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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
den, kdy píši tento článek, konečně připomíná zimu. Samozřejmě, že to přináší příjemné
zážitky i částečné obtíže. Myslím ale, že děti se převážně těší na zimní radovánky o jarních
prázdninách. Tak ať jim to vydrží.
V tomto příspěvku však nemohu jinak, než reagovat na článek v minulých JL, pod který
se podepsal Ing. Kopr. Připadá mi, že autor či autoři článku téměř nerespektují skutečnosti
a fakta. Jenom když si přečtete příspěvky v tomtéž čísle JL, zjistíte, že značná část kritiky
je bezpředmětná. Na druhou stranu se zde zasvěceně píše o záležitostech a jednáních, u kterých žádný z autorů nebyl. Mám na mysli např. část popisující stavbu stanice ZZP v souvislosti s hasičskou zbrojnicí a řadu dalších. Výsledkem jsou totiž naprosté nesmysly. Nemám
v povaze neustále omílat již několikrát řečené a napsané, ale zde musím znovu uvést.
Je pravda, že potřebnost „záchranky“ pro Jemnici a okolní obce prosazovalo město
Jemnice i Kraj Vysočina. Řešení společného projektu RZP a hasičů podporovaly všechny
zúčastněné složky. Byla zpracována studie a následně detailně konzultována s uvedenými
organizacemi. Za účasti vedení RZP i HZS byla vybrána varianta, která splňovala představy
obou složek. Následně jsem jednal s krajským ředitelem HZS, s ředitelkou RZP kraje, s generálním ředitelem HZS generálem Štěpánem v Praze. Bohužel HZS v roce, kdy se měla
stavba zrealizovat, měla plánované investice v Kraji Vysočina již na 3 stanicích. Celostátní
průměr tehdy byl 2 stanice na kraj. Dopis, který toto potvrzuje, máme k dispozici. Kraj
Vysočina tehdy měl pravidlo, alespoň podle vedení, že na nové stanice dávají 7,5 mil. Kč
a na rekonstrukce maximálně 5 mil. Kč. Jednání nebylo vůbec jednoduché a trvali na tom,
že by přispěli pouze 5 mil. Kč. Nakonec to skončilo ultimátem, že pokud se do druhého dne
nerozhodneme, rozšíří stanici v Moravských Budějovicích a situace bude pro ně uzavřená.
Mezitím jsme se pokoušeli sehnat finanční prostředky na poměrně vysokou spoluúčast
i jinde. Podali jsme žádost do rozpočtového výboru Parlamentu ČR o příspěvek na dofinancování tohoto projektu. Smůla byla, že to bylo v době, kdy vrcholila tzv. ekonomická krize
a řada mimořádných výdajů byla seškrtána, tedy i tyto mimořádné dotace. Nevím, jestli se
tento postup dá označit jako „odpor proti stavbě stanice“.
Nevím rovněž, co si myslet o tom, že v roce 2006 byly připraveny pozemky pro výstavbu rodinných domů. Toto ani nemůže být pravda. Pozemky pro výstavbu byly vytipovány
a následně schváleny novým územním plánem až v roce 2010, přičemž ÚP se připravoval
minimálně 2 roky. Až po jeho schválení jsme jednali s Pozemkovým fondem o převodu
větší části těchto pozemků, které nebyly ve vlastnictví města. Poté následovalo vypracování
studie a nyní je připraven projekt na dvě lokality po 15 a 30 stavebních parcelách pro výstavbu. Je s podivem, že autoři článku, z nichž minimálně jeden je stavař, neví nic o časové
náročnosti takového procesu. Rovněž je s podivem, že o tom nic neví ani staronoví členové
únor 2013 / Jemnické listy / 3

zastupitelstva přesto, že všechny kroky, jak jsem je jmenoval, byly na jednáních zastupitelstva města projednávány a schvalovány. V tomto případě jednohlasně.
Vážení spoluobčané, nemám chuť se zabývat jednotlivostmi zmiňovaného článku.
I když by si to zasloužil téměř každý odstavec. Spíše než informovat má za cíl poškodit
domnělé „protivníky“ i za cenu polopravd a často nesmyslů. Však každá, byť nepravdivá
informace, najde u někoho odezvu a nahlodá důvěru.
Pro pana Ing. Kopra bych měl jedno doporučení. Než se pod něco podepíše, tak ať si to
nejdříve ověří.
Možná si někteří po přečtení tohoto článku pomyslíte, že jsem zahořkl a jsem naštvaný.
Nikoliv. Je mi jen trochu smutno z toho, že by tyto způsoby jednání a komunikace pronikly
mezi nás na venkov ve větší míře. Snad se tak nestane.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
mrazivý leden se nám pomalu přehoupnul do měsíce února a milovníci jara a sluníčka
(jako já) už pomalu stříhají metr těšíce se na teplejší a příjemnější počasí.
Zima, jak by se mohlo zdát, je pro vedení města obdobím klidu. Není to však pravda,
právě teď probíhá intenzívní příprava na jarní měsíce, kdy v Jemnici proběhne celá řada
oprav a investičních akcí. O podrobnostech se již nebudu rozepisovat, viz Jemnické listy
leden 2013. Život však není jen o penězích, budování a tzv. „tvrdých“ projektech. Na tomto
místě bych rád ještě jednou poděkoval všem, kteří nám zpestřili vánoční svátky, ať již přípravou a pořádáním již tradičního Vánočního setkání nebo organizací nezapomenutelného
silvestrovského ohňostroje.
Poslední týdny se s kolegyní z odboru Investic a rozvoje města zabýváme sháněním
peněz na víceúčelovou sportovní plochu pro starší děti či mladé dospělé – skatepark.
Zúčastnili jsme se konference v oblasti Prevence kriminality ČR (se zástupci Ministerstva vnitra České republiky). Možná si někdo řekne, co má společného prevence kriminality a skatepark? Velmi mnoho. Obojí je zaměřeno na cílovou skupinu starších dětí (tzv.
rizikové mládeže), zjednodušeně řečeno KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ. Když hovořím
o případné dotaci, mám na mysli dotování 90% (resp. 85%) z celkových nákladů, přičemž
na jednotlivé překážky můžeme vynaložit maximálně 300 000,- Kč. Věřím, že Vás neunavím, pokud nastíním, co se v oblasti prevence kriminality v Jemnici již událo a co nás dle
čerstvě vypracovaného Plánu prevence kriminality města Jemnice v nejbližší době čeká.
Když to vezmu chronologicky, tak v roce 2007 byla schválena Radou města Jemnice
Dohoda o vzájemné spolupráci s Policí České republiky při zajišťování veřejného pořádku.
Jistě nejen já, ale i zástupci PČR mohou potvrdit, že kooperace policie/město Jemnice je
na velmi vysoké úrovni. Důkazem spolupráce je i schválení Obecně závazné vyhlášky č.
3/2012 o ochraně veřejného pořádku spočívající v omezení konzumace alkoholu na veřej4 / Jemnické listy / únor 2013

ném prostranství. Tato prostranství byla vytipována na základě doporučení občanů, zástupců města a PČR.
Z článků v Jemnických listech si jistě pamatujete, že proběhl monitoring potřebnosti
nízkoprahových služeb ve městě Jemnici. O závěrech jsem Vás informoval, pro připomenutí – zoufale chybí prostor pro starší mládež (skatepark, bikepark, hudební zkušebna apod.),
stejně jako klubovna či zařízení, kde by mladí lidé mohli trávit svůj volný čas, kde by se
jim dostalo i přátelské rady nebo doporučení. Všichni jistě víme, kolik problémů se na Vás
v období mezi 15. – 25. rokem věku nabaluje. Řešením by mohlo být zajištění nízkoprahových služeb (sekundární prevence), případně vybudování nízkoprahového centra. I zde se
rozhlížíme po možnostech financování z vnějších zdrojů.
Dobrou spolupráci s policií dokresluje i potřeba jednoduchého, ale efektivního kamerového systému, který v současné době zdárně funguje a do budoucna se počítá s jeho rozšířením (jak jste již byli informováni).
Tím činnost vedení města v této oblasti zdaleka nekončí. Už víte i o tzv. „dirtparku“,
neboli cyklistické terénní dráze umístěné na kraji bývalého PS útvaru. Ano, i toto je bráno
jako prevence. Město to nic nestálo, kluci se činili (velmi výchovné) a fanoušků tohoto
sportu opět o něco přibylo.
S prevencí úzce souvisí i medializace jednotlivých výstupů v této oblasti. Mnozí z Vás si
pamatují na články, celostátní vysílání televize i Zrcadlo Vašeho kraje z Jemnice, kde jsme
s odborníky rozebírali zejména problematiku vandalismu v našem městě.
Ano, i tzv. a tolik kontroverzní Simulátor vandalismu vytvoření neziskovou organizací
AlterNaiva o.s. se dá velmi dobře do prevence zahrnout.
Už jen letmo se zmíním o pravidelných přednáškách zástupců Policie ČR a Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina pro naše starší spoluobčany. Čerstvě pak byla vytvořena
komise prevence kriminality, obsazen byl post manažera prevence kriminality (nutné pro
možnost získání dotací).
Jak jsem již naznačil, v nejbližších dnech budeme žádat o dotaci na skatepark. Chceme
pokračovat v dobré spolupráci s PČR, rozšiřovat (dle potřeby) kamerový systém a zajistit
pro rizikovou mládež nízkoprahové služby.
Závěrem mého článku se musím omluvit, že nebudu do detailu reagovat na poslední
článek pana Ing. Kopra a jeho nezávislých. Byl pro mne hlubokým zklamáním, protože
si zastupitelů z tohoto uskupení velmi vážím. Spíše mi přišlo, že autoři snad nikdy nebyli
na Zastupitelstvu města Jemnice, že nečtou Jemnické listy a že kritizují věci, o kterých si
určitě řadu měsíců nic nezjistili. Snad to byl pouze „výtrysk emocí“, negativní výkřiky,
alespoň tak to na mne bohužel zapůsobilo. Příště se třeba dočteme, že v oblasti Prevence
kriminality se v Jemnici nic nedělá.
Jako vždy velmi uvítám jakýkoliv námět, požadavek, stížnost, připomínku a to na
e-mailové adrese mistostarosta@mesto-jemnice.cz telefonu 775394944 či na osobní schůzce. Jsme tady pro Vás.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Reakce na článek Ing. Jiřího Kopra
V lednových Jemnických listech jsem si přečetl článek pana Ing. Jiřího Kopra, který
hodnotil plnění Strategického plánu města Jemnice. Jakožto pracovník Turistického informačního centra v Jemnici (nikoliv Tiskové a informační centrum, jak je v článku mylně
uvedeno) si dovolím uvést souhrn věcí, které se v posledních letech podařily v oblasti cestovního ruchu realizovat. Nebudu se vyjadřovat nikterak zeširoka, protože každá z uvedených věcí byla již dříve prezentována a dostatečně propagována.
Za poslední dva roky se v Jemnici podařilo zrealizovat dva turistické okruhy – Okruh
královny Elišky a Okruh sv. Víta. K těm je zpracována kreslená mapka a po okruhu jsou
umístěny informační cedule a doplňkový mobiliář. Dále byla vydána dvě propagační DVD
– Jemnice nejen ze silnice (současný pohled na město, památky, volnočasové aktivity, historická slavnost Barchan) a Pozvání do Jemnice (přepis filmu z roku 1967 s unikátními
záběry historické slavnosti Barchan z roku 1928). Z knižních publikací byla vydána kniha
Dějiny Jemnice, která velmi podrobně a uceleně mapuje historický vývoj Jemnice a v roce
2012 byl vydán dotisk již dříve vyprodané knihy Kamenná panna (pověsti z Jemnicka).
Na samém konci roku 2012 byla spuštěna virtuální prohlídka města Jemnice s prohlídkou interiéru kostela sv. Jakuba a kostela sv. Stanislava, a to v rozlišení, které se nedá s některými konkurenčně nabízenými prohlídkami vůbec srovnávat.
Mimo realizované cyklostezky Jihlava – Raabs an der Thaya byla vytvořena i cyklostezka Greenway Regionu Renesance, která prochází městem Jemnice a v oblasti u Černého
mostu je umístěno jedno z několika odpočívadel na této cyklostezce.
Z památek ve městě se částečně podařil zpřístupnit zámek (v roce 2011 a 2012), hrobka
rodu Pallaviciniů (18.-19.8.2012) a pro ohlášené skupiny byla možnost návštěvy kostela sv.
Stanislava s věží a kostela sv. Víta, včetně podzemních prostorů. I přes omezený přístup byl
o tyto památky obrovský zájem.
Pro rok 2013 se připravuje třetí turistický okruh městem, který povede ke kostelu sv.
Jakuba. Hotový by měl být do začátku turistické sezóny. Dále se pracuje na podrobnější
a obsáhlejší brožuře k historické slavnosti Barchan, která v letošním roce slaví výročí 300
let od první písemné zmínky.
V rámci propagace mikroregionu byla vydána brožura Jemnický mikroregion s možností sbírání pamětních mincí a v roce 2012 byla vydána velmi zdařilá brožura Křížem krážem
jemnickým mikroregionem, která obsahuje 5 výletů pro pěší a 5 doporučených cyklotras
mikroregionem.
Město Jemnice se také každoročně prezentuje (v rámci stánku Kraje Vysočina) na veletrzích cestovního ruchu, a to v Brně – veletrh Go a Regiontour a v Praze – mezinárodní
veletrh Holiday World. Za zmínku jistě stojí i dobrá spolupráce s novináři (nejen z regionu),
prezentace města v turistických publikacích a především navázaná spolupráce v oblasti regionálního vysílání televize R1 – Zrcadlo Vašeho kraje z Jemnice (nyní se čeká na obnovení
vysílání).
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V rámci široké oblasti (Dačice, Telč, Třešť, Jihlava, Moravské Budějovice, Jaroměřice
nad Rokytnou, Třebíč, Vranov nad Dyjí, Slavonice, …) funguje výměna propagačních materiálů, která má za cíl přilákat turisty do Jemnice a jejího okolí. Tato spolupráce funguje
i v rámci mikroregionu, která by měla turistům nabízet aktivity z blízkého okolí a udržet je
tak v této oblasti co možná nejdéle.
Závěrem je ale třeba také říct, že je řada aktivit, které se stále nedaří zrealizovat – vybudování zmíněného jemnického muzea, stálá prezentace historické slavnosti Barchan, stálé
zpřístupnění některých památek ve městě a spoustu dalšího. Stávající muzeum (pro upřesnění článku pana Kopra), není městské muzeum (jak je opět mylně uvedeno), ale jakási
pobočka Muzea Vysočiny se sídlem v Třebíči. Na impuls vedení města Jemnice reagovalo
vedení Muzea Vysočiny změnou expozice (místo minerálů je zde flora našeho okolí jakožto
vhodné doplnění expozice čaje).
Bohužel řada aktivit pro podporu cestovního ruchu ve městě by měla vycházet i z podnikatelských či jiných subjektů, ale to se až na drobné výjimky zatím neděje.
Bc. Zdeněk Hopian, pracovník TIC Jemnice

