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Sportovní okénko
Zimní soutěž mladých hasičů
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Pozvánka
Obce Jemnického mikroregionu
Kulturní kalendář
Radotice
Okénko redakce
Reklama
Křížek pod strání u silnice
ke Grandu
V místech, kde auta zatáčí,
vidíme dneska pomník jen.
Tam v půli cesty z Podolí
se potkávali nejradši.
Tam oba v jeden - tentýž - den
z nešťastné lásky zemřeli.
Však kruté ztráty přebolí...
Marie, prozraď, kampak jdeš?
Ji ani jeho nenajdeš.
Pouze když přejdeš údolí
a pustíš se dál do polí,
objevíš bránu, černou mříž
a za ní hrob a nad ním kříž.
Zvažuj po zbytek procházky,
čím by byl život bez lásky.
Milan Růžička

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
měsíc duben je námi vnímán již jako typické jarní období, a proto řada z nás věnuje více času
jarnímu úklidu a odstranění různých důsledků zimy. Jde především o zahrady, předzahrádky
a najdou se i lidé, kteří nejsou lhostejní k okolí svého obydlí, byť se jedná o veřejné prostranství. Když se po městě podívám, musím s potěšením konstatovat, že takových lidí
je pořád ještě dost. Jsem tomu rád a chci jim poděkovat. Myslím, že k naší spokojenosti
zvládá jarní úklid i Správa majetku města. A to i díky technice, kterou si nedávno pořídila.
Je rovněž zažádáno o 10 pracovníků na VPP, kteří by v dubnu měli nastoupit.
V tomto období se rozbíhá několik důležitých akcí, o kterých již bylo psáno, ale stojí zato je připomenout. V rámci projektu regenerace městské zeleně se budou upravovat
zelené plochy a provádět výsadba nových dřevin, zejména v parku a na části bývalého
PS útvaru. Jak jste si jistě všimli, proběhlo již kácení nezdravých a poškozených stromů
a po olistění se dokončí řez na zbývajících dřevinách. Bohužel bylo vidět, že i po ošetření
stačí celkem běžná námraza nebo silnější vítr napáchat značné škody. Bude rovněž zahájeno
několik rozsáhlých stavebních akcí, které nás všechny nepříjemně zasáhnou rozkopanými
komunikacemi. O všech jsem již informoval minule. Budeme se s tím muset nějak vyrovnat
a prosím o toleranci a trpělivost. Budeme se samozřejmě snažit o co nejmenší omezení.
V letošním roce jsme se dohodli, že příspěvek z Ministerstva kultury v rámci programu
regenerace městských památkových zón ve výši 800 tis. Kč společně s vlastním podílem
vynaložíme na opravu budovy bývalé zámecké sýpky a staré pošty, kde jsou v současnosti
prostory Domu dětí a nájemní byty. Prostředky budou vynaloženy na výměnu oken.
Záměrem je po etapách opravit celou budovu včetně odvlhčení.
V minulých Jemnických listech jsem byl vyzván v článku pana Luboše Tesaře
k objasnění několika záležitostí. Pan Tesař si vybral témata skutečně ožehavá, která nás
všechny nenechávají klidnými a jejich řešení je složité. Po naprosto mylných informacích,
které jsou v článku podány jakoby zasvěceným pisatelem, uvedu několik faktů týkajících
se Faastovy vily a hrobky Pallaviciniů.
O prodeji Faastovy vily bylo jednáno v zastupitelstvu města (ZM) již v roce 2004
po odchodu manželů Štroblových. Byl schválen záměr prodeje. Následně byl vypracován
znalecký posudek, který byl projednán na ZM v květnu 2005. Odhadní cena zde byla cca
1,3 mil. Kč. Odhadcem stanovená cena obvyklá však byla podstatně nižší, a to 750 tisíc Kč.
Bylo tedy jednáno o návrhu prodejní ceny a ta byla ZM schválena ve výši 1 milion Kč. Až
o rok později projevili zájem tři žadatelé. Členové ZM byli seznámeni se žádostí manželů
Jany a Antonína Ferdanových, pana Antonína Krejčího a pana Girolana D´ Agostina
o odkoupení domu č.p. 78 v ul. Malá branka v Jemnici.
Pan GirolanoD´Agostino nabídl zaplacení 800 tis. Kč, pan Antonín Krejčí nabídl zaplatit ihned 600 tis. Kč a do konce roku 2007 150, tis. Kč / žádost o snížení ceny na 750 tis.
Kč/, manželé Jana a Antonín Ferdanovi 600 tis. Kč /žádost o snížení ceny na 600 tis. Kč/.
Dle nabídnutých částek bylo stanoveno pořadí zájemců.
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Zastupitelstva města tedy schválilo prodej panu D´Agostinimu. Kupní smlouva byla
podepsána v následujícím roce na základě tohoto usnesení. Pokud nebyly stanoveny další
podmínky při záměru prodeje a následně při schválení v ZM, nelze je dávat do smlouvy.
U prodeje bytového domu to ani nebylo zvykem.
Naopak v případě hrobky a zámku byla a je každá smlouva ošetřena dostatečně. Naprostý nesmysl je tvrzení, že hrobka byla prodána včetně vzácného mobiliáře. Tady bych
doporučil panu Tesařovi, aby si předem ověřil taková tvrzení. Zřejmě je mu jedno, jaká je
skutečnost a podstata věci, hlavně když je článek poutavý a zaujme.
Situaci na zámku asi všichni známe. Podstatné je, že se jedná o pronájem, kde městu
nehrozí žádné riziko. Mimochodem smlouvy o pronájmu schvaluje rada města. Vzhledem k významu objektu byli svoláni zastupitelé a seznámeni se všemi dostupnými
informacemi včetně osobní účasti převora Cyriaků Jiřího Stanislava, který celý projekt
představil a odpověděl na řadu dotazů. Záměr se setkal s jednoznačně kladným ohlasem
i s vědomím rizika spojeného se zajištěním finančních prostředků. Nyní fungující vojenské muzeum bylo součástí projektu a stále se pracuje na jeho rozšiřování. Cyriaci
aktivně spolupracují na získávání prostředků z Ministerstva kultury. Ty jsou každý rok
investovány do oprav krovů a stropu objektu. Přes veškeré těžkosti je důležité, že zámek žije a funguje alespoň jeho část. Stovky návštěvníků muzea a další akce konané
na zámku jsou toho důkazem.
Vážení spoluobčané, máme před sebou jedno z nejkrásnějších období roku. Užijte si
tento čas a snažte se vnímat své okolí pozitivně. Pokud má někdo jakékoliv pochybnosti,
není nic jednoduššího, než se dotázat na radnici, případně přijít s konkrétním podnětem.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice

