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Okénko redakce
Reklama
Jemnická plesová sezóna
V kulturáku zdobí sály.
Vidím pořád jako dnes:
na šatnu jsme frontu stáli,
když se v pátek konal ples.
Paní přicházely v róbách
na rtech s pyšným úsměvem.
Pročpak je ta krásná doba
pro dnešek jen vzácným snem?
Zda by dnes pán v rytmu tanga
s růží v ústech dámu ved?
Holkám z kalhot lezou tanga,
a když vtrhnou na parket,
tancovat chcou v chumlu, hustě.
Pro nás staré je to nic.
My si radši v masopustě
vyjdem v maskách do ulic.
Milan Růžička

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
stojíme na začátku roku 2015, který je prvním rokem tzv. plánovacího období na léta
2014 – 2020. Je to doba, kdy bude možné čerpat finanční prostředky z EU v rámci dohodnutých oblastí a schválených pravidel. Vzhledem k tomu, že Evropská unie podmiňuje čerpání
těchto prostředků řadou kroků, které musí náš stát provést, dochází opět k oddálení této
možnosti. Jednou z podmínek je např. přijetí služebního zákona, který je stále připomínkován a ještě nebyl schválen.
Pro nás to znamená zajistit na další období především projekty tak, abychom byli připraveni na jednotlivé výzvy. Nezačínáme od nuly. Máme několik studií, které mohou být
okamžitě promítnuty do takových projektů. Jsou to např. studie, které řeší úpravu prostranství
a komunikací v nejožehavějších lokalitách na ulici Větrná a U Víta. Studie zahrnuje i místa
pro parkování. V obou lokalitách se podařilo přibližně zdvojnásobit počet parkovacích míst.
Tento záměr je již schválen dopravním inženýrem, takže můžeme zadat vypracování projektu.
Dalším důležitým krokem je studie nazvaná „Zelené cesty městem“. Řeší koncepci veřejných prostranství ve městě z hlediska osázení vhodnými druhy a úpravy ploch. Předchází
se tak chaotičnosti a dostáváme podklady, které budou závazné pro projektanty při konkrétním řešení zadaného území. Tento dokument bude zohledněn rovněž v územním plánu
a bude důležitým podkladem při posuzování našich žádostí o dotace.
V letošním roce nás čeká několik rekonstrukcí komunikací, které jsou sice krajské, ale
pro město budou znamenat nemalé výdaje.
Jedná se o opravu komunikace a opěrné zdi v ulici Na Podolí. Je to v místě, kde se nachází funkční městská studna. Proto si tato akce vyžádá naše investice minimálně 250 tisíc.
V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele, kde spoluzadavatelem bude
i město Jemnice. Předpokládaný termín realizace jsou měsíce květen a červen. Celá stavba
by měla trvat cca 2,5 měsíce a uzavřena bude polovina vozovky.
Další akcí bude stavba mostu v ulici Želetavská, který je v havarijním stavu. Investorem je rovněž Kraj Vysočina. Tato stavba si vyžádá úplnou uzavírku ulice. Pro pěší bude
zhotovena dočasná lávka přes Třebětický potok. Most bude proti původnímu stavu rozšířen o chodník, který umožní bezpečné přecházení chodců. V současnosti probíhá výběrové
řízení na dodavatele a akce by měla být zahájena na jaře letošního roku. Protože součástí projektu je pouze těleso mostu a náběhová komunikace, musíme opravu části vozovky
po křižovatku s Dačickou ulicí řešit s třebíčskou Správou a údržbou silnic. Toto jednání
teprve proběhne. Město se musí podílet opravou chodníků a přilehlých ploch, které jsou
jedny z nejhorších ve městě.
Je možné, že nás čeká pokračování rekonstrukce kanalizace a vodovodu, která by byla
prováděna obdobným způsobem jako minulá etapa Dyje II. Je zažádáno o dotaci, ale ještě
není jasné, zda bude schválena. Vzhledem k časové náročnosti přípravy takové akce již
probíhají kroky k výběrovému řízení.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice
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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
uplynulý měsíc leden si svými rozmary pohrával s počasím
tak, že jsme měli chvilku téměř ladovskou zimu, přišlo a opět
odešlo jaro, stejně jako vichřice, která lámala stromy a působila (naštěstí) pouze drobné škody. Dokonce Želetavka 10. ledna
na zhruba 30 minut dosáhla prvního stupně povodňové aktivity
(bdělost). Povodňová komise města Jemnice její stav monitorovala, ale naše řeka se ukázala jako velmi ukázněná a brzy se
vrátila zpět na svou standardní výšku hladiny. Když se však člověk zadívá hlouběji na stránky Českého hydrometeorologického ústavu, může si vytáhnout zajímavou statistiku. Jistě máme
všichni v dobré paměti rok 2006 (konkrétně 29. březen), kdy byl stav hladiny dokonce
12 cm nad stavem extrémního ohrožení (tehdy dosahovala hladina výšky 274 cm = rekordní naměřená hodnota). Nejinak tomu bylo 8. července roku 1987. Nikdy se však nestalo,
že od počátku měření hladiny (50. léta 20. století), aby Želetavka nastoupala tak, že by se
přelila přes most v Podolí.
Koncem roku byl navíc naistalován měřič výšky hladiny u mostu pod hrobkou rodu Pallaviciniů, čili máme možnost sledovat i zde stav hladiny a stupně povodňového nebezpečí
dříve, než se vlna dostane k nám do města a tím realizovat zavčas preventivní opatření dle
Povodňového plánu města Jemnice.
Ano, i výše uvedené informace nám mohou dodat jistý pocit bezpečí. S tím souvisí
i další zmínka. Rád bych vyzdvihl dobrou práci Policie České republiky, obvodní oddělení
Jemnice. Některým z nás hnulo žlučí poničení odpadkových košů v centru města. Netrvalo
to ani tak dlouho a vandalové byli dopadeni. Nyní si každý z nich odnáší kromě pokuty
i fakturu za úhradu a instalaci nových košů. Věřím, že si navíc odnesli ponaučení do budoucna a toto „plácnutí přes ruce“ je odradí od další obdobné činnosti.
Aby těch příjemných zpráv nebylo málo, právě teď mi dorazila výroční zpráva o činnosti K- centra Noe v Jemnici v roce 2014. Pracovníci K-centra se v Jemnici zabývají výměnou
injekčního materiálu toxikomanům, distribucí zdravotnického materiálu, vč. poskytování
zdravotnických informací, testováním na infekční choroby, poradenstvím a sociální prací.
Tou dobrou zprávou je, že počet vydaných stříkaček skončil v uplynulém roce na čísle
5704. Ano, není to malé číslo, na druhou stranu v porovnání s lety uplynulými dochází
ke snížení a tento trend je potřeba udržet do budoucna. Věřím, že výše zmíněné snížení není
zapříčiněno nezájmem klientů o službu.
Město Jemnice v žádném případě neopomíjí ani další formy prevence nežádoucích vlivů. Od ledna začnou opět probíhat nízkoprahové služby realizované občanským sdružením
Střed. Mladí lidé budou mít opět možnost svěřit se svými problémy fundovanému pracovníkovi, který v případě zájmu může být prostředníkem mezi mládeží, městem, Komisí
prevence kriminality města Jemnice a dalšími organizacemi. Na tuto službu získalo město
dotaci z fondu Kraje Vysočina.
Nezapomínáme též na propagaci města. Jemnice se opět zúčastnila největšího veletrhu
cestovního ruchu u nás – brněnského Regiontouru. Azyl nám poskytl stánek Kraje Vysočina.
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S hrdostí mohu prohlásit, že naše propagační materiály se nejen mezi ostatními vystavovateli neztratily, ale dle mého soudu patřily k těm nejhodnotnějším a nejzdařilejším. Veletrh je, mimo jiné, i místem, kde se setkávají důležití lidé, kteří nám (potažmo
Kraji Vysočina) mohou být prospěšní do budoucna. Rád bych tedy poděkoval panu
Bc. Zdeňku Hopianovi za bezvadnou přípravu účasti na akci a zároveň skvělou reprezentaci nádherného královského města Jemnice.
Závěrem mi dovolte jedno pozvání. Jako každý rok připravujeme masopust, který
letos připadne na 14. únor (průvod masek vyrazí do centra města ve 14.00 hodin).
Přijďte se podívat, přijďte v maskách, přijďte si užít rozpustilou legraci, taneční kreace
a dobrou hudbu. Pro malé účastníky v maskách budou připraveny drobné odměny. Rád
bych ještě vyzdvihl spolupráci se Svazem tělesně postižených, m. o. Jemnice, jehož
členové (členky) se pravidelně zapojují a vždy nás překvapí svými dokonalými převleky. Za to jim patří velké poděkování!
Vážení spoluobčané, jako vždy máte možnost obracet se na mne prostřednictvím
mailu mistostarosta@mesto-jemnice.cz, telefonu 775 394 944 či přímo na osobní
schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Tříkrálová sbírka 2015
Tříkrálová sbírka proběhla na Jemnicku od 2. do 14. ledna 2015. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu a koledují v ulicích koledníci v kostýmech Tří
králů. Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice v mnoha našich městech a obcích
a je největší dobrovolnickou akcí u nás. Akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku
uskutečnila již patnáctým rokem.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se
zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. 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. Výnos Tříkrálové
sbírky je jedním z pravidelných zdrojů pro charitativní činnost. Veřejnost se takto může
podílet na pomoci sociálně slabým či trpícím.
Celkem bylo vybráno do 20 pokladniček 92.869,- Kč. Z toho v Jemnici 70.452,- Kč,
v Louce 9.810,- Kč, v Rancířově – kostel 1.980,- Kč, v Menharticích 5.370,- Kč a v Pálovicích 5.257,- Kč.
Jen pro zajímavost uvádíme, že v roce 2013 byla vybrána částka 94.073,- Kč a v roce
2014 částka 95.071,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli svým příspěvkem pomáhat lidem v nouzi.
Ing. Miloš Pacas, tajemník

Služby pro klienty ZP ministerstva vnitra ČR

19. 2. 2015

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.
19. 3. 2015
16. 4. 2015
21. 5. 2015
18. 6. 2015
Miluše Němcová, ZPMVČR Jihlava

Slovo hejtmana
Nejednou jsem na různých místech připomínal, čím vším se může pyšnit naše krásná
Vysočina a kolik šikovných schopných lidí v ní žije a pracuje. V lednu se o tom mohli znovu přesvědčit návštěvníci tradičního mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour
v Brně, kde se náš kraj prezentoval jako místo přírodních krás, bohaté historie a významných památek. Letos jsme kladli důraz především na to, co všechno mohou u nás naši
občané i návštěvníci zažít.
V naší prezentaci jsme představili regionální turistickou nabídku nikoli podle lokalit,
ale nově podle témat. Tím jsme chtěli vyjít vstříc návštěvníkovi a zjednodušit mu hledání
tematicky zaměřených aktivit. Celý stánek Kraje Vysočina představoval imaginární území
plné zachovalé a krásné přírody, jinak také park uprostřed pavilonu. Celkem bylo připrave6 / Jemnické listy / únor 2015

no devět zastávkových míst – kromě jiného s nabídkou regionálních výrobků, prezentacemi
pivovarů, pozdržet se mohli návštěvníci u nabídky letních aktivit, u aktivit pro rodiny s dětmi i pro seniory. Na obsahu prezentace jsme spolupracovali s partnery – celkem s 16 městy
a dalšími 13 organizacemi majícími zásadní podíl na pestrosti turistické nabídky v našem
regionu. Podle reakcí, které jsem na veletrhu zaznamenal, patřila naše expozice mezi ty
nejúspěšnější.
Rád bych zdůraznil, že po celý rok se na všech úrovních snažíme, aby náš kraj byl přitažlivý nabídkou možných aktivit, schopnou organizací, ale také pohostinností. To vše se
projevilo velmi úspěšně například před dvěma roky při mistrovství světa v biatlonu. Letos
nás od šestého do osmého února čeká ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě opět
vrcholná akce – biatlonový světový pohár. Jsem přesvědčen, že se bude našim příznivcům
i návštěvníkům z celého světa na Vysočině zase líbit a budou se u nás cítit příjemně.
A nejde jen o takové špičkové akce. Náš kraj patří v rámci České republiky k oblíbeným
regionům pro běžecké lyžování. Mírně zvlněná krajina, atraktivní prostředí a také upravené
trasy patří u milovníků bílé stopy k největším lákadlům. Už druhým rokem přispívá Kraj
Vysočina na údržbu lyžařských běžeckých tras, jejich značení nebo na realizaci opatření
pro dostatečný bezpečnostní a technický standard trasy. Síť upravovaných běžeckých tras
podpořených z Fondu Vysočiny lze nyní vyhledat na webových stránkách Kraje Vysočina.
V roce 2014 požádalo o dotaci 10 subjektů, které na úpravu běžeckých tras získaly částku
od pětatřiceti tisíc korun až do maximální výše možné podpory, tedy 200. V zimní sezóně
2014/2015 příjemci podpory v případě příznivých sněhových podmínek upraví celkem přes
640 km lyžařských běžeckých tras, zejména na Žďársku, Novoměstsku a v okolí Bystřice
nad Pernštejnem. Další bílé stopy jsou k dispozici v okolí Havlíčkova Brodu, Jihlavy nebo
Telče. Do budoucna plánujeme, že bychom ve spolupráci s upravovateli tras online propojili jejich GPS s webovou aplikací, to znamená, že v aktuálním čase by uživatel zjistil, zda
je daná trasa projetá a připravená. Postupně na Vysočině přibývá díky městům a dalším
provozovatelům i použitelných sjezdovek.
Nezbývá, než si přát, aby ve zbytku sezóny byla příroda k lyžařům vstřícnější než v první polovině zimy. A v dalších obdobích roku aby naši občané využívali i všech dalších
nabídek, jež mají k dispozici, pro svůj bohatý a spokojený život.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...
Čas běží rychleji, než mnozí stačíme zaznamenat. Zanechává stopy nejen na lidech, ale
i na stavbách kolem nás.
Kostelík sv. Víta měl v minulosti pohnutou historii, přesto se jej podařilo opravit. A nejen
to. Přišlo se i na vzácné fresky. Za posledních 20 let byla 2x vyměněna střecha. Dále bylo provedeno odvodnění, oprava venkovního vzhledu, vyčištěno a zpřístupněno podzemí, opravena
podlaha a řada dalších prací.
Památka v majetku města je důstojným místem. Chtěl bych poděkovat paní Ing. Kubíčkové, která měla vše na starosti a udělala daleko více, než byla její povinnost. Byla vlastně
únor 2015 / Jemnické listy / 7