Ze zasedání...

Jak již bylo psáno, prosincové zasedání Zastupitelstva města Jemnice a usnesení z něj
nebylo možné vzhledem k uzávěrce Jemnických listů doplnit do lednového vydání. Z tohoto důvodu Vás informujeme až ve vydání únorovém.
Zastupitelstvo města schválilo:










Rozpočtová opatření č. 5 na rok 2012, dle předloženého návrhu, která se týkají celkového zvýšení příjmů i výdajů o 711 tis. Kč, proti dosud schválenému rozpočtu.
Darovací smlouvu mezi městem Jemnice a Místní akční skupinou Jemnicko, o.p.s.
na poskytnutí daru ve výši 5 % z přiznané dotace na akci „Obnova autobusové čekárny
v Jemnici“.
Rozpočet města Jemnice na rok 2013, včetně rozpočtu hospodářské činnosti města, dle
předloženého návrhu (příjmy 52,336 mil. Kč, výdaje 51,207 mil. Kč).
Prodej částí pozemků p.č. 571 díl „k“, zastavěná plocha o výměře 43 m2, p.č. 1001/122
díl „j“, zastavěná plocha o výměře 290 m2 za cenu 175,- Kč za 1 m2 a p.č. 598/1 zahrada
o výměře 70 m2 za cenu 22,50 Kč za 1 m2 v k.ú. Louka s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s prodejem.
Kupní smlouvu mezi Českou republikou - Ministerstvem obrany se sídlem Tychonova
1, Praha 6 a městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice na pozemky p.č.
1110 kultura lesní pozemek o výměře 3 215 m2 a p.č. 1171/2 kultura lesní pozemek
o výměře 749 m2 v k.ú. Jemnice za cenu 50 100,- Kč.
Kupní smlouvu mezi Českou republikou - Ministerstvem obrany se sídlem Tychonova
1, Praha 6 a městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice na pozemky p.č.
1097 kultura ostatní plocha o výměře 2 398 m2 a p.č. 2698/1 kultura ostatní plocha
o výměře 12 697 m2 v k.ú. Jemnice za cenu 75 500,- Kč.
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Prodloužení lhůty, uvedené v článku V., Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva uzavřené dne 16.4.2010 do 31.8.2013.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2012 a plán činnosti na rok 2013. Stejně tak vzalo na vědomí plán činnosti finančního výboru na rok 2013.


Závěrem se omlouvám za určité „nekonkrétní“ údaje, ale nelze uveřejňovat jmenovitě
kupující, případně další konkrétní osoby v jednotlivých usneseních (zákon č.101/2000 Sb.
ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů)
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Tříkrálová sbírka 2013
Již potřinácté proběhla na Jemnicku dobročinná akce Tříkrálová sbírka na podporu služeb Charity ČR. Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice v mnoha našich městech
a obcích. Dobročinná akce se za uplynulé období stala největší dobrovolnickou a sbírkovou
akcí v České republice. Tříkrálovou sbírku pořádá každý rok oblastní Charita s pověřením České biskupské konference prostřednictvím skupin koledníků, kteří vybrali v Jemnici
a okolí do 17 zapečetěných pokladniček celkem 94.073,- Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky je
tradičně určen na podporu konkrétních služeb pro jednotlivce a rodiny v nouzi u nás i v zahraničí. Především se jedná o pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Výnos Tříkrálové sbírky
je jedním z pravidelných zdrojů pro charitní činnost. Veřejnost se takto může podílet na pomoci sociálně slabým či trpícím.
V Jemnici bylo vybráno 70.058,- Kč, v Louce 10.720,- Kč, v Rancířově – kostel
1.000,-Kč, v Menharticích 5.840,- Kč a v Pálovicích 6.455,- Kč. Jen pro zajímavost uvádíme, že v roce 2012 byla vybrána téměř stejná částka, a to 94.096,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli svým příspěvkem pomáhat lidem v nouzi.
Ing. Miloš Pacas, tajemník města Jemnice

Pravidla č. 1./2013
o pronajímání bytů ve vlastnictví města Jemnice
Článek I.
Preambule
Zastupitelstvo města Jemnice se na svém zasedání dne 29. 11. 2012 usneslo vydat
tato pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Jemnice (dále jen městských bytů).

1.
2.

Článek II.
Základní ustanovení
Za byt se podle těchto pravidel považuje místnost nebo soubor místností, které jsou
podle příslušného rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.
Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených
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3.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

osob a byty v domech zvláštního určení – jedná se bytový dům č.p. 1054 a č.p.1055
na ulici Na Předliskách a bytový dům č.p. 129 na ulici Palackého (dříve DPS).
Evidenci městských bytů vede pro město Jemnice jeho mandatář, obchodní společnost Správa majetku města, s. r. o., se sídlem Jemnice, Romana Havelky 994, PSČ
675 31, IČ 60731401 (dále jen správce městských bytů). Správce městských bytů
je povinen bezodkladně informovat příslušný odbor městského úřadu o uvolněných
bytech.
Článek III.
Rozhodování o nájemci
O tom, se kterým žadatelem bude uzavřena nájemní smlouva ohledně městského bytu,
rozhoduje Rada města Jemnice (dále jen rada).
Rada rozhoduje o uzavření nájemní smlouvy, jedná-li se o případy:
a) nájmu bytu, jestliže žadatel je ochoten provést na svoje náklady nezbytné opravy bytu,
b) bytové náhrady,
c) nájmu bytu zvláštního určení,
d) nájmu v ostatních případech.
Rada při svém rozhodování přihlíží k písemnému doporučení bytové komise.
Z důvodů zvláštního zřetele hodných může rada rozhodnout i bez písemného doporučení bytové komise a bez stanoviska příslušného odboru městského úřadu.
Článek IV.
Nájem volných bytů
Volný byt je takový byt, který není pronajatý a je vyklizený.
Nabídka volného bytu vhodného k uzavření nájemní smlouvy se zveřejňuje v základních údajích na úřední desce města.
Minimální doba zveřejnění záměru byt pronajmout je 15 dnů, není-li v odst. 4. tohoto
článku stanoveno jinak. Ve zveřejnění záměru musí být uveden poslední den lhůty,
v němž musí být městu doručena žádost žadatele o uzavření nájemní smlouvy.
Minimální doba zveřejnění záměru nájmu bytu zvláštního určení je 30 dnů. Ve zveřejnění záměru musí být uveden poslední den lhůty, v němž musí být městu doručena
žádost žadatele o uzavření nájemní smlouvy.
Nájem nemůže být uzavřen, nejedná-li se o byt zvláštního určení, se žadatelem:
a) který je vlastníkem nebo většinovým spoluvlastníkem bytu, bytu zvláštního určení
nebo obytného domu,
b) který je nájemcem nebo společným nájemcem bytu, s výjimkou nájemce bytu
ve vlastnictví města žádajícího o větší nebo menší byt, nejedná-li se o nájemce,
nebo společného nájemce bytu ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob,
s výjimkou města,
c) jehož manžel(ka) je většinovým vlastníkem nebo nájemcem bytu, bytu zvláštního
určení nebo obytného domu; vlastníkem nebo nájemcem bytu, bytu zvláštního
určení nebo obytného domu nesmí být ani jiná osoba, která má v bytě, o který
žadatel žádá, se žadatelem bydlet,
d) který je v prodlení s jakýmkoli závazkem vůči městu.
Žádost o nájem bytu podává žadatel na předepsaném formuláři na podatelnu města
Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice. Formulář žádosti o nájem bytu vydá v souladu
únor 2013 / Jemnické listy / 9

