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Blahopřání
Nejstarší obyvatelka Jemnice
paní Marie Boudová
oslavila v měsíci lednu úctyhodných 100 let
Narodila se v Jemnici a tomuto městu zůstala věrná po celý svůj dlouhý život.
Oslavenkyni navštívili zástupci města společně s vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ v Třebíči, která paní Boudové předala osobní dopis ministra práce a sociálních
věcí.
K tomuto významnému výročí ještě jednou gratulujeme a přejeme v tomto požehnaném
věku hodně duševní svěžesti, zdraví a síly do dalších let. Ať ještě dlouho pobýváte mezi
námi v kruhu své rodiny a šíříte kolem sebe radost a dobrou pohodu.
Zástupci města Jemnice
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Okénko redakce

Reklama

Únor
Jemnice, slyšíš? Něco pověz!
Proč, když se ptám, ty mlčíš jen?
Usměj se pěkně únorově
a neplač, vždyť je suchý den.
Buď ráda, že už brzo vesna
zavítá do tvých chladných bran.
Doufám, že letos bude přesná
a dodrží svůj plán.
Že budou přijatelné ceny
za odpad, dům a zahradu,
že brzo už nastanou změny
nejen na jednom úřadu.
Milan Růžička
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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
při pohledu z okna se ani nezdá, že zima by měla být v plném
proudu. Vždyť za necelé dva měsíce by mělo přijít jaro a přitom
zima ještě snad ani nezačala. I když takový průběh zimy zdá se
být poněkud nešťastným, přece jen to s sebou nese určitá pozitiva.
Například stavební práce na zasíťování parcel v lokalitě Na Předlískách jsou (v době, kdy píšu tento článek) v plném proudu.
Věříme,
že
jemnická firma
BanStav s. r. o.
se svého úkolu zhostí stejně dobře, jako
při řešení kritických úseků
v rámci rekonstrukce kanalizace Dyje II.
etapa.
Optimisticky se vyvíjí příprava investice
Dobrovolného
svazku vodovodů a kanalizací
se sídlem v Třebíči. Jedná se
o akci, která
by měla vést
ke kompletní rekonstrukci zbytku ulice Lípová, vč. výměny
kanalizačních
a vodovodních
potrubí vedoucích pod komu4 / Jemnické listy / únor 2014

nikací. Výběrové řízení vyhrála firma Klee s. r. o.. Bohužel je úspěšná realizace podmíněna
získáním dotace z Kraje Vysočina. Proto v tuto chvíli ještě nelze s čistým svědomím
prohlásit, že se investice podaří zrealizovat v roce 2014.
V minulém čísle jsem Vám slíbil pozitivní informace o vývoji cen vodného a stočného. Nárůst pro letošní rok je mizivý, jedná se o navýšení o necelého půl procenta. Jak již
víte, nárůst cen jen odvislý od podmínek získávání dotačních titulů. A tak na tento vývoj
nemělo ani tak vliv snižování cen elektrické energie (jak se někteří domnívají), ale především konzolidace finančních analýz. Nebudu Vás unavovat podrobnostmi, pokud bude
mít někdo zájem, můžeme se o této problematice pobavit šířeji na osobní schůzce. Jedno
je však jisté, voda, jež Vám proudí z kohoutků, patří mezi nejkvalitnější v rámci celé EU,
Česká republika má stanoveny jedny z nejpřísnějších parametrů na její kvalitu.
Dovolte mi, abych se ještě jednou vrátil k obrovskému úspěchu Běhu o Barchan a jeho
prohlášení za národní nehmotnou kulturní památku. Často jsem dotazován, jaký to bude
vliv na průběh celé slavnosti. Ne, nebojte se. Kolotoče z náměstí (pro někoho bohužel)
nezmizí. Zapracujeme zejména na organizaci „Běhu“ samotného. Zatím je předčasné Vás
informovat o konkrétních drobných změnách, jednání z kompetentní Barchanickou komisí města Jemnice proběhne koncem měsíce ledna.
Když už píši o komisích, rád bych uvedl, že mám radost z aktivit některých občanů,
kteří by rádi v komisích města pracovali. Velmi si toho vážíme, nicméně Rada města Jemnice se usnesla, že stávající složení komisí (Barchanická, Prevence kriminality, Bytová,
Výběrová a Redakční rada JL) je dostačující (jejich složení si můžete prohlédnout na internetových stránkách města Jemnice: http://www.mesto-jemnice.cz/komise-rady-mesta/
os-4499/p1=9573). O změnách a nominaci členů bude rozhodovat až nová Rada města
Jemnice, která vzejde z podzimních komunálních voleb.
Komise prevence kriminality města Jemnice byla na svém posledním zasedání seznámena s průběhem nízkoprahových služeb (září – prosinec 2013). Pracovník, který tuto
činnost v Jemnici prováděl, nám přiblížil výsledky své činnosti. Služby byly zaměřeny
na mladé lidi ve věku od 13 – 20 let. Kontaktováno bylo 44 osob, z toho 13 dívek a 31
chlapců. Téměř s polovinou z nich „streetworker“ spolupracoval opakovaně. Mezi ožehavá témata patřila zejména náplň trávení volného času, kouření, vztahy, výběr střední
školy, neshody s rodiči, alkohol a problémy s vrstevníky. Praktickým dopadem činnosti v rámci těchto služeb bylo i zprostředkování komunikace s vedením města (dirtpark
pro terénní cyklisty, venkovní fitness posilovací prvky i spolupráce s dětmi na výběru
vhodných prvků pro připravované dětské hřiště). Komise prevence dospěla k závěru, že
je vhodné v těchto službách pokračovat i v nadcházejícím roce, samozřejmě za podmínky využití dalších vhodných dotačních titulů. Nabízí se připravovaný program Prevence
kriminality Kraje Vysočiny, z jehož fondu byla služba spolufinancována i v uplynulých
měsících. Nejenom my v Jemnici, ale i představitelé na krajském úřadě jsou si vědomi
důležitosti vytvořit mladým lidem prostor pro realizaci, diskuzi, individuální i skupinovou práci. Mimochodem, tento trend byl aktivně nastolen i na naší základní škole, což
žáci vnímají velmi pozitivně.
Vážení spoluobčané, pokud budete mít jakékoliv dotazy, připomínky, návrhy a náměty k činnosti vedení města, rád je s Vámi prokonzultuji na telefonu 775 39 49 44, e-mail
mistostarosta@mesto-jemnice.cz či na osobní schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Tříkrálová sbírka 2014

Každý rok od 1. do 14. ledna můžete v českých městech a obcích potkat charitní koledníky v kostýmech Tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu
nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží. Výtěžek sbírky podpoří stovky projektů zejména
na místní úrovni, tedy v místech, kde budou peníze vykoledovány. Pomohou handicapovaným dětem, sociálně slabým rodinám a seniorům. Sbírka má předem jasně daná pravidla
pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků
zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.
Charita s pověřením České biskupské konference prostřednictvím skupin koledníků vybrala v Jemnici a okolí do 20 zapečetěných pokladniček celkem 95 071,- Kč.
V Jemnici bylo vybráno 75 793,- Kč, v Louce 8 450,- Kč, v Rancířově – kostel
1 803,-Kč, Menharticích 3 700,- Kč a Pálovicích 5 325,- Kč.
Jen pro zajímavost uvádíme, že v roce 2012 byla vybrána částka 94 096,- Kč a v roce
2013 částka 94 073,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli svým příspěvkem pomáhat lidem v nouzi.
Ing. Miloš Pacas, tajemník MěÚ

Služby pro klienty ZP ministerstva vnitra ČR

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR v rámci služeb pro klienty i ostatní občany
bude vždy třetí čtvrtek v měsíci od 13.00 do 14.30 hodin úřadovat ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Jemnici.
23.1.2014		
20.2.2014		
20.3.2014
17.4.2014 		
22.5.2014 		
19.6.2014
Miluše Němcová, ZPMVČR Jihlava

Přemístění úřední desky

Oznamujeme všem spoluobčanům, že dne 15. ledna 2014 ve výkladní skříni umístěné
na domě pana Štrobla na Husově ulici byla zrušena úřední deska. Stávající úřední deska se
nachází v nových vitrínách umístěných na zdi kulturního domu na Tyršově ulici.
Dana Babišová