Na jemnickém zámku se připravuje rozšíření muzea
Tematicky se jedná o muzeum vojenské historie a válečných veteránů. Celý areál je
v majetku města Jemnice. V roce 2006 byl sice krátce otevřen pro veřejnost, ale jinak je
kvůli rekonstrukcím nepřístupný.
V březnu 2012 schválili jemničtí zastupitelé projekt, který měl přeměnit zámek na sanatorium válečných veteránů s vojenským muzeem. Celý projekt je dílem Řádu Křížovníků
s červeným srdcem Cyriaci, kteří mají areál zámku v dlouhodobém pronájmu a zabezpečují
provoz muzea včetně celé expozice.
V současné době již část prostor v hlavní budově funguje jako zmiňované muzeum, ale
vzhledem k potřebě zpracovat další témata a oblasti naší bohaté armádní historie, bylo třeba
zpracovat projektovou dokumentaci pro další rozšíření plochy.
Zde je třeba zdůraznit významnou pomoc společnosti ČEZ, která prostřednictvím
nadačního příspěvku ve výši 250 tis. Kč umožnila vypracovat tuto projektovou dokumentaci.
Dokumentace řeší rozšíření stávajícího muzea vojenství o další prostory. Cílem je zvětšit
jeho výstavní plochu. Instalací dalších exponátů zatraktivnit muzeum pro návštěvníky
a zvýšit jeho návštěvnost. Projekt se mimo výstavní prostory zabývá také vytvořením místnosti - recepce - pro kontakt s návštěvníky a vybudováním odpovídajícího hygienického
zázemí, včetně bezbariérového WC. Tyto prostory v současnosti chybí.
4 / Jemnické listy / duben 2015

Stávající prostory, určené pro rozšíření expozice muzea, jsou v současné době
nevyužívány a v nepříliš dobrém stavu. Je nutné provést obnovu podlah s důrazem na izolace proti zemní vlhkosti. Opravu a vyspravení omítek. Nově budou provedeny rozvody
elektro. Voda a kanalizace v místech WC. Dveře budou repasovány nebo doplněny o repliky. Okna se vyspraví v nejnutnějším rozsahu. Kompletní obnova oken bude součástí obnovy fasády nebo celého zámeckého křídla. Dojde k osazení radiátorů do nik pod okny. Napojí
se do již připraveného rozvodu. Všechny práce budou provedeny s ohledem na charakter
celého objektu a na požadavky památkové péče.
Stavební úpravy budou probíhat v části zámku Jemnice, a to v prostoru 1. NP v severním rohu objektu.
Ing. Miloslav Nevěčný