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

s těmito pravidly příslušný odbor městského úřadu a je k dispozici v papírové podobě u příslušného odboru městského úřadu nebo v elektronické podobě na webových
stránkách města.
Žadatel je povinen vyplnit údaje přesně a pravdivě. Pokud je nutné některý z údajů
v žádosti doplnit nebo upřesnit, je žadatel povinen tak učinit na výzvu příslušného
odboru městského úřadu.
Pokud je nutné některý z údajů v žádosti náležitě prokázat, je žadatel povinen tak
učinit sám, případně na výzvu příslušného odboru městského úřadu.
Žadatel je povinen do 8 dnů písemně sdělit příslušnému odboru městského úřadu každou změnu skutečností uvedených v žádosti o nájem bytu, jakož i změnu skutečností,
které by mohly mít vliv na posuzování záležitosti příslušným odborem městského
úřadu, bytovou komisí a radou.
V případě, že příslušný odbor městského úřadu zjistí, že žadatel uvedl v žádosti neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo pokud žadatel nesplňuje podmínky stanovené
těmito pravidly, k jeho žádosti nebude přihlíženo a žadatel bude o této skutečnosti
písemně vyrozuměn poté, co rada tuto skutečnost vezme na vědomí.
Příslušný odbor městského úřadu předloží žádosti, které byly tomuto odboru podány a které splňují podmínky stanovené těmito pravidly, k posouzení bytové komisi,
která jednotlivé žádosti posoudí a doporučí radě vhodného žadatele, s nímž by měla
být uzavřena nájemní smlouva, včetně dvou náhradníků. Bytová komise je povinna
k jednání, na němž budou žádosti žadatelů posuzovány, přizvat zástupce příslušného
odboru městského úřadu. Současně je bytová komise oprávněna na svoje jednání přizvat zástupce kteréhokoliv jiného odboru městského úřadu.
Příslušný odbor městského úřadu rovněž předloží bytové komisi žádosti, které byly
tomuto odboru podány a k nimž se dle odst. 10 tohoto článku nepřihlíží. Bytová komise tyto žádosti neposuzuje, ale pouze je vezme na vědomí.
Tajemník bytové komise je povinen písemně oznámit správci městských bytů obsah
rozhodnutí rady o tom, se kterým ze žadatelů bude uzavřena nájemní smlouva a za jakých podmínek.
V případě, že vybraný žadatel následně písemně odmítne uzavřít nájemní smlouvu,
na jeho místo nastupuje náhradník dle doporučení bytové komise, a to dle stanoveného pořadí.

Článek V.
Nájem volných bytů ve špatném technickém stavu
1. Pro nájem volných bytů ve špatném technickém stavu se použije článek IV. těchto
pravidel, není-li dále stanoveno jinak.
2. Je-li volný byt ve špatném technickém stavu, který neumožňuje jeho řádné užívání
bez provedení stavebních úprav, správce městských bytů zajistí kvalifikované zjištění
rozsahu nezbytných stavebních úprav takového bytu a jejich finanční vyčíslení.
3. Nabídka volného bytu ve špatném technickém stavu musí mimo jiné obsahovat i finanční vyčíslení hodnoty nezbytných stavebních úprav bytu a lhůtu k provedení nezbytných
stavebních úprav, ve které je musí žadatel od uzavření nájemní smlouvy provést.
4. Hodnota a kvalita provedených stavebních úprav musí být odsouhlasena správcem
městských bytů.
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Hodnota provedených stavebních úprav, jež budou prováděny žadatelem, je považována za předplacení nájemného.
Pozdní nebo nekvalitní provedení stavebních úprav žadatelem je důvodem pro odstoupení od nájemní smlouvy.
Článek VI.
Bytové náhrady
Pro nájem volných bytů, jež mají být užity jako bytové náhrady, se použije článek IV.
těchto pravidel, není-li dále stanoveno jinak.
Žádost o zajištění bytové náhrady může podat:
a) osoba, která v důsledku živelné pohromy přišla o možnost užívat vlastní nebo
pronajatý byt nebo obytný dům,
b) osoba, vůči níž soud přivolil k výpovědi nájmu bytu,
c) osoba, která je podle pravomocného rozsudku soudu povinna vyklidit byt nebo
obytný dům užívaný bez právního důvodu, nejedná-li se o užívání bez právního
důvodu po skončení nájmu z důvodů uvedených v ust. § 711 odst. 2 písm. a) až d),
d) rozvedený(á) manžel(ka), jenž(jež) se má podle rozhodnutí soudu nebo podle dohody rozvádějících se nebo rozvedených manželů povinnost po skončení společného nájmu z bytu vystěhovat.
Osobou podle odst. 2 tohoto článku se rozumí občan ve smyslu ust. § 16 odst. 1 zák.
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jde-li o případ uvedený v odst. 2. písm. a) tohoto článku, může rada rozhodnout bez
písemného doporučení bytové komise.
Článek VII.
Nájem bytů zvláštního určení
Pro nájem volných bytů, jež mají být užity jako byty zvláštního určení, se použije
článek IV. těchto pravidel, není-li dále stanoveno jinak.
Žadatel musí být osobou se sníženou soběstačností, zejména však fyzickou, nebo osobou, která dosáhla věku rozhodného pro přiznání plného starobního důchodu, nebo
je příjemcem invalidního důchodu, anebo je osobou zvlášť tělesně postiženou.Odbor
sociálních věcí provede u těchto žadatelů místní sociální šetření v místě skutečného
bydliště.
Žádost o nájem bytu musí být mimo jiné doložena doporučením ošetřujícího lékaře,
ne starší 3 měsíců.
Článek VIII.
Doba trvání nájmu
V případech, kdy je se žadatelem poprvé uzavírána nájemní smlouva, činí doba nájmu jeden rok, nestanoví-li rada jinak.
Před skončením sjednané doby nájmu podle odst. 1. tohoto článku rada uzavře se
žadatelem další nájem s dobou nájmu tří let, nestanoví-li rada jinak, a to i opakovaně,
pokud u nájemce neexistují důvody, pro které by město mohlo jinak vypovědět nájem
z důvodů uvedených v ust. § 711 odst. 2 písm. a) až d) občanského zákoníku, nebo
odstoupit od nájemní smlouvy, nebo pokud nájemce nemá vůči městu jakýkoliv záúnor 2013 / Jemnické listy / 11

vazek po lhůtě splatnosti, anebo pokud nájemce měl v posledních třech letech po dobu
nejméně šesti měsíců vůči městu jakýkoliv závazek po lhůtě splatnosti.
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Článek IX.
Výměna bytů
Nájemci městských bytů se mohou dohodnout na výměně bytů, avšak s uzavřenou
písemnou dohodou musí následně písemně souhlasit i město.
Nájemci společně podají žádost na schválení výměny bytů, přičemž v žádosti budou
uvedeny důvody navrhované výměny a žádost musí být doložena písemnou dohodou,
jejíž platnost bude podmíněna souhlasem města.
Na výměnu bytů se použije přiměřeně článek IV. odst. 6. až 12. těchto pravidel; odst.
1. až 5. článku IV. se na výměnu bytů nepoužije.
Ke dni splnění platné dohody o výměně bytů vstupují nájemci ve výměnou získaných
bytech do nájemních poměrů založených nájemní smlouvou mezi městem a původním nájemcem; ke stejnému okamžiku jim zároveň zanikají dosavadní nájemní vztahy
ke směňovaným bytům.
Článek X.
Uzavření nájemní smlouvy
Město je povinno žadatele, s nímž by měla být podle rozhodnutí rady uzavřena nájemní smlouva, vhodným způsobem vyrozumět o tom, že město je s tímto žadatelem
ochotno uzavřít nájemní smlouvu.
Žadatel, s nímž by měla být podle rozhodnutí rady uzavřena nájemní smlouva, je povinen do patnácti dnů ode dne rozhodnutí rady uzavřít nájemní smlouvu a byt od správce městských bytů převzít v dohodnuté době.
Před prvním uzavřením nájemní smlouvy je žadatel povinen zaplatit na účet správce
městských bytů kauci podle ust. § 686a občanského zákoníku, s výjimkou bytů zvláštního určení.Tato kauce bude žadateli vrácena nejdříve po uplynutí jednoho kalendářního
roku ode dne vzniku nájmu, pokud není v prodlení s jakýmkoli závazkem vůči městu.
Nesplní-li žadatel bez vážných důvodů svoje povinnosti uvedené v odst. 2. a 3. tohoto
článku, město s ním nájemní smlouvu neuzavře a byt bude podle těchto pravidel opět
nabízen jako byt volný.
Město vhodným způsobem dále vyrozumí žadatele, s nímž by podle rozhodnutí rady
neměla být uzavřena nájemní smlouva, o této skutečnosti.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva města Jemnice dne 29.11 2012.
Zrušují se pravidla č. 1/2011 ze dne 17. 9. 2011 o pronajímání městských bytů.
Tato pravidla jsou účinná ode dne 1. ledna 2013.
Ing. Petr Novotný
místostarosta města
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Ing. Miloslav Nevěčný
starosta města

Slovo hejtmana
Pamatuji se, jak jsme už v mládí nadávali na zbytečnou byrokracii. To jsme ještě netušili, co nás čeká v 21. století! Byrokracie narůstá obrovským tempem, navíc oproti dřívějšku
nám v tom „napomáhá“ Evropská unie. A prostý lid se nestačí divit. Nechápal, proč musí
být kobliha dopředu zabalená do igelitu, aby z ní místo křupavého pečiva byla kulatá měkká hmota. Nechápe, proč musí být na veřejných záchodech všude bezdotykové vodovodní
baterie jako na chirurgických sálech. Nemáme se přímo vrátit do ochranného prostředí inkubátorů?
Katastrofa přebujelého nesrozumitelného složitého právního řádu nás zasahuje všechny. Vymlouváme se na Brusel. Ale přiznejme si, že v mnohém bruselské nesmysly sami
překonáváme. Schválíme si vyhlášku o časové a místní dostupnosti zdravotní péče, i když
víme, že na její realizaci nemáme finance a v terénu všude dostupné zdravotníky a že situaci
v odlehlých místech země to nevyřeší. O děravém a technicky nezabezpečeném registru
vozidel by mohli mnozí čekatelé povídat neveselé příběhy. A takových příkladů bychom
našli spoustu.
A bohužel často jsou to zákony ovlivňované také lobbistickými skupinami. Tak někdy
vznikají zákony, u nichž někteří už dopředu vědí, jak je využijí. Bylo by zajímavé zjistit,
kolik poslanců si včas zajistilo vlastní fotovoltaická pole, která jim přinesou díky dotacím
z našich společných peněz nemalé zisky. U mnoha zákonů umějí různí koumáci využít
i všech mezírek v zákonech.
Zdůvodnění se taky vždycky najde. Každý uzná, že je nutné snižovat spotřebu energie.
Ale je nutné zavést předpis o povinnosti nechat spočítat náročnost ekologického zatížení
každého stavení, i toho staletého, s nímž se nedá nic moc dělat? Pro obyčejného občana to
znamená prodražování a prodlužování uskutečnění možností pronájmu nebo prodeje nemovitostí. Pro zpracovatele posudků další zisky.
Další naší specifickou stránkou věci jsou soudní kauzy táhnoucí se desetiletí. Nepoctivci
se vyvlékají ze zodpovědnosti, postižení se marně domáhají spravedlnosti. Korunu tomu
nasadila amnestie, která je mimo jiné také důsledkem zcela nejasných zákonů.
Normální smrtelník se ve spleti zákonů a vyhlášek nemůže vyznat, člověk aby na vše
měl poradce. V každodenním životě mnohé zbytečné předpisy ztěžují lidem jejich život. Je
to jeden z velkých a obtížných úkolů pro budoucnost. Hledat cestu, jak místo opakovaných
diskusí o věcech podružných zjednodušit právní řád pro jeho uživatele. Měli bychom se o to
pokoušet na všech úrovních. Tou nejvyšší počínaje.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Víte, že…
Víte, že při prohlížení starých pohlednic Jemnice zjistíme, že u domu č.p. 573 (Palackého ulice) postaveného hraběnkou Pallavicini pro chudé děti, které zde dostávaly jedno jídlo
denně, jsou u vchodu dvě sochy andělů (horní pohlednice vpravo dole). Budově se říkalo
„Karolineum“ snad na památku hraběnčina syna, který tragicky zahynul. Později v budově
byla Zemská hospodářská škola, škola učňovská, hudební škola, klubovna Junáku, učebna
Svazarmu, internát Hájenské školy, v 1. poschodí byly byty. První přestavba byla v roce
1938 (štít a střecha). V letech 1988 -1989 byla družstvem Stavba jemnice zbořena a postavena do dnešní podoby. Sochy zde již nebyly.
Co se dělo se sochami andělů u vchodu, je záhadou. Jsou to sochy, které jsou umístěny
u vchodu na hřbitov a o kterých se říká, že jsou nejstarší v Jemnici? Staré pohlednice dokazují, že v minulosti zde nebyly. Jsou to tedy od domu č.p. 573 nebo jiné? Jsou si podobné.
Byly sem přemístěny v roce 1938? Kdo je autorem soch? Někteří připisují tyto sochy sochaři Jaroslavu Šlezingerovi, je to pravda? Asi ne!
A tak možná, že v Jemnici žijí pamětníci, kteří by tyto otázky pomohli vyřešit a prostřednictvím Jemnických listů seznámit ostatní spoluobčany. Zmizela by tak jedna záhada,
jak to vlastně s anděly u vchodu na jemnický hřbitov je. V každém případě zde sochy andělů
jsou opraveny spolu se vstupními dveřmi a zdí v 7-9. měsíci roku 2007. Jen starý jasan se
dále pokouší o zboření opravené zdi.
Vladimír Hrbek