patronkou celé akce na záchranu kostela. Vedle získávání finančních prostředků, jednání s dodavateli, památkáři atd. dokázala vše dotáhnout do zdárného konce. Mrzí mne, že se u kostela schází mladí lidé, kteří zde místo pomoci zanechávají nepořádek. Snad se i toto změní.
Dostanou rozum!
Kaple sv. Anny stojící vedle kostela bude mít snad podobný osud. Uvažovalo se o jejím
zboření. Jsem rád, že k tomu nedošlo. Kaple v minulosti sloužila i jako klubovna skautů. Později byla uvnitř přestavěna na tři obytné místnosti. Směrem k městu byla přistavěna veranda
(součástí byl i záchod), prorazil se vchod ze strany. K rozdělení byly použity i cihly z podlahy kaple podobné těm, co jsou na podlaze kostela. Po zrušení bytu zde nějaký čas pobývali
myslivci. Vikýřem ve střeše na půdě uskladňovali seno pro zvěř. Střecha byla tak špatná, že
do sena pršelo. Váha sena napomohla k propadnutí stropů. Kaple byla potom opuštěna. Kdo
má větší zájem, může si přečíst článek od pí Jánské v JL 5/2007.
V roce 2007 byla kaple z iniciativy muzejního spolku z větší části vyčištěna od sena, sutě
a zbytků stropu. Za více jak 200.000,- Kč byla udělána nová střecha. A proč se v opravách
nepokračovalo? Kaple má smůlu, má totiž jiné číslo parcely a číslo popisné, a tak nebyla zahrnuta do opravy spolu s kostelem sv. Víta.
Všechny strany a sdružení v Jemnici mají ve svých volebních programech bod – péče
a ochrana památek. Pouze KSČM, místní organizace v Jemnici, se konkrétně zmiňuje o kapli
sv. Anny. Je to s podivem, ale můžete se přesvědčit. Možná se tedy k zastupitelům KSČM
přidají i ostatní a za volební období se dočkáme opravy kaple sv. Anny. Pak již nebude dělat
ostudu při pohledu z Třešňové ulice, ale i z nově krásně opravených ulic Lipová a Topolová,
na opravený kostel sv. Víta. Občané získají důkaz, že město se dokáže o svůj majetek starat ku
prospěchu všech! Nebo to bude jen starostí členů KSČM, kteří budou chtít splnit svůj volební
program. Nevím, ale pro jistotu jim předem děkuji.
Vladimír Hrbek

Jemnický řezbář zhotovil sloup
s výjevy slavnosti Barchan
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Většina z Jemničanů obdivuje
v okolních městech a vesnicích
dřevěná sochařská díla vytvořena šikovnými řezbáři. Postavičky z pohádek a pověstí dokázaly
udělat z nejednoho nehezkého
koutu obce přívětivé místo. Mezi
ty mistry patří také jemnický řezbář pan Stanislav Brada, jehož
díla už roky zdobí několik obcí
v okolí. V Jemnici byl v roce
2014 zastupitelstvem odsouhlasen návrh pana Brady, že vytvoří sloup s výjevy z jemnické
slavnosti Barchan. Na fotografii
pořízené v prosinci 2014 do fotokroniky města vidíte řezbáře pana

Bradu a vyřezaný sloup, který už má i povrchovou úpravu. Řezbářské dílo autor vytvářel
v dílně pana Konvaliny v bývalém autoparku. Při přípravě dřeva pomáhal Jiří Prokop, povrchovou úpravu dělal František Škorpík. Stříšku vyrobil Antonín Jánský.
Jana Jánská, kronikářka města Jemnice

Vážení spoluobčané
Právě nám skončil rok 2014 a pozvolna jsme se přehoupli do nového roku 2015. Dovolte mi nejprve krátké poohlédnutí za uplynulým rokem. Nechci zde zdlouhavě psát o všech
akcích a událostech, které nás v loňském roce potkaly. Věřte, že jich byla celá řada. Pouze
zde zmíním ty významné a co do rozsahu ty nejobsáhlejší. Nejprve pár čísel ze statistiky.
Celkem zasahovala jednotka HZS K.V. stanice Jemnice v roce 2014 u 250 událostí. Z nich
bylo 30 požárů, 40 vážnějších dopravních nehod, u kterých došlo buď k vážnějším zraněním, nebo k usmrcení osob, popř. větším škodám na majetku. Zbytek událostí, kterých
bylo 180, tvořily ostatní události, do kterých se řadí transporty pacientů, odstranění popadaných stromů na vozovkách, čištění kanalizace, otevírání bytů a následná předlékařská
pomoc a jiné události, u kterých hasiči běžně zasahují. Z požáru bych zde zmínil požár
rodinného domku na ulici Masné krámy, který byl jednotce HZS oznámen z KOPIS Jihlava dne 29.11.2014 v 09.31 hod. Záměrně jsem vybral tento požár, který nebyl do rozsahu
a do počtu zasahujících jednotek největší, ale byl o to více horší, neboť v něm přišla o život
spoluobčanka našeho města. Musím zde pouze smutně konstatovat, že hasiči dělali vše, co
bylo v jejich silách, doba ohlášení byla rychlá, dojezd jednotek rovněž rychlý, ale šíření
požáru a nebezpečných zplodin hoření byly bohužel rychlejší. Záměrně jsem vybral tento
požár také proto, že byl dosti sledovaný všemi dostupnými médii, která v relativně krátké
době byla na místě. U požáru zasahovaly tři hasičské jednotky, PČR OO Jemnice, Kriminální policie Třebíč, výjezdová skupina územního odboru Třebíč PČR, řídící důstojník HZS
K.V. ÚO Třebíč, pracovník ZPP ÚO Třebíč, psycholog HZS K.V., který na místě poskytl
psychologickou pomoc pozůstalým. Byl povolán policejní pes na vyhledávání hořlavých
látek, který na místě nic nenašel. Příčina požáru je stále v šetření. Zde bych chtěl poděkovat
spoluobčanům města Jemnice, kteří nejsou lhostejní k osudu ostatních a událost urychleně ohlásili na příslušné KOPIS HZS K.V. Poděkování patří i zástupcům města Jemnice,
konkrétně panu Ing. Petru Novotnému, který po celou dobu zásahu poskytl poškozeným
spoluobčanům a zasahujícím hasičům střechu nad hlavou a občerstvení, čímž ukázal, že
i v dnešní době existují lidé, kterým na ostatních záleží a není jim lhostejný osud ostatních.
Dále ve spolupráci se starostou města Jemnice panem Ing. Miloslavem Nevěčným zajistili
ubytování a nutné ošacení občanům poškozeným požárem. Někdo by zde mohl namítnout,
vždyť je to přece přirozená a automatická věc. Věřte mi, že není. Čas od času se setkáváme
s lhostejností ostatních lidí, kteří raději dělají, že nic nevidí, otočí se a odejdou, než aby
nabídli pomocnou ruku.
Ještě zde zmíním jednu větší událost, která se stala začátkem loňského roku, kdy došlo
k úniku nebezpečné látky do kanalizace s následným nebezpečím poškození čističky odpadních vod. Zde je nutné zmínit jednu zásadní věc. Nebýt rychlého a odborného zásahu
obsluhy čističky a jednotky HZS K.V. stanice Jemnice, došlo by k milionovým škodám
na čističe, které by měly za následek odstavení čističky na několik let. Každý si asi umí
únor 2015 / Jemnické listy / 9

představit, co by to znamenalo pro život v našem městě. Stále přemýšlím, kdo se chová tak
nezodpovědně, že ohrozí takovýmto způsobem všechny okolo sebe a svým neuváženým
jednáním nalije do kanalizace ropné látky. Ale to ať už si každý zodpoví sám.
Mezi další významné události patří nábor dvou nových příslušníků, čímž došlo na stanici Jemnice k navýšení početních stavů na celkem 15 příslušníků. Je to pro nás velkým
přínosem, neboť v době, kdy technologie a rychlost života jdou neúprosně dopředu, počet
událostí roste, hasební obvod jednotky se neustále zvětšuje, je každá ruka navíc dobrá.
Co se týká techniky na stanici, tak ta je bohužel stále stejná a stále více nedostačující. Je pravda, že se snažíme udržovat a obnovovat techniku s dobou, ale tempu, kterým
ubíhá vše dopředu, není možné stačit, hlavně objemem finančních prostředků. Drobnou
útěchou je fakt, že se nám na letošní rok pravděpodobně podaří získat z GŘ HZS ČR dotaci
na kompletní repasi CAS 32 T-815, která je v majetku města Jemnice a slouží dobrovolným
hasičům. Na tuto repasi přispěje GŘ 50 % z celkové částky, kdy cena celková je cca tři milióny korun. Zbytek bude muset doplatit město Jemnice z vlastních zdrojů, za což bych zde
chtěl poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podílejí. Rovněž bychom měli v letošním
roce obdržet nový člun včetně motoru a přívěsu, který bude zařazen do výjezdu z důvodu
množících se zásahů na Vranovské přehradě. Základem úspěšného a rychlého zásahu je mít
dostatek hasičů a odpovídající techniku v provozuschopném stavu.
V závěru mi dovolte Vás informovat o malé změně. Z důvodu větší informovanosti
všech občanů a také proto, že Vás zajímá, co hasiči dělají a kde zasahují, jsme se domluvili,
že budeme pravidelně do každého vydání Jemnických listů psát krátké články. Tyto články
Vás budou informovat o větších událostech, u kterých jsme zasahovali. Tímto úkolem byl
za stanici HZS K.V. Jemnice pověřen kolega pan nprap. Milan Šerka.
Nyní zbývá už jen poděkovat všem za spolupráci a zároveň popřát našim spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů v novém roce 2015.
Vysvětlivky:
HZS K.V. – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
KOPIS – Krajské operační a informační středisko
PČR – Policie České republiky
OO – obvodní oddělení
ÚO – Územní odbor
CAS 32 – cisternová automobilová stříkačka
GŘ HZS ČR– Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
ppor. Čech Jiří, velitel stanice Jemnice

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 2015. 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
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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 Air 32 GB zdarma z projetu PRIMA ON-LINE
• v letošním školním roce nově vybavené odborné učebny biologie, chemie, fyziky
• 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 2015. 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.
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
• v letošním školním roce nově vybavené učebny IVT – 2 učebny s 30 ks PC, 1 mobilní učebna s 24 ks MacBook Pro a 1 mobilní učebna s 24 ks iPad Air
• v letošním školním roce nově vybavené odborné učebny biologie, chemie, fyziky
• 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
Studenti našeho gymnázia vévodí okresnímu středoškolskému sportu
Po vítězstvích dívek i chlapců v okresním kole Středoškolského atletického poháru
CORNY 16. září v Nové Včelnici a po vítězství chlapců v okresním finále Poháru Josefa
Masopusta ve fotbale 21. října v Buku u J. Hradce pokračovali naši studenti ve vynikajících
sportovních výkonech i na začátku roku 2015.
Nejprve v úterý 13. 1. 2015 chlapci jasně bez ztráty bodu ovládli okresní kolo Florbalového turnaje středních škol, kterého se v J. Hradci zúčastnilo celkem 9 týmů. A ve čtvrtek
15. 1. uspěli chlapci i dívky také ve volejbale. Chlapci opět okres vyhráli a dívky obsadily
druhé místo. Florbalisté i obě družstva volejbalová tak postupují do krajského kola. Všem
sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a našeho města.
Poděkování patří také vyučujícím tělesné výchovy Karlu Chalupovi a Zdeňce Veverkové, oba jsou ochotni věnovat se studentům kdykoli ve svém volném čase a jejich obětavá
práce přináší své ovoce.
Informace o dalších akcích školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
Mgr. Milan Točík
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Život 90 - Jihlava
Jsme zapsaný spolek ŽIVOT 90 - Jihlava, který poskytuje sociální
službu tísňové péče již 20 let. Popis služby: Senior nebo zdravotně postižený občan nosí na krku zavěšené tlačítko (malá vysílačka)
a v případě, že ve svém bytě upadne a nemůže se dostat k telefonu,
aby si zavolal pomoc, zmáčkne tlačítko, které si vytočí přes jeho telefon (pevná linka nebo mobil) číslo k nám na dispečink. Během minuty se spojí a z hlasitého
výstupu telefonu slyší operátorku (zdravotní sestra), které sdělí, co se stalo a ona zařídí
pomoc.
Zavolá dle potřeby rodinným příslušníkům, rychlé záchranné službě, policii nebo hasičům. Dále je tam čidlo pohybu, které hlídá pohyb člověka v bytě. Po 12-ti hodinách absence
pohybu pod čidlem čidlo nahlásí na dispečink, že se ta která osoba nepohybuje a operátorka
zavolá pomoc. Při odchodu z bytu na dobu delší než 12 hodin se toto zařízení přepne a stane
se z něj hlídač bytu. Vnikne-li do bytu cizí osoba, čidlo nahlásí na dispečink narušení bytu
a operátorka tam pošle okamžitě policii.
Celé zařízení stojí 15.000,- Kč, které hradí náš spolek a seniorům toto zařízení půjčíme
„zdarma“. Senior platí za sociální službu poplatek ve výši 300,- Kč měsíčně.
Další informace můžete získat buď přímo telefonem nebo na www.zivot90-jihlava.cz
nebo u Mgr. Lenky Čarnické, vedoucí sociálního odboru MěÚ v Jemnici,  606 084 416.
Zuzana Pěchotová, ŽIVOT 90 – Jihlava,
 775 919 734

Vánoční sbírka hraček pro dětskou hematologii
Tento rok byl, co se týče sbírky hraček, neobyčejně štědrý.
Nově jsem, na popud pana ředitele Morávka, při sbírce spolupracovala s dačickým gymnáziem. Tato akce byla velice úspěšná a vyvrcholila 12. 12. 2014 slavnostním předáním
vybraných hraček. Tímto bych
tedy chtěla poděkovat především panu řediteli Morávkovi,
ale i všem zaměstnancům a studentům školy, kteří se s velkou
vervou do sbírky zapojili.
Zároveň, souběžně s mými
dobročinnými bazárky, proběhly sbírky hraček ve Slavonicích, v Bílkově a v Jemnici.
Finanční výtěžky z těchto
bazárků putují na hematologická oddělení. Nakupující
mohli také finančně přispět
na transplantační jednotku
kostní dřeně.
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Dne 23. 12. 2014 jsme s rodinou, jako každý rok, uskutečnili cestu do pražského Motola
na dětskou hematologii. Tam nás již očekávala MUDr. Reichelová, která od nás hračky i finanční částky ve výši 2.365,- Kč pro hematologii a 1.084,- Kč pro transplantační jednotku
kostní dřeně převzala.
Následně jsme se vypravili i na hematologické oddělení do Českých Budějovic, kde
jsme opět předali hračky a finanční obnos ve výši 2.365,- Kč.
Chtěla bych velice poděkovat všem, kteří se jakkoliv zapojili při pomoci nemocným
dětem, o kterou mi jde především. Jmenovitě bych chtěla poděkovat svému manželovi Robertu Cigale za uhrazení cestovních nákladů při rozvozu hraček.
Pokud máte nějaké otázky nebo se chtěli jakkoli zapojit, neváhejte mne kontaktovat
na tel. čísle: 739 218 264.
Naďa Cigaleová

