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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
na přelomu roku si člověk uvědomí, jak rychle ten čas plyne. Je to i příležitost na okamžik se zastavit a zhodnotit, co se nám podařilo a v čem se naše představy nenaplnily. V případě našeho města můžeme konstatovat, že se podařilo dokončit několik, pro naše město
do budoucna velmi důležitých, akcí. Bylo to především dokončení rekonstrukce kanalizace
a vodovodu v rámci Dyje II. I když investorem byl svazek obcí VaK, jehož je město velmi
aktivním členem, troufám si říci, že naše úloha tu byla nezastupitelná. Musíme si uvědomit
značný plošný rozsah prací nejen v důsledku vlastní rekonstrukce, ale prací a investic vyvolaných. Jen si uvědomme, kolik vozovek, chodníků a dalších veřejných prostranství bylo
opraveno a zrekonstruováno. Projekt Dyje II většinou řešil pouze opravu po výkopu, nikoliv celoplošné zapravení. S touto akcí souvisela i oprava komunikace a výstavba chodníku
na ulici Dačická. Že se to podařilo zrealizovat v současné podobě, je malý zázrak. Během
projednávání tohoto díla několikrát nastala situace, kdy jsme si mysleli, že to již nemá řešení a tato důležitá komunikace skončí pouhou opravou vozovky po výkopu. Musím říci, že
se vždy podařilo všechny zúčastněné občany, organizace a správní orgány dát dohromady
a řešení najít. Za to jim patří moje upřímné poděkování.
Další významnou akcí bylo zateplení mateřské školy s výměnou zdroje vytápění. Právě
ta druhá část projektu mě těší. MŠ má tak nejmodernější zařízení pro získání tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Jde o kombinaci plynových tepelných čerpadel vzduchvoda, doplněných solárním ohřevem TUV. V souvislosti s kompletním zateplením všech
objektů získala i estetická úroveň celého komplexu. Jediné, co mě mrzí, že nemohly být
současně zrekonstruovány vnitřní rozvody a venkovní komunikace a některé další drobnosti. Na to však v této fázi skutečně nebyly finanční prostředky.
Další důležitou akcí bylo dokončení příprav pro výstavbu inženýrských sítí na Předlískách. Je zde vytvořeno 15 stavebních parcel, o které již projevili zájem místní občané. Těm
bych rád poděkoval za trpělivost a chápu nervozitu některých nad délkou těchto příprav.
Když však uvážíme, že vše začalo schvalováním nového územního plánu, že dokončení
projektu bylo poznamenáno úmrtím projektanta, zjistíme, že rychleji připravit podmínky
pro vlastní stavbu IS nešlo. Dnešního dne již mají téměř všechny parcely své vlastníky.
Kromě těchto velkých akcí se ještě pokračovalo s pracemi na památkách v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací, Programu záchrany architektonického dědictví a Programu restaurování movitých kulturních památek. Celkem můžeme
být s uplynulým rokem spokojeni i přes to, že některé záměry bylo třeba přesunout na letošní rok. Z těch podstatných bych jmenoval Varovný protipovodňový systém, jehož součástí
je bezdrátový rozhlas a program v rámci pěstebního opatření zeleně. Na oba programy
máme schválenou dotaci, avšak v důsledku zdlouhavého postupu ze strany Státního fondu
životního prostředí jsme dosud neobdrželi rozhodnutí písemně.
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V letošním roce nás, kromě již zmíněných projektů, čekají ještě další důležité akce.
Především jde o vlastní výstavbu IS na Předlískách, která musí být dokončena do podzimu
tohoto roku.
Město se jako zřizovatel podílí na zateplení tělocvičny ZŠ, na což bylo rovněž zažádáno
o dotaci. Budeme pokračovat i s programy „regenerace“ a „záchrany“ při opravách našich
památek. Investice ve výši asi 1 milion Kč nás čeká v souvislosti s rekonstrukcí sítě NN
a trafostanice v ulici Údolní. Společně s firmou E.ON provedeme rekonstrukci našeho veřejného osvětlení. Je to sice vynucená akce, ale je třeba ji provést, protože levněji ji město
nikdy v budoucnosti neudělá. Je jasné, že potřebných oprav a investic by bylo třeba udělat
více, ale s výše uvedenými akcemi je rozpočet na rok 2014 již vyčerpaný.
O tom, jak se bude situace vyvíjet ve skutečnosti, Vás budeme přirozeně informovat v průběhu tohoto roku.
Přeji Vám, aby i pro Vás byl nadcházející rok klidný a úspěšný a splnila se Vám většina
přání a předsevzetí.
						
Ing. Miloslav Nevěčný,
starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
počátek nového roku s sebou přináší možnost ohlédnout se
za rokem uplynulým, nutí nás zapřemýšlet i o tom, copak nám
rok 2014 přinese. Zdařilou bilanci i výhled shrnul ve svém článku pan starosta Ing. Miloslav Nevěčný.
Musím se zde zmínit o tom, že připravovaných investičních
akcí je celá řada. Bohužel však rozpočet města není nafukovací
a nelze akceptovat všechny požadavky, které se na naši hlavu
a finance snášejí.
Naštěstí život není jen o penězích. Vím, že dárky již máte rozbaleny, ale jeden obrovský
bych pro Vás ještě měl. Kdysi jste byli informováni, že mne rada města pověřila jednáními, která by mohla vést a dovést naši historickou slavnost Barchan, potažmo její třistaleté
jádro – Běh o Barchan, na seznam světového dědictví lidstva UNESCO. Jak jsem byl pověřen, tak jsem se snažil konat. První a velmi zásadní metou je dosažení zápisu na národní
seznam (Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky) a učinit
tak z Běhu o Barchan národní nehmotnou kulturní památku. Mimochodem, v současné
době jsou na seznamu pouze tyto statky: Slovácký verbuňk (tanec), Vesnické masopustní
obchůzky a masky na Hlinecku, Jízdy králů na Slovácku, Sokolnictví, Lidová myslivost,
Valašský odzemek, Vodění Jidáše a Východočeské loutkářství.
Celému snažení předcházela řada jednání, vytvoření týmu odborníků a vypracování
poměrně sofistikované žádosti o zápis na výše uvedený seznam. V roce 2012 se nám
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nezadařilo, došlo k zásadnímu přepracování celé žádosti. V červnu t. r. jsme byli přesvědčovat Národní radu pro lidovou kulturu na Ministerstvu kultury o tom, že Barchan
(Běh o Barchan) na tento seznam právem patří. Po prezentaci se rozproudila zajímavá
diskuse, desítky dotazů se na nás snášely ze všech stran. Lehce jsme se zapotili, když
nastala otázka krojů běžců. Ano, ty se během těch stovek let měnily, a to byl argument
hovořící proti nám. Budeme vše konzultovat s Barchanickou komisí, věřím, že se nám
podaří návrat k těm nejstarším dochovaným. Vždyť přece nejde o to, že nevypadají
úplně goticky, jde o tu nádhernou a dlouhou tradici. Dnem D pak byl 6. listopad 2013.
V tento den se rozhodlo o zápisu. Jednání nebylo zas tak jednoduché (dle mých informací). V náš prospěch však hovořily tři nezávislé expertní posudky. Lidé, kteří velmi
dobře znají například statky UNESCA jako Jízdu králů či Hlinecké masopusty, byli naprosto nadšeni netušíce, jak dlouholetou a významnou tradici v České republice máme.
I to mne naplňuje optimismem a věřím, že se nám podaří dosáhnout mety nejvyšší.
I když je moje a jistě i Vaše radost nezměrná, občas mne zaskočí reakce typu: A co
z toho jako budeme mít? Když se uklidním, moje reakce je vždy stále stejná. Musíme
si uvědomit, že největší sláva historické slavnosti Barchan je již za námi. V současné
době existují historické slavnosti v každém větším městě, které nás pomalu věhlasem
i jistou nabubřelostí dotahují nebo dokonce předhánějí. Zápisem na národní seznam
jim zase o několik délek uskočíme. Zajímavé budou jistě reportáže a články k tomuto
tématu, které budou sloužit nejen jako osvěta, ale i jako výborná reklama. A kdo nechce
slyšet na tyto argumenty, jistě bude slyšet na ekonomický aspekt celé věci. Ano, dosahování na dotace nejen na jádro slavnosti bude daleko snadnější, dokonce budeme moci
čerpat ze zdrojů, kam jiní (mimo seznam) nedosáhnou.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se na průběhu Barchanu a na žádosti o zápis podíleli a podílejí. Barchanická komise, město Jemnice a zejména pak paní
Dana Babišová, pan Vladimír Hrbek, pan Jiří Tříska, pan Petr Vedra, pan Jiří Zoufal,
paní Marie Laučíková, pan Stanislav Brada a mnoho dalších včetně obrovské plejády
lidí již dávno zapomenutých a těch, kteří se teprve narodí a naši úžasnou tradici ponesou dál.
Zároveň Vás všechny prosím o pomoc. Abychom se dostali na světový seznam, budeme se muset aktivně zapojit všichni. Třeba jen tím, že máte zajímavé dokumenty, fotomateriál, videa, zkušenosti, výpovědi pamětníků a budete je moci a chtít poskytnout.
Stačí kontaktovat mě či některého ze členů Barchanické komise. Jsem přesvědčen, že
Vaše spolupráce může posloužit nejen k zápisu do UNESCA, ale i k vybudování stálé
muzejní expozice slavnosti.
Měl bych se asi omluvit za rozsáhlost, kterou jsem věnoval jedinému tématu. Jistě
pochopíte, že takto důležité věci se nelze dotknout jen pár řádky.
Ještě jsem měl některé pozitivní informace k vodnému a stočnému, k tomu se však
vrátím v dalších – únorových informacích – Postřehy z radnice.
Ing. Petr Novotný,
místostarosta města Jemnice
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Ze zasedání…
Rady města konané dne 11. 12. 2013
Rada města na svém prosincovém zasedání schválila:
-

Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou o 3 roky do 31. 12. 2016.