Školní okénko
Předvánoční Vídeň
Dne 17. prosince 2012 se žáci 2. stupně ZŠ Jemnice zúčastnili zájezdu do předvánoční
Vídně. Celou Vídní nás provázel pan průvodce Vlasák. Jako dozor s námi jela paní učitelka
Nováčková, Komendová a administrativní pracovnice paní Smolejová. Po příjezdu do Vídně jsme zamířili do přírodovědného muzea. Prohlédli jsme si vycpaná zvířata a jejich těla
sestavená z kostí. Náš výlet pokračoval procházkou městem. Průvodce nás seznámil s příběhy slavných soch. Vydali jsme se ke katedrále sv. Štěpána.
Po prohlídce katedrály jsme směřovali do muzea klenotnice, kde jsme si mohli prohlédnout habsburské korunovační klenoty. Poté jsme se vydali na vánoční trhy, které byly před
radnicí. Na trzích byly různé stánky s jídlem, ozdobami a šperky. Před cestou domů jsme
ještě prošli večerní Vídeň. Předvánoční Vídeň se nám moc líbila. Příští rok budeme chtít
jet určitě znova.
K. Králíková, R. Náplavová, K. Krupilová a Š. Tesařová, žákyně VIII.A
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STŘED informuje
„Tradiční zdobení stromků na Klubu Hájek s paní Miroslavou Němcovou“
Třetí adventní neděli v prostorách Klubu Hájek v Třebíči proběhl již tradiční Vánoční
koncert spojený s beneficí a výstavou vánočních stromků. Letos zdobili společně s paní
Miroslavou Němcovou, předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
dobrovolnice, klienti a pracovníci pomáhajících organizací: Domova pro seniory manželů Curieových -Třebíč, Studentského parlamentu města Třebíče, Denního centra Barevný svět, o.p.s., Domova pro seniory Koutkova-Kubešova - Třebíč, Domova bez Zámku
a STŘED, o.s.
„Každý z nás se může dostat do obtížné životní situace, kterou není schopen sám bez
pomoci druhých zvládnout. Někdy je nablízku rodina, přátelé, blízcí, někdy je problém tak
obtížný a složitý, že bez odborné pomoci se člověk neobejde. Ne každý totiž startujeme
život ze stejného místa,“ těmito slovy zahájila benefiční akci Martina Bártová, ředitelka
sdružení STŘED, o.s.

I letos přivezla paní Miroslava Němcová hudební dárek v podobě dívčího pěveckého
sboru Cancioneta Praga pod vedení sbormistra Lukáše Jindřicha. Program akce zahájili
malí hudebníci Dětského sboru Hlásek a flétnového souboru Fistulka pod vedením paní
Lady Dolákové ze Základní školy Benešova v Třebíči.
Benefici podpořila společnost VIA ALTA, a.s. Pan Ing. Jakub John, předseda představenstva, předal občanskému sdružení STŘED, o.s. dar ve výši 30 000,- Kč na realizaci
výchovně-rekreačních táborů a pobytů pro sociálně handicapované děti v příštím roce.
Sami návštěvníci koncertu přispěli dobrovolným vstupným rodině Novákových na zakoupení uhlí částkou pře 4 tisíce korun.
Mgr. Martina Bártová, ředitelka sdružení
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Služby LSPP stomatologické
sobota, neděle, svátek: 0900 - 1200 hodin
2.2.2013
3.2.2013
9.2.2013
10.2.2013
16.2.2013
17.2.2013
23.2.2013
24.2.2013

so
ne
so
ne
so
ne
so
ne

MUDr. Vlková Ivana
MDDr. Vodička Petr
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Ambrožová E.
MUDr. Auerová R.
MUDr. Bartoňková O.

únor 2013
Jihlavská 48
675 21
Na Potoce 78
674 01
Husova 898
675 71
Husova 898
675 71
Husova 898
675 71
Zubní ordinace
675 44
Tovačovského sady 78 676 02
Vltavínská 1346
674 01

Okříšky
568 870 142
Třebíč
568 844 102
Náměšť n. O. 568 620 248
Náměšť n. O. 568 620 248
Náměšť n. O. 568 620 248
Lesonice
774 446 394
M. Budějovice 568 422 106
Třebíč
568 808 274

Zprávy z Gymnázia Dačice
Informace pro rodiče žáků 5. tříd
Podávání přihlášek na střední školy, a tedy i na osmiletá gymnázia je
plně v kompetenci rodičů. Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků přímo
k rukám ředitelů středních škol, a to do 15. března 2013. V případě zájmu vašeho dítěte
o studium na osmiletém gymnáziu se musíte obrátit na základní školu, kterou vaše dítě navštěvuje. Třídní učitel, popř. výchovný poradce, Vám jistě rád poskytne všechny potřebné
informace včetně přihlášky na SŠ (většinou již předvyplněné z informačního systému školy) a zápisového lístku. V případě jakýchkoli komplikací s podáním přihlášky se neváhejte
obrátit přímo na nás (tel.: 384 420 432, mobil: 775 675 726 – Mgr. Milan Točík). Na stejných kontaktech lze domluvit i individuální prohlídku školy.
Žákům 5. tříd nabízíme studium na osmiletém gymnáziu, které přináší především:
• kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí
• ideální systematickou přípravu pro budoucí studium na prestižních vysokých školách
• individuální přístup s důrazem na rozvoj v oblastech, o které se žák nejvíce zajímá
• řadu kulturních a sportovních mimovyučovacích aktivit a akcí
• pro každého žáka netbook nebo tablet zdarma z projetu PRIMA ON-LINE
• pro rodiče elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku
Informace pro žáky 9. tříd
Pro žáky 9. tříd otevíráme na naší škole studijní obor čtyřleté gymnázium. Nabízíme:
• kvalitní všeobecné vzdělávání jako ideální přípravu pro studium na vysokých školách
• prostředí moderní a dobře vybavené školy
• individuální přístup ke každému žákovi
• možnosti kulturního a sportovního vyžití a řadu mimovyučovacích aktivit a akcí
• pro rodiče elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku
Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 15.
března 2013. Individuální prohlídku školy lze domluvit telefonicky - tel.: 384 420 432,
mobil: 775 675 726 (Mgr. Milan Točík).
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Velký úspěch v soutěži „Co víš o energetice“

Dne 20. prosince jsme se zúčastnili soutěže „Co víš o energetice“ v Jaderné elektrárně
Temelín. Skládala se ze tří částí: vědomostní, zkoušky zručnosti a testu naší fyzické kondice. Soutěže se zúčastnilo 12 párů z vybraných jihočeských gymnázií. Ve velké konkurenci
jsme se umístili na třetím místě, což považujeme za velký úspěch. Toto umístění přineslo
našim třídám 10 000 Kč. Za náš úspěch vděčíme vyučujícím fyziky Karlu Tobolkovi a Vladimíru Marečkovi.
Anna Steinhauserová (3. ročník), David Kopr (septima)

Jste připraveni ke studiu na střední škole?
Gymnázium v Moravských Budějovicích letos opět bude organizovat bezplatné přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky – Krok k přijímacím
zkouškám. V průběhu února a března bude přímo v prostorách gymnázia možno absolvovat šest odpolední, během kterých se zájemcům o studium na střední škole budou věnovat zkušení pedagogové našeho gymnázia. Budou procházet s žáky učivo požadované
ke zkouškám a na závěr kurzu pro ně připraví přijímačky na nečisto. Naším cílem je, aby
úspěšně a bez zbytečné trémy a stresu zvládli přijímací zkoušky na kteroukoli střední školu.
Účast v Kroku není podmíněna podáním přihlášky na naši školu. Kritéria pro přijetí na naši
školu jsou pro letošní rok nastavena tak, že počítají s přijetím žáků s vyznamenáním bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že uchazečů s tímto prospěchem bude méně než 30. Sérii
seminářů však i přes tuto skutečnost organizujeme, neboť byla v minulosti přijata účastníky
velmi dobře. Navíc uchazečům o studium jejich absolvování umožní přehledné zopakování
látky probírané na ZŠ a tudíž mnohem snazší zahájení studia na střední škole.
Kurz bude zahájen 19. 2. 2013 v 15 h v budově gymnázia Tyršova 365. Podrobný rozpis
najdete na www.gymsosmb.cz . Věříme, že naši nabídku, stejně jako v předchozích letech,
využijete. Akce je přece určena pro Vás, uchazeče o studium na střední školy.
Ing. Stanislav Šťáva
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Úskalí nakupování na internetu

		
Policisté na Vysočině šetřili v loňském roce přes 270 případů, kdy byli lidé podvedeni
při nakupování na různých internetových portálech. V drtivé většině se jednalo o zákazníky,
kteří objednané zboží zaplatili prodejci předem, a zboží jim nebylo doručeno.
Mnoho lidí v současné době neprovádí nákupy jen v tzv. kamenných obchodech. Stále
více osob využívá nabídek poskytovaného zboží prostřednictvím internetového nakupování. V tomto nakupování lze jistě najít i výhody. Zboží si můžete vybírat v pohodlí domova. Výrobky i jejich ceny si v klidu můžete porovnávat a nemusíte osobně navštěvovat
jednotlivé obchody, což vede i k úspoře času. Vámi vybrané zboží je dodáno zásilkovou
službou až do domu. Musíte však zároveň zvážit i možná rizika spojená s těmito transakcemi. Pokud za vybrané zboží zaplatíte předem na účet prodávajícího, vystavujete se riziku,
že v některých případech neuvidíte ani výrobek ani peníze. Rovněž se nenechte zlákat nápadně výhodnými podmínkami nákupu, velmi nízkou cenou v porovnání s běžnou cenou
v obchodech.
Jak bezpečně nakupovat po internetu?
•
•
•
•
•
•
•

nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, předem si o nich zjistěte
potřebné informace
před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, smluvní podmínky
seznamte se s reklamačním řádem
od prodejce získejte i informace o podmínkách a nákladech při dodání zboží
vyhledejte si telefonní číslo, e-mail prodejce, adresu
uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových stránek
prodejce (objednávka, potvrzení objednávky, kdy bude zboží dodáno apod.)
platbu předem provádějte jen tehdy, pokud máte jistotu, že se jedná skutečně
o důvěryhodného obchodníka
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence, tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475
e-mail: prevence@policievysocina.cz