Potraviny a spotřebitelé
- Virtuální univerzita třetího věku v Jemnici
Studenti Virtuální univerzity třetího věku (dále VU3V) v Jemnici mají za sebou zimní
semestr, jednalo se již o třetí semestr VU3V. Všichni studenti úspěšně absolvovali kurz
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub.
Co je VU3V? 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+ /nezaměstnaní
a čekající na statut důchodce/, maturita není podmínkou.
S dalším kurzem začínáme 5. února 2015 od 13.30 hodin
v Městské knihovně v Jemnici
na téma
Potraviny a spotřebitel
Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost je věnována potravinám živočišného i rostlinného původu. Budou zde
zodpovězeny otázky: Zda jsou potraviny dnes skutečně tak nebezpečnou záležitostí? Co
dělá stát pro naši spotřebitelskou ochranu? Jak poznáme kvalitní výrobek? Co je vlastně
kvalita potravin? Jak je takový produkt označen? Apod. Cena celého kurzu je 300,- Kč.
Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je 80% docházka a splnění testů.
Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma, přihlaste se do 4. 2.
2015 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 602 779 923.
Více informace se dozvíte v kanceláři MAS, nebo na stránkách www.e-senior.cz.
Jana Karásková, sekretariát MAS Jemnicko, o.p.s.
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Jezdit připoutaný je důležité
Jednou z priorit, na kterou se soustředí policisté na Vysočině, je bezpečnost v silničním
provozu. Ke snížení tragických následků dopravních nehod mohou přispět i osoby jedoucí
ve vozidlech a to tím, že budou věnovat větší pozornost používání zádržných systémů. Pro
zvýšení bezpečnosti všech osob přepravovaných ve vozidle je nezbytně nutné, aby používaly zádržné systémy. Člověk, který je řádně připoutaný bezpečnostním pásem, má šestkrát
větší šanci při dopravní nehodě přežít než osoba, která je nepřipoutaná.
Pokud se osoba ve vozidle nepřipoutá a automobil při rychlosti 50 kilometrů v hodině
narazí do překážky, nejčastěji do jiného vozidla, znamená to pro člověka volný pád ze třetího poschodí, tj. přibližně z deseti metrů. Při rychlosti 70 kilometrů v hodině odpovídá vliv
nárazu na osádku vozidla volnému pádu z šestého poschodí.
Každý nepřipoutaný člověk představuje také velké riziko pro ostatní spolujezdce ve vozidle, a to i pokud jsou oni sami připoutáni. Podstatné je také myslet na to, že airbag plní
svou funkci pouze v kombinaci s bezpečnostním pásem, pro nepřipoutaného se může stát
smrtícím nástrojem.
Nelze podceňovat ani krátké jízdy, v žádném případě nejsou bezpečnější. I při těchto
cestách může dojít k vážné dopravní nehodě.
Důležité je připoutat se správně. Bezpečnostní pás nesmí vést přes krk, vždy přes klíční
kost. Pod pásem by neměly být tvrdé a ostré předměty, jako propisky, mobilní telefony
apod., které mohou při dopravní nehodě jejich majitele vážně poranit. Autosedačka musí
být plně funkční a pro dítě bezpečná, pohodlná a příjemná. Nesmí být pro dítě příliš malá.
U starších dětí nesmí vést pásy přes břicho a krk. Podsedák dítě vyzvedne tak, aby mohlo
správně použít bezpečnostní pásy, ty by měly vést přes pánev a rameno. Velmi nebezpečné
je mít dítě při jízdě na klíně nebo zajištěné bezpečnostním pásem spolu s dospělou osobou.
Na používání zádržných systémů si stačí pouze zvyknout. Po nějakém čase je člověku,
který je zvyklý používat bezpečnostní pásy, jízda bez nich již nepříjemná.
nprap. Martin Dušek, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
oddělení tisku a prevence

Jak Jemničtí třídili odpad
V uplynulém roce 3.600 zákazníků (v tom i část z okolních obcí) dodalo do sběrného
dvora odpad:
a) určený k dalšímu zpracování:
lednice, mrazničky

235 ks

televize

343 ks

počítače, monitory

100 ks

pneumatiky

850 ks

kovový šrot

23.280 kg (z toho výkup)
20.247 kg)
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papír, časopisy, noviny, kartony

6 kontejnerů / 12 tun

dřevo/dřevotřísky, náb./

3 kontejnery / 10 tun

plasty
barvy, ředidla, oleje, léky
sklo
elektrošrot

36 kontejnerů
44 sudů
20 kontejnerů
2.000 kg

baterie, monočlánky

50 kg

další drobný odpad (zářivky, výbojky apod.)
b) směs kom. odpadu určeného na skládku:

140 kontejnerů – 160 tun

Sluší se poděkovat pracovníkům Správy majetku města Jemnice a .A.S.A. Dačice, kteří
zajišťovali pravidelný odvoz odpadu na místa určení.
pracovníci Sběrného dvora Jemnice

Okresní hospodářská komora Třebíč informuje
Právní novinky ovlivňující podnikání v roce 2015
Změny v úpravě DPH
 Byla zavedena druhá snížená sazba daně ve výši 10%. Tato sazba se bude vztahovat zejména na knihy, léky a kojeneckou výživu.
 Pro to, aby se osoba povinná k dani stala plátcem DPH, bude nyní postačovat, aby
její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců přesáhl 750.000,- Kč. Oproti dosavadní právní úpravě tak došlo ke snížení hranice pro
povinnou registraci k DPH o 250.000,- Kč.
Zvýšení minimální mzdy
 Od 1. ledna 2015 nabyla účinnost novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, která zvyšuje nejnižší úroveň zaručené mzdy v České republice
o 700,- Kč z dosavadních 8.500,- Kč na 9.200,- Kč.
Zvýšení sazeb mýtného
 V říjnu 2014 přijala vláda České republiky nařízení vlády č. 40/2014 Sb. o výši
časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, kterým bylo zrušeno nařízení č. 484/2006 Sb., které danou
problematiku dosud upravovalo. Tímto krokem došlo ke zvýšení sazeb mýtného
pro kamiony a autobusy od 1. ledna 2015. Současně byla zavedena nová tarifní
kategorie „Euro VI“ a kategorie tzv. EnhancedEnvironmentally-friendlyVehicles
(EEV), tedy nejvíce ekologických vozidel. Nadále zůstává zachována zvýšená
sazba pro páteční jízdy kamionů, která má motivovat dopravce k omezení jízd
v tento čas.
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Snížení administrativní zátěže při ohlašování živnosti
 Novela živnostenského zákona přinesla s účinností od ledna 2015 administrativní
usnadnění při opakovaném ohlašování živnosti či opakované žádosti o koncesi.
Ohlašovatel či žadatel nebude muset opakovaně dokládat živnostenskému úřadu
řadu dokumentů – například vysvědčení, doklad o praxi, souhlas vlastníka s umístěním sídla atd. To však platí pouze v případě, že tyto doklady předložil při předchozím ohlášení či žádosti, a skutečnosti, jež tyto doklady osvědčují, se mezitím
nezměnily.
Petra Valová, projektový manažer

Služby LPS stomatologické –1.2. – 28.2.2015
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
ne

1.2.

MDDR. Beníček Tomáš

Stomat. centrum, Kpt. Jaroše 1123,
Třebíč

568 826 880,
776 166 268

so

7.2.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

ne

8.2.

MDDr. Blažek Jan

Sv. Čecha 840/39, Třebíč

568 844 002

so

14.2.

MDDr. Blažek Jan

Sv. Čecha 840/39, Třebíč

568 844 002

ne

15.2.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

so

21.2.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

ne

22.2.

MUDr. Cafourek Jiří

Vltavínská 1346, Třebíč

568 843 787

so

28.2.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

Bc. Veronika Ramachová

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
v loňském roce se v naší knihovně uskutečnilo téměř 30 akcí pro děti i dospělé. I v letošním roce chceme vykročit stejným směrem a nabídnout vám další setkání se zajímavými
lidmi. Na první letošní besedu nejen nad knihami jsme proto pozvaly spisovatelku a astroložku PhDr. OLGU KRUMLOVSKOU - ctitelku alternativní medicíny, jógy a mnoha dalších „věcí mezi nebem a zemí“. Zajímáte-li se o tyto oblasti, přijďte ve středu
25. března 2015 v 17.00 hodin do knihovny strávit příjemný podvečer.
Z nových knih:
Guillou Jan – Norský Dandy: 2. díl série Velké století zachycuje osudy třetího z bratrů
Lauritzenových – Sverreho.
Vondruška Vlastimil – Husitská epopej I: několikadílná sága vypráví o událostech
15. století v Českém království. První díl se odehrává v letech 1400 až 1415.
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Vlková Simona – Najít světlo ve tmě: skutečný příběh začíná předloni na maturitním
plese. Zemřela teprve devatenáctiletá maturantka Bára. Kolem události se roztočil
nemilosrdný mediální kolotoč lží, polopravd a omylů. Pro Bářinu matku Simonu šlo
o nejtěžší období v životě. Po roce se rozhodla uvést vše na pravou míru a napsat
o tom, co prožívá.
Strunecká Anna - Babské rady profesorky Strunecké: kniha poskytuje stručné, ale
srozumitelné informace o levných a zdravých potravinách, o jídle jako léku v prevenci rakoviny, srdečně-cévních onemocnění, autismu a Alzheimerovy nemoci.
Nesbö Jo – Přízrak: další kriminální román s kontroverzním vyšetřovatelem Harry
Holem.
Připravujeme:
27. března 2015 – Noc s Andersenem
„Otevírací“ soboty v únoru a březnu:
28. 2. 2015 od 8.30 do 10.30 hodin
1. 3. 2015 od 8.30 do 10.30 hodin