-

Smlouvu č. 408/SHP/VTL plyn. Lhotice - Police + příp. /1/1-3/2013 o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice
a RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem.

-

Ukončení servisní a materiálové smlouvy o zajištění provozu kopírovacího stroje
uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a firmou TEXI
Dačice, Antonínská18/II, 380 01 Dačice dohodou ke dni 11.12.2013.

-

Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v Podnikatelském inkubátoru Husova ulice č. p. 2 , místnost č. 307 se Svazem tělesně postižených
v ČR o.s., MO Jemnice, Pod Jandovem 269, 675 31 Jemnice ke dni 31.12.2013.

-

Používání znaku města Jemnice příspěvkovou organizací Nemocnice Třebíč, Purkyňovo náměstí 133/2, 674 01 Třebíč.

-

Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice
a firmou Dlabaja s.r.o., Žižkova 1697/17, 586 01 na opravu sklepních prostor objektu č. p. 49 v místní části Panenská.

-

Cenovou přílohu pro rok 2014 ke smlouvě o dílo č. S00D205739 uzavřenou mezi
městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a firmou .A.S.A. Dačice s.r.o.,
U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice.

Dále pak rada města vzala na vědomí:
-

Žádost o prodloužení kanalizačního řadu z ulice Třešňová do ulice Romana Havelky cca o 35m.

-

Žádost společnosti PK Geo s.r.o., Jeřábkova 5, 628 00 Brno o schválení smlouvy
č. 408/SHP/VTL plyn. Lhotice - Police + příp. /1/1-3/2013 o zřízení věcného břemene uzavřené mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem.

-

Návrh rozpočtu města Jemnice na rok 2014, včetně rozpočtu hospodářské činnosti
města, dle předloženého návrhu a tento doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.

-

Plánovací smlouvu týkající se vybudování inženýrských sítí v lokalitě Na Předlískách uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a jednotlivými stavebníky obytných domů v této lokalitě a tuto doporučuje zastupitelstvu
města ke schválení.

-

Žádost o prominutí penále a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení.

-

Rozpočtová opatření č. 5/2013, která se týkají zvýšení příjmů i výdajů
o 5.134.569,- Kč proti dosud schválenému rozpočtu a doporučuje ke schválení
zastupitelstvu města.
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Rada města neschválila:
-

Prodloužení kanalizačního řadu z ulice Třešňová do ulice Romana Havelky v Jemnici cca o 35 m.

-

Instalaci platebního terminálu pro možnost bezhotovostní platby platebními kartami na pokladně MěÚ.
Rada města zrušila:

-

Bod číslo 10 v usnesení ze schůze Rady města Jemnice konané dne 20.11.2013
ve znění: Záměr prodeje budovy v bývalém autoparku na pozemku parc. č.
1813/31 a budovy na ní postavené v kat. území Jemnice.
Ing. Petr Novotný,
místostarosta města Jemnice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
MĚSTO JEMNICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 města Jemnice,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství ve městě Jemnici
Zastupitelstvo města Jemnice se na svém 4. zasedání konaném dne 31.10.2013 usneslo
vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) a § 10 písm. a) a d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992
Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Na veřejných prostranstvích1) ve městě, vyznačených na mapce v příloze č. 1
k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů na vodítku.

1)

2.

Pro zajištění ochrany zdraví a bezpečí dětí se zakazuje vstup psů na následující
veřejná prostranství ve městě, vyznačených na mapce v příloze č. 2 k této obecně
závazné vyhlášce.

3.

Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění je
přestupkem dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů2).

4.

Splnění povinností stanovených v odst. 1, 2, 3 zajišťuje fyzická osoba, která má
psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem3).

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

§ 47 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích – Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.
2)

3)

Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
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Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
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ODPADY 2014 – platba prostřednictvím SIPO
Platbu za odpady na rok 2014 je možné, stejně jako v předchozích letech, provádět
prostřednictvím SIPO. Výhodou tohoto způsobu platby je rozložení platby na dvě částky,
platí se 1. pololetí v měsíci únoru a 2. pololetí v měsíci červenci. A co je třeba pro tento
způsob platby udělat? Stačí nejpozději do 20. ledna 2014 navštívit na Městském úřadě
v Jemnici pokladní paní Hobzovou a předložit k ověření originál Rozpis platby SIPO (hotovostní nebo bezhotovostní), na kterém je uvedeno spojovací číslo a adresa plátce.

Tímto ověřením se zamezí zneužití spojovacího čísla jiné osoby. Telefonické žádosti
nebo žádosti zaslané emailem nebo faxem k zařazení do plateb SIPO nebudou přijaty.
Plátcům SIPO jsou známky na odpadové nádoby zasílány do konce měsíce února. Na obrázku je vzor Rozpisu bezhotovostní platby SIPO.
Josef Karpíšek, správce sítě

Slovo hejtmana
Na začátku každého roku se nevyhneme úvahám o tom, co nás v něm čeká. V osobním
životě nevíme, jen leccos tušíme. Ve veřejném životě víme o některých důležitých událostech. V roce, na jehož prahu stojíme, nás čekají troje volby. Na jaře volby do evropského
parlamentu, na podzim volby senátní a do obecních zastupitelstev.
Zastavím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují své čtyřleté období. Starostové a členové místních samospráv patří dlouhodobě k těm, jimž jejich
voliči důvěřují nejvíce. Myslím, že oprávněně. Daří se jim přes jejich nelehkou pozici obce
a města stále postupně zvelebovat. Mimo jiné i proto, že se nevěnují politickým hrátkám
a půtkám, ale většinou jim jde o společnou každodenní práci ve prospěch zájmu občanů.
Za krajskou samosprávu bych rád zdůraznil velmi dobrou spolupráci měst a obcí s naším úřadem. Zároveň doufám, že se v blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s nově
ustavenou vládou, protože všichni víme, že ta nebyla v minulém období ideální.
Obyvatelům Kraje Vysočina přeji v roce 2014 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém životě.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Jemnice - obchvat!

Víte, že...