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
vstupujeme do nového roku a věříme, že se s Vámi, čtenáři a návštěvníky knihovny,
budeme vídat stejně často jako v roce předchozím.
V prosinci loňského roku probíhala v knihovně soutěž „Zimní rýmování“o nejpovedenější dětský básnický příspěvek. Odměnu za 1. místo získali Miloš Pšenčík (mladší žáci)
a Libor Bartoš (starší žáci). Další odměny jsme rozdávaly v tradičním vánočním turnaji
ve hře „Člověče, nezlob se!“. Hrálo se celé odpoledne a všichni vítězové jednotlivých her
si pochutnali na výborném ovocném poháru v Bistru Sluníčko.
Přestože děti obecně málo čtou a o knížky se příliš nezajímají, o soutěže a kvízy mají
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vždycky velký zájem a v knihovně je každé výpůjční odpoledne plno – někteří „paří“ na počítači, někteří si čtou, nebo vybírají knížky a ostatní využívají knihovnu jako hernu a místo
pro posezení a „pokec“ s kamarády. Převedeme-li tuto informaci do řeči čísel, navštíví
knihovnu ve výpůjčním dni průměrně 100 návštěvníků a z nich je nejméně 50 dětí – musíme přiznat, že s těmito čísly jsme velmi spokojeny a i v letošním roce uděláme vše proto,
aby se nám tyto počty nesnižovaly.
Vítězné básničky soutěže
„Zimní rýmování“:

Pravidla pro Mikuláše
Miloš Pšenčík
Mikuláši, Mikuláši,
doufám, žes nakoupil sladkosti.
Vidím, že je máš v koši,
ale ještě nejdi pro děti.
Vezmi s sebou i Anděla,
musí dát pozor na čerta.
A jestli nebude chtít z pekla,
tak dostane přes kopyta.
Čert se musí slušně chovat,
a to hlavně při večerce.
Teď budete pospíchat.
A teď HUP! Do Jemnice.

Vánoční
Libor Bartoš
Je prosinec, sněhu kolem dost
a jen ty Vánoce nám dělají radost.
Maminka peče na Vánoce
a táta kácí smrky a jedlice.
Všichni mají radost z Vánoc,
jen táta vraždu kapra odkládá o noc
a maminka – ta z něj má hladovou nemoc.
Doufá, že zlaté prase uvidí,
tak nejí a jenom hladoví.
Zazvonil zvoneček
a za dveřmi byla babička a dědeček.
Donesli mi mnoho dárků,
byla tam i čokoláda z vedlejšího stánku.
A nakonec nadešla večeře,
bohužel, bylo filé od matčiny neteře.
Konečně přišla ta přeslavná chvíle,
na kterou jsme čekali víc než půl týdne.
Vánoční zvoneček slaďounkou tóninou
zazvonil,
Hou, hou, hou a dárky nám vykouzlil.
Ten hodný pán Santa Klaus,
toho má rád každý z nás.

Výběr z nových knih:
Cibulka Aleš - Černobílé idoly i jiní: kromě textů z pamětnických kalendářů o hvězdách
stříbrného plátna obsahuje kniha naprosto nové a dosud nepublikované materiály, které
autor vypátral pomocí dobového tisku.
Štorkán Karel – Kronika katů Mydlářů: životní příběh vzdělance a doktora medicíny Jana
Mydláře, jenž se řízením osudu, ale hlavně kvůli lásce k povětrné Dorotce, stal staroměstským katem.
Flanagan John – Nájezdníci: 2. díl fantasy série Bratrstvo.
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Váňová Magda – Ať myši nepláčou: ať myši nepláčou je přání hlavní hrdinky románu, která
udělala v mládí osudovou chybu a za svou nerozvážnost platí v dalším životě.
Janouchová Kateřina – Podváděná: kolem celé rodiny porodní asistentky Cecilie Lundové
se stahuje síť nevysvětlitelných událostí a falešné hry. Není přitom jednoduché odhalit, kdo
koho tady vlastně podvádí a kdo je naopak podváděný
.
Pracovnice knihovny

Amnestie 2013
Již od útlého věku, od dětských střevíčků, se učíme za pomoci rodičů rozlišovat mezi
dobrem a zlem. Jsme vybízeni dávat přednost tomu, co je nám doporučováno nebo přikazováno. Přijímání dobrých rad od druhých a naše podřizování autoritě se však může v určitém
věku jevit jako projev slabosti nebo nedospělosti. „Nebuď béčko“ a nebo „nevaž se a odvaž
se“ jsou hecy kamarádů, kterým v dané chvíli o nic nejde. „Jsme přece svobodní a máme
právo jít životem vlastní cestou,“ brání svou autonomii dospělí. „Jen stádo jde slepě za tím,
kdo je vede.“ A na co myslí lidé opuštění ve stáří a nebo nevyléčitelně nemocní? To se dá
vyjádřit jedním slovem: „Eutanázie“, nebo slovy víry: „Kdyby si mě už Pán Bůh vzal.“
Ano, v každém věku jsme mnoha způsoby pokoušeni „vyřešit“ svůj život podle svého.
Povýšit sebe sama nad všechny a nad všechno má své označení: být bohem sám sobě. Hořkost ze špatné volby či omylu pak na sebe obvykle nenechá dlouho čekat…
Položme si však otázku: Proč je nutné akceptovat autoritu jako princip po celý náš
život? Protože nejsme schopni sami obsáhnout všechno vědění potřebné k správnému rozhodování. Je nutné se neustále seznamovat i s názory druhých. Přitom zde nejde o slepou podřízenost nebo servilní oddanost. V nedávném předvolebním klání prezidentských
kandidátů si mohl každý svobodně ujasnit, komu přičte svůj hlas. Přijetím takové formy
spoluodpovědnosti se následně rodí nová zkušenost. Ona se pak stává osobní jistotou, která
neustále dozrává a přináší plody. V žádném případě se ani tento styl občanského či křesťanského života neobejde bez zkoušek. Ježíšova slova: „Ty, kdo se domníváš, že stojíš,
hleď, abys nepadl,“ jsou platná pro každého. Jsme zkrátka zranitelní a někdy i nepoučitelní,
a tak nám nezbývá než se čas od času vyzkoušet. Je nutno se ptát: Dopřáváme druhým tutéž
míru svobody v rozhodování, kterou si nárokujeme pro sebe? Často se totiž stává, že vina
je v případě druhých věcí neomluvitelnou a trest se musí naplnit stůj, co stůj. Naopak sobě,
až na světlé výjimky, odpouštíme mnohem snadněji.
Občanská společnost má svá pravidla a ta je třeba respektovat. Zákony mají zajišťovat
právo a spravedlnost a měřit stejným metrem pro všechny. Jinak se zlo rozroste jako plevel
na poli. Kde selhávají principy autority, prevence a účinné výchovy, tam se musí více a více
uplatňovat represe. Izolace nepřizpůsobivých jedinců nebo i skupin je vždy nevyhnutelným
krokem ochrany ohrožené většiny. Proto již v době Mojžíšově bylo řečeno: „Vyhladíš zlo
ze svého středu.“ Např. ti, u kterých propuklo malomocenství, byli už tehdy nuceni žít
odděleně od ostatních, aby jejich nákaza nepostihla i zdravé. A pokud cestovali, měli povinnost volat: „Nečistý, nečistý“, aby se jim ostatní poutníci zdaleka vyhnuli. I v současné
době je úkolem pro každou společnost eliminovat všechny narušitele pokojného soužití,
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aby plevel nezadusil pšenici. Vedle lepry, která deformuje a ničí tělo člověka, jsou i novodobé formy nakažlivých nemocí se smrtelnými účinky. Také ten, kdo podlehne alkoholu,
drogám či hazardu a navyšuje dluhy, se stává pro druhé nebezpečný. Viz. nedávná vražda
devatenáctiletého studenta a jeho stejně staré přítelkyně v Praze - Krči.
Dopadení a uvěznění pachatelů je první úspěch, ale stejně tak je potřebné, aby následoval úspěch druhý: Myslet na to, co se stane, až jejich trest vyprší a oni opět získají svobodu.
Pomůže jim v tom pouhý výmaz trestu? Odpustí jim okolí tak, jak odpouští kajícníkům
Bůh? Velkoryse a bez výčitek? Odpustí oni i sami sobě?
Proto je třeba dlouhodobě a následně řešit i jejich opětné začlenění do civilního života.
Zvláště ten, kdo si odpykával vážné přečiny proti lásce k bližnímu a poctivosti, se potřebuje
delší čas učit jinému životnímu stylu a postupně si zvykat na dar svobody. Jako bych v této
chvíli slyšel hlas P. Aloise Pekárka, který v roce 1968 vítal v Brně na Petrově internovaného biskupa Mons. ThDr. K. Skoupého a na adresu tehdejší, ještě totalitní společnosti, mezi
jiným s důrazem prohlásil: „Postavte nové kostely a nebudete muset budovat více kriminálů. Vraťte kříže a náboženství do škol a ubude mladistvých delikventů.“
Dnes se země Evropy potýkají s celou řadou vážných problémů a jejich řešení je v nedohlednu. Ne, protože se nezná, ale spíše znát nechce, totiž uznání principu autority. Účinnost
křesťanských ideálů byla kdysi neutralizována dlouholetou arizací, a tak současný praktický materializmus umocněný liberalizmem utvářejí bez zábran New Age - novou dobu bez
autority- bez Boha.
Jak dál? Co můžeme dělat?
Nezbývá nám než se snažit žít věrně podle osvědčených křesťanských zásad i v čase,
kdy to většina takzvaně „nemusí“. O to více je však třeba křísit Kristova Ducha v rodinách,
kde princip autority má stále ještě své místo, aby současný svět nepostrádal kvas a sůl Evangelia a nebyl odkázán jen na své vlastní projekty a omezené sily.
Amnestovat znamená prominout zbytek trestu. Odpouštět je však možné jen tam, kde
je lítost a dobrá vůle. Kde nechybí naděje obnovené úcty k autoritě společnosti, důstojnosti
člověka a řádu, který byl dán Mojžíšovi již před několika tisíci lety /Desatera/. Ten totiž
platí stále a platit nepřestane. Zda je tygr krotký, nebo ještě divoký se nedá zkoušet jeho
předčasným vypuštěním na svobodu. Takovou jistotu musí mít jeho ošetřovatelé. Navíc bez
následné péče kurátorů, chráněného bydlení a jisté práce pro propuštěné se zázraky nového
života nedějí, nebo jen zcela výjimečně. Azylové domy a Charitní organizace sice nabízí
navrátilcům z výkonu trestu střechu nad hlavou i teplé jídlo, ale jen na den. Jejich kapacita
je omezená. Na přívalové vlny stovek propuštěnců připraveny nejsou. Je to i otázka finančních prostředků.
Proto patří velké poděkování všem, kteří se zapojili do nedávné Tříkrálové sbírky. Každá pomoc včetně biblického „vdovina haléře“ je významná a bude použita pro ty nejpotřebnější. Pán Bůh všem zaplať.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Verše Josefa Veselého, další z jemnických pověstí

Třírohá kaplička
Za sv. Vítem je kaplička,
blízko ní Městský les voní.
Vyprávěla moje babička
tuto dávnou pověst o ní.
Byla válka, konec neměla,
nepřítel naši vlast ničil,
zlá pověst už před ním letěla,
ještě než do města vkročil.
Do Jemnice přišli vojáci,
jak lotr vypadal každý,
jiného neměli na práci
jen loupežení a vraždy.
K jedné ženě přišli úvozem,
hned chtěli peníze na ní.
Klekla před nimi na chladnou zem:
„Nemám nic, věřte mi, páni!“
Vojáci na to nic nedbali,
jenom po penězích pásli,
a když všechno prohledali,
také je skutečně našli.
Za to, že žena je přelhala,
neměli s ní slitování,
hrozná ji pokuta čekala,
člověk by nevěřil ani.
Nebohou provazem svázali,
šátkem jí ucpali ústa,
do kotouče ji vecpali,
zavezli ji v místa pustá.
Hlubokou jámu vyhloubili,
ženu tam s kotoučem dali,
zaživa nebohou pohřbili,
když zem nad ní zašlapali.
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Později kapličku třírohou
postavili tam zedníci,
by paměť na ženu ubohou
nevymizela v Jemnici.
Co všechno od těch dob zažila,
ta naše Jemnice milá?
Blahobyt i války zkusila,
pověst však o ženě žila.
Jednou, když u kaple kopali,
ta pověst se potvrdila,
hedvábný šátek vyhrabali
i železa z kotouče zbyla.
Třírohá kaplička u cesty,
tak ošumělá tam stojí,
každý dle staré pověsti
opraviti se ji bojí.
Kdo prý opravil tu kapličku,
však bylo prý jich málo,
ztratil manželku, či matičku,
vždy se mu neštěstí stalo.
Až spatříte kapličku třírohou,
která se u cesty bělá,
vzpomeňte na ženu ubohou,
jak ona hroznou smrt měla.