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
ačkoliv právě držíte v rukách dubnové – tedy aprílové – vydání
Jemnických listů, můžete si být jisti, že v mém článku nenajdete snahu o to, abych Vás vypekl nějakým aprílovým žertíkem.
Naopak, všechny informace jsou přímo od zdroje a ještě velmi
dobře prověřené.
Začnu asi tím, co nás všechny zajímá téměř rok. Tedy: „Kdy
už se konečně bude vysílat pořad Folklorika s ústředním tématem naší historické slavnosti Barchan (aneb Běh o barchan jako národní kulturní nehmotná památka)?“ Informace
je stará jen pár hodin, přesto stojí zato, abychom si ji všichni
zapsali do kalendáře. Dlouho očekávané vysílání tedy proběhne
2. května 2015 v 10.00 hodin a v repríze dne 6. května v 11.50 hodin. Když se člověk trochu zamyslí, pak zjistí, že vybrané termíny jsou ideální jako pozvánka (reklama) na letošní
ročník (což byla tak trochu i naše taktika s paní režisérkou Šáchovou). Mimochodem
– tým paní režisérky nás po roce opět poctí návštěvou, protože tentokrát budou Barchan
natáčet pro potřeby Ministerstva kultury České republiky. Že by tolik vytoužené UNESCO
začínalo mít ostřejší obrysy?
Ještě si dovolím v „mediálním světě“ chviličku zůstat. Někteří z Vás zaregistrovali
reportáž v Českém rozhlase – Radiožurnálu o tom, jak se v Jemnici mají skvěle Ti, kteří
spolupracují na obřadech města (svatby a vítání občánků). Konkrétně tedy, že dostávají
příspěvek na ošacení ve výši 500 Kč / obřadní den. To, že je to jejich jediná finanční náhrada
a že se obřady konají cca 1 den v měsíci (někdy dva), to už redaktor Michal Malý zapomněl
uvést. Mimochodem, kolega pan starosta Třetina z Moravského Krumlova mi sdělil, že
v jejich městě dostávají stejný příspěvek všichni včetně starosty a místostarosty (to jim
samozřejmě nezávidím) a v případě, že v jeden den se konají více jak dva obřady, pak tuto
částku zvyšují na dvojnásobek. Sečteno a podrženo – nic nového pod sluncem, jen některá
média nemají co šířit po rozhlasových vlnách, tak se chytají každého „stébla“. Na druhou
stranu je dobré, když se o Jemnici mluví v celostátním měřítku.
Možná si vzpomínáte, jak mé srdce plesalo nad tím, že máme velmi kvalitní zastupitele,
kteří svou práci dělají zodpovědně a hlavně aktivně. Na tomto názoru se nic nezměnilo,
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navíc mne inspirovali k další části mého článku. Někdy máme s panem starostou pocit,
že se ve článcích opakujeme, že tuto informaci jsme psali před třemi měsíci apod. Proto
se snažíme neopakovat, aby někdo neřekl, že zneužíváme místo v Jemnických listech, že
nemáme o čem psát apod. Byli to právě zastupitelé, kteří se ptali na informace tolikrát omílané. Konkrétně chtěli vědět, jaké dotace se v současné době čerpají. To jistě stojí za ucelený
přehled. Sám jsem se rozhodl, že k „seznamu“ přihodím i akce, které jsou v současné době
ve fázi projektu. Už teď se omlouvám, že to bude lehce delší povídání.
Operační program životní prostředí 61. výzva: týká se rekonstrukcí kanalizace
a vodovodů v našem městě (více informací v minulých Jemnických listech nebo na nástěnce
města na kulturním domě). V současné době představenstvo schválilo doporučení výběrové
komise a vyhlásilo vítěze. Koncem měsíce března by se se zhotovitelem měla podepsat
smlouva a následně začít kopat.
Bezpečná silnice (fond Kraje Vysočina) – přechod v Podolí: město Jemnice má
vypracovaný projekt na přechod v křižovatce ulic Červenomlýnská, 28. Října a Na Podolí.
Podoláci stále nemají jedinou možnost, jak bezpečně přejít frekventovanou krajskou komunikaci. Pokud budeme v přijetí dotace úspěšní, pak se osvětleného přechodu dočkají
ještě v letošním roce. Mimochodem – přechod v Podolí k obchodu pana Nevrkly a pana
Bubeníka se realizovat nebude z důvodu nevyhovujících dopravních parametrů a navíc by
měl za následek v podstatě likvidaci parkoviště před zmíněnými obchody.
42. výzva OPŽP - Regenerace vybraných ploch ve městě Jemnici: jde o revitalizaci
zeleně v zámeckém parku a zámeckém parteru, která je v plném proudu. Čeká nás ještě
náhradní výsadba zeleně na protivětrném valu v býv. PS útvaru a zdravotní prořezy suchých
částí stromů v parku.
Dotace na nízkoprahové terénní služby ve městě Jemnici: zde býváme poměrně
úspěšní se žádostí o dotaci z fondu Kraje Vysočina v rámci programu prevence kriminality.
Služby budou probíhat až do konce roku 2015 s tím, že jsem se účastnil společně s panem
Karlem Vondráčkem (který služby provádí) jednání s panem Mgr. Jiřím Bínou z odboru sociálních věcí Kraje Vysočina, jehož výsledkem by mělo být zajištění finančních prostředků
na kontinuální pokračování služeb i do budoucna.
Modernizace a inovace výukového systému ZŠ v Jemnici: projekt, který stále dobíhá,
nicméně realizace jako taková je u konce. Ocení hlavně žáci naší školy (nové lavice, podlahy, osvětlení, regulace topení, dotykové tabule, nové šatní skříňky a mnoho další drobností, které zatraktivní výuku).
OPŽP – zateplení a stavební úpravy Základní školy v Jemnici: projekt dobíhá
finančně, jeho realizace je u konce. Opět se stavebně vyřešila spousta problémů nové budovy školy. Asi nejmarkantněji viditelné v podobě zateplené a zrekonstruované fasády
tělocvičny (a nové budovy jako celku).
Cestujeme po Regionu renesance: projekt v rámci Jemnického mikroregionu. V Jemnici se projeví instalací prvků pro děti, a to nejen v areálu odpočinkové zóny za kulturním
domem. Projekt stále probíhá, atrakce by měly být dodány do konce měsíce března.
Regionem renesance zdravě: společný projekt místních akčních skupin. Díky této
dotaci se dočkají dospělí i ti dříve narození cvičebních strojů právě v areálu odpočinkové
zóny za KD. Zbývá snad jen dodat, že celá odpočinková zóna by měla být otevřena
veřejnosti začátkem měsíce dubna t. r.
Dotace na obnovu požární techniky: jde o dotaci, která bude přijata na repasování
cisternové automobilové stříkačky SDH Jemnice. Polovinou částky (3 mil. Kč) nám stát
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přispěje na obnovu (repasování) Tatry místních dobrovolných hasičů. S druhou polovinou
částky (naším podílem) již počítáme ve schváleném rozpočtu města Jemnice na rok 2015.
Dotace na provoz pečovatelské služby: pravidelná státní dotace poskytovaná
prostřednictvím Kraje Vysočina na pečovatelskou službu ve výši 160 000,- Kč.
Další drobné dotace z Kraje Vysočina: zde stojí zejména za zmínku dotace
na předprojektovou dokumentaci k vybraným památkám, dále dotace na provozování Turistického informačního centra.
Regenerace městské památkové zóny: dotace, která je „dítětem“ Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Pravidelná roční dotace ve výši zhruba 1 mil. Kč.
Její efekt vidíte na celém náměstí Svobody, v zadním traktu muzea, na baště a v dalších
místech, která jsou MPZ v Jemnici. Tento rok nás čeká výměna všech oken na budově
DDM v Jemnici. V rekonstrukci budovy budeme pokračovat i v následujících letech
(odvodnění, fasáda…). Předpokládáme, že do čtyř let by měl být tento dům kompletně
zrekonstruován.
Program záchrany architektonického dědictví (PZAD): úspěšně čerpáme pravidelnou dotaci každý rok na obnovu kostela sv. Víta. V letošním roce kostel ze „záchrany“ vystupuje a budeme usilovat o zařazení další budovy v katastrofálním stavu, jíž je hrobka rodu
Pallaviciniů. Práce (pokud vše půjde dle předpokladů) započnou už v roce 2016. Dlužno
zmínit, že PZAD využívají též Cyriaci při obnově a rekonstrukci hlavní budovy zámku.
Dotace na restaurování movitých památek: pravidelně využívaná dotace zejména
na obnovu mobiliáře a soch v kostele sv. Víta.
Dotace z ORP (obec s rozšířenou působností – Moravské Budějovice): v současné
době využíváme v kapli svatého Jakuba v Panenské při opravách interiéru.
Rád bych zde informoval o dotaci z Kraje Vysočina, kterou bude čerpat církev na opravu (nátěr) střechy románské věže při kostele sv. Jakuba v Jemnici.
Jak vidíte, město Jemnice se snaží čerpat spousty dotačních titulů, a to na účelné akce
(tzv. tvrdé projekty), neboli zhodnocování majetku města Jemnice. V podstatě ani víc čerpat
nemůžeme, a to ze dvou prostých důvodů: 1/ zatím žádné další vhodné dotační tituly nejsou
vypsány, 2/ součástí každé dotace je spoluúčast žadatele, tato je odvislá od rozpočtových
možností města, které jsou bohužel (jako u většiny z nás) velmi omezeny.
Výše uvedený výčet však zdaleka neobsahuje vše, na co se město Jemnice připravuje.
Dovolte mi ještě zmínit rozpracované projekty, bez kterých se žádný žadatel o dotaci
neobejde:
Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti na Větrném kopci včetně rekonstrukce
veřejných prostranství: právě zpracováváme projekt, který má za hlavní poslání vyřešit nedostatek parkovacích míst na Větrném kopci. Jeho efektem bude dvojnásobné zvýšení počtu
parkovacích míst, rekonstrukce chodníků a zeleně. Stejně tak počítáme s jednosměrným
provozem, který bude mít za důsledek legalizaci parkování podél chodníků u řadových
domů.
Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti U Víta včetně rekonstrukce veřejných prostranství: obdoba výše zmíněného projektu na Větrném kopci – dvojnásobné zvýšení počtu
parkovacích ploch, rekonstrukce chodníků, zeleně a komunikací.
Projekt revitalizace hřbitova u kostela sv. Jakuba: pracujeme zejména na řešení stavu zeleně, složitého odvodnění celého areálu a v neposlední řadě rekonstrukci cestiček
(patrně ze žulových kostek).
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Odkanalizování lokality u Černého mostu: zpracována studie, podle které se bude
zadávat vodohospodářský projekt. V podstatě jde o prověření stavu kanalizace v prům.
zóně u Černého mostu a zároveň připojení (stažení) splaškových odpadních vod na hlavní
Čistírnu odpadních vod v Jemnici (ulice Údolní). Zároveň bude součástí řešení kanalizace
dešťové (odvod přímo do řeky Želetavky).
Zelené cesty městem: poměrně populární projekt, který má za cíl úpravy zeleně
ve městě tak, aby se nám v Jemnici ještě více líbilo, ale hlavně abychom byli připraveni
čerpat dotace ze Státního fondu životního prostředí (prioritně uvažujeme o revitalizaci
svahů Pod Barrandovem a části Arboreta).
Chodník v ulici Slavonická: hotový projekt, který má za cíl zajistit bezpečnost chodců
po nepřehledné silnici v ulici Slavonická. V první fázi se bude realizovat odvodnění
a zajištění polní cesty, ze které se splavují nečistoty na frekventovanou krajskou komunikaci.
Přeložka vody Jandov: řešení nevyhovujícího stavu vodovodního řadu. Zajistíme
ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči a Vodárenskou akciovou společností, a. s.
Znojemská ulice: též bylo popsáno. Kraj uvažuje s pokračováním rekonstrukce vozovky v návaznosti na opravený úsek Jemnice – Dobrá Voda. Bohužel se při novém řešení
silnice budeme nuceni řídit novými pravidly spojených s bezpečností silničního provozu.
To bude mít za důsledek úplné zrušení části komunikace (u božích muk), motoristé budou
moci odbočovat pouze naproti potravinám paní Chalupové. My se naopak snažíme využít
část komunikace pro rozšíření parkovacích ploch.
Autopark: stále více subjektů pracuje, či má provoz v areálu bývalého autoparku.
S vyššími nároky je spojena i rekonstrukce sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení,
elektrické sítě). Pracujeme tedy na projektu, jak nejlépe a nejlevnějším způsobem tento
problém vyřešit.
Předlíska - odvodnění cesty vedoucí do ulice Červenomlýnská: jde o drobný projekt
co do rozsahu, bohužel, nikoliv do délky přípravy realizace. A tak budeme ještě několik
měsíců čekat na vyjádření firmy E.ON, zda vůbec můžeme odvodnění řešit pod sloupy
vysokého napětí.
Pokud máte ještě náladu číst dál, pak do úplného výčtu chybí ještě akce, které bude realizovat v našem městě Kraj Vysočina, příp. Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina.
Znojemská ulice: byla zmíněna výše, termín realizace je plánován na rok 2016. Stejně
tak je třeba dodat, abychom tento termín brali s rezervou – vše je odvislé od finančních
možností dotací Kraje Vysočina a stavu finančních prostředků ve Státním fondu dopravní
infrastruktury.
Most v ulici Želetavská: podle posledních informací začne realizace v měsíci dubnu.
Při výstavbě se počítá s provizorní lávkou pro pěší. Objízdné trasy nám zatím známy nejsou, místní si ale jistě poradí.
Opěrná zeď v ulici Na Podolí: též bylo již popsáno v předešlých článcích mých či pana
starosty. Realizace proběhne v letošním roce.
Rekonstrukce silnice na Dačice (Jemnice – hranice Kraje Vysočina): nejen výmoly.cz,
ale každý z nás vnímá tento úsek jako ostudu celého Kraje Vysočina. O problémech s výkupem pozemků jsme Vás též informovali dříve. Osobně jsem psal na podzim minulého
roku dopis panu náměstku Jouklovi s žádostí o prozatímní opravu, která vyřešení možná
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mnohaleté řešení výkupu pozemků. Bohužel jsem se žádné odpovědi nedočkal, ale zvolili
jsme taktiku zaseklé gramodesky, a tak náš návrh (obrousit vrstvu asfaltu 5 cm a dobalit
5 cm), a to pouze v délce nejkritičtějšího úseku v lokalitě u Smrčku, opakujeme všem, kteří
by s řešením nevyhovujícího stavu mohli pomoci.
Vážení a milí spoluobčané, pokud jste dočetli až sem, máte můj neskromný obdiv
a zároveň mám radost, že se zajímáte o dění ve městě a že Vám jeho osud není lhostejný.
Věřte, že o závažných problémech ve městě víme, snažíme se je řešit, ale ve finále narážíme
na nedostatek finančních prostředků. Výše uvedené akce zkrátka nelze realizovat v letošním
roce (nejlépe hned), ale musíme je rozfázovat do delšího časového období.
Závěrem mi dovolte opět zveřejnit kontakty, na kterých mne můžete zastihnout se svými
návrhy a připomínkami: e-mail – mistostarosta@mesto-jemnice.cz, telefon 775394944, či
na osobní schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání…
Rady města konané dne 18. 2. 2015 (výtah z usnesení):
Rada města schválila:
• Ukončení nájemní smlouvy na pronájem vývěsní skříňky č. 058 uzavřené mezi městem
Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a Základní organizací Komunistické strany Čech
a Moravy, 675 31 Jemnice dohodou ke dni 28.2.2015 s tím, že poměrná část nájemného
bude nájemci vrácena.
• Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5 v ulici Palackého 129 v Jemnici, ke dni
28. 2. 2015.
• Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou o 3 roky do 31. 3. 2018, Na Předlískách
1152, 675 31 Jemnice.
• Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou o 1 rok do 31. 3. 2016, pod podmínkou
uhrazení dluhů na nájemném do 25. 3. 2015, Pod Tržištěm 608, 675 31 Jemnice.
• Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou o 1 rok do 31. 3. 2016, Pod Tržištěm 608,
675 31 Jemnice.
• Přidělení bytu č. 6 (1+kk) v ulici Na Předlískách 1155 v Jemnici, 675 31 Jemnice, a to
na 1 rok do 28.2.2016.
• Přidělení bytu č. 5 (1+kk) v ulici Palackého 129 v Jemnici, 675 31 Jemnice, a to
na 1 rok do 28.2.2016.
• Bezplatný celoroční pronájem kulturního domu v Jemnici pro účely školních akcí
pořádaných Základní školou v Jemnici v roce 2015.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330027462/031uzavřenou mezi městem
Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
• Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku uzavřenou mezi investorem stavby VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172,
674 01 Třebíč a městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice.
• Pronájem místnosti v budově podnikatelského inkubátoru, Husova 2, 675 31 Jemnice pro účely výuky Základní školy a Praktické školy, Dobrovského 11, Moravské
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•