Ze zasedání…

Rady města konané dne 15. 1. 2014:
Rada města schválila:
- Ceník prací Správy majetku města, s.r.o. Jemnice, Romana Havelky 994, 675 31
Jemnice, prováděných v rámci své činnosti pro město i ostatní, na rok 2014 (zůstal
nezměněn).
- Dodatek č. 20 ke smlouvě ze dne 31.12.1998 na zabezpečení veřejně prospěšných
služeb na rok 2014 mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a Správou
majetku města, s.r.o. Jemnice, Romana Havelky 994, 675 31 Jemnice.
- Přidělení bytu č. 6 (1+kk) – DZU v ulici Na Předlískách 1154 v Jemnici na dobu
určitou od 1.2.2014 do 31.1.2015, nájemné 45,69 Kč/m2/měsíc.
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Náhradník: nebyl vhodný náhradník.
Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou o 3 roky do 31.1.2017.
Bezplatný celoroční pronájem Kulturního domu v Jemnici Základní škole v Jemnici,
příspěvkové organizaci, náměstí Svobody 88, 675 31 Jemnice pro účely školních
akcí pořádaných Základní školou v Jemnici.
- Bezplatný celoroční pronájem Kulturního domu v Jemnici Mateřské škole v Jemnici, příspěvkové organizaci, Palackého 829, 675 31 Jemnice za účelem kulturních
a vzdělávacích pořadů pro děti.
- Poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,- za aktivní činnost při zpracování a podání žádosti o zapsání Běhu o Barchan na Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury ČR.
Rada města bere na vědomí:
- Navýšení nájemného z nebytových prostor pro rok 2014 o míru inflace (1,4 %)
za rok 2013.
- Žádost o prodej části pozemku p. č. 1114/3, ostatní plocha, o výměře cca 60 m2
v k. ú. Jemnice.
- Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Větrná 1056 v Jemnici ke dni
21. 11. 2013.
- Žádost o změnu územního plánu a doporučuje Zastupitelstvu města Jemnice
ke schválení s tím, že žadatel uhradí veškeré náklady spojené s řízením o změně
územního plánu.
Rada města neschvaluje:
- Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok
2014.
- Záměr prodeje části pozemku p. č. 1114/3, kultura ostatní plocha, o výměře cca 60 m2
v k. ú. Jemnice.
- Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Větrná 1056 v Jemnici ke dni
31. 1. 2014.
- Jmenování pana Ing. Marcela Anděla, Zámecká 28, 675 31 Jemnice do Komise prevence města Jemnice.
Rada města ruší:
- Přidělení bytu č. 1 (3+1) – v ulici Na Předlískách 1153 v Jemnici.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
-

Slovo hejtmana

Ačkoliv to na první pohled tak nevypadá, historie se opakuje i ve věcech zdánlivě nepravděpodobných. Ve druhé polovině 19. století, kdy docházelo k bouřlivému rozvoji železniční dopravy, se české země staly pod taktovkou rakousko-uherské vlády územím s jednou
z nejhustších sítí kolejí v Evropě. Už tehdy se ovšem ozývaly hlasy bojovných občanů
i některých radnic: Nechceme v naší krajině ohavného železného oře soptícího oheň! Tam,
kde se ubránili, později litovali, protože se jejich města a obce ocitly mimo rozvoj moderního světa.
Ve druhé polovině minulého století zase rozhodoval o všem stát a téměř nikoho se neptal. A nikdo si nedovolil protestovat proti tomu, co a jak se buduje. Od začátku devadesátých let jsme pro změnu stále více dýchali ropné výpary z mohutných kamionů řítíúnor 2014 / Jemnické listy / 7

cích se přes naše území. A častěji se vynořovaly z úst různých aktivistů zase jiné protesty
– proč se nevyužívá více k přírodě šetrnější železniční doprava? V současné době se snažíme
s velkým zpožděním alespoň přiblížit kvalitě a rychlosti železniční dopravy ve vyspělých
zemích, ve kterých fungují už léta vysokorychlostní tratě. Přesto, že kraj není investorem
této transevropské stavební akce, snaží se alespoň o to, aby byli občané dostatečně informováni. Výsledkem je pouze to, že opět musí čelit „statečným“ hlasům, které se jako ohraná
deska ozývají z mnohých stran. Často mívám pocit, že chtějí být prostě jenom slyšet a je
jim jedno, jak prázdně vyznívají. Kdyby ti, kdo vykřikují své pravdy, uměli i naslouchat,
věděli by, že kraj dosáhl oproti původním návrhům významných vylepšení. Kdybychom
nezasáhli, dočkali bychom se pouze záboru území v koridoru širokém 600 m od osy tratě se
stejnou stavební uzávěrou, aniž by rychlíky na vysokorychlostní trati na Vysočině zastavily
a nabídly nám své služby.
Ostatně je to pro horlivé diskutéry a odmítače všeho vždy obdobné. ZEVO (Zařízení
na Energetické Využití Odpadu)? Odmítáme. Elektrárny atomové? Odmítáme. Elektrárny
spalující nekvalitní uhlí? Odmítáme. Dálnice, vysokorychlostní tratě? Odmítáme. Pohodlí
života s kvalitní dopravou, se vším pohodlím moderní civilizace? Chceme! Jen čekám, kdy
někdo z kritiků všeho navrhne geniální řešení, jak zajistit budoucnost, rozvoj, životní úroveň a přitom nic nebudovat, nic neměnit.
Získávat a nic přitom neobětovat – to je nelogický požadavek mnohých dnešních vyvolávačů. Odvážných, protože nic neriskují. Je dobře, že se každý může vyjádřit. Ale zároveň
je dobře vědět, že neexistují jednoduchá řešení složitých problémů. Že jistý pokrok se nedá
zastavit, i když přináší i některé nepříjemnosti. A že je přitom nutné myslet i na šetrnost
k přírodě, všichni víme. Otázkou je jen způsob a míra oné citlivosti v poměru k tomu, v jaké
podobě moderního světa chceme žít.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...

Jsou dotazy, zda bude Topolová ulice zase „Topolová“ - nebo dojde k přejmenování?
Pěkně vybudovaná silnice by si nějakou vhodnou zeleň zasloužila. Pokácené nevyhovující topoly snad opět nahradí zeleň, na kterou si občané v této části Jemnice zvykli.
Podobně, když se podíváme na staré fotografie, je to s ulicí Lípová. Zde pokácených 11 posledních starých lip bude zřejmě obtížné nahradit. Různé vyhlášky, uložení
inženýrských sítí atd. mnoho řešení nenabízí. Přesto v prostoru hasičské zbrojnice a horní části k silnici Tyršova by se místo našlo. Kaštany zde dožívají. Vždyť na nejsilnější
lípě pokácené u zbrojnice bylo napočítáno 185 let, měla obvod 5,65 m, průměr 1,32 m.
Druhá pak měla obvod 4,63 m a průměr 1,41 m. Léta se pro stáří nedala spočítat. Staré
fotografie dokazují, že lípy zde byly vysázeny někdy kolem roku 1850. Byly dokladem
toho, že stromořadí je součástí této části Jemnice. Nakonec byla podle lip přejmenována
i ulice Kreuzwieserova. Její název byl podle pana Karla Kreuzwiesera, známého zahradníka, který bydlel na Nivce, kde měl rozsáhlé zahradnictví. Narodil se 3.11.1900 a zemřel
15.10.1944 v koncentračním táboře.
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A tak až půjdete pěšky touto částí Jemnice po zbylé části dlážděné silnice, na jejíž
opravu zatím nejsou peníze, směrem k závodu Motorpal, vzpomeňte i na tohoto našeho
spoluobčana, který má pomník v rohu jeho bývalé zahrady, který nechala postavit na jeho
památku jeho manželka, a posuďte, jak se úprava této části Jemnice povedla. Ve stínu
stromů zatím kráčet nebudete, přesto věřím, že budete spokojeni.
Vladimír Hrbek

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 2014. 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 dotazů k podání 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 tablet iPad 32 GB zdarma z projetu PRIMA ON-LINE
• pro rodiče elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku
Informace pro žáky 9. tříd
Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do
15. března 2014. Individuální prohlídku školy lze domluvit telefonicky - tel.: 384 420 432,
mobil: 775 675 726 (Mgr. Milan Točík).
Pro žáky 9. tříd otevíráme na naší škole studijní obor čtyřleté gymnázium. Nabízíme:
• kvalitní všeobecné vzdělávání jako ideální přípravu pro studium na prestižních
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
Mgr. Milan Točík
Velký úspěch v soutěži „Co víš o energetice“
Ve středu 18.12. 2013 se studenti 3. ročníku dačického gymnázia Lucie Bártů a Jan Dohnal
za doprovodu svého učitele fyziky PaedDr. Vladimíra Marečka zúčastnili v informačním
středisku jaderné elektrárny Temelín soutěže CO VÍŠ O ENERGETICE, kterou organizovala společnost ČEZ. Mezi 14 týmy jihočeských gymnázií se umístili na pěkném třetím
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místě a získali finanční odměnu 20 000 Kč pro svoji třídu. Soutěžící museli v zápolení prokázat nejen fyzickou zdatnost a psychickou odolnost, ale především své znalosti.
Závěrem studenti měli možnost navštívit simulátor, havarijní středisko a strojovnu hlavního
výrobního bloku jaderné elektrárny.
PaedDr. Vladimír Mareček
Dobročinný vánoční bazárek na Gymnáziu v Dačicích
Dačické gymnázium se tradičně zapojuje do mnoha charitativních akcí organizovaných
různými institucemi a nadacemi. Studenti se každoročně účastní sbírky pro nevidomé a slabozraké Bílá pastelka, sběrem starých mobilních telefonů podpořili celosvětový projekt
na záchranu goril nížinných a dlouhodobě spolupracují také se základní školou Neullingerova, pro niž získali peníze na vybavení multismyslové místnosti Snoezelen. V závěru
loňského kalendářního roku jsme se rozhodli, že se pokusíme založit na gymnáziu novou
tradici a uspořádali jsme dobročinný vánoční bazar.
Studenti i zaměstnanci školy darovali nejrůznější drobné předměty. V televizním studiu
g-one.tv jsme zřídili improvizovanou prodejnu hraček, knih, keramiky, bižuterie, kosmetiky a mnoha dalších věcí. Po prvotních rozpacích nabrala akce nevídané obrátky. Žáci
i učitelé přicházeli nakupovat vánoční dárky a během čtrnácti dnů se po dvacetikorunách,
desetikorunách, či dokonce korunách podařilo vybrat 5.363,- Kč. V pátek 20. prosince byl
celý výtěžek předán paní Rehartové, zástupkyni občanského sdružení Dačický zvoneček,
které usiluje o začlenění dětí se zdravotním postižením do společnosti. Charles Dickens
řekl, že nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Jsme hrdí
na všechny studenty i učitele na naší škole. Jsou důležití, užiteční, pomáhají.
Mgr. Petra Janovská
Informace o dalších akcích školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
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Prevence vloupání před dovolenou