Psal se rok 1978, kdy se ve východní části Jemnice začaly stavět rodinné domky – dnešní Široká ulice, se kterou se počítalo, že tudy povede obchvat Jemnice. Proto byl nechán
prostor na jeho vybudování „Širokou ulicí“. Počítalo se s jedním napojením na most v Podolí. Byla vyhlášena stavební uzávěra a mělo dojít i ke zbourání několika domků. Realizace
se odkládala a odložila!
V následujících letech přišel nový projekt budoucího obchvatu od lhotického kříže přes
Předlíska a kolem Červeného rybníka s napojením na silnici do Dačic. Termín dokončení
rok 2000. Termín zůstal, vstup do nového tisíciletí přišel, ale obchvat nikde!
Přichází další varianta. Schválený zástavbový plán počítá s vybudováním z levé strany
silnice před Jemnicí přes železniční trať a silnici do Slavíkovic s odbočkou do Police, most
přes údolí Želetavky s odbočkou na Menhartice pokračující po jihozápadní straně s napojením na silnici do Dačic. A termín? Prý je zařazen na 9. místo o uvažovaných obchvatech
Kraje Vysočina. Podle vyjádření (ústního) Ing. Tomáše Mátla z Krajské správy údržby silnic Kraje Vysočina asi nereálné!
Uběhlo tedy 35 let. Dále například na křižovatce silnice Husova, Tyršova a Velká brána
u domu č.p. 587, kde se říkávalo „U Strašilových“, podle pana Strašila, který jako válečný
invalida zde měl v levé části domu trafiku. Zde dochází ke koncentraci veškeré dopravy
v Jemnici ze směru Moravské Budějovice, Znojmo, Police, Radotice, Menhartice (Rakousko), ale i Pálovice, Staré Hobzí, Dačice, Želetava a místní doprava. Vyřešit zde dopravu
nepomohlo ani rozšíření u Penny a zboření Holečkovy kovárny.
Cestu na přechodu během školního roku zajišťuje přítomnost člena Policie ČR před 8.
hodinou ranní. Náhodným spočítáním ve všední den v době od 13.30 hodin do 14.30 hodin
byl touto křižovatkou průjezd 471 vozidel za hodinu.
Řešení tedy nikde. Snad iniciativa skupiny občanů, kteří v parku provedli výzkum, jak
se zachovají mladí, když mohou zničit zde umístěné věci (simulátor vandalismu). Zapojit
tedy tyto mladé, přidat mladistvé, kteří stříkají po fasádách domů a plotech, dopravních
značkách atd. spolu s rodiči školáků a staršími občany, kteří jako v některých městech přecházejí po přechodu v obci a tím upozorňují na neřešené situace. Bylo by zajímavé nashromáždění aut na silnicích, které tuto křižovatku protínají. Stav se ještě zhoršil po vybudování
obchvatu v Moravských Budějovicích, kdy auta od Znojma sjíždí na silnici II/152 ve směru
Jemnice, Dačice, Jindřichův Hradec, České Budějovice. Kamiony dále zhoršují i tak špatný stav této silnice druhé třídy. Máte-li smůlu, kamion nepředjedete řadu km a zařadíte se
do kolony. Okraje této silnice svědčí o přetížení, která, jak se pamatuji, byla v minulosti
opravována sypáním kamení z polí a hlínou z příkopů. Později byla vyasfaltována.
A tak až půjdete po přechodu „U Strašilových“ a nebudete mít strach jako rodiče, kteří
raději vozí děti do školy autem, podívejte se do tváře řidiče kamionu v zimě, který trne, aby
nemusel u přechodu zastavit a třeba se nerozjet.
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A dál? Opravdu se nynější děti stanou rodiči nebo prarodiči, než se dočkají řešení?
Věřím, že odpověď může dát hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek (jehož příspěvky v JL rád čtu) i náměstek hejtmana pro dopravu, v Jemnici známý, Ing. Libor Joukl. Jistě jim
redakční rada JL ráda poskytne dosti místa k jejich vyjádření. Snad to nebude jako vyjádření
člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, který řekl: „.. překvapil mě pohled na zámek v Jemnici
od západu“. Znalost této části kraje asi nebyla velká, protože školu pokládal za zámek!
Je zajímavé, že v jedné části kraje dochází ke zrušení osobní železniční dopravy pro
nedostatek finančních prostředků na dotaci na provoz a o 40 km dále se v Třebíči staví
aquapark Laguna (viz 5 plus 2 ze dne 15.8.2013) za 69 mil. plus zvýšení o 8,5% a politici to
pokládají za normální. Volby dříve i nyní ukážou, zda jste měli dobrou volbu.
Občanům Jemnice pak přeji dlouhá léta klidného a spokojeného života.
Vladimír Hrbek

Okénko základní školy
Čerti u nás ve škole
Stejně jako v předchozích letech, i letos nás do školy přišli vystrašit čerti. Žáci devátých ročníků, jmenovitě čerti Andrea Mrázková, Jaroslava Meidlová, Libor Bartoš, Pavlína
Nevěčná, Valérie Svobodová, Viktorie Pechová, Vít Tříletý, Martina Kšírová, Ludmila Vaňurová, Kateřina Šprinclová, Daniela Boudová, David Lukš, Renata Holíková, anděl Matěj
Fresl a Mikuláš Petr Vevera, se na nás připravovali už několik týdnů předem v dramatické
výchově pod vedením paní učitelky Šroufekové. Ráno 5. prosince se oblékli do úžasných
kostýmů a během dne obešli všechny třídy, které je už netrpělivě vyhlížely. Nadělili nám
bonbóny, varovali nás před peklem podle scénáře, který si sami vytvořili, a ozdobili naše
obličeje čmáranicemi uhlem a rtěnkou, asi pro výstrahu. Celý den jste pak mohli na chodbách potkávat žáky i učitele s černými a červenými tvářemi.
Čerti předvedli
skvělé
herecké výkony, žáky zejména z prvního
stupně opravdu
vylekali. Představení se jim
velmi povedlo
a my jim za ně
děkujeme.

Kristýna
Poláčková,
9.C
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Ukázka ze scénáře str. 2
Čert - Martina Kšírová
Budliky, budliky! Co tu máme za triky?
			
Kdo zlobil, kdo si hrál? Váš život, ten bych z fleku bral!
			
Život v pekle to je bída.
			
Bílá je tam snad jen křída.
Čert - Vít Tříletý		
Bojíš se? To se mi líbí! Hříšníci nám v pekle chybí!
			
Nás čertů si musíš vážit,
			
Jinak se budeš pěkně smažit!
			
My se v pekle dobře máme, nijak si tam nestrádáme.
			
Kotle máme pořád volné,
			
Za pár let nebudou vaši za tebe muset platit školné!
Čert - Daniela Boudová Nevoní mi člověčina, mariáš bych radši hrál.
			
Býti čertem, to je dřina, hřích se množí dál a dál.
			
Že nezlobíš, nevěříme. Pěkně si tě prověříme!
			
Peklo není holubník, nám neunikne podvodník.
Čert - Renata Holíková Přišla jsem k vám z pekla.
			
Hele ta holka se lekla!
			
Vezmu si ji domů.
			
A toho kluka k tomu!
Mikuláš - Petr Vevera
Čert - Valérie Svobodová Zdravím děti - zlé i hodné….
			
Anděl sladkostí má hodně.
			
Čert zlým bere…
			
Mikuláš hodným dá.
			
POZOR! Můžete skončit v pekle! Situace nemilá.
			
Ale kdo svědomí čisté máš, bát nemusíš se,
			
o to se postarám já, Mikuláš.
			
Prošoupal jsem troje boty, než donesl jsem ty dobroty.
			
Tak záležet si dej, písničku pěknou mi zazpívej.
Vystoupení dětí - třídy
Čert - Martina Kšírová
Mikuláš - Petr Vevera Písnička byla vážně hezká,
			
Zdáte se být hodná děcka.
			
Sladkosti vám  s andělem rozdáme.
			
Šikovné děti rádi vídáme.
Čert - Libor Bartoš
Čert - Valérie Svobodová
Čert - Viktorie Pechová
Čert - Vít Tříletý
Mikuláš - Petr Vevera Kdo se mračí, druhým škodí,
			
mezi lidmi nepochodí.
			
Kdo tu straší a zlobí vztekle,
			
Dělá peklo, tak skončí v pekle.
			
Mějte všichni všeho dost,
žijte druhým pro radost!
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Informace pro žáky 9. tříd
Ve školním roce 2014/2015 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.
Informace pro žáky 5. tříd
Ve školním roce 2014/2015 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. V příštím školním roce pokračuje projekt „Prima
on-line“. V rámci tohoto projektu získají všichni budoucí žáci primy tablet iPad 32 GB
zdarma.
Den otevřených dveří 6. 12. 2013
Letošní „Den otevřených dveří“ v pátek 6. prosince se, stejně jako jeho loňský předchůdce, konal v rozšířeném čase od 8 do 17 hodin. To proto, aby jeho návštěvníci měli
možnost vidět školu doslova v plném provozu. A mnozí toho skutečně využili. V dopolední části jsme přivítali zejména žáky 9. tříd základních škol, odpoledne k nim přibyli
ještě jejich mladší spolužáci z řad žáků 5. tříd.
Návštěvníky přivítali naši současní žáci a nabídli jim doprovod školou. Uchazečům
o vzdělávání v osmiletém i čtyřletém gymnáziu a jejich rodičům byla určena prezentace
představující aktuálně naše gymnázium. Po seznámení s ní se už návštěvníci vydali k jednotlivým třídám, ale také do auly, do tělocvičen a třeba i do nedávno zřízeného televizního studia či do školní jídelny. Jak dokumentují fotografie a videozáznam na našich www
stránkách, mohli si zájemci prostory využívané školou nejen prohlédnout, ale v mnoha
případech se též aktivně zapojit do činnosti, například ve výtvarné výchově, v již zmíněném televizním studiu nebo v učebnách, kde se prezentovala moderní digitální výuka
ve škole.
Velkému zájmu návštěvníků se těšila letošní novinka nejen na našem gymnáziu, ale
rovněž na všech dalších gymnáziích v Jihočeském kraji, totiž přijímací zkoušky připravované společností SCIO. Žáci základních škol si mohli odnést informační brožuru věnovanou těmto zkouškám a seznámit se s ukázkami testů z českého jazyka, matematiky
a obecných studijních předpokladů.
Děkujeme všem, kteří si na návštěvu naší školy udělali čas. Ti, kteří se na náš „Den
otevřených dveří“ nedostali a chtěli by naši školu poznat, nás mohou kdykoliv navštívit,
rádi je školou provedeme a zodpovíme jejich dotazy.
Informace o dalších školních akcích najdete na:
www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
PaedDr. Aleš Morávek
leden 2014 / Jemnické listy / 13