•

•
•

Budějovice za stávajících finančních podmínek.
Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice a Základní školou v Jemnici, příspěvkovou organizací, se sídlem nám. Svobody 88, 67531 Jemnice na dobu neurčitou na:
 interaktivní a kamerový systém, PC pracoviště,
 nábytek, tabule.
Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice a Správou majetku města, s.r.o. se sídlem Romana Havelky 994, 675 31 Jemnice na dobu od 12.2.2015 do 12.2.2020 na:
 nákladní automobil – nosič kontejnerů – tov. Zn. MAN, typ L.2007.46.011,
reg. zn. 5J3 8633, VIN WMAN15ZZ5EY319939, v. č. nástavby 56/7/
STT/14,
 stěhovač zn. Eco – TMP EC150TMP, VIN SA9G0GJ00FC132153,
 dva kusy kontejnerů (van) v. č. 141732 a 141733,
 tři kusy kontejnerů (van) se sklopnými boky v. č. 141734, 141735 a 141736.
Podle § 18 zák. č. 106/1999 Sb. výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Jemnice
v oblasti poskytování informací za rok 2014.
Cenu pro obce a právnické osoby nemající sídlo ve městě Jemnice za zpracování
bioodpadů v kompostárně ve výši 680,-Kč/tunu vč. DPH.