Jak snížit riziko vloupání do domů a bytů
Policisté v Kraji Vysočina šetřili od začátku loňského roku do konce listopadu 61 případů vloupání do bytů a 182 vloupání do rodinných domů. U vloupání do bytů se jim podařilo
objasnit více jak 30 procent případů a u rodinných domů objasnili téměř 20 procent těchto
vloupání. Za uvedené období pachatelé způsobili majitelům škodu za téměř 14,5 milionů
korun.
Vzhledem k tomu, že na nadcházející období plánují někteří lidé zimní dovolenou, chtěli bychom apelovat na jejich větší opatrnost a důslednost při zabezpečení bytů a domů před
odjezdem.
Co je důležité před odjezdem na dovolenou
Není vhodné sdělovat termín odjezdu na dovolenou předčasně a bezdůvodně někomu
říkat své majetkové poměry. Zvláště riskantní je zveřejňovat dobu odjezdu na dovolenou
na sociálních sítích, kam má přístup velké množství lidí. Zejména na Facebooku má mnoho
osob velmi konkrétní informace o místě bydliště a o svém majetku. V kombinaci s informací o přesném termínu odjezdu se riziko vloupání do bytu nebo domu výrazně zvyšuje.
Pozornost je nutné věnovat také dětem, kterým by rodiče měli vysvětlit, že nesmějí údaje
o bydlišti a termín odjezdu na dovolenou zveřejňovat na sociálních sítích nebo tyto informace komukoli bezdůvodně sdělovat. Je také vhodné jim důvod řádně vysvětlit, tak aby si
děti uvědomily případné důsledky.
Po dobu nepřítomnosti v místě bydliště by si měli občané své doklady, peníze a cenné
věci, zejména šperky, uschovat nejlépe do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezorku pevně zabudovaného ve zdi.
Důležité je zkontrolovat pečlivě všechna okna a dveře, zda jsou dobře zajištěny, případně zamčeny. Obyvatelé rodinných domů by neměli zapomínat ani na okna ve sklepních
a půdních prostorách. Není dobré mít po dobu nepřítomnosti v bytě na oknech zatažené
závěsy nebo stažené rolety a žaluzie.
V okolí, především rodinného domu, je dobré uschovat žebříky a jiné nástroje, které by
pachatel mohl použít při vloupání do domu.
Svěřit klíče od bytu je vhodné spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude byt
nebo dům pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku.
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina

VU3V – Virtuální univerzita třetího věku

Vážení čtenáři,
jak jsme informovali v minulém čísle JL, další kurs VU3V bude na téma Čínská medicína
v naší zahrádce. První přednáška se uskuteční 6. 2. 2014 od 9.00 v Městské knihovně
v Jemnici.
Pokud Vás náš článek v minulých JL zaujal, ale stále nejste rozhodnuti, zda se máte
na kurs přihlásit, přijďte se nezávazně podívat na první přednášku. Těšíme se na Vás.
Kancelář MAS Jemnicko, o.p.s.
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Služby LPP stomatologické
1.2. sobota
2.2. neděle
8.2. sobota
9.2. neděle
15.2. sobota
16.2. neděle
22.2. sobota
23.2. neděle

SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK: 9.00 – 12.00 HODIN
MUDr. Lhotská		
ESTHES, Sokolská 3, Třebíč
MUDr. Lhotská		
ESTHES, Sokolská 3, Třebíč
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. Osl.
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. Osl.
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. Osl.
MUDr. Mácová M.		
Přibyslavice 99, Okříšky
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. Osl.
MUDr. Málková I.		
Jelínkova 991, Třebíč

568840820
568840820
568620248
568620248
568620248
568894221
568620248
568827982

Jitka Pospíšilová, sekretariát ředitele

Informace z městské knihovny

Vážení čtenáři,
první akcí pro veřejnost, kterou jsme v knihovně v letošním roce připravily, je přednáška Grafoterapie … aneb rukopisem k rozvoji osobnosti. Lektorka Petra Sehnalová
(www.petrasehnalova.cz) říká, že „procvičování písma Vám může pomoci od zlozvyků,
nízké sebedůvěry, nebo potlačování emocí. Někdy, když zdravotní problémy pramení
z psychických, můžete se zbavit i těch. A místo nich můžete získat například duševní
rovnováhu, analytické myšlení, sebedůvěru, najít pravý smysl pro humor, naučit se svobodně komunikovat a mnoho dalšího“. Zajímá-li Vás tato oblast Vaší osobnosti, přijďte
18. března 2014 v 16:00 hodin do knihovny – součástí přednášky může být i rozbor
Vašeho rukopisu.
Senioři a ostatní zájemci ve věku 50+ se mohou přihlásit na další kurz trénování
paměti Nenechte mozek zlenivět. Jednotlivé lekce budou opět probíhat každé úterý od
8. dubna 2014 do 6. května 2014. Lekce pro pokročilé – účastníky podzimního kurzu –
začíná opět v 9:00 hodin a lekce pro nové zájemce – začátečníky – začíná ve 13:00 hodin.
Každá lekce trvá asi 2,5 hodiny, lektorkou kurzu bude opět Jana Vejsadová – členka
České společnosti pro trénování paměti a mozkový joggingový a certifikovaná trenérka
paměti III. stupně (http://www.mneme.cz/). Oba kurzy jsou opět zdarma a zájemci se
mohou přihlásit do 31. března 2014 přímo v městské knihovně nebo telefonicky na čísle
568450788 nebo 702090434.
Z nových knih:
Simons Paulina - Letní zahrada: závěrečný díl legendární romantické ságy o nesmrtelné
lásce, která vzdorovala těm největším hrůzám 20. století. Předcházející díly: 1. Měděný
jezdec, 2. Taťána a Alexandr.
Nesbö Jo – Levhart: další detektivní román s detektivem Harry Holem.
Petrov Michal – Retro ČS: kniha vrací čtenáře do let socialistického konzumu, k věcem
každodenní spotřeby. Pestrý obrazový doprovod umožní každému připomenout si éru čtyř
dekád před rokem 1989.
Poledňáková Marie – S kým mě bavil svět: autentické vyprávění úspěšné režisérky ze
zákulisí natáčení filmů, ale také nahlédnutí do pečlivě střeženého soukromí.
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Janáčková Laura – Muži chtějí potvory: kniha je velmi praktickým návodem, jak se stát
atraktivní, sebevědomou, komunikativní ženou, která ví, co chce.
Vašíček Arnošt – Záhady Orientu: nová kniha zavádí čtenáře především do Indie, Japonska, Číny. Předkládá řadu zajímavých důkazů o mimozemských návštěvách nejen na úsvitu lidských dějin, ale i v současnosti.
„Otevírací“ soboty v únoru a březnu 2014:
1. 2. 2014 od 8:30 do 10:30
22. 2. 2014 od 8:30 do 10:30
1. 3. 2014 od 8:30 do 10:30
Připravujeme:
únor – besedy pro mateřskou školu
18. 3. 2014 v 16:00 hodin – přednáška Grafoterapie … aneb rukopisem k rozvoji osobnosti
duben 2014 – kurz trénování paměti Nenechte mozek zlenivět – začátečníci a pokročilí
Pracovnice knihovny