Virtuální univerzita třetího věku v Jemnici
Studenti Virtuální univerzity třetího věku (dále VU3V) v Jemnici mají za sebou první
pilotní kurz Astronomie. Kurz úspěšně absolvovalo šest studentů z Jemnice a okolí.
Jak jsme Vás informovali v prázdninovém vydání JL, VU3V je moderní typ výuky,
který je založen na využití nových technologií a internetu, má prvky dálkového vzdělávání
a je didakticky přizpůsobený charakteristickým specifikům cílové skupiny - seniorům se
zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet. Účastníkem studia je senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez
ohledu na věk a osoby 50+ /nezaměstnané a čekající na statut důchodce/, maturita není
podmínkou.
S dalším kurzem, který obsahuje 6 přednášek, začínáme začátkem února na téma
Čínská medicína v naší zahrádce
V kurzu nám budou představeny nejtradičnější léčivé rostliny, které využívalo lidstvo
od pradávna. Tradiční čínskou medicínu můžeme běžně využívat i my, neboť některé léčivé rostliny můžeme také pěstovat v našich podmínkách. S léčivkami se seznámíme nejen
z hlediska botanického, ale také pěstitelského, uživatelského a zpracovatelského. Cena celého kurzu je 300 Kč.
Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma, přihlaste se do 31.1.2014
v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, která se nachází v jemnickém Podnikatelském
inkubátoru ( Husova 2), ve druhém patře, hned vedle výtahu, nebo na mail masjemnicko@
seznam.cz či telefonu 602779923.
Více informace se dozvíte v kanceláři MAS, nebo na stránkách www.e-senior.cz.
Za MAS Jemnicko o.p.s. Lenka Gliganičová
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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 11. prosince
jich šetřili v Kraji Vysočina již 399. Při těchto nehodách zahynuly čtyři osoby, 12 se jich
zranilo těžce a 161 lehce. Škodu, vzniklou při těchto nehodách, policisté vyčíslili na téměř
27.000.000 korun. Dále policisté zjistili, že 32 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
(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 řidileden 2014 / Jemnické listy / 15

če. 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, koordinátor prevence,
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

Okresní hospodářská komora Třebíč
OHK Třebíč je veřejnoprávní organizace, která naplňuje zákonem daný cíl zastupovat zájmy podnikatelů. Hlavním cílem Okresní hospodářské komory Třebíč je vytvořit
na Třebíčsku takové podnikatelské prostředí, které by přispívalo k obecnému
hospodářskému růstu a větší spokojenosti všech podnikatelů. OHK Třebíč
také spolupracuje s tzv. partnerskými
obcemi, mezi které patří: Třebíč, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť
nad Oslavou, Jaroměřice nad Rokytnou,
Okříšky a Hrotovice.
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Jednou z důležitých činností OHK Třebíč je realizace několika projektů, mezi které patří
například:
1)
Projekt „Prolomit zeď“, který je zaměřen na šíření znalostí, vědomostí
a zavádění nových postupů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce.
2)
Projekt „Odborným vzděláváním k vyšší konkurenceschopnosti“.
Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců v oblasti potravinářské a zemědělské
výroby.
3)
Projekt „Leonardo da Vinci“. Cílem projektu je podpora mezinárodních stáží pro osoby na trhu práce.
4)
Projekt „PARTNER“. Projekt má za cíl prezentovat partnery z řad firem v regionu nadstandardním způsobem a z výtěžku prezentovat možnosti podnikání
v regionu a lákat investory.
OHK Třebíč pořádá již tradičně řadu akcí, mezi které patří např. Mezinárodní veletrh
vzdělávání DIDACTA, adventní setkání podnikatelů, reprezentační plesy (letošní ples se
koná 15. 2. 2014), mise podnikatelů do zahraniční, odborné semináře pro podnikatele apod.
OHK Třebíč je také jedním ze zakladatelů Západomoravské vysoké školy Třebíč. V současné době má třebíčská komora 200 členů z řad fyzických i právnických osob. V roce 2013 si
Okresní hospodářská komora Třebíč připomíná 20 let od svého založení.
Výhody členství v OHK Třebíč přináší:
• účast na seminářích a jiných společenských akcích pořádaných OHK Třebíč
za zvýhodněné ceny
• poradenství v oblasti dotací, zasílání aktuálních informacích o nových grantových
výzvách
• zajišťování prezentace firmy prostřednictvím informačních kanálů OHK Třebíč
• zdarma časopis KOMORA CZ
• možnost připomínkování nové legislativy
• odborná pomoc začínajícím podnikatelům
• exportně-importní poradenství a organizace podnikatelských misí českých firem
do zahraničí
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AKTUÁLNÍ DOTACE
Investiční pobídky
V červenci 2012 vešla v platnost novelizace Zákona o investičních pobídkách č.
192/2012 Sb. (dříve 72/2000Sb.). Tento zákon pojednává o investičních pobídkách, které
jsou významným nástrojem hospodářské politiky státu. Podporovány jsou oblasti:
• zpracovatelského průmyslu – zavedení nové výroby, nebo rozšíření stávající,
• technologických center – vybudování nebo rozšíření VaV centra a
• center strategických služeb – zahájení nebo rozšíření činností: centra sdílených
služeb pro tvorbu software a high-tech opravárenského centra.
Investoři, noví i stávající, mají tak možnost získat v rámci investičních pobídek slevy
na dani s fixací na 10 let, převádět pozemky za zvýhodněnou cenu a nově je také možné
získat podporu na kapitálovou investici až do výše 5% nákladů.
Možnost podat návrh investiční pobídky a získat tak stávající výhody je pro nové
investory do konce ledna 2014 a pro expanzi stávajících pobídek do přelomu února
a března 2014.
Více informací najdete na www.czechinvest.org
PLÁN SEMINÁŘŮ NA ROK 2014
TERMÍN
21. 1. 2014

NÁZEV SEMINÁŘE
Nový zákon o obchodních korporacích
od 1. 1. 2014

11. 2. 2014

Novela zákona o veřejných zakázkách

6. 2. 2014

Efektivní propagace firmy na internetu

LEKTOR
JUDr. Daniela Světlíková
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík
Ph.D.
Mgr. Jan Bruštík, MBA