Rada města vzala na vědomí:
 Žádost o umístění zpomalovacích prahů – retardérů v ul. V Zahrádkách, Jemnice.
 Jmenování paní Danuty Konopnicke, čestnou občankou města Jemnice a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Rada města neschválila:
 Pronájem sálu kulturního domu za účelem pořádání skupinového cvičení.
Rada města pověřila starostu města jednat s majitelem pozemku p.č. 1146/1 v k.ú. Jemnice ohledně odkoupení části pozemku pro potřeby města Jemnice.
Rady města konané dne 4. 3. 2015 (výtah z usnesení):
Rada města schválila:
 Rozdělení celkového příspěvku na rok 2015 příspěvkové organizaci Mateřská škola
v Jemnici ve výši 2.195.000,- Kč tak, že neinvestiční příspěvek činí 1.945.000,- Kč
a investiční příspěvek do investičního fondu organizace činí 250.000,- Kč. Rada města
zároveň schvaluje příspěvkové organizaci povolení k pořízení této investice – konvektomat do školní kuchyně.
 Rozdělení celkového příspěvku na rok 2015 příspěvkové organizaci Základní škola
v Jemnici ve výši 4.820.000,- Kč tak, že neinvestiční příspěvek činí 4.580.000,- Kč
a investiční příspěvek do investičního fondu organizace činí. 240.000,- Kč.
 Darovací smlouvu za výkon práce fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva
města Jemnice a jsou předsedy nebo členy komisí zřízených radou města, nebo výborů
zřízených zastupitelstvem města ve volebním období 2014 – 2018.
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 Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Jemnice se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice (dárce) a Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub
Stonožka Ostrava, o.s. se sídlem Mitušova 1330/4, 700 30 Ostrava – Hrabůvka (obdarovaný) na dostavbu rehabilitačního centra – výše daru 1.000,- Kč.
 Smlouvu o dílo na zápis do kroniky města Jemnice za rok 2015.
 Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4 v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici
ke dni 31. 3. 2015.
 Přidělení bytu č. 4 (1+kk) v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici.
 Smlouvu č. 8800081434/1/BVB/P o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice, RWE GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1832/1 o výměře cca 15 527 m2 kultura ostatní
plocha v k. ú. Jemnice.
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800081273/1/BVB/P
uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova103, 675 31 Jemnice a RWE GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.
 Výsledek vyhodnocení nabídek v poptávkovém řízení na akci „Rozpracování strategického plánu rozvoje systému zeleně města Jemnice“ s tím, že nejvýhodnější nabídka
je od firmy Ing. Pavel Šimek – Florart, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod.
Rada města vzala na vědomí:
 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.493,- Kč římskokatolické farnosti
Jemnice, nám. Svobody 63, 675 31 Jemnice, na obnovu kulturní památky – střešního
pláště fragmentu rotundy u kostela sv. Jakuba v Jemnici a doporučuje zastupitelstvu
města ke schválení.
 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12.420,- Kč na obnovu kulturní
památky – výměna oken domu č. p. 80, nám. Svobody v Jemnici a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
 Rozpočtová opatření č. 1 na rok 2015, včetně finančních příspěvků (dotace, příspěvky,
dary,….) subjektům uvedeným v příloze návrhu a tato doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
 Žádost SDH Jemnice se sídlem Lípová 923, 675 31 Jemnice o pronájem části
pozemku p. č. 1832/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 15 527 m2 v k. ú. Jemnice.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města jemnice

Ze zasedání zastupitelstva
Milí spoluobčané,
počínaje tímto číslem JL vás budu pravidelně informovat o zasedáních Zastupitelstva města
Jemnice (ZMJ).
První zasedání ZMJ v tomto roce se konalo ve čtvrtek 12. března od 18.00 hodin ve velké
zasedací místnosti MěÚ v Jemnici. Zahájil ho starosta Ing. Nevěčný (ODS), který seznámil
zastupitele a přítomné spoluobčany s programem.
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Zastupitelstvo města na úvod svého zasedání schválilo ověřovatele zápisu a členy návrhové komise. Byla provedena kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání.
Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. (SNK Jemnice) vystoupil s požadavkem na doplnění programu - zanést do úkolů na příští ZMJ zpracovat přehled o investičních akcích ve městě v roce
2015 a jejich financování.
Byla představena prezentace bezdrátového hlasovacího zařízení, které bude využíváno
při zasedáních ZMJ, kdy bude zaznamenávána individuální zodpovědnost každého zastupitele, jak ke každému bodu programu hlasoval.
Zastupitelům byl předložen seznam bytů v majetku města, včetně jejich blokace.
Okrajově se mluvilo o možnosti prodeje bytů na ulici Větrná.
ZMJ schválilo poskytnutí finančního příspěvku na obnovu kulturních památek. Obnova bude spolufinancována z dotačního fondu Kraje Vysočina, kde podmínkou přiznání
dotace je 10% účast města. Jedná se o výměnu oken domu č.p. 80 (příspěvek města ve výši
12.420,- Kč) a obnovu střešního pláště fragmentu rotundy u kostela sv. Jakuba v Jemnici
(příspěvek města ve výši 7.493,- Kč).
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtových opatření č. 1 na rok 2015, včetně
poskytnutí příspěvků, dotací a peněžitých darů těm právnickým a fyzickým osobám a skupinám osob, které podaly žádost. Agentuře Free Time Jemnice, o.s. byl navýšen finanční
příspěvek o 20.000,- Kč oproti předloženému návrhu.
S účinností od 1.1.2015 vydalo Ministerstvo životního prostředí vyhlášku, ve které
vzniká městu povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného
komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a kovů a nebezpečných komunálních odpadů.
Byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Jemnice.
Byl schválen zánik předkupního práva pro město Jemnice na pozemky v lokalitě
Na Předlískách z důvodu dokončení stavby rodinného domu a garáže, kolaudace a následného zapsání do evidence katastru nemovitostí.
Zastupitelé schválili prodej budovy, včetně pozemku v lokalitě bývalého autoparku (kupující zde hodlá provozovat drobnou podnikatelskou činnost) za cenu 350,- Kč za 1 m2
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
V rámci projektu „Regenerace vybraných ploch zeleně města Jemnice“ probíhá i kácení
havarijních stromů v areálu zámeckého parku. Prodej této dřevní hmoty byl schválen firmě
Správa majetku města Jemnice, s.r.o. za částku 79.248,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Jemnice na svém březnovém zasedání schválilo všechny body programu.
Starosta Ing. Nevěčný poté vyzval přítomné k diskusi.
Místostarosta Ing. Novotný (Mladí za rozvoj Jemnice) představil prezentaci rekonstrukce vodovodů a kanalizace v Jemnici v rámci 61. výzvy OPŽP „prioritní osa 1 –
zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní“. Informoval o tom,
že právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Investorem je svazek Vodovody a kanalizace Třebíč. Realizace rekonstrukce bude probíhat v období měsíců dubna až listopadu
roku 2015.
Ing. Nevěčný informoval o tom, že město Jemnice má vypracovanou studii „Zelené
cesty městem“. V návaznosti na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod
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Barrandovem se nabízí první možnost využít tuto studii na potřebné úpravy zeleně (kácení,
výsadba apod.). Žádost o dotaci je nutno podat do května 2015.
Paní Jana Jánská (ČSSD) rozvinula debatu o výstavbě nového mostu na Želetavské ulici
a o možnosti prodeje budovy bývalé Hájenské školy – dnešní zdravotní středisko. Diskutovalo se o ukončení stomatologické praxe lékaře a o potencionálních zájemcích o ordinaci.
Mgr. Milan Havlíček (KSČM) požádal vedení města, aby vyvinulo maximální snahu
v jednáních se zhotovitelem „Dyje III“ o harmonogramu prací na náměstí Svobody, části
Husovy ulice a Nové cesty. V průběhu rekonstrukce bude probíhat historická slavnost Barchan. Dále upozornil, že v zámeckém parku za „Horním rybníkem“ jsou rozbahněné cesty,
které jsou špatně průchozí.
Ing. Světlana Kubíčková doplnila informace o investičních akcích financovaných
z dotačních titulů.
Dále se debatovalo o zastaralém Strategickém plánu rozvoje města Jemnice (SPRMJ).
Ing. Nevěčný vyzval všechna politická uskupení k delegování dvou svých zástupců do pracovní skupiny, která se bude podílet na aktualizaci SPRMJ. Termín první schůzky byl určen
na 18.3.2015. O činnosti této pracovní skupiny vás budu informovat v některém z dalších
vydání Jemnických listů.
Na závěr bych ráda podotkla, že zasedání Zastupitelstva města Jemnice jsou veřejná.
Informace o konání zastupitelstva je vždy s předstihem zveřejněna na webových
stránkách města www.mesto-jemnice.cz a zároveň na kamenné úřední desce umístěné
na zdi KD Jemnice. Přijďte mezi nás! Pokud vás něco trápí, nebo máte nějaký nápad
či návrh, v čase vyhraněném pro diskusi vám jistě bude dán prostor. Těšíme se na vaše
názory i připomínky.
Dana Babišová, zastupitelka za Hnutí ANO 2011
  