Pracovnice knihovny

Světový den nemocných
Dne 11. února, o svátku Panny Marie Lurdské, si každoročně připomínáme naši zodpovědnost za všechny nemocné. Jedná se tedy nejen o naše nejbližší, ale také o ty, kteří
jsou na různých místech světa odkázáni na odbornou lékařskou pomoc a z různých důvodů je jim potřebná péče poskytována omezeně nebo jednostranně. Omezeně proto, že
ne vždy je k dispozici dostatek praktických lékařů, specialistů, zdravotních pracovníků,
potřebných léků či zdravotnického materiálu. Jednostranně tím, že se málo vnímá a uplatňuje sociální a duchovní lidská dimense.
Každý člověk totiž touží mít k dispozici nejenom kvalitní lékařskou péči, ale také
maximální možnosti komunikace se svými blízkými. Na prvním místě jsou členové rodiny, dále přátelé, spolupracovníci apod. Dlouhodobé odloučení od nejbližších nebo trvalé
opuštění domova má velmi negativní vliv na psychiku pacienta a tím i na zdárný průběh
samotné léčby. Službu lidskému životu nelze redukovat jen na pouhou profesionální lékařskou péči, ale je třeba vytvářet i prostředí vzájemné sounáležitosti a také zajišťovat
potřebné duchovní zázemí. Často slýcháme od nemocných: „Ještě neodcházej!“ „A kdy
zase přijdeš?“ „A brzo zavolej!“ atd. Je také velmi povzbudivé, když operující lékař se
vrací ke svému „případu“ a zajímá se nejen o úspěšnost provedeného zákroku - o své
renomé, ale také o člověka jako takového.
Povzbuzení a pomoc také potřebují i samotní pečovatelé i rodinní příslušníci. Jejich vyrovnanost či naopak nervozita se může přenášet na nemocného a narušovat jeho
psychickou stabilitu. Paradoxně se někdy stává, že postižený člověk má více sil než
jeho blízcí a místo, aby oni těšili jeho, pomáhá on jim. Často se právě v takových situacích taktéž projeví významnost víry, možnosti opření se o Boha a svěření se do jeho
rukou.
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Nemoc, či úraz - jak říká lidová zkušenost - přijíždí na koni a odchází pěšky. Tak se
nám všem nabízí dostatek času, abychom mohli naplnit nejméně dva skutky tělesného
a duchovního milosrdenství. Tyto projevy lásky nám jednou mohou být připočteny k dobru při konečném zhodnocení našeho života. Ježíš při posledním soudu neklade důraz
na spáchané zlo, ale na vykonané, nebo naopak zanedbané dobro: „Byl jsem nemocen
a navštívili jste mě“, „Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou“ Mt 25,36.
Být ve vězení znamená v tomto případě být sám. Ne všem lidem se dostalo daru žít
v kompletní rodině překypující pulzujícím žitím. Handrkující se sourozenci i stále zvídavá a neposedná vnoučata jsou tím nejlepším elixírem pro uzdravení a znovuzískání chuti
do dalšího života.
Všem, kteří podléhají pokušení malomyslnět nebo si i zoufat, mohu připomenout list
papeže Františka, ve kterém právě v souvislosti se Světovým dnem nemocných napsal:
„Je velká lež tvrdit, že existují životy, které nestojí zato žít“. Svatý otec připomíná, že
„čas strávený s nemocným je posvátný“. Je chválou Boha, který nás přetváří k obrazu
svého Syna, jenž nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Jak veliká lež se skrývá
v určitých tvrzeních, která kladou důraz na tzv. kvalitu života a sugerují tak, že život stižený vážnou chorobou je života hoden méně.“ Papež dále vysvětluje, že „náš svět často
zapomíná na zvláštní hodnotu času stráveného u lůžka nemocného, protože na nás dotírá
spěch a shon, zapomíná se na dimenzi nezištnosti, péči a starosti o druhého. Za tímto postojem – píše František – je často vlažná víra, která zapomíná na Ježíšova slova: „Cokoliv
jste učinili jednomu z mých nejmenších, Mně jste udělali“ (Mt 25,40).
Papež proto znovu klade důraz na „absolutní prioritu vyjít ze sebe vstříc bratrovi“.
„Činorodá láska,“ pokračuje papež, „potřebuje čas. Čas na péči o nemocné a čas na jejich návštěvu. Přitom je však nezbytné“ – podotýká – „nebýt jako přátelé Joba, kteří jej
ve skrytu posuzovali, protože si mysleli, že jeho neštěstí je Boží trest za nějaké jeho
provinění… .“
Papež František v závěru svého listu připomíná, že „také dnes je mnoho křesťanů,
kteří dosvědčují nikoli slovy, ale svým životem zakořeněným v ryzí víře, že jsou »očima
slepému« a »nohama kulhavému«. Jsou to lidé, kteří jsou nablízku nemocným potřebujícím stálou péči, pomoc s mytím, oblékáním a s jídlem. Tato služba, zvláště je-li dlouhodobá, může být náročná a obtížná. Je snadné sloužit pár dnů, ale je obtížné pečovat celé
měsíce, ba roky o člověka i tehdy, když ani není s to poděkovat. Právě taková cesta však
posvěcuje,“ píše Petrův nástupce v závěru svého poselství ke Světovému dni nemocných.
/Vatikán 30. 12. 2014/
Co dodat na závěr? Navštěvovat nemocné je potřebné, ale je třeba dělat rozdíl mezi
návštěvou v nemocnici a doma. Krátce po operaci není vhodné unavovat marody dlouhými řečmi. Návštěva má být srdečná a krátká. Naopak při dlouhodobé léčbě doma je každé
setkání u lůžka nemocného důležité a není kam spěchat. Nervózní pohledy na hodinky
spojované s výčtem všech možných úkolů nikomu klidu nepřidají. Zastavení u nemocného se nedá plnit jen jako závazek, abychom si mohli „rozvázat“ pomyslný uzel na kapesníku. Tady se potvrdí ona lidová moudrost: „V nouzi poznáš přátele.“ Také je milé
pozdravení přes mobil nebo internet. Zkrátka láska k bližnímu je vynalézavá a vždy si
najde a zvolí tu nejlepší formu setkání.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Chátrající vila
Zdálky je to monumentální stavba. Tyčí se na vrcholku stráně jako nějaká zámecká
rezidence. Samozřejmě mám na mysli Faastovu vilu. Jistou dobu se nazývala Schlegelhoferova – a sice podle policejního a později vládního komisaře v Jemnici v době protektorátu.
Jak krásný musí být z jejích oken výhled do údolí Želetavky a jak úžasné místo k bydlení, pomyslí si mnohý návštěvník při svém prvním pohledu na Jemnici od západu. Kdyby se
však přiblížil k jejímu zdemolovaného vchodu, byl by rychle těch nemístných iluzí zbaven.
Určitě by se začal ptát. Proč je o ni tak malý zájem? Proč už tak dlouho zeje prázdnotou?
K řadě praktických důvodů připočítejme, že k ní nelze dojet autem. A dodejme, že ani
na postavení garáže tu není místo. Hlavní důvod je však jinde. Vila je totiž už léta v soukromých rukou.
Onehdá jsem se právě pod cimbuřím této vily ptal kohosi, kdo by to měl vědět (mimochodem je místní a skoro přítel), které z přikazů Desatera považuje za největší. „Šestý“,
řekl. To mě překvapilo. Že by nemanželský pohlavní vztah musel být zrovna ten nejhorší
hřích? Znám hříchy horší. „Ale já myslel: „ Nepokradeš“ opravil mě. „Totiž přesně to přikázání, které ze svého morálního kodexu vypustili komunisti, když rozhodli, že ledacos
bude společné.“ Proti tomu jsem už nemohl nic namítnout. Všichni jsme přece ad nauseam
v různých médiích četli, že co se ukradlo, musí se vrátit.
Kdo pozorně sleduje, jak to u nás chodí, nemůže si naříkat. Soukromý majetek je zas
věc posvátná a jak se zdá, majitelé si s ním můžou nakládat, jak chtějí. Třeba nechat jej nevyužitý, zanedbaný, ba dokonce můžou dopustit jeho úplné zchátrání. Nucený výkup, natož
zabavení, to se pěstovalo pouze za diktatury.
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A tak když město tuto široko daleko jedinečnou stavbu v neogotickém stylu s nápaditou
imitací věže a s impozantním rizalitem v průčelí prodalo za pakatel spekulantovi, který zřejmě
čeká, až i na venkově stoupnou ceny nemovistostí, nebo až stavba vezme za své, nedá se už
nic dělat. Je to veliká ostuda, je navíc neustále na očích turistů, kteří (v sezóně denně) procházejí jemnický památkový okruh. Ze střech a z okapů už rostou stromečky a nejsou to bonzaje.
Nejpodivnější na celé věci je, že město nemá proti bezohlednosti vlastníka žádnou páku.
Jak už jsem napsal, právo majitelů je v naší demokracii nedotknutelné. Takové pojetí nesdílejí
na Západě všichni. V Evropě bylo vlastnictví tradičně spojováno s péčí. Například v Bruselu
(Belgie) si majitelé nemůžou dovolit nechávat svůj majetek na pospas živlům. Nedoplatili
by se obci na zvýšených daních. Když je v Nizozemsku nějaký dům po určitou dobu prázdný, mají právo se do něj nastěhovat squateři (to jest, kdokoli potřebuje střechu nad hlavou).
Když se ve Faastově vile ubytoval bezdomovec, skončila celá epizoda rychlým zamřížováním
všech vchodů a níže položených oken, aby už dovnitř nevnikl. Rozumějme dobře, bylo to
opatření na náklady města, nikoli v režii majitele, který je bůhvíkde. Obava, že by se někdo
mohl nabourat do soukromého vlastnictví, je pochopitelná. Tu normu je třeba chránit za každou cenu. Řada lidí sice nemá kde bydlet, ale kdyby snad něco měli, jejich vlastnické právo
bude stoprocentně zaručeno. Pochopitelně s výjimkou exekucí, v případě, že něco dluží. Ale
to pak je jejich vina.
Co tedy s tím? Když nebude možné zvýšit finanční zátěž pro majitele prázdných domů,
lze snad odhlasovat, že se dlouhodobě nevyužité budovy převedou do majetku obce. Pokud
by vlastník dostal ultimativní lhůtu a nereagoval by na ni, propadl by dům i s pozemkem bez
náhrady. Domy mají žít a ne chátrat. Pokud se spekulantům dobře daří někde na Bahamách či
v jiných daňových rájích, ať si tam klidně zůstanou, proč by jim ale měly patřit domy v našem
městě? Koneckonců kdybych vlastnil tuto zříceninu sám a neměl prostředky na její opravu,
nebo nebyl ochoten je použít, byl bych vděčný tomu, kdo by mě této povinnosti zbavil.
Na vyhlídce
V horkých dnech i v chladnu rána
gotická tu stojí brána,
ve zdi socha zádumčivá
na řeku i stráň se dívá,
z úst se jí nic neozývá.
Poutníka, co chvátá z města,
podél školy láká cesta.
Zbyvá-li mu síla v lýtku,
dojde dolů na vyhlídku,
o kamennou se opře zídku.
Za ním vila na dvě patra
hrozí, že prý už už zchátrá.
Přistoupí-li poutník blíže,
spatří dráty, střepy, mříže,
do duše mu padne tíže.
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Milan Růžička

Pes přítel člověka - člověk přítel psa?
Psi člověka životem doprovázejí už nějakých čtrnáct tisíc let, přesto pořád v dnešní
době existuje velká spousta nechtěných a odložených psů. Dle internetu světová populace
psů čítá odhadem 500 milionů psů, z toho děsivých 370 milionů zahrnuje právě toulavé
a bezprizorní psy; některé zdroje toto číslo uvádějí dokonce vyšší!
Pro tyto psy (a nejen pro psy) jsou různě po světě zřizovány útulky, kde je psům poskytována základní péče, strava a zázemí. Všichni snad ale bez delšího vysvětlování chápeme,
že ač se útulky snaží poskytnout veškerou péči, kterou zvířata potřebují, nikdy nedokážou
poskytnout to, co je pro psa v životě nejdůležitější - pocit, že někomu patří a náleží do určité
„smečky“. Naštěstí se stále nachází spousta hodných lidí, kteří přijdou do útulku a nějakému sirotkovi nabídnou doživotní nový domov a milující smečku. I když těchto lidí je celkem dost (pro příklad za loňský rok bylo z útulku v Třebíči adoptováno na 50 opuštěných
psů, letos našel jeden psík nový domov již 5. ledna!), útulky jsou přesto stále plné smutných
opuštěnců, čekajících trpělivě na nové páníčky třeba i několik let.
Jak mnozí zřejmě již ví, i v Jemnici byl v loňském roce zřízen útulek pro psy. Zřizovatelem a provozovatelem je p. Anděl. Za rok 2014 v útulku přibyli dva psi a jedna fena.
I přes snahu dohledat původního majitele se nikdo nenašel, tak tito tři psi našli dočasný azyl
právě za mřížemi útulku. Každý den za nimi p. Anděl s manželkou dvakrát denně dojíždí,
aby jim poskytli náležitou péči, společnost, krmení apod. Pro pejsky ale stále hledáme nové
majitele, kteří by si je vzali domů a psům se dostalo toho, na co v útulku bohužel není příliš
mnoho prostoru.
Nejdéle v útulku je Flíček, který byl nalezen u Hlubočáku v polovině září 2014 společně
s dalším psíkem, který ale téměř ihned našel nového páníčka. Flíček je asi dvouletý kříženec labradora, kterého vzhledově proporčně připomíná, je černý s bílými znaky (packy,
špička ocásku, náprsenka, čenich). Je moc hodný, mazlivý, slušně vychovaný - neskáče
na lidi. Je velmi klidný.
Další obyvatelkou útulku je fenečka Betynka, která byla nalezena na Větrném kopci
dne 26. 9. 2014. Je menšího vzrůstu (velikosti kokršpaněla), podle nejnovějších informací
narozena v září 2013 (informace od člověka, který ji jako štěně dal novým majitelům, kteří
se údajně odstěhovali a fenku nechali napospas). Je to kříženka huskyho a border kolie, celá
černá, krátkosrstá. Je trochu ostřejší povahy, nesnese se s cizími psy, k lidem je ale velmi
přátelská.
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Posledním obyvatelem
je Alík, kterého v útulku
máme od 11. 11. 2014. Je
z těch tří nejmenší, dlouhosrstý, v zimě hodně huňatý,
bílé až krémové barvy, je to
bratr Betynky, ač to na první pohled nevypadá. Vzhledově připomíná zlatého
retrívra, ale v malém provedení, je velice veselé povahy, mazlivý a velmi žárlivý. Svého páníčka bude
milovat nadevše na světě.
Všichni tito psi podstoupili náležitá vyšetření, očkování a odčervení a jsou připraveni
kdykoliv opustit brány útulku vstříc životu po boku nových lidí.
Také bychom Vás chtěli informovat o tom, jak postupovat, když někde naleznete toulavého psa. Je potřeba kontaktovat nejprve Policii ČR, případně někoho z radnice, tito posléze uvědomí provozovatele útulku a vyřeší potřebné náležitosti. Důležité je také si uvědomit,
že ne každý pes je úplně ztracený, často se stává, že pes prchne za hárající fenkou, ale je
stále schopen najít cestu domů, v čemž mu odchycením úplně zabráníme. Také se nejprve
zkuste zamyslet, zda psa odněkud neznáte, už jsme tu měli případ, že byl nahlášen „toulavý
pes“, který ve výsledku patřil téměř sousedům těch, kteří nález nahlásili, a odchytem a následným hledáním majitele zbytečně přibyla práce spoustě lidí. Upozorňujeme též na to,
že jemnický útulek je přizpůsoben pouze psům, tudíž nemá cenu se ptát, zda je možno tam
umístit kočku.
Nakonec bychom chtěli zmínit ty, kteří přispívají chodu útulku a pomáhají - jsou to
Chovatelské potřeby paní Šamánkové a Veterinární ordinace MVDr. Františka Štokra, která
poskytuje útulkovým psům i těm nově nalezeným veterinární péči, kdykoliv je třeba.
Veškeré info o dění v útulku, o novinkách atd. lze nalézu na Facebookové stránce „Útulek Jemnice“.
Pokud uvažujete o pořízení mazlíčka, zkuste promyslet, jestli nechcete pomoci některému z opuštěných psů. Nezměníte tím svět, ale pejskovi tím ten jeho svět změníte určitě a on
vás za to zahrne nepřekonatelnou láskou.
za útulek Lenka Teplanová

Zaniklá cihelna v Bažantnici u Jemnice
doplňující informace

Záměrně opakuji název mého dnešního příspěvku jako v JL z května 2012. Poslední
věta v tehdejším článku zní: „Snad někdo ví víc?”
V dalším čísle mi odpověděl na otázku pouze František Bastl. Uvedl ve svém článku
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pouze výčet o množství výrobků a spotřebě paliva ve vrchnostenských cihelnách jemnického panství. Nevím, z jakého zdroje svoje informace čerpal, není možné se ho na to zeptat,
protože už nežije. V případě Pálovic uvádí pouze cihelnu za vsí směrem na Bělčovice. Dnes
však už vím, že cihelně v Bažantnici se říkávalo také „Pálovská”. V době, kdy jsem o ní
psal, jsem ještě neměl informace, které uvádím.
V roce 1905 koupil celý komplex cihelny ve veřejné dražbě markrabě Alexandr Pallavicini, tehdejší majitel jemnického panství. Následně cihelnu zrušil a opět po částech rovněž
ve veřejné dražbě rozprodal zájemcům na materiál. Většinu budov nabyl tehdejší majitel
továrny na hospodářské stroje v Jemnici Matěj Pánek. Jeden domek, v němž doposud bydlel cihlář Musil, vydražil Antonín Táborský, který materiál použil na stavbu svého nového
domku v Ostojkovicích. Spolu s cihelnou markrabě koupil i okolní pozemky, které byly
tehdy zemědělskou půdou. Doposud tam vlastnil pouze les – Bažantnici, který se rozkládá
od silnice napravo ve směru od Jemnice. Nové prostory na straně levé potřeboval pro založení další části Bažantnice. Celému úseku, na kterém tehdy stála cihelna a polnosti okolo ní,
se říkávalo Lukavec. Tento název, dnes už jenom lesního porostu, se používá dodnes. Jeho
uživatelem jsou Lesy ČR. V roce 2013 zřídily přesně na místě bývalé cihelny místo pro
skládku vytěženého dřeva. Při rovnání terénu byly vyhrnuty zbytky cihel a dalších výrobků
z hlíny. Jednalo se zřejmě o nepovedené kusy. Náhoda tedy potvrdila autentičnost kresby
na obraze, který byl otištěn v čísle výše uvedeném.
František Železný