Ing. Simona Kocmánková, asistentka
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Rok 2014
Víš něco nového? Tak se často ptáme jeden druhého. Závažnost takových otázek a odpovědí je velmi rozdílná. Směřují od dotazů z pouhé zvědavosti dále přes nedůležitá témata
až po otázky, které se týkají ryze osobních nejistot a obav. Jinak se totiž spolu baví nadšení
sportovní fandové, když sledují stav utkání jejich klubů při hokeji, jinak náhodní cestující
ve vlaku a jinak spolu rozmlouvají pacienti po vyšetření krve na Žlutém kopci v Brně. Též
stejně rozdílně vnímáme zprávy o tom, co se děje u sousedů a jinak, když jde o události naší
rodiny. Proto také uspokojivá odpověď na některý výše uvedený dotaz může být nekonečně
detailní anebo naopak i jednoslabičná. Naštěstí nic. Nebo: Nic zvláštního. Vše je, jak bylo.
Nová je jenom vláda a nový rok. Apod. Nakonec není o co stát. Stačí, když vše zůstane při
starém jako na Starém Brně.
Jenže ve skutečnosti není nic, jak bylo. Nové věci se dějí stále. Stačí si poslechnout čtyřiadvacítku v TV a hned slyšíme nebo vidíme, co všechno se v posledních hodinách událo.
Dnes, 10.12.2013, když píši toto zamyšlení, se svět loučil s jihoafrickým „Mahatma Gandím“ Nelsonem Mandelou, dále se dnes zapřisáhlí nepřátelé Židé a Arabové dohodli, že
zachrání Mrtvé moře před vyschnutím tím, že je budou dopouštět společně vybudovaným
potrubím ze Středozemního moře a ve švédském Stockholmu a v norském Oslu se předávají
ceny a finance z Nobelova fondu. (Možná nevíte, že Alfréd Nobel, vynálezce dynamitu,
založil nadační fond po šokujícím označení své osoby jako „obchodníka se smrtí“. Stalo
se tak v roce 1888, když si přečetl z novin nekrolog o své osobě. Ten se však omylem týkal
jeho bratra. A tak, ke zděšení své rodiny, odkázal 94 % svého majetku na každoroční ocenění těch nejlepších z nejlepších, aby takto byl v paměti lidstva uchován i on.)
Také nový papež František svět překvapuje. Jeho nedávná exhortace má název: Evangelií gaudium. /Radost evangelia./
Hned v jejím úvodu čteme:
1. Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se
od Něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění. S Ježíšem
Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost. V této exhortaci se obracím k věřícím křesťanům, abych je vyzval k nové etapě evangelizace vyznačující se touto radostí a ukázal putující církvi cesty příštích let.
I. Radost, která se obnovuje a sděluje
2. Velké riziko nynějšího světa s jeho rozmanitou a dotěrnou konzumní nabídkou je
individualistický smutek, který prýští ze zpohodlnělého a lakomého srdce, z chorobného
dychtění po povrchních rozkoších a z izolovaného vědomí. Když se vnitřní život uzavře
do vlastních zájmů, není už prostor pro druhé, nemohou už vstoupit chudí, nenaslouchá se
Božímu hlasu, nezakouší se již radost z Jeho lásky a nerodí se nadšení pro konání dobra.
I věřící jsou ohrožováni tímto jistým a trvalým rizikem. Mnozí do něj upadají a stávají se
rozmrzelými a nespokojenými lidmi bez života. Toto není volba důstojného a plného života,
toto není touha po Bohu, toto není život v Duchu, který pramení ze srdce vzkříšeného Krista.
3. Zvu každého křesťana, ať už je kdekoli a v jakékoli situaci, aby dnes obnovil svoje
osobní setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň přijal rozhodnutí nechat se od Něho potkat
a denně Jej bez ustání hledat.
A v závěru první části tohoto církevního dokumentu vyzývá:
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Článek 49. Vyjděme, vyjděme nabídnout všem život Ježíše Krista.
Opakuji tady celé církvi to, co jsem mnohokrát řekl kněžím i laikům v Buenos Aires:
preferuji církev havarovanou, raněnou a špinavou, protože vyšla do ulic spíše než církev,
která ochořela uzavřeností a pohodlností a drží se vlastních jistot. Nechci církev, která se
stará o to, aby byla středem a která se nakonec uzavírá do spleti obsesí a procesů. Pokud
nás má něco posvátně zneklidňovat a dělat našemu svědomí starosti, pak to, že mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry,
které je přijímá, bez horizontů smyslu a života. Více než strach z pochybení námi doufám
pohne strach z uzavřenosti do struktur, které nám dávají falešnou ochranu, do norem,
které nás přetvářejí v nelítostné soudce, do zvyků, v nichž se cítíme klidně, zatímco venku
je množství hladovějících a Ježíš nám bez ustání opakuje: „Vy jim dejte jíst.“ (Mk 6,37)
Stojíme na prahu Nového roku s jistotou, že před námi je nových 365 dnů. Budou
neopakovatelné ve svém čase i obsahu. Nebojme se toho, co nového a neznámého je před
námi. Nebojme se stát si za svým přesvědčením a v případě potřeby jít i se svou kůží na trh.
Nebojme se být spolutvůrci dějin. Vždyť naše jednota s Bohem dává trvalou a nesmrtelnou
hodnotu našemu životu. Ve spojení s Kristem není těžké žít, ani umírat.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Chvála jemnických služeb
Místo, o němž budu psát, není z těch, které nahání děs. Není to místo, odkud toužíme
vypadnout, sotva vejdem. Má teple vlídné zázemí, nikdo se na mě neškaredí, nikdo mě nediriguje. Jedinou jeho nevýhodou je, že není otevřeno pořád. Právě když to tam začíná být
nejzajímavější, se přiblíží ručička k pětce a člověk musí, ač nerad, odejít.
Čtenářům už nemusím nic napovídat. Ano, na mysli mám městskou knihovnu. Pan
Trávníček z Ústavu pro českou literaturu dostal grant na to, aby zjistil, že veřejné knihovny navštěvuje každý třetí Čech nebo Češka. Někdo tam chodí pro směs vůní: aroma kávy
s pachem potištěného papíru. Jiný si tam zas jde vylepšit náladu kontaktem s inteligentními
lidmi. Neboť ne samým chlebem (pivem, gulášem, zmrzlinou … klidně si doplňte!) živ je
člověk.
Nejvhodnější roční období na četbu je zima. Nemáš-li v zimě na čtení čas, v létě to nenapravíš. Když fučí a vrší závěje sibiřák, podupávám nedočkavě na schodech, abych na sebe
upozornil a abych se zahřál. V duchu se připravuju na kýžený okamžik, kdy H. nebo V.
otočí klíčem a vpustí mě do svého království. Většinou pak nevím, kam dřív.
Mám se pohroužit do četby čerstvých zpráv, nebo se pustit rovnou dozadu k vážnějším
oborům, či dát přednost prvnímu regálu s novými přírůstky? Velkým pokušením je navíc
i rychlý internet. Zkrátka volit bolí (Wahl is Qual, jak říkají Němci).
Apropos přírůstky. Vím, jak musí být těžké při současné knižní produkci rozlišit pšenici
od koukolu. Průměrně prý denně vychází až 40 titulů. I nejlepšímu hospodáři se mezi takovou hromadu zrn přimíchá občas něco plev. S tím si čtenář poradí sám. Pro případ, že by se
mu nedostáválo ostrozrakosti, jsou u pultu k dispozici brýle různých dioptriií, jakož i od20 / Jemnické listy / leden 2014

borná rada, jak je používat. Paní H. má u sebe dokonce příruční měřič krevního tlaku a možná
i láhev s kyslíkem – pro případ, kdyby se někomu ze seniorů udělalo zle.
Nedávno pustili výrobci elektroniky do oběhu fámu, že médium „kniha“ už nemá budoucnost. Příští čtenář si prý bude textové soubory stahovat do tabletu. Čtečka Kindle nebo
Nook jich pojme stovky. Knihkupectvím a knihovnám už zvonili umíráčkem. Předčasně. Lidi
touží brát vazbu do ruky a listovat v něčem hmatatelném. Virtuální knížky nevoní a vítr jim
neobrací stránky. Papír je po kamenných tabulkách nejspolehlivější nosič informací. Floppy
disky ze začátku 90. let už dnes nikdo neotevře, současná uesbéčka za dalších 15 – 20 let taky
ne. Kniha, stojí-li v suchu, přetrvá staletí. A nakonec ani digitální revoluce se neobejde bez
papíru. Právě v knihovně se můžete přesvědčit, co se všechno tiskne. Věřme proto, že naše
knihovna ještě dlouho zůstane knihovnou. Samozřejmě také díky milému personálu a zajímavým besedám, které pořádají.
Ještě než skončím, nabídnu vám k přečtení, co mi řekly moudré dámy, když jsem jim
za vás položil pár otázek. Na prvních pět odpovídaly shodně: Čím jste chtěla být jako děvče?
Odjakživa knihovnicí. Co byste zachraňovala z hořící knihovny? Své osobní poklady. Co děláte v noci, když nemůžete usnout? Čtu, až mě to uspí. Kdybyste oslepla, naučila byste se kvůli
četbě slepeckému písmu? Ano. Čeho na své kariéře litujete? Ničeho.
Na zbylých odpovědích se H. s V. už neshodly. Slíbil jsem ale, že neprozradím, kdo je kdo.
Co je ve vašem povolání nejpříjemnější? Když plna dojmů odcházím. Změna a překvapení. Co vás nejvíc na vaší práci rozčiluje? Rádoby vtipné poznámky návštěvníků. Ranní
vstávání. Co děláte, když se vám chce spát v práci? Projdu se mezi regály. Sednu si a spím.
Co byste udělala, kdyby se do vás nějaký čtenář zamiloval? Mile bych se na něj usmívala,
aby měl radost. Hodně by záleželo na tom, jestli náhodou nevečeřel česnek. Co budete dělat
v důchodu? Vyspávat. Brigádničit v knihovně. Kam byste chtěla jet na dovolenou. Daleko.
Na knižní veletrh. Vzpomínáte si na první knihu, kterou jste v životě přečetla? Matně, asi
pohádky. Karafiátovy Broučky.
Jsou ve hvězdách. Jsou akrobati,
co laskají se s dlouhou latí.
Jsou mistry svého řemesla.

Pokrývačům

Tančí jen na píď od oblohy,
tam ošetřují chromé krovy,
aby nám střecha neklesla.
Dělali zrovna čáry nití
a já se ulek, že se zřítí.
Ó, půjč jim křídla, anděli!
Zvládli svůj balanc, jsou to muži.
Um jejich oboru je drží
a hrůzu z výšek neměli.
Pak slezli dolů. Když si sedli,
dal jsem jim krajíc, aby jedli,
naléval kávu, chtěli pít.