www.farnostjemnice.cz

Zdravím všechny, kdo v únorovém vydání Jemnických listů - v oddíle: Co se děje - došli až k tomuto článku. Už jeho samotný nadpis nabízí uživatelům internetu odkaz na naše
webové stránky. Jde o informační blok, který se týká různých akcí ve farnostech Budkov,
Jemnice a Rancířov. Cílem portálu je včas informovat o všem, co se právě děje nebo plánuje. Tak si může každý z programových nabídek vybrat, co ho zajímá, nebo zajímat mělo.
Aktualizované zprávy v elektronické podobě mají též operativně reagovat na případné odchylky od textových informací na vývěsce kostela a při nedělních ohláškách. (Tak jako
svislé dopravní značky - pro svou mobilitu - mají přednost před vodorovným značením.)
Kontakty na mailové adresy jsou na webových stránkách zatím jen čtyři, ale může jich
být i více. Čas od času je totiž zapotřebí reagovat na konkrétní události nebo situace a nejrychlejším komunikačním nástrojem je určitě mobilní telefon nebo internet. Je dobré, když
se odpověi na různé otázky adresují těm, kteří mají patřičnou kompetenci a odbornost. Také
je vítaná konstruktivní kritika. Stále totiž platí: „Hlas lidu, hlas Boží.“ Proto neváhejte vyjadřovat své názory, nebojte dát své myšlenky „na papír“ a sdělit, co si o tom, či onom
myslíte. Pro kněze je každý názor důležitý - ať je kladný, nebo záporný. Sdělení odlišného
stanoviska může pomoci k tomu, aby se reagovalo na to, co druzí považují za důležité.
Na druhé straně je jisté, že nelze vyhovět všem přáním, výhradám a požadavkům, zvláště
když k výměně názorů nemůže z různých důvodů dojít. Komunikace má proto být na jedné
frekvenci a pokud možno obousměrná. Také je pravdou, že ani sdělení osobního názoru
jedince, nebo vyhraněné skupiny si nemůže nárokovat objektivitu a proklamovaná stanoviska předkládat jako závazná. Žijeme v pluralitní společnosti. Každý má právo na své
přesvědčení, na svůj úhel pohledu. Jen totalita ve všech podobách, kterou máme my, starší,
silně zažitou, tuto svobodu názorů všem lidem nepřiznávala a nutila je podrobovat se daným schématům. Naštěstí dnes jsme o krok dál a nikdo se nemusí z obavy před represemi
uchylovat se svými názory do anonymity. A pokud přece jen vznikne situace, kdy dojde
k určitému ataku nebo posuzování, i na to máme být připraveni. Vždyť učedník nebude
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nikdy nad Mistra. I konfrontace je určitou formou svědectví a není třeba se jí obávat, ani se
na ni připravovat. Podle slov Kristových nám bude v té chvíli dáno, jak a co máme mluvit.
Také je třeba uznat, že i dějiny Církve jsou zatíženy selháváním lidského faktoru. Svoboda projevu s sebou nese riziko různých extrémních postojů. V každé době se musíme
vyrovnávat s přehnaným radikalizmem - fundamentalizmem na straně jedné, nebo naopak s laxností a nezodpovědnou uvolněností na straně druhé. Naštěstí v každé generaci
se vedle fanatiků a konzervatistů nacházejí i progresivisté a světci. Díky tomu můžeme
neustále reagovat na konkrétní názorové výkyvy a korigovat či alespoň pojmenovat všechny odchylky správného směru. Tyto projevy učitelského úřadu církve nemají být chápany
jako soudcovské postoje „jediného vlastníka pravdy“, ale mají spíše pomáhat v potvrzování
zvoleného životního kréda - tj. katolicity. Nikdo není nucen k víře, nikdo není tlačen ke křtu
nebo do zpovědnice. Pravidla křesťanského života jsou však dána, aby každý neomylně
rozpoznal, čemu věří, jaký životní styl zvolil a žije. Samotný Ježíš všem připomíná, že
nepřišel svět soudit, ale spasit. Proto nás naléhavě varuje před všemi formami netolerance
a ve vztazích s druhými vybízí k trpělivosti. Pšenice a koukol budou vždy růst pospolu.
V nás i v druhých. Teprve při velkém finále dějin - posledním soudu - dojde k definitivnímu
oddělení zrna od plev. Ideály je třeba hlásat a prosazovat, ale s vědomím, že jeden sází,
druhý zalévá a teprve třetí sklízí. Proto důležitější než netrpělivé urychlování výsledků
setby a lpění na hotovém díle je poctivá a pokorná důvěra v konané dobro a nezmařitelné
dílo Boží lásky.
Závěrem ještě kontaktní čísla pro ty, kteří neužívají internet:
Fara - pevná linka: 568 450 376, osobní - T-mobil: 604 723 830.
Mons. Josef Brychta,
jemnický farář

Jak je dobře, že mám uši

Jemnice je úžasná nejen na pohled, ale i na poslech. Zvlášť rád poslouchám její ranní
zvuky. Připomínají mi, že mám vstát a věnovat se povinnostem. Odněkud se ozývá hukot,
potom náhlé skřípání. To asi jak zabrzdil náklaďák sjíždějící z kopce. Někde za rohem roztáčí startér motor auta. Před chvílí čísi ruka škrabala ze skla přimrzlý led. Na řece slyším
kvákat kachní samici. Před školou zaměstnanci firmy, která má na starosti svoz odpadu,
vyklápějí popelnice do útrob svého stroje. Později vyletí na protějším domě roleta, okno se
otevře do tmy. Někdo hlasitě odemyká dvéře a za pár minut zaduní krok na mostě.
Co jsou ale všechny zvuky všedního dne proti tomu, když se náhle rozezní zvon! Hudební nástroj starší a mocnější než jiné. Necháte-li na chvilku všechno ostatní plavat a zaposloucháte se do jeho hlasu, okouzlí vás kovové slabiky, složí se do slov, budete je vnímat
jako ústa. Vzápětí vás zaplaví celá jeho harmonie, akord se bude vznášet nad městem jak
setba. Co tón, to zrníčko určené, aby vyklíčilo v brázdách zbožnosti a dobré vůle. Píseň
zvonů, i kdybyste ji slyšeli sebečastěji, pokaždé bude něčím nová. Umí pomáhat, má sílu,
občas varuje, někdy překypuje blahem, ale dokáže i léčit.
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Zvony mají své sourozence ledaskde na světě, některé velmi slavné, třeba Big Ben
v Londýně, nebo Pummerin na věži svatoštěpánského kostela ve Vídni. Jsou zvony až desetinásobně větší, jejich hlas duní podmanivým kouzlem. A přesto bychom asi za nic nedali
ty naše, ty, které zvonily našim předkům na cestu do kostela i na jejich cestě poslední.
Občas se mi zdá, že zvon má život. Ač ulit z bronzu, podobá se lidem, má jméno, křest,
životopis a kromě úst má taky hlavu (na ní je zavěšen), tělo, krk, nejedno ucho a samozřejmě i srdce (které je z měkčího kovu jako to naše) a na něm oko a pěst. A tak si dodejme
na okamžik odvahu a zeptejme se Stanislava, Jakuba a Vítka, o čem jejich píseň povídá.
Možná by nám řekli: „Když zveme svatebčany před oltář, to oslavujeme lásku. O věčné
lásce zvoníme rádi. Ale v den pohřbu zníme na počest mrtvým, jsme umíráčkem, zvonem
bolestí a naděje. Láska a smrt v nás zvučí nejhlouběji.“
Napsal jsem o poselství zvonů tři odstavce, ale, jak vidíte, moje snaha vyzněla naprázdno. Nepodařilo se mi zachytit ani jejich tajemství ani náročnou technologii jejich vzniku.
A musím se taky omluvit za chybu: zvon k nám nepromlouvá slovy, nýbrž údery svého
srdce. Možná právě proto mu rozumíme. Dokud tam ve výšce srdce zvonů tlučou, mají
naše večery i rána smysl. My dole si chceme jen přát, aby se neutrhly, nebo aby je zbrojaři
neroztavili na bůhvíjaký nesmysl.
Milé zvony, já vám slibuji, že vám nezapomeneme každý den v duchu poslat svůj malý
dík. Máte obdivuhodnou rodinu, nasloucháme jí všude v naší vlasti, v té menší i v té velké.
Jen v krajinách, jejichž obyvatelé vyznávají Islám, bychom na váš hlas čekali marně. Tam
je to tak, jak tady na Velký pátek, když mlčíte.
Milan Růžička

Pravděpodobné trasy zaniklých cest v Jemnici
a různé zajímavosti okolo nich

(1. část)
O některých cestách a stezkách jsem se již zmiňoval dříve ve svých příspěvcích v Jemnických listech. Bylo to s v souvislosti s pověstí, která se jmenovala „Příšerný host“ a v povídce „Uhořela babička“. V obou případech se jednalo o stezku, která začínala schůdky
mezi domy v ulici Na Pořadí vzhůru do polí a používali ji hlavně ti, kteří šli do Ostojkovic.
Byl to naprosto rovný a nejkratší směr. Je logické, že se chodci odjakživa snaží, aby jejich
cesta vedla přímo k cíli. Nevím, jak v minulosti, ale dnes se stává, že tyto „osvědčené trasy“
jsou po čase oficiálně uznané a jejich povrch je upraven viz. (zámecký park).
V povídce „Proč se rybníčku pod Brančinou říkávalo Cibulář“ jel z kopce dolů v bouřce
s koněm a vozem trhovec, který se dole, kde se cesta stáčela doleva, po převrhnutí do vody
utopil. Jednalo se o cestu, která vedla z dnešní ulice V Ráji okolo ohradní zdi bývalé tzv.
„Obůrky“. Poté, co byl vybudován nový úsek, který začínal naproti pod dnešním domem
č.p. 212, se už přestala používat. Typické pro staré komunikace bylo a ještě je ve zbytcích
patrné dodnes, že se tyto trasy osazovaly po okrajích listnatými stromy, převážně lípami.
Zbytek stromořadí z původní cesty „Brančinou“ je v tomto případě ještě patrný po levé
straně, několik metrů před garážemi a chatami, je to vlastně konec dnešní ulice Údolní.
V pozdější době před koncem minulého století, kdy byl starý železný tzv. Černý most nahrazen novým betonovým, byl nájezd na most upraven náspem. Zároveň byla nebezpečná
zatáčka nahoře pod domem č. p. 212 upravena do oblouku.
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Původně šla silnice těsně okolo kamenného kříže, který už dnes není moc vidět, protože
mizí ve vzrostlé vegetaci. Jako zajímavost bych uvedl, že někdy v 70. letech sjel v zimě
v důsledku kluzké silnice naložený nákladní automobil stavebním materiálem rovnou dolů
z prudké stráně. Řidiče zachránilo to, že se nesnažil ve svahu měnit směr a zarazil se až úplně dole, kde stráň končí u cesty. Byla to Praga V3S od jedné jemnické firmy. Nevím však,
jestli řidič a spolujezdec neutrpěli nějaké zranění, ale stejně si myslím, že to byl zázrak, že
se nezabili.
Dále bych chtěl popsat, kudy prý vedla v dávných dobách původní cesta směrem na Radotice. Historická cesta začínala pravděpodobně tehdy v místech dnešní restaurace p. Srnce.
Pokračovala vzhůru ulicí Větrný kopec a je dodnes lemována ještě lipovou alejí. Na vrcholu
stojí na pravé straně pěkně udržovaná zděná kaplička postavená po roce 1800 a zasvěcená
Panně Marii. U ní se kněz loučil s poutníky a žehnal jim na cestu k mariánským poutním
místům v Rakousku. Bylo to do poutního místa Dreieichen u Hornu, další bylo více vzdálené Maria Taferl v okrese Melk a dokonce Maria Zell ve Štýrsku! Chodilo se začátkem
léta po skončení jarních polních prací až do žní. Procesí vodívali tzv. „celfotři“1). Byli to
starší zkušení muži, kteří trasu už dobře znali z dřívějších cest. Jejich funkce také spočívala
v předříkávání modliteb a předzpívávání nábožných písní podle Poutní knihy. Za zmínku
také stojí, že procesí zbožných poutníků chodila také nejenom do Rakouska, ale i do dalších
míst v Čechách a na Moravě. Od kapličky cesta vedla po hraně stráně nad kamenolomem
a dále. Na dnešní „radotickou silnici“ se napojovala před odbočkou do Týnice (zhruba
250 metrů) a končila dodnes patrným, poměrně dost hlubokým úvozem.
František Železný
1) Název vznikl složením slov Maria „Zell“ + „fotr“ (otec).
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Paměti Jana Kopečka