Paměti Jana Kopečka

A ještě jednou úvaha o budoucí kariéře: Co takhle krotitel zvířat?
V dětství jsem četl hodně o zvířatech a trochu jsem se považoval za odborníka v oboru
komunikace s nimi. Moje praktické pokusy v tomto oboru však často končívaly neúspěchem, domnívám se dokonce, že neúspěchy převažovaly.
Jeden úspěch jsem zaznamenal ve Vranovské Vsi u kozy Marie a bílé kozy - dorostenky
jménem Normi. Rohatou Marii jsem vždycky provokoval tak dlouho, až na mne zaútočila.
Bylo důkazem mé mrštnosti, že jsem jí dokázal pokaždé pevně chytit za rohy dřív, než mi
jimi ona dokázala způsobit škodu na zdraví. Vždycky znovu mě ale udivilo, jakou taková
koza má v té hlavě sílu a jak mohutné a tvrdé ty rohy jsou. Bílá Normi rohy neměla, měla
jen takové jakési hrboly na čele, které si ale tvrdostí s Mariinými rohy nezadaly. Nutno
přiznat, že mi mé provokování obě kozy nikdy neměly za zlé a trvale se mnou kamarádily.
Dokonce mi umožnily naučit je několika cirkusovým kouskům. Zde tedy úspěch.
O neúspěchu se seletem jsem se už zmínil.
V Jemnici měli Kreuzwieserovi, kam jsme s matkou často chodili, velikou žlutou dogu.
Když volně běhala, byla ochotná si se mnou neomezeně dlouho hrát a byli jsme kamarádi.
Jednou jsem ke Kreuzwieserům přišel pro mléko a oni nebyli doma. Doga byla v boudě,
hlava jí byla vidět ve vchodu do boudy. Přívětivě na ni mluvíc, tak jak to radily odborné
knihy, jsem k ní přistoupil, hlavu a pravou ruku jsem vsunul do boudy a že ji pohladím
po hlavě. Doga zařvala jak lev a bleskově vyrazila proti mně se zřejmým úmyslem mě zadávit. Já stejně bleskově, nebo vlastně ještě bleskověji, stačil odskočit, a sice hned na první
pokus na vzdálenost o něco větší, než byla délka řetězu, na němž byla doga uvázaná. A tak
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její zuřivý útok skončil jen děsivým sklapnutím jejích respekt nahánějících zubů těsně vedle
mé levé tváře. Od té doby jsem komunikaci s uvedenou dogou výrazně omezil.
Ke strýci Františkovi, dalšímu otcovu bratrovi, sedlákovi, jsme také často jezdili. Dojelo se vlakem do Moravských Budějovic a přímo z nádraží to byl kousek pěšky po silnici.
(Pro informaci: Otec byl z jedenácti dětí, takže příbuzenstva, většinou zabývajícího se zemědělstvím, byla spousta.) Strýc, který byl za první světové války jako rakousko-uherský
voják zajat Rusy v Přemyšlu, Stalingradu první světové války a strávil několik let v zajetí
na Sibiři, uměl o těchto svých zážitcích zajímavě vyprávět. Zažil toho tam dost i otřesné
věci z občanské války, kdy se vesnice, v níž žil, střídavě zmocňovali Bílí a pak zase Rudí
a střídavě ty druhé masakrovali. Strýc po krátkém čase ve vesnici získal významné postavení a jako jediný, kdo uměl číst, předčítal celé vesnici noviny. Když pak někde dokonce
sehnal jízdní kolo, byla celá ves u vytržení. Nikdo nevěřil, že je něco takového možné. Jízda
na pouhých dvou kolech!
Strýc mi imponoval tím, že sice přes den krmil dobytek, jezdil na pole a kydal hnůj, ale
večer si nasadil brýle, usedl na lavici ke stolu a s vzezřením staročeského písmáka studoval
odbornou zemědělskou literaturu.
Strýc měl samozřejmě i psa, typického voříška. S tím jsem se také velmi kamarádil.
Také až do chvíle, kdy jsem jednou, hned po příchodu z Budějovic, k němu sáhl do boudy,
v níž právě odpočíval a pohladil ho. Kousl mě okamžitě.
Strýc měl i hříbě. Odrostlejšího hříběcího teenagera. Běhalo volně po velkém strýcově
dvoře až daleko dozadu ke stodole. Já mu opatřoval pamlsky a hříbě za mnou běhalo jako
psík. Vždycky jsem toužil po svezení na koni a teď jsem tušil příležitost. Přivedl jsem
hříbě ke složeným kládám, z nichž jsem to měl na jeho hřbet blíž a po delší době postupně
zesilovaného zatěžování jeho hřbetu přenášením mé váhy na něj jsem se pokusil na hříbě
usednout. Letěl jsem vzápětí nečekaně dlouhým obloukem na zem a od té doby sice hříbě
i nadále přijímalo moje pamlsky, ale jen na distanc a ostražitě. Žádná možnost přiblížit se
mu ke hřbetu.
Jeden úspěch s koňmi však přece byl. Strýc mi jednou dovolil dojet sám z pole až
k němu domů s malou bryčkou taženou jedním koněm. Zvládl jsem to a byl jsem nadšen.
Když už jsme u těch koní: Jako kluk jsem se o ně hodně zajímal. Jednou mě v Jemnici,
osmiletého, na polní cestě v úvoze zvaném „Pozdůlu“ mezi nádražím a zahrádkami (dnes
je tam ulice Jana Vrby), požádal jeden pán, abych mu ohlídal dva mohutné koně zapřažené
do těžkého žebřiňáku. Že si jen něco vyřídí. A zmizel za vrátky v živém plotě. Já nejdřív
koně hlídal, pak jsem začal chodit mezi nimi po oji jako po kladině, pak jsem na ně střídavě
usedal a nakonec jsem si zkusil to, po čem jsem už dlouho prahl. Řídit koně v pohybu. Řekl
jsem „hyjé“, mrskl opratěmi a už těžké spřežení jelo. Jelo mnohem rychleji, než jsem čekal
a zastavit nějak nešlo. Když konečně přece jen stálo, bylo dost daleko od místa, kde mi je
pán svěřil. Nezbylo než couvat. Při couvání se koně vždy vzpínají a ten, kdo je ovládá, musí
silou ovládat oj, řídit couvání i krotit vzpínající se koně. Zvládl jsem to, ale byla ve mně
malá dušička. Navrátivší se pán nepoznal nic a já byl na sebe hrdý. Tedy až po tom, co jsem
se uklidnil.
Hrozně jsem toužil po tom, aby si nějaký kůň ode mne vzal pamlsek z ploché dlaně.
Věděl jsem, že je třeba mít dlaň dost velkou (což jsem neměl) a že je třeba ji držet hodně
naplocho, aby kůň nedostal ruku do tlamy a neukousl prsty. Teoreticky jsem to promýšlel
i trénoval. Když jsem se cítil připraven, začal jsem při cestách do města pro nákup nosit
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v kapsách kostky cukru pro případ, že se naskytne příležitost. Naskytla se. Na náměstí
u cukrárny stála německá vojenská bryčka a v ní zapřaženi takoví ti menší vojenští koně.
Vytáhl jsem kostky cukru, položil je na dlaň s prsty napnutými, jak to šlo, aby je koně nemohli tak lehko uchopit zuby a spravedlivě jsem oběma koním přiděloval pamlsky. Brali si
to moc rádi. Najednou vyběhl z cukrárny německý voják, v ruce drženou zmrzlinu zahodil
a mne strhl zpět od koní s voláním: „Mein Gott, jdi od nich! To jsou nejhorší potvory u jednotky, jak se k nim někdo přiblíží, každého pokoušou. Bojíme se s nimi i jezdit“.
Strýc v Dačicích, otcův švagr - hrdý sedlák, ač vyučený řezník, měl kobylu, která byla
postrachem Dačic. I zapřažená na silnici do vozu napadala jiné koně, které potkávala v protisměru. Ostatní sedláci, kteří ji měli na cestě potkat a včas ji zahlédli, hledali objížďku, aby
se jí vyhnuli. Strýc měl kobylu ustájenou ve specielním stání ohrazeném palisádou z tlustých klád. S hrdostí vždy vyprávěl, kolikrát ho napadla a kopla tak, že musel do nemocnice
a přesto ji nakonec vždy zase zvládnul.
Už zmíněný strýc František měl za války prasnici, která nějak přerostla. Už se jí každý bál a bylo načase udělat z ní potraviny živočišného původu. Jenže se nenašel řezník,
který by se toho odvážil. Je třeba také uvážit, že jen tak porazit doma prase bylo za války
zakázáno, a tak by se v případě porážky jednalo o porážku tak zvanou černou, která musí
proběhnout nenápadně a neslyšně, jinak budou hrozit kruté tresty. Úkolu se nakonec jako
jediný ujal strýc z Dačic, jak už bylo řečeno, vyučený řezník. Přijel s příslušným nádobíčkem a u strýce ho strčili k prasnici do chlívku, vždyť se jednalo o porážku, která musela
proběhnout tajně. Strýci nikdo předtím neřekl, jak veliká ta prasnice doopravdy je, a tak ho
šok neminul. V chlívku se na něj to monstrum okamžitě vrhlo a strýc bojoval o život stylem
Indián bojující nožem s medvědem Grizzlym. Souboj byl navíc doprovázen takovým řevem
té prasnice, že se to rozléhalo po celé vesnici. Nakonec to ale zase jednou prošlo, strýc to
přežil a jitrnice byly.
Pro mne tenkrát měly takovéto příhody, časově situované ještě do doby protektorátu,
úplně stejnou váhu jako globální problémy znepřáteleného světa, válečné dění, momentálně
nejistý osud Říše a účinnost Vůdcem slibovaných nových zázračných zbraní, které měly být
už brzo nasazeny a měly obrátit nazpátek kolo dějin.
Jan Kopeček

Kulturní přehled
7. 2. 2015
20.00 hodin
		
		

26. Hasičský ples
- k tanci a poslechu hraje skupina Fontána
- společenský sál KD v Jemnici
- pořádá SDH Jemnice

7. 2. 2015
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Frisco night, hraje DJ Ivo Hilszek
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14. 2. 2015
14.00 hodin
16.00 hodin
		

Masopust
- průvod masek městem (zámek – nám. Svobody – Zámecká ulice)
- pohřbívání basy na zámku
- pořadatel Mladí za rozvoj Jemnice, o.s.

14. 2. 2015
20.00 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

14. 2. 2015
21.00 - 05.00

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

21. 2. 2015
8.30 hodin
9.00 hodin
		
		

Turnaj v mariáši O pohár starosty SDH Jemnice
- prezence
- zahájení, startovné 150,- Kč, v ceně oběd
- restaurace Na Podolí
- pořadatel SDH Jemnice

21. 2. 2015
		
		
		

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

21. 2. 2015
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Facebook party s Pina Coladou, hraje DJ Kitt

23. 2. 2015

Den otevřených dveří v ZŠ v Jemnici

25. 2. 2015
16.00 hodin
		
		

Beseda s PhDr. Martinou Veselou
- téma: Jak se stavěla města ve středověku
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

27. 2. 2015
14.00 - 17.00
		

Den otevřených dveří Dětského domova v Jemnici
- Třešňová 748, Jemnice
- pořadatel DD v Jemnici

28. 2. 2015
9.00 hodin
		

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

28. 2. 2015
10.00 - 17.00
		

Den zdraví
- Knihkupectví Hejl Jemnice
- koordinace AlterNaiva
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28. 2. 2015
21.00 - 05.00
		
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Modráková párty, všichni přijďte v modrákách
nebo v pracovním oděvu!
- hraje DJ Izzy Cooper

7. 3. 2015
14.00 hodin
		

Dětský maškarní karneval
- KD v Jemnici
- pořadatel DDM v Jemnici

7. 3. 2015
17.00 hodin
		
		
		

Oslava MDŽ
- k tanci a poslechu hraje DUO MIX, vstupné dobrovolné,
bohatá tombola
- restaurace U Víta
- pořádá MO KSČM

8. 3. 2015

Jízda výletního vlaku SVDJZM
/Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě/
- dárkový vláček k MDŽ

8. 3. 2015
18.00 hodin
		
		
		

Divadelní představení „Když se zhasne“
- divadelní spolek při N.K.N. Jemnice, hrají: Alena Drachovská,
Dana Babišová, Martin Riška a Petr Kadrnožka
- Kino Jemnice
- pořádá N.K.N. Jemnice

14. 3. 2015
		
		
		

Tvořivé dílny
- workshopy a aktivity pro všechny (mladí, dospělí, rodiny)
- areál bývalého letního kina
- pořadatel AlterNaiva, o.s., www.alternaiva.jemnice.cz

18. 3. 2015
16.00 hodin
		
		

Promítání fotografií pana Vladimíra Hrbka s výkladem
- téma: Havlíčkovo náměstí, Zámecká ulice
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

28. 3. 2015
14.00 hodin
		
		

Skautské zábavné odpoledne pro děti
- na děti a jejich rodiče čekají hry a aktivity ze skautské praxe
- dopravní hřiště v Jemnici
- pořadatel Junák – český skaut, středisko Jemnice, z. s.