A ruce, které tvoří střechy
pokryté taškami či plechy,
k modlitbě seply se jak štít.
Milan Růžička
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Paměti Jana Kopečka
Ovšem, to zase předbíháme, tedy zpět k sedmému květnu 1945. Výbuchy, možná dělostřelba, byly už zřetelně slyšet, a tak matka usoudila, že zůstat v domku stojícím blízko
nádraží není ten nejlepší nápad a přijala pozvání paní Kreuzwieserové, abychom přečkali
přechod fronty u ní na samotě nahoře u Městského lesa na Tálkách. Bylo to daleko od silnic
a od železnice, ale s vynikajícím výhledem na komunikace, kde se teď asi bude dít to, co
je neodvratné.
Devátého května ráno (to už byla podepsána německá kapitulace, ale to u nás v Jemnici
nikdo nevěděl a tady se válčilo, či chystal se boj, jako by to mělo ještě kdoví jak dlouho
pokračovat), tedy toho rána si matka vzpomněla, že doma zanechala slepice, kterým je třeba
dát čerstvou vodu a nasypat krmení a také sesbírat vajíčka. Sedla tedy na své dámské kolo
značky Helvetia a jela do Jemnice do Dvořákovy čtvrti. Opatřila slepice, sebraná vajíčka
dala do tašky, tašku pověsila na řídítka a tlačila kolo ze zahradní branky ven na ulici. Tu
náhle začali kolem ní zalehávat a pak zase přískoky do naší zahrádky a do sousedních zahrádek pronikat takoví divní vojáci v podivných zelených uniformách. Matka si řekla, že to
snad už jsou ti Rusové a tlačila kolo dál, dávaje pozor, aby na některého z těch zalehlých vojáků nešlápla. Pak na kolo nasedla a odjela zpět ke Kreuzwieserům, kde bylo území dosud
v držení Němců. Matka na dámském kole s taškou čerstvých vajíček na řídítkách přejela
frontu, aniž by si toho byla nějak zvlášť vědoma.
Na dvorek ke Kreuzwieserům přišel německý voják, starší člověk, beze zbraně. Zjevný
venkovan, asi sedlák, do Volkssturmu naverbovaný táta rodiny. Zřejmě už dezertoval a teď
chtěl jen přežít. Prosil o něco k jídlu. Paní Kreuzwieserová, jejíž manžel byl v jemnické

Most přes Želetavku - pohlednice ze 40. let
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organizaci Obrana národa nadřízeným mého otce, byl zatčen a ve vězení zahynul, měla dost
důvodů každého německého vojáka nenávidět. Ona ale toho člověka, který už ani nebyl
vojákem, jen neměl kromě uniformy nic jiného na sebe, vybavila potravinami a pohostila
ho ještě buchtou a čerstvým (kozím) mlékem. Voják dojatě poděkoval a odešel. Zakrátko
přišla další návštěva. Několik mladíků ozbrojených vším, co vedle cesty našli. A toho se
dalo nalézt dost, vedle cest se válely zahozené německé zbraně včetně střeliva po tuctech,
jen si vybrat. Jeden z těch mladíků si začal čistit německou trofejní pistoli typu Parabellum
a že prý ji musí důkladně vyčistit po střelbě, aby nekorodovala. Právě prý zastřelil tady
za plotem zahrady jednoho Němčoura. „Usmíval se sice na mne a prosil, abych nestřílel
a ukazoval, parchant, že není ozbrojen, ale dostal ji. Ta mu sedla!“ O něco později šla kolem zahrady směrem z lesa další parta mladíků a jeden z nich volal: „Paní Kreuzwieserová!
Zase jsme jednoho oddělali a pomstili vašeho muže.“
To všechno znělo hrdinsky, ale bylo už po válce a ti zabíjení lidé byli bezbranní. Potenciální zajatci, nic víc. O to víc je třeba ocenit jednání paní Kreuzwieserové, která by byla
měla největší právo na radikální činy, či na jejich schvalování.
O jednom dalším případu vím z doslechu: Němci na útěku zahazovali zbraně a munici,
aby si odlehčili. Po mostě přes Želetavku jel koňský povoz plný německých vojáků. Jeden
zahodil přes zábradlí mostu do řeky granát v domnění, že to je nejbezpečnější způsob, jak
se ho zbavit. Pod mostem si hrály děti, o nichž nevěděl. Když přes město přechází fronta
a může se stát cokoliv, nemají si děti hrát bezstarostně venku jako v nejhlubším míru. Ale
to právě bylo ono. My, místní civilisté, nemající zatím s nějakou frontou žádné zkušenosti,
jsme občas mezi obavami z přechodu fronty propadali dojmu, že stejně ten ústup Němců
je „jejich problém“ a my tady v Jemnici jsme navíc tak nějak stranou (což nebyla pravda),
takže se nás to až tak netýká. A tak jsme se všichni pohybovali venku, skoro jakoby nic,
místo abychom raději vyhledali úkryt. A proto ani rodiče těch dětí pod mostem nelze vinit.
Tak trochu příliš bezstarostně jsme se chovali všichni. Vojákem zahozený granát nešťastnou náhodou vybuchl a jednoho chlapce zabil. Okamžitě se objevili příslušníci revoluční
gardy a vojáka stáhli s vozu. Ostatní němečtí vojáci se dívali pryč, věděli, že nemají šanci,
a tak jejich kamaráda revoluční gardisté zajali a pak ho prý vyvedli nejkratší cestou z města
a na silnici zastřelili. (Domníval jsem se původně, že vojáka veřejně věšeli na náměstí,
opravil mne však spolužák Karel Koranda, který údajně i viděl, jak toho vojáka vyváděli
za město.) Osud malého chlapce i jeho rodiny byl nesporně velmi tragický. Tragický byl
i osud vojáka, který v tomto případě úmyslně nic nespáchal. Zbytečné dvě tragédie, které se
navíc udály už den po skončení války.
Když Rudoarmějci obsadili nádraží, jeho němečtí obránci, mladí kluci, prý zahodili
zbraně a navzdory zákazu vstupu naskákali u zemědělského družstva přes zeď do zámeckého parku. Tam chtěli počkat, až se situace uklidní a pak se vzdát. Situace se uklidnila, vojáci
se vzdali a vzápětí prý byli u zdi družstva postříleni. Také devátého května, už po kapitulaci
Německa. Není pravda, že podobné zbytečné krutosti byly lidmi všeobecně akceptovány
jako něco v duchu kruté doby, protože „šest let jsme trpěli my“. Bylo mnoho lidí, kteří
i v této situaci takové činy odsuzovali v rozsahu, ve kterém se tyto mohly projevit. Ale venku vládla tehdy ta radikální „revoluční“ nálada, u které nebylo možno čekat, že odezní ze
dne na den, a tak mnohému zabránit prostě nešlo. Nelze to schvalovat ani omlouvat, ovšem
v kontextu zjitřených emocí a zmatků té doby to lze do jisté míry pochopit.
Jan Kopeček
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Přehled kulturních pořadů
4.1.2013

Tříkrálová sbírka
- Charita ČR

4.1.2014
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Novoroční party, hraje DJ Adas

5.1.2014
16.00 hodin
		
		
		

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

8.1.2014
16.00 hodin
		
		

Beseda s PhDr. Martinou Veselou
- téma: Osudy českých královen
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

11.1.2014
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Laser party, hraje DJ Halogen

18.1.2014
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Energy night, hraje DJ Kitt

25.1.2014
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Ice party, hraje DJ Rudys

31.1.2014
20.30 hodin
		
		
		

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

8.2.2014 25.
2000 hodin
		
		
		

Hasičský ples
- k tanci a poslechu hraje skupina Fontána
- vstupné 110,- Kč v předprodeji, 120,- Kč na místě do 2130 hodin
- společenský sál KD v Jemnici
- pořádá SDH Jemnice
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15.2.2014
2030 hodin
		
		
		

Ples královny Elišky
- zahájení plesu
- k tanci a poslechu hraje skupina Secret a Generace
- společenský sál KD v Jemnici
- pořádá N.K.N. Jemnice

19.2.2014
16.00 hodin
		
		

Promítání fotografií Vladimíra Hrbka s výkladem
- téma: Malá branka a její okolí
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

22.2.2014

Ples Motorpalu
- k tanci a poslechu hraje Rookies
- společenský sál KD v Jemnici
- pořádá KOVO Jemnice

		
		

Mikulášská besídka u hasičů
Odměnou za své výkony v této sezóně byla pro hasičskou mládež Mikulášská besídka.
Vedoucí mládeže s dalšími členy sboru tuto besídku připravili na sobotu 7. prosince na požární stanici. Na letošní besídce nechybělo peklo s čerty, ale ani hodný Mikuláš s andělem.
Po rozdání balíčků podle zásluh, nebo potrestání zlobivců peklem se rozjela diskotéka plná
soutěží a zábavy o další ceny.

Další informace a fotografie SDH najdete na facebookovém profilu www.facebook.
com/SDH.Jemnice.
Milan Šerka
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Lidé se potkávají,
ruce si podávají.
Zdraví, spokojenost
v novém roce si přejí.
Rok 2014 už je tady.
Tak si ho v pohodě užívejme
i nějaké to přání si přejme.
Ať se nám aspoň něco splní,
abychom byli šťastni.