Jestli se událost popisovaná v této pověsti zakládá na pravdě, to dnes už zřejmě nikdo
neví. Kaplička vystavěná na místě tragédie by slohově mohla odpovídat období 30-ti leté
války. Tato drobná sakrální stavba třírohého půdorysu byla asi symbolicky zasvěcena nejsvětější trojici Boží. Malby nebo obrázky se na ní, bohužel, do dnešní doby nedochovaly,
aby mohly moji domněnku potvrdit.
František Železný

Vzpomínky jemnického občana Augustina Procházky
na totální nasazení za nacistické okupace
Nedávno zesnulý lesnický odborník (můj přítel) Augustin Procházka byl sanitářem jemnického psychiatrického ústavu. Vyprávěl mi, jak v letech 1942 – 1943 byl v nacistickém
lágru nucených prací v Brdech (Kolvín) a 1943 – 1945 v holandském Apeldoornu. Jeho
syn Ing. Vlastimil Procházka pomohl otci vzpomínky na utrpení české mládeže za Velkoněmecké říše sepsat pro rodinný archiv. Vzpomínky nazval autor „Lesy, můj osud“. Jako
redaktor Vlastivědného sborníku Moravskobudějovicka, vydávaného za finanční podpory
Edice Vysočiny Muzejním spolkem v Moravských Budějovicích, jsem zařadil paměti Augustina Procházky do druhého svazku sborníku v roce 2008 na stránky 415 – 436. Počítačový soubor jsem koncem r. 2012 zaslal paní Daně Babišové do elektronického archivu
kultury Městského úřadu v Jemnici - jednak pro zájemce z řad čtenářů Jemnických listů,
jednak do rozsáhlé počítačové databáze našeho města. Soubor lze vyžádat na mailové adrese kultura@mesto-jemnice.cz k zaslání do Vašeho počítače, nebo pro soubor si zajít za paní
Babišovou osobně do kanceláře č. 9 MěÚ Jemnice.
Paměti starších občanů jsou nenahraditelným zdrojem informací o jejich době a osobnostech autorů. Nejsou-li vzpomínky zachyceny, historické prameny tohoto typu nenávratně mizí.
Nucené práce pro Hitlerovu Třetí říši postihly v letech 1943 - 1945 v tzv. Protektorátu
Čechy a Morava mužskou mládež ročníků 1918 – 1924 mobilizovaných prostřednictvím
úřadů práce (Arbeitsamt). Mnoho našich mladých chlapců přišlo o život nebo o zdraví při
leteckých náletech, pracovních a dopravních úrazech, někteří přímou perzekucí okupačního
aparátu. Svoji daň si vybrala podvýživa a infekční choroby (zejména střevní infekce a tuberkulóza). Krutě trestány byly např. útěky z Říše domů, nedovolená vzdálení z lágrů, sabotáž, hanobení rasy (známost s německou dívkou), ústní delikty mladých lidí a cokoliv, co
mohlo být označeno za projev nekázně či projev odporu vůči nacismu. Dnešní mládež neví,
co to byl tzv. Totaleinsatz, totální nasazení, zlý sen mladé české protektorátní generace.
Kdo má o téma nucených prací českých mladých mužů za nacismu hlubší zájem, více
najde v knize Luboše Johanise, Šestý útvar Kiel, Nakladatelství Svoboda, Praha, 1986, 353
stran, „staré“ ISBN 25 – 049 – 86, prvé vydání komentované historikem prof. PhDr. Františkem Mainušem Dr.Sc.
MUDr. Ladislav Hosák CSc.
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Na svatého Valentýna
Je čtrnáctého odpoledne.
Dívám se k sousedům: taková tichá
idylka. Manžel na lavičce
v družném rozhovoru
s mobilem. Z marketu nese mu žena
basu piv. Je po práci a
padá únavou. Oba však doufají
v laskavou přítomnost.
Jen budoucí jaro neví,
má-li se konečně spustit.

Milan Růžička

Přehled kulturních pořadů
1.2.2013

Městský ples

20 hodin

- 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

9.2.2013

Masopust 2013

1330 hodin

- sraz masek v areálu zámku

14

- průvod masek centrem města

00

00

hodin

1600 hodin

- pohřbení basy v areálu zámku

		

- pořádá Mladí za rozvoj Jemnice, o. s.

9.2.2013

24. Hasičský bál

2000 hodin

- 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
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16.2.2013

Ples královny Elišky

2030 hodin

- zahájení plesu

		

- k tanci a poslechu hraje skupina Secret a Generace

		

- společenský sál KD v Jemnici

		

- pořádá N.K.N. Jemnice

20.2.2013

Promítání historických fotografií s výkladem pana Hrbka

1600 hodin

- Husova ulice

		

- zasedací místnost na MěÚ Jemnice

		

- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

20.-23.2.2013 Venkovní projekce fotografií Mladí za objektivem
		

- zámecký park

		

- pořadatel AlterNaiva, o.s., www.alternaiva.jemnice.cz

23.2.2013

Ples Motorpalu

20 hodin

- hraje Rookies

00

- společenský sál KD v Jemnici
1.3.2013

Večer s Danou Morávkovou a Josefem Cardou

2000 hodin

- vstupné 150,- Kč, předprodej od 11.2.2013 v TIC Jemnice,

		

tel. 721 508 737

		

- kino Jemnice

		

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

19.3.2013

Beseda ke knize Dějiny Jemnice

16 hodin

s manželi Jičínskými z Moravského zemského archivu v M. Budějovicích

		

- zasedací místnost na MěÚ Jemnice

		

- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

00

Kino Jemnice – únor 2013
sobota 9.2.
YUMA
začátek v 1930 hodin
Tragikomedie Polsko 2012, 112 min., přístupný od 12 let
vstupné 59+1
Tragikomický příběh, v němž nechybí drama ani akce, byl inspirován situací, jenž po rozpadu sovětského bloku panovala v polsko-německém pohraničí a svého času plnila titulní
strany polských novin. Hrají: J.Gierszal, K. Figura, T. Kot, ad.
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středa 27.2.
96 hodin: Odplata						
začátek v 1930 hodin
Akční Francie 2012, 98 min., přístupný od 12 let
vstupné 59+1
Pokračování úspěšného filmu 96 hodin. Pro hlavního hrdinu opět začíná neúprosný závod
s časem, aby ochránil svou rodinu.

Rozloučení s Velikonocemi

Vážení příznivci jemnického fotbalu,
starší páni fotbalisté by se rádi rozloučili s Velikonocemi tak, jako v roce 1982 nebo
v roce 1999, kdy chodilo 10 – 17 i více fotbalistů. Chtěli bychom (když už je to naposledy),
aby to bylo stylové. Sraz 1. dubna 2013 mezi 745 a 800 hodin (jako vždy) na rohu, kde stával
u Motorpalu novinový stánek. Není to apríl! Děkujeme za účast i za pochopení.
Se souhlasem starších pánů fotbalistů napsal Jaromír Parkan

Vážení zahrádkáři
nedávno jsme se rozloučili se starým rokem. Pro někoho to byl rok úspěšný, pro někoho
méně. A tak bychom chtěli svým členům popřát do nového roku 2013 jenom to nejlepší,
hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a klidu. Aby ten rok, co přišel, přinesl jenom to pěkné. To špatné ať se vyhýbá každému. Přejeme Vám, aby Vaše zahrádka byla ta, u které se
každý zastaví a podívá se, jak Vám v ní krásně kvetou květiny, roste zelenina a nad kterou
jen srdce plesá.
Výbor Českého zahrádkářského svazu
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Venkovní projekce fotografií mladých autorů
Třetí ročník výstavy mladých amatérských fotografů z Jemnice a okolí „Mladí za objektivem 2013“ proběhne tentokrát pod otevřeným nebem. Jejím obsahem budou fotografie
na volné téma. Členové občanského sdružení AlterNaiva zvolili tentokrát pro zhlédnutí
fotografií variantu projekčního plátna, umístěného na viditelném místě zámeckého parku.
Akce se uskuteční od středy 20.2. do soboty 23.2.2013 v Jemnici.
Loňské ročníky se vyznačovaly typickými výzvami směrem k mladým lidem, aby své
tematické fotografie vybrali, nechali vyvolat a přinesli. Zároveň pak mohl kdokoli během
akce doplnit výstavu svými fyzickými snímky a zařadit je k ostatním. Venkovní projekce
Mladí za objektivem 2013 usnadňuje a zlevňuje. Fotografie stačí poslat elektronicky za jednoduchých podmínek na alternaiva@gmail.com.
Na místě bude možné fotografovat, nebo být fotografován. Portréty se následně objeví
mezi „vystavovanými“ v online verzi projekce na webu www.alternaiva.jemnice.cz.
Venkovní (digitální) výstava fotografií mladých autorů na volné téma má tyto podmínky
k účasti:
•

Max. 5 fotografií

•

Rozlišení min. 1600 x 1200 px (doporučujeme fotky na šířku)

•

Formát jpeg (jméno _ název fotografie.jpg)

•

Věk do 30-ti let
Kdo z Vás má plné harddisky, mobily, dvdčka fotek, které jsou fajn, nebo které
„libí se mi“?. Chcete-li své fotografie vystavit, nabízíme příznivý virtuální prostor mimo facebook, a tak.
Za AlterNaiva o.s. Ondřej Ferdan

Pozvánka na výroční schůzi
Zveme Vás na Výroční členskou schůzi MRS Jemnice
dne 17.2.2013 v 900 hodin v restauraci V Podolí. V průběhu schůze bude možno si zakoupit členskou známku na rok 2013. Jednou z povinností člena je dle „stanov MRS, o.s,
§ 6 odst. 5), písm. g)“ platit členské příspěvky, a to do konce února běžného roku. Při převzetí členské známky člen předloží ke kontrole členskou legitimaci.
Bližší informace na www.mrs.jemnice.cz.