Slovo hejtmana
Zdravotnictví je obor, který se dotýká každého z nás. Nebo přinejmenším každé rodiny. Co mě trápí v poslední době stále častěji, je nedostatek zubařů a praktických (dříve
„obvodních“) lékařů zvláště v malých městech a na venkově. Ti chtějí praktikovat hlavně
ve velkých sídlech, kde mají hodně pacientů, ale náš kraj je zvláštní právě tím, že obyvatelstvo je rozptýleno na velké rozloze a často právě v malých městečkách a vesnicích,
a proto je tento celostátní problém u nás ještě akutnější. Krajský úřad má v tomto směru
omezené pravomoci – zájemce o provozování ambulantní péče jen registruje a schvaluje
ve „výběrovém řízení“. V těchto administrativních úkonech nečiníme žádné překážky. Pak
s ním mohou (ale nemusí) uzavřít smlouvu zdravotní pojišťovny, které dle zákona za síť
poskytovatelů zdravotních služeb odpovídají. Ani ony ale, bohužel, ty lékaře nevykouzlí.
Vím, že mnohé obce se snaží o to získat lékaře, nabízejí jim byty, levné pronájmy prostor.
Žádný úřad nemůže ovšem mladým lékařům přikázat, kam mají jít pracovat. Nemůžeme
ani my mladým lékařům přikázat, kam mají jít pracovat. Uvažujeme o možných způsobech
„bonifikace“ lékařů, kteří se rozhodnou působit na méně atraktivních místech, je ovšem
velmi obtížné a sporné takové řešení prosadit v celkovém systému. Nedostatek praktických
lékařů v terénu se projevuje také častějším využíváním (někdy i zneužíváním) záchranné
zdravotnické služby, která však také trpí personálním nedostatkem. Je nutné i nadále se
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snažit ve spolupráci všech institucí – od centrálních až po místní úřady – o zlepšení tohoto
stavu. Zároveň ale reálně musíme počítat s tím, že tak jako dnes dojíždíme za prací, budeme
muset stále častěji dojíždět i za svým lékařem.
V současnosti mezery v pokrytí zdravotnických služeb na venkově svým způsobem
nahrazují nemocnice. V nich ale také nemáme nadbytek personálu. Přebírali jsme před lety
krajské nemocnice zadlužené – řečeno v lékařské terminologii ve špatné celkové kondici. Mnohé se povedlo, kraj investoval do svých nemocnic stovky miliónů, podstatně se
vylepšilo jejich prostorové i přístrojové vybavení. Leč je sice pěkné, že máme opravené
a špičkově vybavené nemocnice, ale bez dostatku kvalitních lékařů a sester nám to moc
nepomůže.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček mi při své návštěvě vysočinských nemocnic začátkem března potvrdil, že má na stole hotový návrh zákona, který obsahuje změnu
postgraduálního vzdělávání lékařů. Jde o zjednodušení a zkrácení, respektive úpravu počtů
výkonů nutných pro získání atestace. Lékaři by větší část vzdělávání měli absolvovat v regionálních nemocnicích místo ve fakultních. Doufám, že zákon bude rychle prosazen,
protože navrhovaná změna má smysl a mohla by pomoci řešit stávající nedostatek lékařů
i v našem kraji. Totéž se týká vzdělávání sester, pro něž je zatím cesta k vlastní odborné
seberealizaci zbytečně složitá.
Obyvatelé Vysočiny patří i díky dobrému životnímu prostředí a zřejmě i zemitému
kořínku k nejzdravějším v rámci republiky. Přesto i u nás potřebujeme kvalitní zdravotnickou péči – nemocnice s odborným zázemím, fungující záchranku, dostatek ambulantních
a praktických lékařů i zubařů. Čeká nás k naplnění těchto cílů ještě hodně práce.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...
Podívejte se na zadní stranu Jemnických listů a připomeňme si rok 1953, kdy spolu
s měnovou reformou skončily i potravinové lístky a tzv. „šatynky“. Zjistíme, že na měsíc
bylo na dospělou osobu například 32 dkg sádla, 1,35 kg masa, 30 dkg másla, 4 kg mouky,
2 kg hrubé mouky, 5 kg chleba a 1/8 litru mléka na den. To vše pro zaměstnané. Pro
důchodce a děti byly příděly menší. Například 10 dkg bonbonů pro dítě na měsíc.
K tomu byl volný trh, na kterém si za značně vyšší ceny mohli ti, kteří na to měli, dokoupit potraviny ve specializovaných prodejnách. Ještě dlouho po roce 1953 se na dvorcích
chovali slepice, králíci atd. Také zahrady byly využívány k pěstování zeleniny a ovoce.
Práce byla, i když například v Jemnici ne. Za prací se muselo dojíždět. Teprve později,
po mnoha jednáních a potížích vznikal postupně místo školy závod Motorpal, Otavan,
Balírny, práci poskytla i Stavba, Lesy, JZD a Dřevona. Sociální dávky nebyly, příspěvek
na bydlení a další sociální příspěvky také ne.
Doba se změnila. Místo ovocných stromů, zahrádek a drůbeže jsou anglické trávníky, bazény atd. Podívejme se do ulic, kolik tam stojí aut. Jen v málo autech jede více jak
jeden člověk. Jak jsou oblékány naše děti? Vše se změnilo za 60 let. Možnost vzdělání,
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cestování... Změnil se však náš přístup? Kolem slyším, jak jsme na tom špatně, co vše
nám chybí, jak by se měl stát postarat. Co však je stát? To jsme přece my! Těžko se dá
předpokládat, že do budoucna se dá žít na dluh. A bída, o které se mluví? Jedna redaktorka
v rádiu říkala: „Chcete vědět, co je bída? Jeďte se podívat do Bangladéše. Uvidíte.“
A tak až opět budeme naříkat, jak se máme špatně, požádejte pamětníky (rodiče, ale
i prarodiče), ti vám řeknou více. Potom možná budete s tím, co máte, spokojeni. Možná ne,
ale to záleží na vás.
Vladimír Hrbek