29. 3. 2015
15.00 hodin
		
		

O pejskovi a kočičce
- divadelní pohádka nejen pro děti
- Kino Jemnice, vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

únor 2015 / Jemnické listy / 27

Připravujeme:
březen – duben
22. 4. 2015
25. 4. 2015
30. 4. 2015
1. 5. 2015
1. 5. 2015
2. 5. 2015
16. 5. 2015
23. 5. 2015
24. 5. 2015
30. 5. 2015
30. 5. 2015
30. 5. 2015

Velikonoční výstava
Beseda s PhDr. Martinou Veselou na téma: Svět dětí II.
Jarní pochod ke Dni Země
Pálení čarodějnic
Jízda výletního vlaku SVDJZM – prvomájové jízdy
Sportovní odpoledne a IX. ročník jemnické palačinkiády
Paintball Open day
O májovou korunku DDM Jemnice – soutěž mažoretek
Dětské rybářské závody
Rybářské závody O putovní pohár Barchanu
Jízda výletního vlaku SVDJZM
Den dětí
Mezi stromy – dobrovolnická akce zaměřená na kultivaci letního kina

Adventní a vánoční čas v Jemnici
V období vánočních svátků se konalo mnoho kulturních akcí. Některé se už tradičně
opakují a navštěvuje je hodně lidí. Já bych ráda upozornila na dvě akce, které možná měly
menší publicitu, ale přesto byly alespoň z mého pohledu velmi kvalitní.
Tou první akcí byla „Autorská výstava fotografií“, kterou uspořádala občanská společnost AlterNaiva v loveckém salonu jemnického zámku. Už vernisáž přilákala desítky lidí
všeho věku. Nechci se vydávat za znalce fotografického umění, ale podle ohlasu návštěvníků měla většina snímků velmi dobrou úroveň. Dobře bylo zvoleno i umístění výstavy
do zámku. Atmosféru tajemna vytvářel také Ondřej Vala hrou na podivný neznámý hudební
nástroj, se záhadným jménem, které si dokonce můžete i vybrat: hand drum, hang drum,
steel drum, ale pro nás bude asi nejpřijatelnější název javanský buben.
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Druhá akce se konala 28. prosince v knihkupectví L. Hejla v Jemnici. Byl to poetickohudební podvečer v podání F. Ř. Jemnického a Ondřeje a Karla Valových s názvem „Labuť
bítovská“ k poctě díla básníka PhDr. Jiřího Kuběny“. Přestože se pozvánka na tento literární
večer neobjevila v kulturním přehledu Jemnických listů, přišlo do knihkupectví 45 přátel
básníka. Přednes básní Jiřího Kuběny doprovázel hrou na javanský buben Ondřej Vala.
Jana Jánská, kronikářka města Jemnice
Milí čtenáři Jemnických listů,
navazuji na příspěvek paní Jany Jánské. Ráda bych vám ve stručnosti přiblížila kulturní
a společenské akce, které v Jemnici v předvánočním čase proběhly:
Adventní koncert
30. 11. 2014 – 1. adventní neděli vystoupili v kostele sv. Stanislava žáci ZUŠ v Jemnici,
Komorní sbor při ZŠ v Jemnici a Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici a Jemnické divertimento. Pořadatelem koncertu je tradičně město Jemnice. Děkuji panu faráři
Mons. Josefu Brychtovi za spolupráci a poskytnutí prostor kostela sv. Stanislava a všem
účinkujícím za příjemné vkročení do adventního času.
Mikulášská nadílka
5. 12. 2014 – DDM Jemnice ve spolupráci s městem Jemnice pořádají vždy v předvečer
sv. Mikuláše tzv. Mikulášskou nadílku společně s čertovským rejem. Dětem jsou rozdány
kartičky s vyznačenými stanovišti, na kterých mají plnit úkoly. Posledním, mnohdy nejtěžším úkolem je návštěva pekla a rozhovor se samotným Luciferem. Po splněních všech
zadaných úkolů děti odevzdají vyplněné kartičky sv. Mikuláši a ten je společně s andělem
odmění mikulášským balíčkem. Akce se koná v areálu zámku. Děkujeme Řádu křižovníků
s červeným srdcem – Cyriakům za poskytnutý prostor a elektrickou energii, městu Jemnice
za uvolnění garáže k proměně v peklo. Poděkovaní patří všem těm, kteří se na přípravách
a na zdárném průběhu samotné akce podílejí.
Vánoční výstava
11. - 18. 12. 2014 – Svaz tělesně postižených v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice
tradičně v průběhu vánoční doby pořádají ve vestibulu KD v Jemnici „Vánoční výstavu“.
Členky STP jsou velmi šikovné a zručné, a tak v průběhu celého roku vyrábějí na svých
pravidelných setkáních výrobky, které pak vystavují na velikonoční nebo vánoční výstavě.
Dobrou duší celé výstavy je paní Anička Bradová, která domlouvá a shromažďuje výrobky
od mateřské školy, dětského domova, speciální školy, stacionáře v Třebíči a jemnických
spoluobčanů, kteří své práce na výstavu zapůjčí. Společně se členkami STP v průběhu jednoho odpoledne promění šedivý a pochmurný vestibul KD v oázu klidu, kde se každý ztiší,
zamyslí a užije si s předstihem vánoční atmosféru. Děkuji členkám STP v Jemnici za ochotu
a nadšení při pořádání výstav a těším se na další spolupráci při „Velikonoční výstavě“.
Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
12. 12. 2014 - vypouštění balónků je již tradiční předvánoční akce, jejíž smysl spočívá
v tom, že v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem
pro Ježíška k nebi. Organizátorem této jedné z největších předvánočních akcí pro děti a celé
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rodiny je Agency Je5. V Jemnici vypouštění balónků připravilo pro děti a jejich rodiče
a prarodiče město Jemnice ve spolupráci s Agenturou Free Time Jemnice. Celkem bylo
vypuštěno 103 738 balónků ze 415 míst po celé ČR, rekord z r. 2008 byl překonán o téměř
3 000 balónků! Z Jemnice odletělo 389 balónků. Děkujeme Řádu křižovníků s červeným
srdcem – Cyriakům za poskytnutý prostor a elektrickou energii, městu Jemnice za uvolnění
garáže k nafukování balónků.
Ave Maria
12. 12. 2014 - v kinosále v KD Jemnici se konal varhanní koncert se zpěvy s názvem
AVE MARIA. Na návštěvníky koncertu velmi zapůsobila přední česká mezosopranistka,
sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou ve Francii paní Edita Adlerová. Na varhany ji
doprovázela paní Marcela Šestáková, která rovněž předvedla své mistrovské umění. Z třetiny zaplněný sál byl okouzlen libými tóny vycházejícími z hrdla paní Edity. Věřím, že si
návštěvníci odnášeli s sebou domů nezapomenutelný zážitek.
Vánoční povídání
17. 12. 2014 – v zasedací místnosti MěÚ v Jemnici se uskutečnila beseda s PhDr. Martinou Veselou názvem Vánoční povídání. Paní doktorka skvělou formou, jí vlastní, přiblížila
účastníkům besedy vánoční zvyky a obyčeje, velmi poutavé bylo povídání o sv. Kateřině, sv. Ondřeji, sv. Barboře, sv. Mikuláši atd. Besedu pořádal Muzejní spolek v Jemnici
ve spolupráci s městem Jemnice. Pro návštěvníky besedy bylo připraveno malé občerstvení.
Každý měl možnost ochutnat perníčky, vánočku a vánoční čaj. Ten se vařil do hrníčků s motivem trati Moravské Budějovice – Jemnice. Hrníčky na tuto akci věnovala SMM Jemnice.
Kdo chtěl, mohl si hrneček za symbolickou cenu zakoupit. Výtěžek z prodaných hrníčků
zůstal MS v Jemnici na jeho další činnost. Z vánoční výstavy konané ve vestibulu KD zapůjčil STP několik výrobků, které dotvořily vánoční atmosféru celé besedy.
Vánoční setkání
25. 12. 2014 – na 1. svátek vánoční, Boží hod, se scházejí spoluobčané města na náměstí
Svobody při tzv. Vánočním setkání. Návštěvníci mohli zhlédnout vystoupení dětí mateřské
a základní školy společně s paní Blaženou Bastlovou. Děti zpívaly koledy, paní Blažena je
k tomu doprovázela na akordeon. Následovala vystoupení žáků ZŠ v Jemnici pod vedením
Bedřicha Bulína a hip hopové skupiny 4K pod vedením Renaty Kimové. Tradičně nemohlo
chybět ani divadelní představení s názvem Vánoční příběh, které bylo v režii pana Josefa
Lichtnegera. Děti se mohly svézt na povozu taženým poníkem. Návštěvníci měli možnost
dát si něco na zahřátí ve stánku s občerstvením. Sváteční odpoledne vyvrcholilo ohňovou
show v podání Novus Origo a koncertem Kdousovské scholy v kostele sv. Stanislava. Celou akci společně zajišťovalo město Jemnice, občanské sdružení Mladí za rozvoj Jemnice
a Agentura Free Time v Jemnici. Děkujeme panu faráři Mons. Josefu Brychtovi za poskytnutou el. energii z kostela sv. Stanislava, všem účinkujícím za jejich vystoupení a všem těm,
kteří se na přípravách a na zdárném průběhu samotné akce podíleli.
Silvestrovský ohňostroj
31. 12. 2014 – v podvečer posledního dne v roce byl v areálu zámku připraven pro obyvatele našeho města již tradiční ohňostroj.
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Tříkrálový koncert
11. 1. 2015 – ve společenském sále KD v Jemnici se konal Tříkrálový koncert. Diváci
měli možnost zhlédnout vystoupení žáků ZUŠ v Jemnici a školního orchestru při ZUŠ
v Moravských Budějovicích s názvem (J)Elita band pod vedením Václava Sobotky. Pozvání rovněž přijala Kdousovská schola pod vedením Františka Hofbauera. Nemohly chybět
ani dva místní sbory: Komorní sbor při ZŠ v Jemnici pod vedením Bedřicha Bulína a Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici a Jemnické divertimento pod vedením Josefa
Hofbauera. Tímto koncertem jsme všichni společně ukončili vánoční dobu v Jemnici. Děkuji všem účinkujícím za jejich vystoupení.
Dana Babišová, pracovnice pro kulturu

Silvestrovský výšlap 2014
Poslední den roku 2014 bylo příjemné zimní počasí, které doslova lákalo vyrazit do přírody. „Silvestrovského výšlapu“, který se konal už po čtvrté, se zúčastnilo hodně lidí. Start
byl už tradičně stanoven u kostela sv. Víta, pak cestou kolem Třírohé kapličky až na Modrácký kopec. Na lesním rozcestí byl umístěn sešit s tužkou a každý příchozí si zde udělal
čárku. Po jejich sčítání jsme zjistili, že výšlap přilákal 122 lidí. Za organizaci výletu je
potřeba poděkovat pámům Mikulovi a Křivánkovi, kteří pod Modráckým kopcem připravili
malý ohníček, aby si děti mohly opéct uzeninu, nebo krajíček chleba.
Na Silvestrovském pochodu tentokrát poprvé chyběla jeho zakladatelka Zdena Mikulová. Bůh je nám svědkem, že jsme na ni všichni vzpomínali a moc jsme si přáli, aby byla
mezi námi. Nikdy nezapomenu na podivnou atmosféru toho dne. Do tichého lesa, který
měla Zdena tolik ráda, se začaly snášet vločky sněhu. Za pár dní jsme se dozvěděli, že Zdena svůj boj o život se zlou nemocí prohrála.
Co bude za rok? Možná bude všechno jinak, ale „Silvestrovský výšlap“ na „Modrácký
kopec“, o který se Zdena Mikulová zasloužila, určitě opět uspořádáme.
Jana Jánská

Novoroční setkání
mladých hasičů
V sobotu 3. 1. 2015 proběhlo na hasičské stanici v Jemnici již druhé novoroční setkání
mladých hasičů a dorostenců.
Všichni účastníci přinesli ze
svých domovů vánoční cukroví a ukázat některé dárky,
které našli pod vánočním stromečkem. Společně jsme si při
ochutnávání cukroví a popíjení čaje prohlédli fotografie ze
soutěží, soustředění a výletu
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z již uplynulého roku. Pro stálé členy našeho kolektivu měl hasičský Ježíšek za pomoci rodičů připraven vánoční dárek v podobě nových triček. Po rozdání pochval za činnost v roce
2014 se rozproudila zábava plná her a soutěží až do ukončení setkání.
Více fotografií a informací naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/
SDH.Jemnice.
za SDH Jemnice Milan Šerka

Pozvánka na masopustní veselí
V sobotu 14. 2. 2015 ožije i naše město masopustním veselím. Ve 14 hodin se veselý
průvod masek vydá na cestu do jemnických ulic. Diváci v průvodu uvidí nejen tradiční
masky Masopusta, medvěda a smrtky, ale i další postavy, které vytvořila fantazie účinkujících. Co všechno Vás čeká? Po slavnostním zahájení oslav masopustu před zámkem přejde
průvod ulicí Husovou na náměstí Svobody. Po obchůzce náměstí bude pokračovat Husovou
ulicí zpět na zámek, kde bude v 16 hodin jako v minulých letech pohřbena basa.
Pokud byste se i vy chtěli zapojit do reje masek, není nic jednoduššího. Oblékněte se
podle své fantazie a možností, anebo si vezměte na hlavu legrační klobouk a přijďte v sobotu ve 13.30 před zámek. Uvítáme všechny, kteří se chtějí zúčastnit. Pojďte si s námi
zadovádět při masopustní veselici!
Josef Lichtneger

Ples královny Elišky letos i s králem
V sobotu 14. února léta Páně 2015 se uskuteční tradiční Ples
královny Elišky. Již 23. 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 Jem32 / Jemnické listy / únor 2015

nice vrátí, aby se ujala zahájení. Letos poprvé také vezme s sebou svého chotě Jana Lucemburského. O programové zpestření se postará taneční skupina 4K při DDM Jemnice.
V Jemnici známá jihlavská skupina Novus Origo si připraví také nejedno vystoupení.
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 napsal Jirka Prokeš

Výroční členská schůze MRS Jemnice
Zveme Vás na Výroční členskou schůzi MRS Jemnice
dne 28. 2. 2015 (sobota) v 9.00 hodin v restauraci v Podolí.
V průběhu schůze bude možnost si zakoupit známku na rok 2015.
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 2015.
S pozdravem „Petrův zdar!“ za výbor MO MRS Jemnice Jiří Tymkiv

Den zdraví v Jemnici
Poslední únorovou sobotu s datem 28. 2. 2015 proběhne v Jemnici Den zdraví. Cílem
této akce je nabídnout variace zdravých aktivit a služeb občanům z regionu Jemnicko, a to
prostřednictvím tří důležitých lidských zájmů: „Péče o tělo, péče o duši a zdravá strava.“
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Konkrétně bude možné ochutnat základní pozice metody Pilates, poslechnout si praktické rady ke zdravému vztahu s dítětem, udělat si levně vlastní zdravou svačinu, půjčit si
tematickou literaturu a mnoho dalšího. Celá akce začne v 10 hodin v prostorách jemnického
Knihkupectví Hejl a bude po celou dobu zdarma.
Akce Den zdraví bude obsahovat tematické vstupy, aby bylo možné se plně věnovat zájemcům. Zároveň budou k dispozici aktivity, recepty, informace, výpůjčky apod. po celou
dobu trvání akce. Znamená to, že v případě zájmu o zjištění míry rizika vaší hodnoty BMI
nebude nutné přijít v přesný čas, ale kdykoli v průběhu. V případě zájmu o „Zdravé mlsání“
však bude potřeba vědět, kdy daný vstup začíná.
Detailní program akce bude k dispozici v TIC Jemnice, na internetových stránkách
alternaiva.jemnice.cz, facebook stránce spolku AlterNaiva, v kanceláři MAS Jemnicko
a na výlepových plochách, a to nejpozději od 5.2.2015.
Akce je financována prostřednictvím MAS Jemnicko z Programu rozvoje venkova.
Ondřej Ferdan, koordinátor akce /AlterNaiva