Jiří Tymkiv, předseda MRS Jemnice
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Vánoční setkání 2012 v Jemnici
Vánoční setkání se již tradičně uskutečnilo na náměstí Svobody
u kostela sv. Stanislava na Boží Hod
vánoční odpoledne. Jeho hlavním programem je vždy divadelní představení
o narození Ježíše Krista.
Toto oblíbené představení bývá
pravidelně zhlédnuto asi dvěma sty
diváků a je již tradičně nejžádanějším
programem Vánočního setkání.
Divadlo hraje obvykle minimálně
10 herců. Čestné hlavní role bývají
každoročně obsazovány jinými amatérskými herci z řad jemnických občanů a scénář je každoročně částečně
pozměňován.
Hlavní postavy hry – sv. Josefa a sv. Pannu Marii letos ztvárnili manželé Vondrákovi,
členové známé jemnické šermířské skupiny Lucemburk. Pan Petr Vondrák má nejen herecké nadání, ale je i nejzkušenějším šermířem v Jemnici a v celém velmi širém okolí.
Doprovodným programem Vánočního setkání bylo:
- zpívání předškolních dětí – za vedení paní Blaženy Bastlové a kolektivu matek
- zpívání školních dětí – vedl pan učitel Mgr. Bedřich Bulín
- soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu – organizovalo o.s. Mladí za rozvoj Jemnice (dodalo
i větší technickou podporu celé akci)
- taneční vystoupení skupiny 4K z Jemnice – pod vedením slečny Renaty Kimové
- 30-ti minutová ohňová show – v podání skupiny Novus Origo z Polné u Jihlavy
Vánoční koník z Jiratic se omluvil pro svou bolavou nožku. Ovečky pana Jiřího Tymkiva ml. se opět dostavily a ohně tiše svítily a hřály.
Ozvučení celé akce mistrně zvládla AFT, o.s. z Jemnice vedená panem Zdeňkem Hopianem.
Odměnou nám všem vystupujícím, organizátorům a všem podpůrcům celé akce – hlavně městu Jemnice – je vždy dobrý pocit z toho, že jsme se o těch krásných vánočních svátcích zase ve velké většině ve zdraví sešli, popovídali si a společně se vzájemně obdarovali
i úsměvy.
Josef Lichtneger, organizátor divadla
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci:
Co to fučí za oknami,
meluzína mává stromy.
Chce nám ještě ukázati,
že je zima pořád tady.
Země spí a odpočívá,
na bílý sníh ještě čeká,
aby vláhy nabrala
a na jaro jen čekala.

Marie Čurdová

Poděkování
V období před Vánocemi probíhala tradičně ve vestibulu kulturního domu „Vánoční
výstava“. Jako každý rok bych ráda touto cestou podělovala členkám Svazu tělesně postižených v Jemnici, které po dobu výstavy zajišťují dozor, vystavují své výrobky, které
tvoří při společných setkáních a podílí se na přípravě, instalaci a úklidu výstavy. Bez jejich
pomoci by bylo velmi těžké tyto výstavy po organizační stránce zajistit.
Poděkování patří všem, kteří svými výrobky přispěli k tomu, aby letošní Vánoční výstava byla zase o něco pestřejší. Své výrobky nám zapůjčil Stacionář v Třebíči, Speciální škola
v Moravských Budějovicích, pobočka Jemnice, Mateřská škola v Jemnici, ZŠ v Jemnici
(školní družina), Dětský domov Jemnice, Dětský domov Budkov a jemničtí občané.
Dana Babišová, kulturní pracovnice města Jemnice

Tříkrálový koncert
V sobotu 5. ledna 2013 jsme v našem městečku symbolicky zakončili vánoční čas
– v sále jemnického kulturního domu se konal tradiční Tříkrálový koncert.
První tóny koncertu se linuly z hudebních nástrojů žáků ZUŠ v Jemnici, které na jejich
vystoupení připravily učitelky pí Puchnarová, Chaloupková a Ukašíková. Návštěvníci vyslechli hru na akordeon, flétnu a piano. Zazněly skladby od Bacha, Twardovského, Čajkovského, Pachelbela atd. Poprvé se jemnickému publiku představil školní orchestr ZUŠ Moravské Budějovice, který si říká (J)elita band. Pod vedením pana učitele Sobotky nastoupilo
na jeviště 15 muzikantů.
Velké oblibě se v Jemnici těší Kdousovská schola pod vedením pana Františka Hofbauera. Jsem moc ráda, že naše pozvání přijali. Jejich hudba se příjemně linula sálem a troufám
si říci, že naplňovala srdce většiny přítomných.
Druhou část koncertu zahájil Komorní sbor při ZŠ v Jemnici pod vedením Mgr. Bedřicha Bulína. V podání „školního sboru“ zazněly např. písně od Macka, Cohana, Gershwina,
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ale také lidové písničky a skladba Půlnoční, kterou známe v podání Václava Neckáře.
Úplný závěr Tříkrálového koncertu byl v duchu České mše vánoční Hej mistře od J.J.
Ryby v podání Chrámového sboru při kostele sv. Stanislava v Jemnici a Jemnického divertimenta pod taktovkou sbormistra Mgr. Josefa Hofbauera.
Ráda bych ještě jednou poděkovala všem účinkujícím za to, že nám v Jemnici připravili
krásný sobotní podvečer. Jejich výkony byly opravdu na profesionální úrovni. Věřím, že si
většina přítomných návštěvníků odnášela s sebou domů nezapomenutelné zážitky.
Účinkující však ihned po koncertě domů neodcházeli. Město Jemnice pro ně jako poděkování za celoroční podporu kulturního dění v Jemnici zajistilo pohoštění, které připravil
pan Jiří Prokeš. A jak už se stalo tradicí, sedělo se a zpívalo ještě hodně dlouho.
Dana Babišová, kulturní pracovnice města Jemnice

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Františku Holčapkovou z Jemnice,
která se v měsíci lednu dožila 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Dne 24. ledna 2013 uplynul 1 rok,
kdy nás navždy opustil
náš bratr a strýc
pan Karel Křivan z Jemnice
Vzpomínají rodiny Tomákova a Lukšova
30 / Jemnické listy / únor 2013

Vzpomínka
Těžko se s Tebou, maminko, loučilo,
těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě navždy budeme mít
Dne 11. února 2013 uplyne 1 smutný rok,
co nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a družka
paní Dana Holá z Jemnice
S láskou vzpomínají druh Luděk, syn Lubomír
a dcera Dana s rodinou

Vzpomínka
Dne 12. února 2013 tomu bude 5 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička
paní Věra Bastlová z Jemnice
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
synové Zdeněk a Karel s Marií, vnoučata
Karel, Rosťa, Jana s rodinami a Martin

Vzpomínka

Kdo v srdci žije,
ten neumírá

Dne 19. února 2013 uplyne 14 smutných let,
kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček
pan Václav S k ř i v á n e k z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují dcera Hana, syn Václav,
vnoučata a pravnoučata
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Vzpomínka

Opustil jsi nás.
Ale vrátka do vzpomínek
jsou stále dokořán.

Dne 23. února 2013 uplyne 10 let od smrti
našeho manžela, tatínka a dědečka
pana Josefa Gráfa z Jemnice
Stále vzpomínají
manželka Věra a syn Libor s rodinou

Vzpomínka
Dne 25. února 2013
uplyne již 24 let od smrti
našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Marcelína Šimáčka z Jemnice
Stále vzpomínají synové s rodinami

Vzpomínka
Dne 27. února 2013 uplyne 13 let,
kdy nás navždy opustila
paní M a r t a K ř i v a n o v á z Jemnice
Vzpomíná syn Pavel s rodinou
a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 27. února 2013 uplyne 9 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří Kaisler z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje rodina
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Poděkování
Děkujeme všem přátelům, známým a sousedům, kteří se přišli
rozloučit s naší milovanou maminkou paní
Drahomírou Harčárovou.
Zároveň děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

Zarmoucená rodina

PS. Velmi nás mrzí neprofesionální přístup a opakované chyby při smutečním projevu.
Rodina Hartmanova a Doležalova

Výsledky Vánočního turnaje
smíšených dvojic ve volejbale
Turnaje se zúčastnilo 10 dvojic:
Findová D.- Štora
Findová N. – Tomek
Pejčochová – Mandát
Štolhofová - Pavlík
Vrchotová – Macálka
Kovářová – Kovář
Mocharová – Chvojka
Hotová – Mochar D.
Horká – Jobbagyová
Kubíková – Váka
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Turnaj se hrál ve dvou skupinách po 5 dvojicích systémem každý s každým. První dvě
dvojice z každé skupiny hrály první s druhým, pak vítězové o 1. místo, poražení o 3. místo.
O další místa hrály dvojice vyřazovacím způsobem.
1. místo 		
2. místo 		
3. místo 		
4. místo 		
5. až 7. místo
			
			
8. až 10. místo
			
			

Kovářová, Kovář
Hotová, Mochar
Mocharová, Chvojka
Pejčochová, Mandát
Findová D., Štora,
Vrchotová, Macálka
Štolhofová, Pavlík
Kubíková, Váka
Jobbagyová, Horká
Findová N. – Tomek

Turnaj měl vysokou sportovní úroveň.
Poděkování patří ZŠ v Jemnici za poskytnutí tělocvičny, městu Jemnice za finanční podporu.
Organizátor turnaje Chvojka Ivan

Kulturní kalendář obcí JMR
Pálovice
9.2. Maškarní merenda, hraje Malá jemnická kapela,
začátek 2000 hodin, KD Pálovice, zve SDH Pálovice
16.3. Setkání dárců krve, na harmoniku hraje Jiří Virgl,
začátek v 1900 hodin, KD Pálovice
17.3. Dětský maškarní karneval – masky srdečně vítány
začátek od 1300 hodin, program zajišťuje Zdeněk Hopian,
KD Pálovice, zve SDH Pálovice
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Radotice
2.2. Masopustní průvod masek, sraz ve 1200 hodin v KD v Radoticích
zve TJ Družstevník Radotice
2.2. 5. Fotbalový ples, hraje Credit
začátek ve 2000 hodin, vstupné 100,- Kč
KD v Radoticích, zve TJ Družstevník Radotice