Okénko mateřské školy
Milí čtenáři,
dovolte nám, abychom se s vámi všichni z naší třídy podělili o zážitky z naší mateřské
školy. Po karnevalovém veselí na nás ve třídě Míčka Flíčka čekalo zodpovědné téma
- dopravní výchova. Naším cílem bylo rozvíjet u dětí prostřednictvím hry správné návyky
důležité pro jejich bezpečnost.
Po celých čtrnáct dní byly dětem nabídnuty činnosti k tématu. Na dopravním koberci
děti od rána stavěly silnice z nejrůznějších stavebnic. Svoji usilovnou práci doplnily auty,
dopravními značkami, domy a přírodou. Z bílého papíru jsme všichni společně poskládali
přechod pro chodce, postavili semafor z PET víček, oblékli si reflexní vesty a „vyrazili do provozu“. Maňásek Zvídálek děti poučil o správném přecházení vozovky a nacvičil
s nimi správné rozhlédnutí na tři strany. Na vše dohlížel „pan policajt“ s dopravním terčem
a píšťalkou na krku. Neukázněným řidičům neváhal uložit pokutu.
Ve výtvarném koutku děti stříhaly a lepily barevné kruhy na černý papír. Motivací byl
dětem příběh O smutném semaforu. Při grafomotorickém cvičení jsme si procvičili ruce
kresbou vlnek, kolejí, silnic, závodní dráhy. Třídili jsme dopravní prostředky podle místa
pohybu (voda, vzduch, silnice, koleje).
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Vybarvovali jsme omalovánky a plnili úkoly v připravených pracovních listech. Některé
děti se naučily skládat loďky a letadla z papíru. Nemohla chybět ani soutěž, komu letadlo
doletí nejdále.
Z Polikarpovy stavebnice jsme postavili vlak a loď. Při pohybových hrách (Na barevná
auta, Autíčko stop, Na motorky...) jsme upevňovali pojmy vpravo, vlevo, první, poslední.
Zapamatovali jsme si názvy některých dopravních značek, ale především víme, co znamenají. Naučili jsme se o nich báseň „My jsme značky dopravní“ a báseň „Koloběžka“.
Za doprovodu kláves a dětských rytmických nástrojů jsme procvičovali píseň „Mračil se
vláček“. S volanty jsme si zatančili na píseň Semafor. Skládali jsme obrázky s dopravní
tématikou. Milým zpestřením tématu byl náš starý diaprojektor. Dnes nevídaná technika
promítání děti zaujala a všichni jsme se zaujetím zhlédli příběhy z diafilmu („Kluci, pozor
červená“, „Kluci, pozor na kole“).
V tělocvičně jsme uspořádali dopravní závody. Děti v roli aut objížděly nejrůznější
překážky (kužely, obruče), přejížděly přes most (lavičku), projížděly tunelem (strachový
pytel), a to vše s ohleduplností k ostatním „vozidlům“. Se zavázanýma očima jsme vnímali okolní zvuky a hledali, odkud zvuk přichází. V průběhu dvou týdnů jsme navštívili
autobusové a vlakové nádraží. Při procházkách jsme pozorovali dopravní provoz a všímali
si možného nebezpečí na silnici či chodníku. Našli jsme, kde v našem městě opravují rozbitá auta, kde se prodávají kola, kde jsou naši záchranáři v případě nehody. Využili jsme
též nabídky našich hasičů a navštívili je. Hasiči dětem předvedli zásahová vozidla s vybavením. Děti si vyzkoušely tíhu vyprošťovacích kleští a přepravu zraněných osob. Za zvuku
sirény jsme opouštěli „hasičárnu“ plni nových zážitků.
Krásným závěrem tématu byla pro nás návštěva autoškoly. Děti usedly do lavic učebny
a zhlédly pohádku o Krtečkovi, který se zranil při autonehodě. Potom přišlo na řadu
přezkoušení ze znalostí dopravních prostředků a dopravních značek. Pan učitel děti seznámil s pravidly bezpečného chování na ulici, vyzvedl důležitost používání bezpečnostních
pomůcek k ochraně zdraví (použití autosedaček, přilby a chrániče na kolo...). Děti byly
obdarovány řidičskými průkazy a mohly si sednout do cvičného vozidla.
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Téma „Po vodě, ve vzduchu, na silnici a po kolejích“ nám dělalo radost a děti moc
bavilo. Myslíme, že se nám podařilo nenásilně včlenit výchovu ke zdraví a k opatrnosti
do života dětí. Víme, že dopravní výchova u dětí v předškolním věku má zásadní vliv
na upevňování potřebných návyků, které zvyšují osobní bezpečnost dětí.
MŠ Jemnice, třída Míčka Flíčka