Oslava MDŽ
Vážení a milí přátelé,
jako každý rok, tak i letos se neúprosně blíží měsíc březen a s ním i významný svátek – mezinárodní den žen. Je dobrým zvykem uspořádat oslavu tohoto svátku i pro naše, a to nejen
jemnické ženy, ale samozřejmě i muže, bez nichž by tato oslava byla jen poloviční. Proto
Vás všechny – slečny, ženy v plném rozkvětu a v neposlední míře i babičky a prababičky –
na tuto oslavu, která se bude konat v sobotu 7. března od 17.00 hodin v restauraci U Víta co
nejsrdečněji v nejhojnějším počtu zveme, a těšíme se na společně prožitý večer.
Vstupné dobrovolné, bohatá tombola, k tanci a poslechu hraje DUO MIX.
Místní organizace KSČM

Když se zhasne
Divadelní spolek při N.K.N. Jemnice (Nezávislý klub nadšenců Jemnice) zve občany
Jemnice a okolí na divadelní představení s názvem Když se zhasne, které se uskuteční v neděli 8. března 2015 od 18.00 hodin v sále jemnického kina.
Když se zhasne je mrazivá, tak trochu vánočně laděná komedie, která polechtá vaše
bránice. Autory jsou Michaela Doležalová a Roman Vencl. Komedie z pera dvou mladých
autorů dokazuje, že se divák může v divadle bavit nepřetržitě po dobu devadesáti minut.
Však to znáte... svátky míru a pohody, všude voní punč, všichni se máme rádi. Neudělali byste pro své bližní laskavost? Bláznivý večírek plný šarvátek, intrik, nedorozumění
i nečekaných zvratů může začít. Tato party vás nenechá vydechnout. Vánoční pohoda?
To nikdy!
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Hlavními hrdiny této komedie jsou manželé z vyšší newyorské společnosti - Trevor,
který pracuje jako prominentní gynekolog a Nina, majitelka a šéfkuchařka vyhlášené italské
restaurace. Jejich manželství je však ovlivněno předmanželskou smlouvou - ten, kdo podá
jako první návrh na rozvod, přijde o veškerý majetek. Zároveň však ten, kdo prokáže tomu
druhému nevěru, může požádat o rozvod a získá veškerý majetek. Příběh se pořádně začíná
rozehrávat v okamžiku, kdy Trevor a Nina pozvou na svůj tradiční vánoční večírek další
manželský pár - Imeldu a Artura. Imelda je věštkyně s vlastním televizním pořadem a Artur
učí historii a dějiny USA na vysoké škole. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že půjde
o dost nudnou párty, ale... . O zábavu a salvy smíchu rozhodně nebude nouze!
V rolích Niny a Trevora se představí Alena Drachovská a Martin Riška, v rolích Imeldy
a Artura uvidíte Danu Babišovou a Petra Kadrnožku. O nezbytnou nápovědu se postarají
dámy Marie Vychytilová a Broňa Hedbávná.
Všichni jste srdečně zváni!
Za divadelní spolek Dana Babišová

Výzva
Výročí roku 2015 jistě nemusím ani připomínat. Letos v květnu uplyne 70 let od osvobození Československa a ukončení 2. světové války. Muzejní spolek v Jemnici k tomuto
výročí připravuje výstavu, která se zaměří především na odboj proti fašismu v našem kraji.
Bohužel jemnická historie není dobře zdokumentována. V té době nikdo kroniku nepsal.
Teprve v roce 1949 zapsal některé vzpomínky pamětníků pan učitel Josef Svoboda. Muzejní spolek dělal podobnou výstavu už v roce 2005.
Předseda Vladimír Nováček i ostatní členové spolku tehdy shromáždili mnoho exponátů, vzpomínek i dokumentů. Přesto si myslíme, že v rodinných archívech, fotoalbech
a možná i někde na půdách se stále ještě ukrývají další neznámé předměty, fotografie
a dokumenty, které se vztahují k období 2. světové války. Muzejní spolek se zavazuje,
že veškeré zapůjčené dokumenty budou oskenovány a neporušené vráceny jejich majitelům. Rádi bychom se dozvěděli i něco více o lidech židovské národnosti v Jemnici
a okolí. Místopředseda spolku Antonín Podhrázký v současné době shromažďuje exponáty a vzpomínky na odbojovou skupinu „Lenka Jih“ a „Obrana národa“. Zajímat nás
budou příběhy, vzpomínky a vyprávění nejen pamětníků, ale i jejich potomků. Vždyť co
je většího než čelit zlu a takoví lidé jistě žili i v našem městě a my o nich zatím nemáme
žádné zprávy.
Pokud se rozhodnete podílet se s muzejníky na přípravách výstavy a na dokumentaci
období 2. světové války, přihlaste se kulturní pracovnici paní Daně Babišové nebo panu
Antonínu Podhrázkému.
Muzejní spolek děkuje za Vaši snahu.
Za MS Jana Jánská

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Vánoce už máme za sebou. Do nového roku je naším přáním, aby naše vánoční nálada
a radost v srdcích zůstala v domovech po celý rok.
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Abychom si všichni zvedli trochu náladu, vyndejme si rodinný album, fotky, které jsme
si poschovávali – vzpomínky na dětství a léta našeho života. Také jsme jako děti chodily
sáňkovat a lyžovat. Nebyly to Tatry, ani Alpy, ale byly to ty nejbližší kopečky od našeho
domova v Jemnici. Naše oblečení v zimě byly tepláky nebo šponky, svetr, čepice a palčáky z ovčí vlny, které se v zimě při dlouhých večerech napletly. Vyválené a promočené až
na kůži, ale s červenými tvářičkami. Ty dnešní děti možná ani nemají, když sedí u počítačů
a televize. Promáčené oblečení pak maminka pověsila na šňůru nad sporákem, na kterém
se ráno vařil oběd. Boty se dávaly na okraj trouby, aby bylo vše suché na příští den. To je
jenom zlomek vzpomínek, které nám zůstanou do konce života.
Marie Čurdová

Vzpomínka
Co je smutek a žal, ví jen ten,
kdo ztratil toho, koho měl rád  a miloval
Dne 10. 1. 2015 uplynulo 19 smutných let,
co nás ve věku 55 let navždy opustila
naše milovaná maminka, babička,
paní Marie Jobbagyová
a
dne 23. 2. 2015 uplyne 28 smutných let,
co nás ve věku 50 let navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček,
pan Pavel Jobbagy
S láskou vzpomíná dcera Marie s rodinou
Vzpomínka
Dne 2. února 2015
uplynou 2 smutné roky,
kdy nás navždy opustila
paní Emílie Sedláčková z Jemnice
Vzpomínají synové Jan a Vít s rodinou
a pravnoučata
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Vzpomínka
Dne 3. února 2015
by se dožil 100 let
pan Stanislav Račický z Louky
Zemřel 6. dubna 1944 ve věku 29 let jako oběť
německého nacionálního socialismu.
Vzpomínají příbuzní

Vzpomínka
Dne 10. února 2015
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek, dědeček
pan František Tobolka z Radotic
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
S láskou vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Čas neúprosně letí
a v srdcích bolest zůstává,
slzy v očích Tvých neprobudí
a domov prázdný zůstává
Dne 12. února 2015
vzpomeneme 9. výročí úmrtí
našeho milého tatínka, dědečka a pradědečka
pana Karla Dočkala z Třebelovic
Stále vzpomínají s bolestí v srdci
a nikdy nezapomenou
dcera Marie a vnoučata s rodinami
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Vzpomínka
Kdo v srdci žije,
ten neumírá
Dne 19. února 2015
uplyne 16 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 2015
uplyne 15 let,
kdy nás navždy opustila
paní Marta Křivanová z Jemnice
Vzpomíná syn Pavel s rodinou
a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 27. února 2015
uplyne 11 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří Kaisler z Jemnice
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina

38 / Jemnické listy / únor 2015

Vzpomínka
Kdo Tě znal,
jen v dobrém vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene
Dne 27. února 2015 uplyne 11 let,
kdy nás navždy opustil
Martin Černý z Jemnice
Dne 4. května 2015 by oslavil 30. narozeniny
Za tichou vzpomínku děkují
otec Zdeněk s rodinou,
matka Zdena s rodinou
a sourozenci Andrea, Zdeněk a Dominik

Vánoční turnaj ve volejbale dvojic
Dne 27. 12. 2014 proběhl v tělocvičně ZŠ v Jemnici volejbalový turnaj, kterého se
zúčastnilo 7 dvojic. V kvalitně obsazeném turnaji dominovala rodina Kovářových.
1. místo
Kovářová Katka - Ing. Jaroslav Kovář		
6 bodů ze 6
2. místo
Veronika Chromá – Ondřej Kovář			
5 bodů
3. místo
Kristýna Hotová- Dominik Mochar			
4 body
4. místo
Iveta Mocharová – Marek Šprincl			
3 body
5. místo
Pavlína Vrchotová – Lukáš Mandát			
2 body
6. místo
Kateřina Krajíčková – Radek Tesař			
1 bod
7. místo
Natálie Stoklasová – Jan Krejčí 			
0 bodů
Děkuji ZŠ v Jemnici za poskytnutí tělocvičny a soutěžícím za obětavé výkony.
Organizátor turnaje Mgr. Ivan Chvojka

ČOČKO CUP 2014
V sobotu 27. 12. 2014 se v jemnické sokolovně uskutečnil druhý ročník nohejbalového
turnaje trojic. Do letošního ročníku se přihlásilo deset družstev, která byla následně rozlosována do dvou skupin po pěti.
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V těchto skupinách se družstva utkala jednokolově o čtyři postupová místa. Týmy,
na které zbylo páté nepostupové místo, hrály před vyřazovacími boji o 9. až 10. místo.
Pořadatelé děkují všem hráčům za předvedenou hru, divákům za podporu a hlavně
sponzorům za věcné dary pro týmy.
Turnaj se konal za přispění: EMPO HOLZ, s.r.o., pí. Frühaufová, JEMČA Jemnice, a.s.,
Pizzerie p. Hrona, Jan Šplíchal, Jan „dřevorubec“ Sáček, Autoopravna Srnec, Jiří Bouda,
Autodíly P. Finda, Truhlářství Z. Tesař, Restaurace Na Podolí - Jemnice, Čechomor Z. Čech

Společná fotografie. Chybí týmy - Opičáci, Lhotice
Jarda Ondrák - cena za dlouholetou činnost
Foto: www.fotografsestakova.cz
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Výsledková tabulka skupiny A

Výsledková tabulka skupiny B

1.

JeMaVaTe „A“

8 bodů

1.

Sebranka

8 bodů

2.

Panikáři

6 bodů

2.

Lhotice

6 bodů

3.

Kotelníci

4 body

3.

č. 112

4 body

4.

Krocanda

2 body

4.

Opičáci

2 body

5.

Tenisti

0 bodů

5.

JeMaVaTe „B“

0 bodů

Čtvrtfinále

Semifinále

JeMaVaTe „A“

2

JeMaVaTe „A“

2

Opičáci

0

Kotelníci

0

Lhotice

1

č. 112

0

Kotelníci

2

Sebranka

2

č. 112

2

Panikáři

0

Krocanda

0

Kotelníci

2

Sebranka

2

č. 112

0

o 3. místo

Finále
JeMaVaTe „A“

2

Sebranka

0

Konečné pořadí v turnaji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

JeMaVaTe „A“
Sebranka
Kotelníci
č. 112
Lhotice
Panikáři
Krocanda
Opičáci
Tenisti
JeMaVaTe „B“
		

(Koutný Z., Vaculín M., Tesař P.)
(Švarc P. st., Švarc P. ml., Švarc V., Dáňa L.)
(Bastl T., Kříž J., Tesař K., Křivánek S. ml.)
(Bouda J., Peří M., Ježek J.)
(Jánský S., Ondrák F., Vrchota V.)
(Kašparides P. st., Slabý S. st., Kříž F., Křivan P.)
(Sedláček J., Sedláček V., Odrák J., Okoš)
(Horský L., Horský T., Račický F., Murčo J.)
(Musil F., Srnec R., Anděl J.)
(Jedlička A., Mandát L., Reegen E. st., Chvátal P.,
Křivánek S. st.)
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9. ročník Vánočního turnaje v malé kopané Karla Šamánka
28. prosince 2014 – sokolovna Jemnice
umístění

družstvo

1.

Hot Dog

2.

Uličníci

3.

Kotelníci

4.

Šopéni

5.

Staří páni

ty.