„Paní Kopečková, po válce Vám postavíme pomník“ – říkaly mé matce často během
války manželky tátových spoluvězňů, kterým matka celou válku pomáhala udržovat s vězněnými kontakt a trochu – v mezích omezených možností – jim ulehčovat život. Dělala
to s využitím lepších výchozích pozic, které měla jako Němka, vědomě a s rizikem, že
u německých úřadů upadne v nemilost. Bez nich (bez těch výchozích pozic) by nedosáhla
absolutně ničeho, stejně tak, jako byly v těchto věcech zcela bezmocné české manželky
vězněných. A ony si to uvědomovaly, i to, jak jsou v těchto věcech na mé matce závislé.
(Matka toho nezneužívala. Tenkrát se to nedělalo.) To o tom slibovaném postavení pomníku
bylo samozřejmě míněno jen obrazně a žertem, ale říkali to i lidé, kteří patřili, tak říkajíc,
k elitě Jemnických, a u nichž se vědělo, že až bude „po“, budou mít vliv. A vyslovovali tak
matce jisté uznání. Bylo po válce a než stačili matce postavit pomník, zavřeli ji do vězení.
Důvod: Byla Němka. (Je ovšem pravda, že to mnozí Jemničtí odsuzovali.) Ale po pořádku:
Někdo z našeho okolí se o to možná trochu postaral, že od prvního dne, kdy „přišli
Rusové“, byli k nám každý den přiděleni rudoarmějci k ubytování. Neviděli jsme v tom
nic zvláštního, jen bylo divné, že vojáci byli asi přidělováni jenom k nám. Dělalo to dojem,
že je to někým děláno úmyslně, v naději, že si to Rudoarmějci „s tou Němkou“, která je
ve stavení navíc sama s jedenáctiletým klukem, nějak po svém vyřídí. Důkaz pro to nemám,
ale dělalo to ten dojem.
Jenže to vše dopadlo nějak jinak. První noc u nás byl sovětský důstojník, vzdělaný člověk, mluvící perfektně maďarsky a německy a matka s ním přátelsky besedovala dlouho
přes půlnoc.

Kostel sv. Stanislava. Vpravo
od auta uprostřed snímku je
místo, kde jsem celý den čekal
na matčin návrat. Soudní budova je vpravo u okraje snímku. (foto autor)
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Co ten vyprávěl věcí! Jen také vyjádřil starost, že možná brzo my, Češi, už nebudeme
tak jásat, že nás osvobodil právě Sovětský svaz. Druhý den přišel jiný, opět důstojník.
A opět velmi kultivovaný člověk. Stěžoval si na mužstvo, jaké s ním má starosti, aby jim
zabránil v loupení, znásilňování a v masovém sběru hodinek a jízdních kol. Trnuli jsme při
jeho líčení, jakými tvrdými tresty tyto akce stíhá. Přesto se dály.
Třetí a čtvrtý den už šlo do tuhého. Přišlo několik dost agresivních vojáků bez šarže
a hlavně jeden se choval nebezpečně, zatímco ostatní dělali, že nevidí. Další den už přišel
sám. A hned se s námi v bytě zamkl a klíč strčil do kapsy. Já, který jsem toho už hodně slyšel vyprávět, a dost věcí jsem chápal, tak v tomto případě mi to všechno, tak říkajíc, nějak
nedocvaklo. Večer jsem byl ospalý a chtěl jsem jít spát. Matka ale nechtěla a že prý musím
zůstat s ní, a to za každou cenu! Na hlavě měla kovové natáčky a Rus se jí zeptal, nač je má.
A ona na to, že to je zbraň a když jí někdo chce ublížit, tak trká a to bolí. Rus odskočil, rozepnul košili a začal ukazovat jizvy. „Zděs Němci poranili, zděs tóže, i zděs tóže“ – a nějak
zkrotl. Pak už jen vyprávěl, kolik dnes zase během dne, co byl ve službě, zastřelil Němců
(už několik dní po válce) a předváděl se svým na nás namířeným samopalem i zvuky, které
tu činnost provázely: „ratatatata“. Další den už nepřišel.
Rudoarmějci už tedy nepřišli, ale přišel příkaz, že se nesmíme s matkou vzdálit z Jemnice a každý den se musíme hlásit do jedenácti hodin dopoledne v budově okresního soudu
na náměstí. A také, že jako Němci nesmíme chodit po chodníku, nýbrž pouze potupně pod
chodníkem po silnici. Toto matka striktně odmítla a na první hlášení jsme šli po chodníku
jako vždy. U zdi zahradnictví mezi sokolovnou a „cykloservisem“ pana Doljaka nás přistihl
četník, jeden z těch, kteří nám před několika lety při otcově zatčení projevovali takovou
účast. Teď nás hnal dolů z chodníku, ale špatně odhadl temperament mé matky. Ta mu
vyčinila tak, že se bez dalšího slova vydal raději na další obchůzku zabraňovat podobným
nezákonnostem jinde.
Matka to i se mnou tenkrát stihla dostavit se k policejnímu hlášení v předepsaném termínu, navzdory tomu, že měla rozeprané velké prádlo. Hlásila se tedy v budově soudu
v jedenáct dopoledne a já na ni čekal sedě na soklu krucifixu u kostela svatého Stanislava.
Čekal jsem do šesti do večera. Pak už mi bylo jasno, že maminku už neuvidím. Vydal jsem
se ji hledat a nějak jsem pronikl do objektu soudu, kde už samozřejmě nikdo nebyl. Pronikl
jsem na dvůr a tam jsem objevil malou zděnou stavbu ve tvaru krychle. Obecní šatlavu, jak
se vzápětí ukázalo. Pronikl jsem i tady až dovnitř, nikde nikdo nehlídal a tam, v jediné cele,
určené původně zřejmě pro arestování náhodných zlodějíčků ukradnuvších při jarmarku
slepici nebo hlávku zelí, tam seděly na podlaze a na stole jako jediném kusu nábytku snad
všechny německé manželky jemnických občanů. A jednou z těch, které ještě našly místo
na stole, byla moje matka. A řekla: „Jeníčku, oni mě zavřeli.“
No, to jsem viděl. Opustil jsem vězení a upaloval domů. Polovinu života jsem prožil
v atmosféře organizování pomoci vězněným. A tak jsem měl okamžitě jasno, co je třeba
udělat. Domů jsem se dostal díky zavedenému systému „klíč je pod rohožkou“, uvařil jsem
dvě vajíčka a do plechového hrníčku jsem uvařil lipový čaj a už zase upaloval do města.
Podotýkám, že to bylo přes celé horní město z periferie až do centra na náměstí. Pěkný
kus. Horký čaj v plechovém hrníčku mě zpočátku dost pálil do ruky, ale to se, díky dlouhé
cestě, nakonec podalo. Lidé, co mě potkávali, se dost udiveně otáčeli za klukem s kouřícím
nepřikrytým plechovým hrníčkem v ruce, někam spěchajícím. A abych nezapomněl. Spěchajícím po chodníku! Ani jsem si neuvědomil, jaký zase pášu přestupek.
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Ocitnuv se na místě, opět jsem pronikl až do samotné cely, ač už byla úplná tma. Zase
nikde žádná stráž. V cele jsem matce předal už poněkud vystydlou humanitární pomoc a několik z přítomných vězeňkyň začalo dojetím vzlykat. Přiznám se, že jsem moc nechápal,
proč.
Jestli tomu teď někdo rozumí tak, že chci ukázat, jaký jsem byl, tak říkajíc, „tvrďák“, tak
to jsem nebyl. Už za tmy jsem se vrátil domů a teď jsem, jedenáctileté děcko, byl ve stavení
sám a co horšího, vypadalo to tak, že už možná napořád. Teprve před několika dny skončilo
zatemnění, na které jsem byl zvyklý po velkou část svého dosavadního života. To zatemnění mělo jednu výhodu, kterou jsem teď postrádal. Při zatemnění člověk neviděl z okna
do té tajemné a strach nahánějící tmy venku. Když teď zatemněno nebylo, šel na mne z té
tmy venku děs. Pořád jsem čekal, že se ze tmy najednou vynoří na sklo nalepený a hrůzu
nahánějící přízrak, třeba něčí cizí tvář. A bál jsem se, hodně jsem se bál. A brečel jsem. Taky
hodně. Abych si alespoň trochu vybavil pocit bezpečí domova, volal jsem – jako - na matku, kterou jsem si představoval právě někde v jiné místnosti, a „jako“ jsem s ní konverzoval.
Chvilku to fungovalo, ale po chvíli to pak bylo ještě horší.
To jediné, co jsem si tenkrát plně neuvědomoval: Matčino zatčení bylo asi součástí
přípravy na hromadný odsun a vůbec nebylo vyloučeno, že by ji byli odsunuli beze mne.
Druhý den ráno jsem kromě nakrmení králíků a slepic také dopral prádlo a rozvěsil ho
svým osobitým dětským způsobem po šňůrách na dvorku. Když jsem byl hotov, objevila se
matka s eskortou četníka, vyzbrojeného trofejním německým samopalem, tak zvanou Em
Pí („Maschinen-Pistole“). Matka si vyprosila přerušení věznění za účelem dopraní prádla
a úřad jí vyhověl. Vypráno už bylo a matka jen opravila moje rozvěšení prádla po šňůrách.
Opravovala to tak moc, že jsem se cítil dotčen. Poté byla opět pod samopalem eskortována
do šatlavy.
Jan Kopeček

