožila 80 let.
K tomuto významnému výročí
ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Utichlo srdce, utichl hlas,
měl jsi rád život i nás.
Co více Ti můžeme dát,
světýlko rozsvítit,
kytičku položit a vzpomínat.

Dne 31. 12. 2012 uplynuly dva smutné roky,
co nás navždy opustil
pan Vojtěch Krejčí z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami
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Vzpomínka
Dne 5. ledna 2013 uplyne 17 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka,
babička a prababička
paní Růžena Bartošová z Police
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku
S láskou vzpomínají manžel Stanislav a dcery s rodinami

Vzpomínka
Dne 19. ledna 2013
uplyne již 20 let od smrti
našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Jana Trojana z Jemnice
Stále vzpomínají dcery s rodinami

leden 2013 / Jemnické listy / 37

Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
1. 2. 2013		
			
			

Uherčice
14. Obecní ples (od 2000 hodin v KD Uherčice),
k tanci a poslechu hraje skupina Credit,
vstupné: 80,- Kč, bohatá tombola!!!

Radotice
Staly se někde chyby?
Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Všichni jsme chybující. Babičky říkávaly, že každý spravedlivý sedmkrát za den zhřeší. Kolikrát asi ti nespravedliví? Říkávaly také: „V mládí ležáci, ve stáří žebráci“. Nebo: „Chval cizinu, ale zůstávej doma.“ Dnes, jak se zdá, zázemí
v rodinách, které by svým potomkům mělo vštípit, že pokud se přes všechny proklamace
nepostaráš o sebe sám či sama, budeš mít budoucnost nejistou, chybí. Stát řeší to, co bude
potkávat dnešní třicátníky za čtyřicet let, pokud se proti tomu nepojistí. Sám zatím nabízí
pojistku velmi nejistou. Nestaví pevné základy tomu, jak tuto představu zabezpečit. Z jeho
dílny vychází automobily, do nichž usedají připravení řidiči, kteří s podivem zjišťují, že
v mnohém z automobilů chybí motor. Zatímco těch pár upachtěných dělníků nestíhá, musí
překvapení řidiči čekat ve frontě na práci jinou, poněvadž ta, která by je udržela u řídícího
kola, není zabezpečena, jak je potřebné.
Co tedy dál? Úvaha o nezbytnosti omezit vzdělanost směru studia ve prospěch učilišť
řemesel a studia technického směru se logicky nabízí, či přímo vnucuje. Co je na takové úvaze socialistického či dokonce protidemokratického? Argumentace obavami o ztrátu
inteligence, upření práva na vzdělání, pro jaké se člověk rozhodne, je názorem těch, co
o těchto řešeních rozhodují. Právo nesmí být upíráno, snad jen někde, kde o tom rozhodují
peníze. Kdo však může uplatňovat právo na zaměstnání dle svého vzdělání? Nikdo, o tom
rozhoduje poptávka zaměstnavatelů. Stát by měl mít přehled o jejich potřebách, dá se říct,
že přes zprostředkovatele, úřady práce ho má.
Tento přehled by jistě pomohl při volbě vzdělání. Na misku vah v rozhodování by pak
přibyla obava, zda inteligenta, jak o něj zazněly obavy, který bez přispívání zasedá v rodině ke stolu, nebo odborníka s perspektivou, který, jak vyplynulo z argumentů, snad ani
za inteligenta považovat nelze. Co vytváří převis inteligence ve společnosti, pro kterou se
nenachází uplatnění? Poněvadž jde o lidi vzdělané, snaží se zúročit svoje vědomosti různými poradenskými službami, třeba ve prospěch místních samospráv, kterým nastavil stát
zbytečně složité způsoby účetní i evidenční. Toto mělo za cíl znemožnit jejich samosprávu
pro nezvládnutí. Ve výsledku se předpokládalo rozhodnutí k dobrovolné integraci s jinou
samosprávou.
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Nechce se jít cestou jak v minulosti a toto jednoduše nařídit. Bylo by to v rozporu s porevoluční euforií, kdy vznikaly samosprávné celky, místy i pod sto obyvatel. Což se dnes
jeví, a vědělo se to od začátku, jako neekonomické a přehnané. Pokud k dobrovolné integraci nedošlo, samosprávy se staly objednavateli těchto služeb. Poradenství žije z rozpočtových prostředků státu na úkor chodníků a jiných potřebných zařízení v obcích, na které
již nezbývá. Vláda některými zákony a rozhodnutími vytváří podmínky k nabalování se
zbytných služeb na správu státu a ty jsou pak smluvně ošetřeny velice výhodně pro zákazníka, méně výhodně pro zadavatele, vymanění se z tohoto závazku pak stojí další peníze.
Nastoluje se otázka. Jde o úmysl nebo nedbalost? Dochází tím k odsávání rozpočtových
prostředků do soukromé podnikatelské sféry, nemajících hmatatelný efekt. Jde jen o úřad
pro úřad. Nemůže přece donekonečna být řešení v rukách lidí s názorovou orientací, že
střední třída má předplaceno, míněno tak, že ona se měla dobře za komunistů a ohodnocení
v současnosti je pro ni odpovídající.
Pokud toto přetrvá, vyženeme z této země perspektivní generaci, která bude dnešní třicátníky zabezpečovat, ale úplně někde jinde. Většina jich bude v pozici pod úroveň jejich inteligence, ne příliš spokojena, ale finančně proti nám dobře ohodnocena. Chybějící
povolání jsou a budou u nás pokrývána odborníky zahraničními, nezřídka s tituly znaků
inteligence, vytěsněné ze zemí podobných našemu současnému uvažování. Schopný zaměstnavatel si v případě potřeby „inteligenta“ na vyšší pozici snadno zvolí. Má-li přehled
o svých zaměstnancích, dá jemu přednost před uchazečem, o kterém toho mnoho neví, navíc může být i bez potřebné praxe a pokud praxi má, bude bádat nad tím, proč o zaměstnání
přišel. Nežil jsem ve vzduchoprázdnu, proto vím, co rozhodovalo o úspěšnosti ve výrobě,
jestli kvalifikovaný dělník či úředník. Ono se jen revolucí na těchto zásadách zas tak mnoho
nemění. Je mnoho věcí a činností, které byly zavedeny, sloužily, zavrhly se, aby se dnes
dospělo k názoru, že to byla chyba a zavádí se znovu. Nebojme se proto jakési nepsané
regulace, demokracie tím jen získá. Nepohybujme se v bludném kruhu. Jednou z povinností těch, kteří se uchází o vládu v zemi, je zajistit důstojný život svěřeným lidem. Laciné
prohlašování třeba, že každý se musí postarat o sebe sám, se stává neobhajitelnou frází
v okamžiku, kdy tomu nepředchází kroky pro realizaci doporučeného, nezbytné.
Převzaté:
Murphyho zákon praví: Čím krásnější je obal, tím bezcennější je vnitřek.
Poznámka: Ono to vždy chvíli trvá, než se zjistí, že jde o prázdnou hlavu. Hlavně tehdy,
když to posuzuje také prázdná hlava.
Blahopřejeme jubilantům:
Janda