Hrálo se systémem každý s každým 2x4 minu-

Vítězné družstvo hrálo ve složení: Klejdus Pavel, Koutný Zdeněk, Anděl Jiří a Kříž František.
Rozhodčí turnaje: Pavel Jobbagy.
Aleš Jedlička

Turnaj veteránů „Želeveterán 2015“ v malé kopané

Želetava 3. 1. 2015
Turnaj byl určen pro hráče věku 40+. Z Jemnice se turnaje zúčastnilo družstvo EMPO „A“
a EMPO „B“.
Sestava EMPO „A“: Štancl, Vranka, Pospíšil, Křivan, Šafrata, Veselý.
Sestava EMPO „B“: Klejdus, Süssenbek, Jedlička, Jobbagy, Křivánek, Jahoda, Tesař.
Nejlepší střelci turnaje: Štancl (8 branek), Jedlička a Vranka (5 branek).
Pořadí na prvních třech místech:
1. EMPO „B“
2. EMPO „A“
3. Želetava
Aleš Jedlička

Vánoční turnaj 2014 Dačice
Dačice mají za sebou další velice úspěšný florbalový Vánoční turnaj, v pořadí už
osmý! V sobotu 27. 12. proběhl v Městské sportovní hale.
O turnaj byl od počátku, jako každý rok, obrovský zájem a jeho kapacita se zaplnila
během několika dnů stejně jako samotná hala v den turnaje. Dvě kategorie – amatéři a muži
po osmi týmech zápolili ve městě kostkového cukru od brzkých ranních hodin až do pozdního večera.
V amatérech jsme byli svědci velkého překvapení. Velký turnajový favorit Mišmaš
se podle předpokladů dostal do finále, kde mu stál v cestě tým Gratulantů. Tedy ten samý
tým, kterého v základní skupině rozdrtil 7:0. Čekal se tedy jednoznačný průběh v režii
jemnického seskupení – Mišmaš - za tento tým nastoupili hráči pocházející z Jemnice
– Kamil Vala, Ondřej Vala, Ivoš Chvojka, bratři Martin a Jarda Macáškovi. Ten se však
nekonal, forma dačického týmu Gratulantů totiž zápas od zápasu rostla, také díky výborně
chytajícímu Sedláčkovi. V dramatickém finále se tak odehrála dokonalá odveta a Gratulanti i díky dvěma brankám Zdeňka Krejčího zvítězili 4:2. V zápase o bronz se radoval
alkoholem asi nejposilněnější tým turnaje - Beseďáci. Ti zdolali Paradox také 4:2, u třech
branek byl Vojtěch Kněžínek.
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V mužské části turnaje letos konkurence opět přitvrdila. Adeptů na trofej byla celá
řada a ani vyložený outsider zde nebyl.
Nejlépe se ale s turnajovými nástrahami vypořádal třebíčský celek JinejLevel
- za tento celek nastoupil i Zdeněk Rada z Jemnice. Celým turnajem prošel bez jediné prohry a ve finále si dokázal nejtěsněji poradit i s ambiciózním dačicko-libereckým týmem
(téměř extraligový tým) - Já jí měl, a je dobrá, 2:1.
Finále se vydařilo Tomáši Farkašovi, který byl u obou branek svého týmu. Jinejlevel
tedy tento rok oslavil v Dačicích už druhý triumf, po prvenství na Velikonočním turnaji
ovládl i turnaj Vánoční.
Autor článku Kryštof Kůs – pořadatel turnaje,
pro JL upravil Zdeněk Rada ml.
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Kulturní kalendář
Třebelovice
7. 2. 2015
14. 2. 2015
21. 2. 2015

Myslivecký ples, hudba KLAXON
Obecní ples, hudba GENETIC
Sportovní ples, hudba CREDIT

Police
7. 2. 2015
		

Družstevní ples v sále ZD Police, 20.00 hodin, hrají Kalíšci
- předprodej vstupenek v kanceláři ZD

Mladoňovice
14. 2. 2015
1. 3. 2015
7. 3. 2015
10. 3. 2015
15. 3. 2015

Ples - (kulturní dům - ČČK) – začátek 20.00 hod. – Stonožka
Otevírání myslivecké střelnice (střelnice MS) – začátek 09.00 hod.
Zabíjačkové hody v Dobré Vodě – začátek 08.00 hod.
Beseda v knihovně
Dětský karneval (KD – ČČK) – začátek 14.00 hod.

Radotice

Putování, za čím?
Putování, jak známo, má mnoho cílů. Ti šťastnější a movitější, ti putují, když převládne
v naší krajině nevlídno, do vzdálených končin za sluncem. Švejk putoval do „Budějic“
a Honza na zkušenou do světa. Ve většině těchto poutí, snad i u těch, co se vydali po vlastní
ose za sluníčkem, přes riziko dopravní, byly tyto poutě završeny šťastným návratem. Jsou
však i poutě ne zrovna za štěstím, ale za něčím, co jim přestala jejich domovina, kde žili oni
a jejich rody staletí, skýtat, a to je bezpečí. Obava o holé životy je žene do rizik, ze kterých
ne všichni vychází vítězně. Toto podstupují v domnění, že jdou do „zemí lepších“, skoro
do ráje. Paradoxem je, že mnoho jich přichází z končin, kde se Eden, biblický ráj blaženosti,
pravděpodobně rozkládal. Kdo je ten, co je opět vyhání, když víme, že Bůh to není? Toto je
velmi závažná otázka pro lidstvo, ne-li klíčová, na kterou odpověď nesnese odkladu. Pouť
těchto lidí je ve většině uhrazena celým jejich majetkem a v cílové stanici není již prostředků na případný návrat, který i oni samotní po svých prožitcích tam odmítají. Co asi museli
podstoupit tito lidé, že se odmítají vrátit tam, kde se narodili, kde mají své kořeny? Dle
novinářky znalé poměrů v zemích, odkud běženci putují, je náš kontinent pro ně skutečně
rájem. U jeho břehů, na letištích a nádražích jich ročně zaklepe na brány asi jeden milion.
Odhaduje se, že stejnému množství se nezdaří těchto přístavů dosáhnout. O jejich osudu lze
jen spekulovat. Jak dlouho může takovému exodu půlmiliardový kontinent, kterého jsme
součástí, odolávat, nepodělíme-li se o to všichni? Tím myslím každého z nás, sebe, souseda
a další. Nemíním tím finanční zátěž, ale smíření se s tím, že budou jednou našimi spoluobčany, sousedy a být s nimi připraveni žít.
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Důvodem potřebnosti pojmout tuto populaci námi je i naše postupné vymírání. Kontinent, který i přes vidinu jako země zaslíbené, má své nemalé starosti. Starosti se svými
nespokojenými, nezaměstnanými, bezdomovci a jinými sociálně potřebnými. Je nucený
přijmout další potřebné, kteří začnou ukusovat těmto lidem chléb, sníží jejich úroveň a navodí u nich pocit, že oni jsou příčinou jejich zákonitě se zhoršujících poměrů. Ze své zkušenosti ještě ve funkci starosty na jednom z veřejných zasedání jsem informoval o možnosti
získání potřebných zdrojů na úpravu obecního objektu z nabízených finančních prostředků
k rekonstrukci, pokud bude objekt následně poskytnut jako ubytování pro azylanty. Z řad
veřejnosti, účastníků zasedání, zazněl tento výrok: „To je myšlení.“ Přitom se o ničem nerozhodovalo, šlo jen o informaci, takže si umím živě přestavit, že jde o proces nelehký,
kterým musíme projít. Jejich soustřeďování v ghetech, které jsou schopny uspokojit pouze
omezené přežití, dochází záhy k beznaději až ke zklamání, což nesou nelibě zvláště mladí
a stávají se snadno nástroji k páchání zločinnosti i bez ideologických předsudků. Zkušenosti ze zahraničí, které tyto azylanty zapojily do společnosti jen okrajově, sklízí své ovoce
ve formě nevraživosti k domorodé populaci. Rodiče těch nespokojených jsou vděčni zemi,
která je přijala, ale jejich děti již tento vliv vděku neprovází a cítí se řádnými občany země,
ve které se narodili, kladou si nároky, ale provází je nadále nálepka cizinců. Nezdaří-li se
v tomto soužití náprava, budeme potřebný klid a bezpečí jen obtížně hledat. Z úst politiků,
kteří tuto problematiku dobře znají, čas od času zazní slova pochybností. Otázkou je, neuplynul-li již čas na možnost změn, kdy nečinnost prospěla vývoji tak, že již byla překvalifikována na nemožnost zabránit hrozbě, kterou tito lidé řeší únikem jako jedné z možnosti
způsobu záchrany. Vzpomínám si na jeden ještě klukovský příběh „soužití“, kterým nechci
znevažovat výše zmíněnou situaci, jejíž řešení je aktuální se vší vážností. Soused proti našemu stavení měl při zdi zasazenou „ryngli“, která svými plody lákala nejen kluky ze vsi, ale
i hmyz, zejména pak vosy. Když šlo o ojedinělé nálety vos, byli jsme jako kluci s tím smířeni. Změna však přišla poté, co si vosy vystavily hnízdo na zdi za „rynglí“. To podstatně
měnilo situaci v náš neprospěch, bezvadných plodů ubylo. Přesto, že jsme oba, kluci i vosy,
byli vetřelci a uživateli cizího majetku, usnesli jsme se konat. Proto, že každý správný kluk
měl v kapse nejen nůž, ale i prak, bylo rozhodnuto. Pečlivý výběr munice a zkušené oko
vykonaly své. Zásah přesně na hnízdo způsobil, že jako úspěšný střelec jsem byl zdolán
desítkou žahadel, i když do bezpečí síňky u chalupy bylo sotva deset kroků. Od tohoto počinu již nic nebylo jako dřív a soužití bylo na bodu nepřetržité ostrahy získat lákavý plod,
což byla otázka rychlosti bez možnosti výběru. Nápravu přinesla až změna ročního období,
které trosky vosího hnízda odstranilo zcela. Hořce vykoupená zkušenost o tom, že po činu
přichází trest, se ukázala jako opodstatněná. Podobnost bude asi čistě náhodná.
Doufám, že než se skončí i naše pouť, bude nám ulehčeno zprávou, že každý jsme
někde doma a ten, kdo nám bude toto upírat, se nesetká s pochopením slušných mocných
tohoto světa. Pohled z okna vytopeného bytu do mrazivého počasí navodí znásobení soucitu
s těmi, co zatím toto štěstí nemají.
Blahopřejeme jubilantům:
Vyletěl Jan		
Malý Josef		

78 roků
71 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice
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Mladoňovice
Ohlédnutí za rokem 2014
Rok 2014 byl rokem IV. sjezdu rodáků Mladoňovic. Tomuto setkání předcházela příprava a vydání knihy Mladoňovice 1988 – 2013. Kniha obsahuje historii obce v datech, proměny vesnice za 25 let, společenský život, tradice a všechny události a zajímavosti za uplynulé
čtvrtstoletí. Vše dokumentuje 400 fotografií. Spoluautor a editor knihy je Mgr. Jaroslav
Kaláb. Na sjezd byl připraven bohatý program. Prohlídka všech veřejných budov, SWN
a výstava v tělocvičně. Dle ohlasu se v sobotu líbilo vystoupení MŠ, ZŠ, mažoretek, koncert
Petra Bendeho a vystoupení Karla Gotta Revival. Program moderoval Alexandr Hemala.
Večerní zábava byla se skupinou Genetic. Neděle začala mší svatou. Odpoledne vyhrávala dechová hudba Mistříňanka a byli vyhodnoceni nejvzdálenější a nejstarší rodáci
sjezdu.
Další velkou událostí v naší obci bylo setkání „vystrčilek“. Do našeho areálu přijelo
čtrnáct sborů se svými historickými stříkačkami od firmy Vystrčil a syn. O toto setkání byl
velký zájem všech nadšenců těchto historických skvostů. Devadesátiletý pan Josef Vystrčil
z Telče byl nadšen krásou a funkčností těchto strojů, které vyráběl do roku 1948. Senátor
RNDr. Miloš Vystrčil ocenil snahu všech hasičů, kteří se starají jak o ruční, tak o motorové
„vystrčilky“, které jsou provozuschopné po celé století.
Mimo těchto význačných událostí naše spolky – SDH, ČČK, RS, TJ MS, ZŠ a OÚ
organizovaly tradiční činnost. Celkem bylo v naší obci 35 kulturních a sportovních akcí.
Co se zlepšilo v naší vesnici
Před kulturním domem byl vyfrézován poškozený asfaltový povrch, zpevněn jízdní
pruh pro autobusovou linkovou dopravu, upraveny sběrné vodovodní šachty a položen
nový asfaltový koberec.
Stanoviště kontejnerů pro odpad u školy bylo nevyhovující. Nové stanoviště pro deset
kontejnerů vybudovala firma Stasman ve středu obce tak, aby toto nové místo nenarušovalo
úpravu a vzhled celé obce.
V sále kulturního domu byla vyměněna podlaha. Původní parkety byly zcela opotřebované. Po jejich odstranění bylo zjištěno, že je zcela poškozena i další nosná dřevěná
konstrukce. Poškozené části vyměnila firma Karásek. Podlahářství Lazák z Dobré Vody
provedlo položení OSB a položení vinylových dílců.
Oprava kaple sv. Floriána - zdivo a omítka kaple po předešlé opravě byly stále velmi
vlhké. Firma Dlabaja provedla unikátní podřezání veškerého zdiva včetně pilířů. Během
podřezání byly dávány pruhy izolační fólie. Vlhké omítky byly odstraněny a nahrazeny
sanační omítkou. Okolo kaple byly položeny plastové drenáže a nové odpadní potrubí. Původní dlažba je nahrazena kamennými kostkami.
Za spolupráce Státního pozemkového úřadu Jihlava byla provedena rekonstrukce polní
cesty od střediska ŽV k potoku Bíhanka v délce 1,6 km.
Byla opravena silnice Mladoňovice – Lhotice. O opravu této silnice žádal obecní úřad
téměř 20 let. Jsme vděčni Správě a údržbě silnic Třebíč a firmě Strabag za realizaci asfaltového koberce.
V poutní kapli Dobrá Voda provedla firma Kovoobráběčství Abrahám za minimálních
nákladů elektrické automatické zvonění.
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Poděkování
Obecní úřad děkuje za vzornou propagaci a reprezentaci Mladoňovic soutěžním družstvům žen, mužů a žáků SDH. V roce 2014 získala naše družstva celkem 43 vítězných pohárů, z toho žáci 14. Radostné je umístění v jihlavské open lize. Ženy získaly 2. místo a muži
4. místo. V třebíčské open lize obsadili muži 3. místo a ženy 4. místo.
Na valné hromadě 29.12. bylo hodnoceno uplynulé pětileté volební období. SDH za toto
období uspořádal 65 kulturních a sportovních akcí, z toho 18 hasičských soutěží. Soutěžní
družstva se za toto období zúčastnila neuvěřitelných 360 různých hasičských soutěží a získala
186 vítězných pohárů. Družstvo mužů se zúčastnilo 186 soutěží, ženské 119 a žákovské 55.
Velké poděkování patří paní Františce Zikmundové za ruční zvonění v kapli Jména P. Marie v Dobré Vodě. Zvonění prováděla denně bez nároku na odměnu téměř 50 let. Paní Zikmundová se stále stará o úklid vodní i poutní kaple v Dobré Vodě. Letos se dožije krásných 85 let.
Obecní úřad děkuje všem občanům za údržbu zeleně, pravidelný úklid před svými domy
a za údržbu chodníků v zimním období.
Jan Chloupek, starosta obce  
Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15. února 2015. Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny v dalším čísle JL. Své
příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu kultura@mesto-jemnice.cz, donést
do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 9).
Dana Babišová
inzerce
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Obrazový seriál

2009 - kaple sv. Anny u kostela sv. Víta
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