Přehled kulturních pořadů
1. - 28. 2.
		
		

Minivýstava fotografií Vladimíra Hrbka
- téma: pamětní desky
- TIC Jemnice, minivýstavu můžete zhlédnout v otevírací době TIC

1. 2. 		
21.00-05.00

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

8. 2.		
14.00-18.00
		

Dětská diskotéka - Cool dance club Jemnice
- spousta soutěží, dárků a výher, dětská i aktuální muzika,
zábava pro celou rodinu, hraje DJ Rudys
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8. 2.		
2000 hodin
		
		

25. Hasičský bál
- k tanci a poslechu hraje skupina Fontána
- vstupné 110,-Kč v předprodeji, 130,- Kč na místě do 2130 hodin
- společenský sál KD v Jemnici, pořádá SDH Jemnice

8. 2.		
21.00-05.00

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

14. - 15. 2.
		

Valentýnské menu
- restaurace U Víta

15. 2. 		
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

15. 2.		
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Eliščina noc, hraje DJ Adas

19. 2.		
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.		
		
		
		

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

22. 2.		
21.00-05.00

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

23. 2.		
9.00 hodin
		

Výroční členská schůze MO MRS v Jemnici
- restaurace v Podolí
- pořadatel MO MRS Jemnice, www.mrs.jemnice.cz

1. 3.		
14.00 hodin
		
16.00 hodin
		

Masopust
- sraz masek na zámku - obchůzka centrem města
(Husova ulice, náměstí Svobody, Havlíčkovo náměstí)
- pohřbívání basy na zámku
- pořadatel Mladí za rozvoj Jemnice, o.s.

7. 3.		
19.00 hodin
		
		
		
		
		

Pohřbívání
- inscenace je pojata jako přímý televizní přenos státního pohřbu
významného českého státníka, kterým není nikdo jiný než bývalý
ministr financí, premiér a prezident Václav Klaus
- Bystřické národní divadlo
- Kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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8. 3.		
7.30 - 8.20
8.30 hodin
		
		
		

Turnaj v mariáši
- prezence
- zahájení
- startovné 150,-Kč (v ceně oběd)
- restaurace Na Podolí
- pořadatel SDH Jemnice

12. 3.		
16.00 hodin
		

Výroční schůze Muzejního spolku v Jemnici
- zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořadatel MS v Jemnici

18. 3.		
16.00 hodin
		
		
		

Grafoterapie aneb rukopisem k rozboru osobnosti
- přednáška lektorky Petry Sehnalové,
součástí může být i rozbor vašeho rukopisu
- Městská knihovna Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

19. 3.		
16.00 hodin
		
		

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

8. 4. - 6. 5.
9.00 hodin
13.00 hodin
		
		
		

Nenechte mozek zlenivět – každé úterý
- lekce pro pokročilé (účastníky podzimního kurzu)
- lekce pro začátečníky (nové zájemce)
- kurz je zdarma, zájemci se mohou přihlásit v městské knihovně
nebo na číslech 568 450 788 nebo 702 090 434
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

Připravujeme:
8. - 16. 4.
17. 5.		
17. 5.		
24. 5.		

Pozvánka

Velikonoční výstava
O májovou korunku DDM Jemnice
140 let SDH v Jemnici a 40 let HZS v Jemnici
Hudební slavnosti 2014 – Martha a Tena Elefteriadu

Restaurace U Víta
Vás zve
ve dnech 14. - 15. února 2014
na Valentýnské menu

Kolektiv restaurace U Víta
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Královně Elišce zatancují
talentovaní Mighty Shake
V sobotu 15. února léta Páně 2014 se uskuteční tradiční Ples
královny Elišky. Již 22. ročník opět slibuje zábavu do rána, bohatou
tombolu a mnoho dalšího od osmi hodin večer.
Prostory Kulturního domu v Jemnici se opět lehce ponoří
do dob minulých. Sama královna Eliška se svojí družinou se opět
do Jemnice vrátí, aby se ujala zahájení. Po zbytek večera a noci bude provázet moderátor
Milan Řezníček. Kromě souboje šermířské skupiny Lucemburk jsou na programu připravena taneční vystoupení. O zpestření se postará taneční skupina 4K při DDM Jemnice.
Ze Zastávky u Brna přijedou tanečníci Mighty Shake, kteří se v roce 2010 a 2013 probojovali do finále soutěže Česko Slovensko má talent.

Na pódiu se budou střídat dvě kapely – Generace a Secret.
Návštěvníci plesu se také mohou těšit na občerstvení (včetně nepřeberného množství
drinků) na uspokojení chuťových buněk. Chybět nebude ani velmi hodnotná tombola.
Předprodej vstupenek probíhá v TIC Jemnice. Aktualizované informace najdete
na www.Facebook.com/NknJemnice.
za N.K.N. Jemnice Jirka Prokeš
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Výroční členská schůze MRS Jemnice
Zveme Vás na Výroční členskou schůzi MRS Jemnice
dne 23.2.2014 v 9.00 hodin v restauraci v Podolí.
V průběhu schůze bude možnost si zakoupit známku na rok 2014.
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.
Všem čtenářům JL přejeme vše nejlepší a úspěšný vstup do nového roku 2014.
S pozdravem „Petru zdar!“
za výbor MO MRS Jemnice Jiří Tymkiv

Divadelní představení Pohřbívání
Inscenace je pojata jako přímý televizní přenos státního pohřbu významného českého státníka, kterým není nikdo jiný než bývalý ministr financí, premiér a prezident
Václav Klaus. Inscenace poukazuje na jeho zásluhy a především na to, jak nám všem
bude chybět, neboť jeho odchodem tak vzniká obrovský deficit, protože česká společnost
a politický život nemá a ještě nejspíš dlouho mít nebude tak významnou a celistvou osobnost, jakou byl právě Václav Klaus. Během živého vysílání mohou diváci vidět takové
osobnosti, jako je například Ladislav Jakl, Petr Hájek, Viktor Kožený, Libuše Benešová
a další. Pořadem bude provázet Václav Moravec, Jolana Voldánová a Adam B. Bartoš.
Text hry je politickou satirou, tudíž jakákoli korektnost je tu zcela cizí. Je to jediný pohřeb Václava Klause, kterého jsme se mohli dožít, aneb vlastně jen dvakrát větší pohřeb
Václava Havla.
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Autor: Roman Sikora
Režie: Markéta Lukášková
Produkce: Eva Ostrá
Hrají:
Václav Moravec – Andrea Stalmachová
J. Voldánová, L. Benešová, A. Máslová, p. Kubitscheková – Simona Kolářová
Adam B. Bartoš – Eva Ostrá
Lenka Drmotová, Viktor Kožený 1, Reklama – Tereza Ostrá
Ladislav Jakl, Viktor Kožený 2, pan Vávra, Mirka – Markéta Lukášková
Jana Neumannová – Sára Stalmachová
Silvie, Petr Hájek, Žena, Jiří Weigl – Jana Zichová
Reklama - Nela Brdárová
Bystřické národní divadlo (BND) je ochotnický divadelní soubor sestaven z několika
kreativních lidí, kteří se rozhodli trávit efektivně svůj volný čas a produkovat divadelní
inscenace pro širší veřejnost. Soubor vznikl za podpory města Bystřice nad Pernštejnem,
které mu dalo k dispozici kulturní dům jako domovskou scénu. Kromě představení na domácí půdě soubor hostuje i v jiných městech (Prostějov, Velké Meziříčí, Blansko atd.)
Markéta Lukášková, vedoucí souboru
Divadelní představení Pohřbívání můžete v Jemnici zhlédnout dne 7. března 2014 v 19.00
hodin v jemnickém kinosále. Vstupné je 50,- Kč.
Dana Babišová

Výzva
Hudební skupina KALÍŠCI hrající na plesech, zábavách, svatbách ... hledá druhou
ZPĚVAČKU. Pokud bys měla zájem, kontaktuj nás na tel. 606 490 794. Více informací
o kapele na www.kalisci.com