Bohumír 		

Šavel

Zdeněk

Čech

František

88 roků

		

50 roků

		

50 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic
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Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. ledna 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).

Vážení čtenáři Jemnických listů,
vstupujeme do nového roku plni očekávání, jaký asi bude. Pevně doufáme, že lepší než
ten, který je za námi. Čekají nás dny všední i dny něčím výjimečné. Člověk má v životě
jedinou jistotu: Nic není jisté a všechno se neustále mění.
Hned dvě takové změny „postihly“ i naše Jemnické listy. Jistě jste si všimli, že JL dostaly „nový kabát“. Jejich obálku budou v letošním roce dekorovat kresby Moniky Holíkové.
Druhou změnou je nový dodavatel tisku, kterým se stal pan Petr Večeřa z Bačic.
Milí čtenáři, za celou redakční radu Vám do roku 2013 přeji hlavně hodně zdraví, lásky,
spokojenosti a osobních úspěchů.
Dana Babišová
inzerce
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Město Jemnice si Vás dovoluje pozvat
na

do sálu kulturního domu v Jemnici

K tanci a poslechu hraje
GENETIC
Vstupné 100,- Kč v předprodeji
120,- Kč na místě

Předprodej v TIC Jemnice

 721 508 737

*** SPOLEČENSKÝ ODĚV *** TOMBOLA *** OBČERSTVENÍ ****
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inzerce
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obrazový seriál

Jemnice
– ulice Palackého
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