Marie Čurdová

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Jarmilu Lukšovou 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

Blahopřání
Dne 26. prosince 2013
oslavili 50 let společného života
manželé Marie a Jan Štolhofovi z Louky
Vše nejlepší do dalších let, hodně štěstí a zdraví
přejí synové a dcery s rodinami,
vnoučata a pravnučka Vaneska
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Vzpomínka
Co je smutek a žal, ví jen ten,
kdo ztratil toho, koho měl rád
a miloval
Dne 7. prosince 2013
jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí,
kdy nás opustil syn
pan Luboš Koukal z Jemnice
S láskou a úctou vzpomínají rodiče
a sestra Ilona s rodinou

--------------------------------Omlouvám se rodině Koukalových za nezveřejnění
vzpomínky na jejich syna v prosincových JL.
Dana Babišová
---------------------------------

Vzpomínka
Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě
Dne 5. ledna 2014 uplyne 18 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
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Výsledky Vánočního turnaje ve volejbalu smíšených dvojic
Turnaje, který se odehrál 14.12.2013, se zúčastnil rekordní počet 12 dvojic.
1. místo - Svítil, Pudilová			
7. místo - Kročová, Šprincl
2. místo - Kovář jun., Chromá		
8. místo - Mocharová, Chvojka
3. místo - Kovář, Kovářová		
9. místo - Horká, Bartoš
4. místo - Hotová T., Mochar		
10. místo - Pejčochová, Kubač
5. místo - Vrchotová , Mandát		
11. místo - Štolhofová, Kubíková
6. místo - Koukalová, Váka		
12. místo - Hotová K., Janek
Chtěl bych poděkovat městskému úřadu za finanční podporu, Základní škole v Jemnici
za poskytnutí tělocvičen a všem soutěžícím za bezúrazový průběh kvalitně obsazeného turnaje.
Organizátor turnaje Chvojka Ivan

Florbal v Jemnici
Florbalová sezona 2013/2014 je od září v plném proudu a Jemnici v rámci soutěží ČFbU
(Česká florbalová unie) reprezentují dva kluby, a to Sk JeMoBu a Tornádo DDM Jemnice.
Oba kluby se soustředí především na výchovu mladých florbalových talentů, ovšem na starší věkové kategorie se nezapomíná, Sk JeMoBu má navíc přihlášeno mužské družstvo.
Sk JeMoBu – Sportovní klub Jemnice Moravské Budějovice
Muži - Liga Vysočiny mužů
V rámci ligových soutěží se jedná o 5. ligu, poslední možnou v našem kraji. JeMoBu
zatím odehrálo 12 zápasů a za 9 výher získalo 27 bodů – nejvíce v lize.
Tabulka 1 - liga Vysočiny mužů
družstvo
  1. SK JeMoBu
  2. Pacovští Honzíci
  3. FBŠ Sabots Jihlava B
  4. TJ Spartak Třebíč
  5. FBŠ Shooters Jihlava C
  6. TJ Tatchenta Zhoř
  7. PSKC Okříšky-Kněžice B
  8. FBC Salamandra Apoly
  9. Snipers Třebíč B
10. Hippos Žďár n/S. C
11. SK Juvenis Přibyslav

Z      V     R     P       B
12     9     0     3
27
10     8     2     0
26
12     7     0     5
21
12     7     0     5
21
10     6     2     2
20
10     5     2     3
17
10     4     2     4
14
12     3     1     8
10
10     3     1     6
10
10     2     0     8
  6
12     1     0    11
  3

BV
105
  71
103
  94
  55
  73
  73
  54
  54
  44
  49

BO
  55
  34
  65
  63
  38
  64
  65
  77
  91
  85
138

BR
  50
  37
  38
  31
  17
    9
    8
- 23
- 37
- 41
- 89

V týmu převažují hráči z Moravských Budějovic a okolí, z Jemnice pochází pouze Štěpán
Horák, Jiří Bastl a Václav Vyhnálek. Statistiky jednotlivých hráčů ukazuje následující tabulka.
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  Jméno
  1. Tibor Andrejkovič
  2. Dominik Březina
  3. Jiří Kandl
  4. Václav Vyhnálek
  5. Štěpán Horák
  6. Pavel Eberl
  7. Miroslav Březina
  8. Adam Palán
  9. Luboš Navrátil
10. Viktor Spousta
11. Mirek Simandl
12. Vojtěch Jelínek
13. Jiří Bastl

Tabulka 2 - kanadské bodování Sk JeMoBu
Z
B
A
KB
TM
10
17
10
27
  0
10
13
  8
21
  8
10
11
10
21
  4
10
  6
  8
14
  4
  8
10
  3
13
  4
10
  5
  7
12
  6
  8
  7
  1
  8
  7
10
  3
  4
  7
  0
  6
  1
  6
  7
  2
  2
  4
  2
  6
  2
10
  2
  2
  4
  2
  2
  1
  2
  3
  0
  6
  1
  0
  1
  2

Starší žáci – Liga Vysočiny starších žáků
V této soutěži hrají starší žáci (ročníky nar. 1999 a 2000), mladší žáci (ročníky nar.
2001 a 2002) a dívky dle Soutěžního řádu ČFbU. Sk JeMoBu má v této lize dva týmy - Sk
JeMoBu a ZŠ Jaroměřice n/R. - SK JeMoBu B. V těchto družstvech nastupují hráči
z Moravských Budějovic a z Jaroměřic. Po 10, respektive 12 zápasech nemají oba dva týmy
dobré statistiky a patří jim 9. a 10. místo v lize, kde hraje také tým Tornádo DDM Jemnice.

Tabulka 3 - tabulka ligy Vysočiny starších žáků
  Družstvo
Z     V     R     P     B
BV
  8. SK Juvenis Příbram
10    4     1      5
13
62
  9. SK JeMoBu
10    3     0      7
  9
58
10. ZŠ Jaroměřice n. R.- SK JeMOBu B
12    1     0    11
  3
48
11. Hippos Žďár n. S.
10    0     0    10
  0
33

BO
  74
  82
149
106

BR
-  12
-  24
-101
-  73

Sk JeMoBu do letošní sezony přihlásilo dále tým mladších žáků, kde hrají mladší žáci
(ročníky nar. 2001 a 2002), elévové (ročníky nar. 2003 a 2004) a také dívky dle Soutěžního
řádu ČFbU. Kvalitní práci s florbalovou mládeží ukazuje přihlášený tým elévů. Hrají elévové (ročníky nar. 2003 a 2004), přípravky (ročníky nar. 2005 a 2006), ročníky 2007 po dovršení věku 7 let v den utkání a dívky dle Soutěžního řádu ČFbU. V této soutěži se hrají
jednodenní turnaje vždy pro 5 účastnících se družstev. Nehraje se zde dlouhodobá soutěž
a hraje se systémem 3 + 1 (3 hráči + 1 brankář).
Tornádo DDM Jemnice
Starší žáci – Liga Vysočiny starších žáků
V soutěži se hráči z Jemnice střetávají v rámci derby s Sk JeMoBu. V lize je 11 družstev,
hraje každý s každým dvoukolově, každé družstvo odehraje v základní části soutěže celkem 20
utkání. Hrací čas je 3x13 minut na rozměrech hřiště max. 40x20 (min 35x17) metrů. Momentálně se tým nachází na 4. místě a následující zápasy odehrají kluci 1.2. a 15.2. v hale v Dačicích.
Datum
24.11.
24.11.
10.11.
10.11.
28.10.
28.10.

Tabulka 4 - poslední odehrané zápasy DDM Jemnice
domácí
hosté
Tornádo DDM Jemnice
Sokol Erupting Dragons HB
SK JeMoBu
Tornádo DDM Jemnice
Tornádo DDM Jemnice
SK Juvenis Přibyslav
PSKC Okříšky
Tornádo DDM Jemnice
Tornádo DDM Jemnice
ASK Bystřice n.P.
Spartak Pelhřimov
Tornádo DDM Jemnice

skóre
  4:1
  4:3
  6:6
10:3
  5:3
10:8
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  Družstvo
1. PSKC Okříšky
2. PBS Jihlava
3. Spartak pelhřimov
4.Tornádo DDM Jemnice
  Jméno
  1. Kamil Koukal
  2. Luboš Niederhofer
  3. Ondřej Kadlec
  4. Martin Švanda
  5. Šimon Tkadlec
  6. Miroslav Prokeš
  7. Daniel Šimáček
  8. Lukáš Bařinka
  9. Pavel Karásek
10. Dominik Štrobl
11. Patrik Křivánek

Tabulka 5 - tabulka ligy Vysočiny starších žáků
Z     V     R     P     B
BV
BO
12   12    0     0
36
162
35
10     9    0     1
27
114
29
10     6    1     3
19
  77
54
12     6    1     5
19
  87
91
Tabulka 6 - kanadské bodování DDM Jemnice
Z
B
A
KB
TM
  6
22
15
37
  2
12
15
20
35
  2
10
15
13
28
  2
10
15
  6
21
  2
10
10
  5
15
  0
  8
  4
  2
  6
  0
10
  2
  2
  4
  2
12
  1
  3
  4
  2
  8
  1
  3
  4
  0
  6
  1
  0
  1
  0
  2
  1
  0
  1
  0

BR
127
  85
  23
-   4

Mladší žáci – Liga Vysočiny mladších žáků
V lize je 13 družstev. Nehraje se dlouhodobá soutěž, proto se neuvádí tabulka ani kanadské bodování jednotlivých hráčů. V rámci metodologie ČFbU se hraje systém 3+1 (3 hráči
+ 1 brankář). Opět zde dochází k derby mezi Sk a Tornádem.
Hráč
Bařinka Vojtěch
Cébe Štěpán
Černovický Adam
Jelínek Lukáš
Kaláb Michael
Krupil Adam
Křivánek Patrik

Věk
9 (2003)
11 (2001)
10 (2003)
  9 (2004)
12 (2001)
10 (2003)
12 (2001)