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
V únoru, to už bude velká zima,
říkala to meluzína,
vlezla nám i do komína.
Prohnala se mezi stromy,
houpala se závějemi.
Napadl už bílý sníh,
děti jedou na saních.
Jen my, staré babičky,
máme rády teplíčko,
k tomu dobré kafíčko.
Zimu rády nemáme,
na jaro se těšíme.
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Marie Čurdová

Vzpomínka

Odešli jste, jak osud si přál,
však ve vzpomínkách
s námi žijete dál
Dne 10. 1. 2014 uplynulo 18 smutných let,
co nás ve věku 55 let navždy opustila
naše milovaná maminka, babička,
paní Marie Jobbagyová
a
dne 23. 2. 2014 uplyne 27 smutných let,
co nás ve věku 50 let navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček,
pan Pavel Jobbagy
Vzpomínají děti s rodinami a ostatní příbuzní
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami

Vzpomínka

Co je smutek a žal,
ví jen ten, kdo ztratil toho,
koho miloval
Dne 12. února 2014 uplyne 6 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička
paní Věra Bastlová z Jemnice
S láskou vzpomínají synové a vnoučata s rodinami

Vzpomínka

Jak těžké je hledat slova, aby vyjádřila smutek náš.
Vzpomínky vracejí se znova a bolest nezahojí ani čas.
Už nikdy dětem neporadíš, vnučku nepohladíš,
odešla jsi jako vánek, když zajde do polí,
jen vzpomínky a stopy Tvé práce zůstaly
Dne 12. února 2014 uplynou 2 roky,
kdy nás navždy opustila
milovaná družka, maminka a babička
paní Dana Holá z Jemnice
S láskou vzpomínají druh Luděk,
syn Lubomír a dcera Dana s rodinou
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Vzpomínka

Dne 13. února 2014 uplyne rok,
kdy nás ve věku 91 let opustila
naše maminka, babička a prababička
paní Marie Třísková z Jemnice
S láskou a úctou vzpomíná rodina

Vzpomínka

Kdo v srdci žije,
ten neumírá
Dne 19. února 2014 uplyne 15 smutných let,
kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček
pan Václav Skřivánek z Jemnice

Za tichou vzpomínku děkují dcera Hana, syn Václav,
vnoučata a pravnoučata

Vzpomínka
Dne 27. února 2014 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří Kaisler z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Oznámení
Poslední den roku 2013
nás navždy opustila „naše babička“
paní Marie Bartošová
Děkujeme za projevenou účast
Truchlící rodina
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Turnaj v nohejbalu
Spolek talentovaných jemnických nohejbalistů pořádal v sobotu
28. 12. 2013 v jemnické sokolovně
turnaj pod názvem ČOČKA CUP.

Aleš Jedlička

Foto vítězného družstva: horní řada zleva: Tesař P., Vaculín M., Jedlička A., dolní řada zleva: Mandát L., Jobbagy P.
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Jubilejní patnáctý ročník Novoročního poháru v Dačicích
měl důstojné vyvrcholení

Tak jako každý rok, tak i letošní jubilejní patnáctý ročník Novoročního poháru zahajoval na střelnici Zahrádecký les v Dačicích novou střeleckou sezonu 2014. I letos jsme byli
mile překvapeni, kolik střelců si v zimním období na začátku sezóny našlo cestu na dačickou střelnici. Do závodu se přihlásilo 41 střelců. Závodníci absolvovali dvě disciplíny.
První byla automatický trap s 25 terči a druhá lovecké kolo s 20 terči. Po velmi vyrovnaném
závodě zvítězil s 39 zásahy ze 45 možných Josef Barva z Nové Včelnice a odměnou mu
byla půlka jatečního prasete. O druhém až čtvrtém místě musel rozhodnout rozstřel, protože
čtyři střelci měli shodně 37 zásahů. Rozstřel byl proveden na Loveckém kole stanoviště
č. 4, kde se střílí dva dvojstřely. O druhém místě rozhodla až pátá sada a vítězem napínavého souboje se stal Roman Jelínek z Modřic. Na třetím místě skončil Stanislav Doubek
z Bílkova a jako čtvrtý se umístil Vladimír Tomíšek z Valtínova. Všichni zúčastnění střelci
obdrželi hodnotné ceny a od města Dačice k jubilejnímu ročníku závodu dárkovou tašku.

Děkujeme střelcům i divákům za věrnost dačické střelnici a zveme všechny 3. 5. 2014
na Dačický víceboj tříčlenných družstev, který je vypsán na 60 terčů pro každého střelce.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu
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Kulturní kalendář
Třebětice
15. 2.		
1. 3.		
2. 3.		
Vratěnín
8. 2.		
		
		
Radotice
22. 2.		
		
1. 3.		
		

Radotice

Hasičský ples, hraje Stonožka, 20.00 hodin, KD
Maškarní průvod po vsi, 10.00 hodin, sraz u KD
Dětský karneval, hraje Stonožka, 13.00 hodin, KD
5. Fotbalový ples, hraje skupina Staníci, 20.00 hodin, KD
- pořádá 1. FC Jemnicko, zajištěna doprava tam i zpět
z Jemnice - v 19.30 od Večerky
6. Fotbalový ples, hraje skupina Kalíšci, 20.00 hodin, KD
- pořádá TJ Družstevník Radotice
Masopustní průvod masek obcí za doprovodu živé hudby,
sraz masek v 10.00 hodin u KD, pořádá TJ Družstevník Radotice

Hrdost, či stud?
Únor. Jiskérka naděje na ledě doutná. Tu vozka omočí střapec od biče na úvozu a Matěj
obchází s širočinou. A v polích dál panuje vznešený klid. Až takhle jednou: přes prodlužující se sluneční síť se v podvečer trylky začervení vánek. Drozd brávník přiletěl! Tak přece
jenom. „Největší a nejznámější nepravidelnosti při stoupání tepla, která u nás v Čechách
takřka zdomácněly, jsou zimy únorové, mrazy květnové a chladna červnová. Dne 2. února
1840 byly v okolí pražském na vrbách tak dokonalé kočičky, jak obyčejně na Květnou
neděli bývají. Kde tomu mokré položení nepřekáželo, mohlo se bez obtíží orat. Opačného
extrému jsme se dočkali 11. února roku 1929, kdy v Českých Budějovicích na jižním okraji
u Stecherova mlýna byla zaznamenána nejnižší teplota na našem území vůbec, a to mínus
42,2° Celsia. Kolik sněhu do Hromnic, tolik i po Hromnicích. Můžeš-li se v lednu vysvléci
do košile, připravuj si na únor kožich.“ Tolik velký pranostikon. Příjemných i nepříjemných
překvapení není ušetřen v běžném životě nikdo z nás. Některá tušíme, o jiných se nám nezdá snad ani ve snu. Nastanou-li, je nezbytné se s nimi vypořádat zavčasu, jinak se mohou
proměnit při současném stavu vymahatelnosti, jak se domníváme, právy pro nás osudovými. Tak třeba se nám doporučuje ověřovat si ve vlastním zájmu evidenci našeho majetku
na katastrálním úřadu, jestli ho od nás někdo „neodkoupil“, aniž jsme do transakce byli
jakkoliv zapojeni, a přesto zůstáváme podle zákona stranou prodávající. Neprokážeme-li
podvod v jakési lhůtě, máme potíže se změnou vedoucí k nápravě a navíc může následovat
dlužné nájemné s penalizací, kde nesmíme váhat s placením, než se tato zlotřilost vyřeší
v náš prospěch. Zpětné vymáhání takto vyvolaných výdajů nemusí být vůbec úspěšné. Náš
neúspěch také není vyloučen, a jsme, jak není dnes výjimkou, nasměrováni pod most nebo
z mostu. Bylo by nesprávné se domnívat, že tyto možnosti nezaviněných nesnází z nás
únor 2014 / Jemnické listy / 29