Radotice
Budeme ráno moudřejší?
„Tak to je únor, černý, tvrdý měsíc a se sněhem, co dávno není bílý. A s vodou roztříštěnou v nízkých řečištích, když mrazy udeřily. A hrozně vychrtlí jsme touhou po jaru. I oči
pohubly nám jako boky laní.“ Tímto nám přibližuje měsíc únor ve své básni básník Jan Skácel. Měsíc, kdy zimy má již mnohý plné zuby a do jarního sluníčka, které opravdu zahřeje,
je ještě daleko. Ale co, jsou-li hody, musí být i nepohody. Chmúry, kterými (jak se domníváme) jsme pronásledováni, jsou jen jednou stranou mince. Nejde-li o život, nejde o nic. Tak
jak je nám doporučováno starat se každý sám o sebe, je proto nezbytné žít život dle standardu, na který dosáhneme. Nejhorší variantou, kterou bychom mohli zvolit, je koukat dírou
v plotě k sousedovi a chtít ho napodobit. I v těchto listech najde čtenář inspiraci i nabídku,
ve které se lze najít. Není nejlepším řešením nechat se vtáhnout do koloritu, barvitosti nabídek a nechat se unášet a je jedno, kam. Ve většině je to spojeno s informacemi, které nás
opakovaně blamují, čímž nás víc a víc unavují. Říká se, že dobré zboží se chválí samo, proč
ho tedy vnucovat. Jednou z takových informací, dalo by se říct, povzbudivou v dnešní šedi
je, že byla osvobozena matka, která byla nařčena z týrání, poněvadž vyplatila neposlušné
dítě vařečkou na zadek. Musím skoro zaslzet, co že to mají dnes ti naši politici za starosti.
Myslím si, že milující máma ví, co je pro její dítě nejlepší, nezasahujme do jejího způsobu
výchovy, budeme na tom všichni lépe. Ti, co své dítě týrají, ti ho nemilují a žádný zákon
jim v tom nezabrání. Jde zpravidla o děti nechtěné, z rozpadlých rodin a morálně devastovaných. Morální devastace jde mnohde ruku v ruce s ekonomickým zabezpečením, které
se rok od roku negativně prohlubuje. Dítě zpočátku rodině přispívá, a když to svoje začíná
potřebovat, je zatracováno. Do těchto situací byly mnohé rodiny bez vlastního přičinění
uvrženy. Zde, se domnívám, má současná společnost dluh víc než obrovský, ten finanční, se kterým strašíme, je proti tomu prkotina. Takové zákonné překážky výchovy kdyby
byly kladeny naším matkám, tak by devadesát procent dětí vyrostlo bez nich, poněvadž by
byly ve vězení. A jsme snad jejich výchovou poznamenáni? Naopak, dobře připraveni pro
tento drsný svět. I škola nás vychovávala v obdobném duchu, rákoska byla tím zákonem,
kterého jsme se obávali, ani pan farář nebyl v těchto věcech milosrdnější. Rodiče získávali
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informace o škole a prospěchu jejich dětí jen z náhodných setkání s učitelem na veřejnosti.
Třeba při setkání po cestě, poněvadž jsme byli také i darebáci a naši to věděli, končilo se
rozloučením: „Pane řídící, nic jim nedarujte“, a pan řídící nám skutečně nic nedaroval, my
jsme se obávali s tím doma svěřit. I za nás byli „mamánci“, ale v menšině. I nás vychovávali
ti starší kamarádi. Vědělo se, kde ve vsi jsou ta nejlepší jablka a nejranější. Když jich bylo
některý rok méně, nezbylo tetce ani na štrůdl. Kouřili jsme, ale ve většině šlo jen o tučné nalezené vajgly, suché listí, v lepším případě se podařilo sebrat některými kamarády z tátovy
domácí produkce něco tabáku. Alkohol, tak to snad byly za nás úplné výjimky. Není dnešní
ochranářský systém v této věci spíše na škodu než k užitku? Nezačíná se spíše bát máma
než zlobivé dítě? Není toto sterilní prostředí pro ty, které pak vypustíme do života, který se
s nikým nemazlí, skoro by se dalo říct nezodpovědné k nim i pro okolí? Přílišná spjatost dětí
s informacemi, které ač jsou o nich, nejsou ještě pro ně, a brutální počítačové hry jsou v jejich neprospěch. I když ještě neví, jak se k chlebu přichází, dokáží těm, co jim ho poskytují,
svá práva připomínat. Jejich jednání pak je, jak jiné, než bezohledné. Alarmující statistická
zjištění nám pak sdělují, že polovina ještě nedospělé populace má problémy s alkoholem.
Polovina třináctiletých má již zkušenosti s kouřením a tři čtvrtiny patnáctiletých taktéž,
z nichž osmnáct procent jsou již trvalými kuřáky. Budiž, chuť je chuť a záliba je záliba,
obojí stojí nemalé peníze. Jak k nim přichází? Pokud jim jich někdo tolik dává a neptá se
na co, je to politováni hodné. Když tento zdroj není, musí být získány nekalým způsobem
a to je to, co pak společnost složitě řeší. Tito jedinci jsou pak snadno manipulovatelní a zneužíváni. Bojujme o ně a dejme jim najevo, že nám nejsou lhostejní. Bohudíky je stále ještě
převážně těch, kteří vyznávají hodnoty jiné. Mezi námi, tehdejšími darebáky a těmi dnešními darebáky, je jeden podstatný rozdíl - v tehdejším darebáctví kromě nějakého rozbitého
okna nebyly ve hře žádné peníze. Dědové a babičky mohli za nás být v úplném klidu, měli
jsme k nim úctu a oni ani těch peněz mnoho neměli. Dnes, kdy říkáme, že demokracie je to,
co jsme si přáli, nepoužívejme mladé odvážné lidi k tomu, aby naši nespokojenost s něčím
za nás zviditelnili. Toto přece řeší demokracie sama tím, že se menšina musí podřídit vůli
většiny, jinak by to mohlo lehce zavánět anarchismem. Přijímáme-li toto všechno za plného
vědomí, střízliví, ne pod vlivem kocoviny, ze které bychom se do rána vyspali, nebudeme
ráno moudřejší, a to se zdá být špatným znamením.
Převzaté:
Murphyho zákon praví: Čím je ve větším bezpečí ten, kdo radí, tím za míň jeho rada
stojí.
Poznámka: Jediným lékem na ješitnost je fyzická bolest. Dokud někomu nepřiskřípnou
nos, který nosí vysoko, mezi dveře, bude přesvědčený o tom, že na něho nikdo nemá.
Blahopřejeme jubilantům:
Vyletěl

Jan

76 roků

Jelínek

Josef

50 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic
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TJ Družstevník Radotice Vás srdečně zve na
!!!

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK
OBCÍ RADOTICE !!!

který se bude konat 2. 2. 2013, za doprovodu živé hudby
SRAZ MASEK ve 1200 hodin v KD v Radoticích
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Mladoňovice
Ohlédnutí za rokem 2012, co se zastupitelstvu podařilo změnit
Rok 2012 byl ve znamení stavebních akcí a řady nových úprav naší vesnice. První akcí
bylo odvodnění celé budovy skladu, depozitáře s expozicí. V okolí této budovy byly provedeny chodníkové úpravy, vysázena okrasná zeleň. Další akcí bylo odstranění přerostlých
stromů u č. p. 14, které ohrožovaly bezpečnost chodců a dětí. Na uvedeném prostranství
bylo nově vysázeno deset okrasných stromů a nově osázeny záhony okrasných keřů.
Úpravu obce výrazně ovlivnila demolice dvora „panských stájí“ podél silnice na Lhotice. Na tomto prostoru tak vznikla dvě nová stavební místa. Úprava obce se také zvýšila
odstraněním havarijního vedení rozhlasu. Byl proveden nový bezdrátový rozhlas po celé
obci i v Dobré Vodě. Instalováno bylo 24 reproduktorů.
V areálu Chobot vybudovány nové schody, rozšířena základna pro požární útok a proveden dřevěný obklad provozní budovy.
Pro zajištění zateplení kulturního domu byla provedena výměna všech oken, včetně
vchodových dveří. Okna byla také vyměněna na obecním úřadě, knihovně a šatně tělocvičny. Po výměně oken byla budova nově natřena fasádní barvou.
Pro značné nerovnosti podlahy tělocvičny byla realizována komplexní rekonstrukce
podlahy tělocvičny včetně nové izolace. Po všech stavebních pracech byly dány nové parkety s protiskluzovým nátěrem. Novou podlahu oceňují TJ-Dance Step a základní škola.
Nejnáročnější akcí jak finanční, tak pro velký rozsah stavebních prací bylo budování
nových chodníků v západní části obce. Celkem bylo položeno 526 m silničních obrubníků,
375 m parkových obrubníků, položeno 656 m2 dlažby. Současně při budování chodníků
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byly dlážděny i vjezdy do domů. Chodníky ve vzorné kvalitě nám předala provádějící firma
Stasman Jemnice.
Podél chodníků firma Lukáš Kamarád provedla vysázení okrasných keřů. Celkem bylo
vysázeno 700 okrasných keřů po naší vesnici. Opravy asfaltových koberců podél chodníků
provedla Správa údržby silnic Moravské Budějovice.
Nemalou pozornost věnujeme obecním lesům. V roce 2012 se podařilo pracovníkům
na VPP zalesnit všechny parcely po „kůrovci“. Celkem bylo vysázeno 5 500 stromků.
Poslední akcí bylo budování polní cesty. Za spolupráce Pozemkového úřadu Třebíč byla
realizována v měsíci říjnu a listopadu nová polní cesta od brány zemědělského družstva
směrem na Třebelovice. Tato cesta měří 960 m a je s asfaltovým kobercem. Podél cesty
je vysázeno 80 různých stromů. Účelem cesty je omezení přepravy zemědělské techniky
a zemědělských produktů přes vesnici Mladoňovice a Třebelovice.

Společensko-kulturní a sportovní činnost
Tato činnost, díky našim spolkům SDH, RS, TJ, ČČK, MS, ZŠ a OÚ je to, co nám
dělá radost. Celkem bylo organizováno v roce 2012 44 různých akcí nejen pro naše občany. Nejnáročnější počin pro OÚ bylo slavnostní otevření expozice a depozitáře. Velký dík
patří manželům Kalábovým, kteří nashromáždili material a provedli realizaci depozitáře
Mladoňovic, který čítá 461 položek a zahrnuje historii obce od pravěku až po současnost.
Slavnostní otevření se zúčastnila PhDr. Katina Lisá, vedoucí odboru kultury Kraje Vysočina
a mnoho dalších hostů. Slavnostní chvíli umocnila dechová hudba Horané a vystoupení
žáků ZŠ a mažoretek z Jemnice. O prohlídku expozice je zájem mezi občany, rodáky, přijíždí i turisté a starostové obcí. Dle Muzea Vysočiny jsme mezi prvními vesnicemi, které mají
zpracovanou historii obce a stálou expozici.
Další významnou událostí je den 21. 11., kdy jsem přebíral od zástupce Ministerstva
kultury ČR titul „ Knihovna Vysočiny 2012“, který naší knihovně udělila Krajská knihovna
Vysočina. Je to ocenění aktivity knihovny a ocenění 72 čtenářek a čtenářů, kteří si půjčují
z 4 800 knih z našeho fondu. Knihovna využívá i výměnné soubory z Městské knihovny
Třebíč v počtu 400 knížek ročně.

Poděkování
Obecní úřad děkuje členům SDH za brigádnické práce na úpravách a rozšíření našeho
areálu. Rovněž velké poděkování patří hasičům za skvělou reprezentaci a propagaci Mladoňovic při soutěžích. Naše družstva žen, mužů a žáků v roce 2012 celkem získala 47
vítězných pohárů a 3 poháry putovní, a to je úžasné. Dobré jméno hasiči získali i při zajištění Tatra srazu s názvem „NA MORAVSKÉ SVATBĚ”, kdy přijelo do Mladoňovic 81
veteránů zn. Tatra se 160 svatebčany. U svatby byla přítomna i agentura Dobrý den. Tím
Mladoňovice mají první zápis v České knize rekordů jako „Nejdelší svatební kolona vozů
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Tatra v Mladoňovicích“. Dalším mladoňovickým rekordem je počet studentů středních
a vysokých škol, kdy v roce 2012 navštěvovalo střední školy 11 občanů a vysoké školy
18 občanů Mladoňovic . K dnešnímu dni žije v obci 387 obyvatel.
Obecní úřad děkuje členům rybářského spolku za propagaci Mladoňovic. Na jejich závody na rybník Asuán přijíždí i rybáři ze Slovenské republiky. Nejúspěšnější závody měli
na 50, 100, 170 hodin. Rybářským svazem byli vyhodnoceni za vzornou přípravu a průběh
závodů v roce 2012.
OÚ děkuje panu Ladislavu Karáskovi za nákladnou opravu a obnovu kříže v lokalitě
Hluboký rybník.
OÚ děkuje všem občanům za údržbu zeleně, pravidelný úklid před svými domy
a za údržbu chodníků v zimním období.
Závěrem nezbývá než si přát, aby i rok 2013 byl úspěšný pro obec, občany a spolky jako
rok uplynulý.
Jan Chloupek – starosta obce

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 15. února 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
IČ: 00289531

Poskytovatel: město Jemnice,
Husova 103, 675 31 Jemnice

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 (27 – 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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inzerce
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obrazový seriál
Jemnice
Kostel sv. Jakuba

historická pohlednice
Jemnické listy č. 2/2013, vydalo město Jemnice, Husova 103,
IČ 00289531, 1. února 2013. MK ČR E 13924. Náklad 2.200 ks.
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