Tabulka 7 - sestava DDM Jemnice
Hráč
Věk
Kubík Aleš
11 (2002)
Mařík Karel
12 (2001)
Prokeš Miroslav
12 (2001)
Prokeš Ondřej
  9 (2004)
Stejskal Matthias   9 (2004)
Svoboda Jan
12 (2001)
Švanda Martin
12 (2001)

Odchovanci jemnického florbalu

Rada Zdeněk

Florbalové kluby z Jemnice jsou známy po celé republice svojí dobrou prací s mládeží.
Vychovaly již mnoho talentů, kteří hráli, nebo ještě dnes hrají, ve vyšších mužských či
ženských soutěžích.
Tereza Sedláčková hraje extraligu žen za tým z Jihlavy. Bohužel se letos tomuto týmu
nedaří a nachází se po 13 zápasech na samotném dně tabulky s jedním bodem za prohru
v prodloužení. Samotná hráčka odehrála 11 utkání, kdy získala 2 body za branku a asistenci.
Po celou dobu jejího působení v krajském městě je chválena za svoji bojovnost a pracovitost.
Zdeněk Habr již několik sezon působí v prvoligovém týmu FBŠ Hatrick Brno, kde
patří k tahounům mužstva. Na začátku této sezony dokonce vedl kanadské bodování celé 1.
ligy a i po 13 zápasech s celkovým počtem 12 bodů patří do top bodování brněnského týmu.
Lukáš Macálka patří ke stálicím prvoligového Hattriku Brno. Nastoupil ke všem utkáním a připsal si prozatím 1 gól a 4 asistence. Jeho forma jistě bude gradovat a s postupem
času nasbírá minimálně 22 bodů jako loňskou sezonu.
Zdeněk Rada načíná v prvoligovém ambiciózním Znojmu již 4. sezonu. Ovšem na začátku sezony si natrhl vazy v zápěstí, a proto doposud nastoupil pouze ve 4 soutěžních
utkáních. Během listopadu se postupně začal zapojovat do tréninkového procesu.
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Filip Horák, Jan Rakušan, Tomáš Křivan, Jakub Sedláček, Adam Krejčí a Jakub
Krejčí. Všichni tito hráči hrají extraligu juniorů v Třebíči za místní Snipers. Loni dotáhli
svůj tým do nejvyšší soutěže a poprvé tak zažívají pocity z TOP ligy. Před uzávěrkou JL
odehráli kluci 13 zápasů a svými výkony drží Snipers na 9. pozici. Nejvýrazněji vyčnívá
Rakušan Jan s 23 kanadskými body za 12 branek a 11 asistencí.
Vít Bárta

Kulturní kalendář

Mladoňovice
18. 1. 2014

Ples ČČK – hraje Stonožka

Třebětice
11.1.2014
15.2. 2014

Myslivecký ples – hrají Kalíšci
Hasičský ples - hraje Stonožka

Police
25. 1. 2014

Ples SDH Police a Klubu maminek Police (hraje skupina Genetic)

Radotice
Jde o vykročení, či úkrok …?
„Lednem rok nový se starým se stýká, kdo ve starém nepracoval, v novém ať naříká.
Lenivého v zimě ani pec nezahřeje. Nový rok - do zimy skok. Památky drahných věků jsou
nám zasvěcené, ne co zvláštností, alebrž co známky a svědectví bývalé vzdělanosti ve vlasti
naší a v našem národu. Nech památky tyto v kámen vryly své stopy, nebo v paměť lidu se
zakotvily, nech v písmech se udržely, neb v rozličných způsobech a uvyklostech. Národ náš,
jaký jest sám o sobě, ne jakým je moderní civilizace nevlastenecká učinit chce, má bezčíslné a velepůvabné poetické stránky na sobě. Moudro, které bylo vyřčeno již v devatenáctém
století, je stále aktuální, a jak je patrné, dlouho bude.“ Tolik velký pranostikon. Vzdechy
po něčem, co bylo, nejsou nostalgií, ale obavou o něco, co generace před námi, dá se říct, že
v potu tváře vytvořily a světu předvedly. Svět naši úroveň uznal a byli jsme mu partnerem,
nikoliv lokajem, jak naznačuje stav, se kterým, jak se jeví, se nyní smiřujeme. V zemi, která
v rámci předešlých společenství byla strojírenskou velmocí, se nyní boří fabriky a namísto
nich se staví sklady. Doslova jako šok zapůsobí výrok vysoce postaveného činitele, který
svými radami udržuje při životě lodivody současného dění: „Kdyby nebylo Wolksvagenu,
byla by v Boleslavi holá pláň.“ Opomene dodat, že tomu tak není jen díky vysoce kvalifikovaným lidem, kteří v Boleslavi byli, a nový majitel to, jak jinak, než moudře využil. Tato
modrost představitelům našeho státu chybí. Již dlouhou řadu let rozhodují u nás mnohá ministerstva jako na „hliněných nohách“ a stačí jim jen to, že se vezou. Jak jinak by se mohlo
stát, že podpora pro průmysl, který pro hrubý národní produkt donáší čtyřicet procent objemu, není zabezpečována na trhu práce odborně vzdělanými pracovníky. Máme u nás kolem
„stovky“ vysokých škol, z čehož pouhých „pět“ je technického zaměření, což je jednociferné procento. Máme tržní hospodářství, tvorba cen i vzdělanosti by se měla řídit poptávkou.
Jak je patrné v téhle věci, zákon trhu nezapůsobil. Proč asi? Asi zde sehrává roli slogan,
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který praví, že „Práce je poslední zoufalý pokus, jak si opatřit peníze“ a o to v průmyslu
jde. Práce poctivá, přesná a zodpovědná, je podmínkou v konkurenčním soupeření na trhu,
který teprve po úspěšnosti přináší zisk, nedá se strčit do kapsy celý, podíl si bere zpět investice do modernizace. Kdo se tak nechová, již stojí opodál, musí začít chytračit a končí.
Vysoký podíl práce a neodpovídající ohodnocení, vzhledem k branžím judr, mgr a ostatním profesím ekonomického typu, jsou tou pravou příčinou nezájmu. Dnes je všeobecný
nezájem o práci za branami na osm a více hodin začínající v časných ranních hodinách
a vícesměnně. Volnost, pozdější začátek pracovní doby, nade vše jsou preferovány živnosti,
k jejichž výkonu postačí „kompl“ a nemusí se vytáhnout paty z domu. Ne že by tyto služby
nebyly potřebné, ale ve většině vznikají vynuceny zákonem, který staví drobné živnostníky
a samosprávy do složitých a nadbytečných administrativ. Jsou téměř k nevíře sdělení o tom,
jaké horentní sumy utrácí státní správa za poradenské služby. Některá z rad je i takové
úrovně, že ten, co ji dává, by ji nikdy neudělal. Moje představa o řediteli úřadu je, že on je
tím pramenem rad a informací pro své podřízené. Pokud takový ředitel musí poskytované
rady nakupovat, jde o atrapu, která nemá na tomto postu co dělat. On musí být tím, co umí
a ví, jak informace získat, nikoliv kupovat, za to má i slušný plat. Zde je udržovací stav pro
ty, kteří by o práci ve svém oboru nezavadili, plnili by úřady práce, rekvalifikovali. Ono je
skoro jedno, jestli jsou živeni podporou v nezaměstnanosti nebo zákonem, přihraným zaměstnáním. Za obojím nestojí hmatatelný přínos a obojí je z jedné kapsy. Odsávají se vydřené zisky a rozpočtové prostředky, které by mohly být využity účelněji. I když poslaneckou
sněmovnu obstarává, krom jiných vzdělanců, šedesát sedm inženýrů všeho druhu, nedá se
v brzké době odsud očekávat převratná změna. Jakou změnu tedy lze zde očekávat? Zde je
na řadě zákon trhu, kdy zapůsobí předešlá zjištění, která rozumně napoví, že ve vysněném
povolání se skutečně neuplatním a stanu se nadbytečným. Toto je i na zodpovědnosti rodiny
samotné, jak tato dokáže nezkušenému začínajícímu človíčku v jeho rozhodování sdělit.
Nastane-li změna rozhodování, v padesáti procentech uchazečů vznikne, podle poptávky,
o padesát procent více vysokých škol technického zaměření na úkor ostatních. Změna se
nařídit nedá, změna musí být něčím motivovaná. Nejhorší je mávnutí nade vším rukou a říci
si, na tom se stejně nedá nic změnit. My, starší, jsme zažili mnoho neuvěřitelných změn.
Kdosi napsal: Přestaneme-li stále znovu začínat, začneme brzy se vším přestávat. Již příští
dny a měsíce ukáží, zda jsme svým rozhodnutím dali směr vykročení, či opět úkroku. Nový
rok ve zdraví a pohodě všem.
Blahopřejeme jubilantovi:
J a n d a Bohumír
89 let

Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 15. ledna 2014. 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
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Křižovatka Tyršova
– Velká brána...
Snímek s policistou je
z roku 1996, fotografie s bouraným „žigulíkem“ je z roku 1979
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