všech mají nadělat darebáky. Jde o smutné zjištění nečinnosti a pasivního přihlížení na straně
jedné a rozbujelý lov v kalných vodách na straně druhé. Obojí je pak ustrojeno do smokingu
k nerozpoznání, nejde již o záludně vyhlížející individua v omšelém šatu, kteří jsou odlišní
v davu. Četnější objekty těchto příběhů jsou, jak jinak, než staří lidé. U těch se předpokládá
důvěřivost, neznalost poměrů, z toho vyplývá mizivá schopnost bránit se. Jde o generaci,
která, ač nezahálela, se tak při práci neutahala a je svojí životní vitalitou stále životaschopná.
Společnost s ní má a zvláště tehdy, když se málo stará, snad více jen pro sebe, zvláště pak,
když se skutečně nedaří, problémy. Bylo by pokrytecké zastírat, že dříve tyto mezigenerační
problémy nebyly. Nebylo jich tehdy tolik navázáno na povinnost státu. Povinnost k rodičům
byla u dětí. U movitějších to nebylo zátěží, obtížnější to bylo v chaloupkách malých měst
a vesnic. Staří lidé se snažili pracovat do vysokého věku, aby svoji závislost oddálili, ba vůbec
nepotřebovali. Co s nimi nyní? Žít a nechat žít. Stáří samo o sobě, ač to tak na pohled nevypadá, je hezké a vůbec, když slouží zdraví. Bohužel, to je tak u deseti procent této populace.
Je pro ně pokořující být vystaven neustálé medializaci obav o jejich zabezpečení. Nedělat pro
to do budoucna nic by bylo nezodpovědné. Černé scénáře, které jsou vytrubovány, by měly
být spíše v utajení jako něco, s čím je nutno počítat, ale nedopracovat se k tomu. Pokud snad
jde o katastrofu, kterou jsme naší neschopností nezvládli. Nejhorší, co by nás mohlo potkat, je
vnést nevraživost mezi generace. Starý člověk již není schopen splynout s překotným tempem
změn, které přichází jak na běžícím pásu. Starší, ne starý, již není žádán zaměstnavateli a má
problém při vyhledávání zaměstnání. Zkušenosti, kterými úbytek síly dříve kompensovaly,
jsou jim dnes k ničemu. Jejich neobratné počínání je patrné zvláště při odstraňování obalu ze
zakoupené mlsky, která pro jeho odolnost nakonec skončí v kapse. Velkoobchod jim svým
provozem připomíná víc než obchod, nádraží. Jedna moje čerstvá osobní zkušenost o tom
vypovídá. Naléhavá potřeba mě po dlouhé době vyhnala za nezbytnými nákupy do města.
Navštívil jsem několik drobných prodejen, téměř ve všech jsem obstál s požadavkem a všude
s vlídným jednáním, i když zas takový výrazný ziskový efekt z mé návštěvy nebyl. Posledním
místem nákupu byl velkoobchod, ze kterého jsem odcházel s dojmem blbce, který se choval
jako slon v porcelánu. Nákupy zde jsem ve většině absolvoval spíš jako pomocník na nošení zavazadla. Vyhledal jsem požadované zboží a zamířil k pokladnímu, pohyblivému pultu.
Z balené vody jsem dal na pult k ostatnímu zboží jeden balík jako vždy, další jsem ponechal
v koši. Nikdy předtím nebylo připomínek. Pokladní jsem podal zákaznickou kartu, která ji při
vztyčení se, aby nakoukla do koše, upadla na pult, k mému překvapení jsem od ní kromě pozdravu vyslechl opakovaně „nemám slov“. Po optání, zda mám i druhý balík vody dát na pult,
bylo opakované zvolání: „Dejte si to do koše!“ Po zaplacení jsem zmaten vyvrávoral z kšeftu.
Nevím, jak bych dopadl, kdyby ta paní ještě věděla, že za nákupem jsem přijel v Trabantu.
Není mým úmyslem něco pomlouvat, byl pátek a blížilo se k poledni. Pátky, z doslechu,
bývají v těchto prostorech dostaveníčkem důchodců a nyní, když dostali přidáno, byly jistě
jejich požadavky velkou zátěži. Byl to zřejmě pro tuto paní těžký půlden a nikdo nemá nervy
z ocele. Stojí za zamyšlení, jak jsme zúročili porevoluční šance za dvacet čtyři let. Máme-li
se stydět, či být hrdi? Bez této šance bych mohl to, co zde nabízím, šeptat u Černého mostu
do vykotlané vrby, a to je, jak se domnívám, zúročení chabé, něco jako vytí psa na měsíc.
Blahopřejeme jubilantům:
Vyletěl Jan
77 roků		
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Malý Josef

70 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic

TJ Družstevník Radotice Vás srdečně zve na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK OBCÍ RADOTICE
který se bude konat 1. 3. 2014 za doprovodu živé hudby
SRAZ MASEK v 10.00 hodin v KD v Radoticích
Na Vaši účast se těší pořadatelé

Mladoňovice

Ohlédnutí za rokem 2013
V roce 2013 se zastupitelstvo zaměřilo na vybavení obce pro naše nejmladší občany a pro
příznivce sportu. Budování víceúčelového hřiště pro sedm druhů sportu bylo naší nejnákladnější akcí. Za 2 100 000,00 Kč vzniklo nové hřiště s nástřelnou stěnou. Umělý povrch proplastic není náročný na údržbu, jeho výhody oceňují všichni uživatelé. Hřiště je přímo pod školou
a tím je žáci mohou plně využívat. Večerní osvětlení hřiště využívají naši milovníci sportu
především k nohejbalu a tenisu. Hřiště je vhodně umístěno ve středu obce a plně zapadlo
do úpravy vesnice. Kolem hřiště firma Stasman z Jemnice provedla vhodné chodníkové úpravy. Je potěšující, že do naší osady Dobrá Voda se stěhují mladé rodiny s dětmi. Z toho důvodu
se zastupitelstvo rozhodlo vybudovat v Dobré Vodě dětské hřiště a vybavit je herními prvky.
To se podařilo ke spokojenosti rodičů a dětí. Další dětské hřiště bylo vybudováno na školní
zahradě mateřské školy. V celé zahradě byla zrekonstruována zeleň, zhotoveno nové pískoviště a provedeny chodníkové úpravy. Tím vzniklo nové prostředí pro naše nejmenší ve školce.
Do stávajícího dětského hřiště pod prodejnou byla zakoupena nová pyramida.
Rok 2013 byl rokem 80. výročí založení SDH Mladoňovice. K tomuto výročí se připravovala nová socha sv. Floriána, patrona naší obce. Návrh sochy provedl pan Stanislav Brada
z kmene lípy. Vlastní vyřezání sochy provedli pan Stanislav Brada a Jiří Prokop z Jemnice.
Uvedená socha je v kamenném podstavci, který navrhl stavitel František Neshyba a provedl
jej pan Stanislav Bajgl. Zastřešení sochy vyřešil pan Ladislav Karásek a Tomáš Malý. Stavění
sochy se zúčastnilo mnoho hasičů. Hlavní zásluhu na vzniku sochy má pan Josef Abrahám.
K tomuto výročí také mladší hasiči renovovali historickou stříkačku z roku 1933 - tzv. „Vystrčilku“. Stříkačka čtyřicet let chátrala, až se jí ujala další generace hasičů. Nyní má stříkačka
lesk jako v roce 1933 a bude chloubou našich hasičů.
Oslavy 80. výročí vzniku SDH začaly v sobotu 8. června hasičskou soutěží. Soutěž doplnila
ukázka útoku starších hasičů v dobových uniformách se stříkačkou z roku 1933. V neděli
pokračovaly oslavy odhalením a svěcením sochy. Této historické události se zúčastnilo mnoho občanů, hostů a desítky hasičů z okolí. Slavnostní odhalení provedl senátor Miloš Vystrčil. Sochu posvětil farář Martin Grones. Slavnostní mši umocnil Chrámový sbor při kostele
sv. Stanislava z Jemnice. V odpoledních hodinách oslava pokračovala soutěží žákovských
družstev, projevy hostů. Výbor SDH udělil dvacet pět ocenění zasloužilým členům sboru.
Slavnost ukončil koncert Černovické dechovky.
Z dalších oslav
Setkání seniorů – hrála malá kapesní kapela „Kapka“ – hvězda televize Šlágr.
Předání víceúčelového hřiště 29. 9. – této slavnosti se zúčastnila radní Kraje Vysočina
Jana Fialová, za Nadaci ČEZ starosta Rouchovan Vladimír Černý a starosta Police Karel
Janoušek. Součástí bylo rovněž vystoupení místních žáků naší školy a mažoretek z Jemnice
na nově otevřeném hřišti. Celý program ukončila kapela „Pospíšil family“.
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Poděkování
Obecní úřad děkuje všem občanům a spolkům, kteří se podíleli na přípravách a průběhu
našich slavností v roce 2013. Dále děkuje všem našim spolkům za provedení čtyřiceti pěti
akcí z našeho společenského kalendáře pro naše občany a veřejnost. Rovněž děkuje tvůrcům nového betléma. Paní Ivaně Daňhelové za vytvoření originálních postav. Obecní úřad
také děkuje všem občanům za úklid zeleně a pravidelný úklid před svými domy. Zvláště
oceňuje a váží si obětavosti těch nejstarších občanů při úklidu své vesnice, mezi které patří
pan Antonín Nekula 91 let, pan Petr John 90 let, pan Ladislav Mrva 86 let, paní Růžena
Nekulová 88 let a Marie Čurdová 86 let.
Závěrem nezbývá než si přát, aby rok 2014 byl úspěšný pro obec, občany a spolky. Rodáci se již těší na IV. rodácký sjezd, který bude 21. a 22. června 2014.
Jan Chloupek, starosta obce

Vratěnín

Fotbalový klub 1. FC Jemnicko
pořádá dne 8. února 2014
5. FOTBALOVÝ PLES
začátek ve 20.00 hodin
místo konání: KD Vratěnín
vstupné 80,- Kč, k tanci a poslechu hrají STANÍCI
Zajištěna doprava tam i zpět z Jemnice - v 19.30 hodin od Večerky

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 14. února 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

Blahopřání

V měsíci únoru se významného životního jubilea dožívá dlouholetý dopisovatel Jemnických listů, člen Muzejního spolku v Jemnici, náš spoluobčan pan Vladimír Hrbek.
Milý pane Hrbku,
rádi bychom Vám u příležitosti Vašeho významného životního jubilea co nejupřímněji
poblahopřáli jménem redakční rady Jemnických listů, členů Muzejního spolku v Jemnici a jemnických skautů. Zároveň Vám chceme poděkovat za Váš aktivní a tvůrčí přístup
v těchto oblastech dění v našem městě. Vážíme si toho.
Do dalších let Vám přejeme pevné zdraví, hodně tvůrčího elánu, osobní pohody a mnoho krásných chvil strávených v kruhu svých nejbližších.
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