Okénko základní školy
Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku na školní rok 2015/16
Zápis na ZŠ v Jemnici se uskutečnil 9. února 2015 od 14 do 18 hodin. Zákonní zástupci
dětí měli možnost se zapsat do pořadníku, který byl vyvěšen v jemnické mateřské škole
od 19. ledna. Většina rodičů této nabídky využila a bez zbytečného čekání a prostojů se
zúčastnila zápisu v jedné ze 4 tříd, kde zápis probíhal.
Celkově se ho zúčastnilo 51 šestiletých dětí, z toho 21 děvčat. 9 dětí navštívilo zápis
již podruhé, poněvadž loni měly odklad docházky z důvodů zdravotních či školní zralosti.
Rodiče 5 dětí vyplnili a podali žádost o odklad povinné docházky na školní rok 2015/16.
Termín vyřízení žádosti je do konce května.
Jemnickou školu by mělo v příštím roce navštěvovat 9 žáků přespolních, a to z obcí
Menhartice, Pálovice, Kostníky, Lhotice, Chotěbudice, Chvalkovice a Županovice.
Zápisové komise ocenily velmi dobrou připravenost dětí a tímto také děkují učitelkám
jemnické MŠ za spolupráci.
Bedřich Bulín, zástupce ředitele
Den otevřených dveří
Dne 23. 2. 2015 se v Základní škole v Jemnici konal Den otevřených dveří. Do školy
zavítalo kolem 120 rodičů, dětí, prarodičů, tet, strýců... Příznivci školy si v dopoledních
hodinách mohli navštívit jednotlivé třídy a kouknout se, jak probíhá výuka. Odpoledne si
mohli vyzkoušet různé aktivity a vrátit se do školních let.
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Mezi zajímavé aktivity patřila hra na interaktivní tabuli, poznávání vycpaných živočichů,
zpívání s malým žákovským sborem a mnohé další. Zájem vzbudila prohlídka tělocvičny.
Celá nová velká tělocvična totiž prošla velkou proměnou, jako i podlahy, světla, lavice
a tabule ve třídách.
Aby nám lidé nebloudili po naší nově zrekonstruované škole, doprovázeli je žáci
z 6. až 9. ročníků.
Za daný počet splněných úkolů ve třídách dostali účastníci náramek. Získané náramky ukázali ve školní jídelně, kde na ně čekalo malé vysvědčení s výtečnou kávou, čajem
a buchtou, které připravily naše paní kuchařky. Příští rok se na Vás budou opět těšit žáci
a zaměstnanci školy.
Monika Fukalová 8.B, Sára Šestáková 8.B
*****
Žáci v 9. A po porovnání tří překladů básně Paula Verlaina Žena a kočka dostali zajímavý úkol. V malých skupinách tvořených buď chlapci nebo dívkami měli vymýšlet, k jakému
zvířeti by přirovnali druhé pohlaví - buď vzhledově, nebo i vlastnostmi. Tuto hodinu vedla
a úkol zadávala studentka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích Terezka Malotínová, která je zde na praxi. Nečekala, stejně jako já, s jakými „zkušenostmi“ vyrukuje jedna
chlapecká skupina, která svůj názor na ženy svérázně ztvárnila formou básně.
Jitka Strebeľová
Pavouk
Tak jak pavouk svoje sítě napíná
a čeká na oběť svou,
tak i žena čeká na muže, který jí spadne do klína,
a zahalí ho černou tmou.
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Tak jak pavouk kolem oběti obchází
a mučí ho pohledem zlým,
tak i žena si muže předchází
a očaruje ho šarmem svým.
Jak pavouk oběti polibek smrti dá,
tak žena mužovi prstýnek navleče,
mužův život konec tak má
a žena ho do hrobu dovleče.
Autory básně jsou F. Tobolka, J. Šesták a K. Havlíček
Recitační soutěž
Dne 19. 2. 2015 se, jako každoročně, konalo školní kolo recitační soutěže. Zapojilo se
15 recitátorů. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie, 1. kategorii tvořily 6. a 7. ročníky
a 2. kategorii 8. a 9. ročníky. Žákovské přednesy hodnotily dvě poroty, a to žákovská
a učitelská. V žákovské porotě zasedli: Sára Šestáková, Monika Fukalová, Tereza Sedláčková, Denisa Abrhámová a Martin Švanda. Mgr. Jana Petráková, Mgr. Jitka
Strebeľová a Mgr. Martin Švanda tvořili učitelskou porotu. Obě poroty se v hodnocení žáků
z velké části shodovaly. Bylo těžké vybrat toho nejlepší recitátora. Dva nejlepší z každé
kategorie jeli na okresní kolo, které se uskutečnilo 25. 2. 2015.
Umístění ve šk. kole podle učitelské poroty dopadlo následovně:
1. kategorie
1. místo - Šimon Tkadlec (7.B)
2. místo - Eva Feldbabelová (6.A)
3. místo - Lenka Kotounová (7.B)
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2. kategorie
1. místo - Filip Tobolka (9.A)
2. místo - Věra Fuksová (9.A)
3. místo - Neshybová Anita (9.A)
Doufáme, že příští rok se zúčastní ještě více recitátorů s tak velice dobrými výkony.
Děkujeme za účast a zážitky přednesů. Výhercům gratulujeme a přejeme další úspěchy nejen v recitaci. Nesmíme s díkem zapomenout na skvělé publikum, které každého recitátora
odměnilo silným potleskem.
Monika Fukalová, 8.B
*****
Žáci měli za úkol napsat tři čtyřverší na libovolné téma.
Jsem kluk z Jemnice,
chytla mě zimnice.
Mám rád legraci
při učení i při práci.
Někdy mě učení nebaví,
protože jsem jak bez hlavy.
Jindy se učím rád,
i když škola není můj kamarád.
Vyšší a štíhlá postava,
sport je moje zábava.
To jsem já,
Šimon z ulice Lípová.

6 LV Tesař

*****
Kamarádka je nenahraditelná posádka.
Kamarádka je jako rozkvetlá zahrádka.
Kamarádka je ochranná ohrádka.
Kamarádka je zkrátka pohádka.
Sem tam je tam hádka,
ale krátká, hned je z nás zase rozkvetlá zahrádka.
Zkrátka je to krásná, přátelská hromádka.
Kupujeme si sladká lízátka.
Jsme jen dvě roztomilá děvčátka.
Kamarádka je jako do nebes vrátka.
Zastaneme se sebe, když se objeví šarvátka.
Kamarádka je překrásná láska.
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6LV – Honzírková

*****
Naše štěně
Naší mladé feně
narodilo se štěně.
Štěně krásně zbarvené,
chlupy mělo zvlněné.
Pořád někam běhalo
a přitom si štěkalo.
Včera honilo motýly,
ztratilo se na chvíli.
Pátrali jsme, pátrali
a všude ho hledali.
Našli jsme ho v pelíšku,
spalo pěkně na bříšku.
*****

6LV-Štanclová

V tom našem lese
jelen se pase.
Zajíc tu pobíhá,
srnka se usmívá.
Pod listy ježci spí,
podzim právě odbíjí.
Liška hrabe noru
dřív než v únoru.
Ke krmelci spěchají,
dobroty tam hledají.
Na každého zbude,
jaro brzy bude.

6LV-Krupil

*****
Kiara je náš pes,
co štěká přes celou ves.
Když srst její hladím,
hned náladu si spravím.
Občas zablýskne se v trávě,
protože celá bílá je.
Není velké překvapení,
že ve sněhu vidět není.
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Má hebký kožíšek,
je to náš rodinný mazlíček.
Všichni rádi ji máme
a vždy se s ní pomazlíme.

6LV-Štroblová

Mažoretky DDM Jemnice
Obyvatelé města si už zvykli, že jemnické mažoretky vystupují na mnoha kulturních
akcích v Jemnici i v okolí. Počátky mažoretek v Jemnici se tradují již od roku 1987, kdy pod
vedením paní Majerové vyrůstaly dnešní vedoucí kroužku a nyní své zkušenosti předávají
nové generaci. Být mažoretkou znamená spojit ladné držení těla, pochodování a pohyb ruky
při točení hůlkou, a to vše s úsměvem na tváři. Za každým vystoupením, které divák vidí, se
skrývá spousta hodin těžkého tréninku. Jemnické dívky se schází pravidelně v DDM nebo
v tělocvičně ZŠ, před soutěžemi je trénink intenzivnější.
Mažoretky jsou rozděleny v letošním roce do 3 skupin podle věku. V kategorii
nejmenších vystupují dívenky z mateřské školy a 1. třídy ZŠ. Tato skupina se jmenuje
„Sluníčka“. Tzv. kadetky zahrnují mažoretky 2. až 6. tříd a mají název „Hvězdičky“. Starší
dívky – seniorky si daly název „Lollipops“ – česky „Lízátka“.
Členky kroužku DDM Jemnice mají po celý rok nabitý program. Vystupovaly na různých
plesech v Jemnici a blízkém okolí. Zúčastňují se soutěží po celé republice. Z Prosenic si
odvezly 11 medailí - 1x zlato, 4x stříbro a 6x bronz. Velmi dobře se umístily i na soutěži
v Opavě. „Sluníčka“ zde obsadila ve své kategorii 1. místo. Na kadetky a seniorky zůstalo
čestné 4. místo. Další úspěchy: Fryšták - 3 medaile, Ivančice - 4 medaile a Brtnice - 1 medaile. Na jaře je čekají další soutěže po celé ČR.
DDM Jemnice pořádá 16. května 2015 na sokolovně již šestý ročník nepostupové
soutěže „O májovou korunku DDM Jemnice“. Více se o této soutěži budete moci dočíst
v dalším čísle Jemnických listů.
Dne 20. června pak můžete umění našich mažoretek vidět při slavnosti Barchan. Děvčata
nezahálí ani o prázdninách. Čeká je soustředění kroužku v Meziříčku.
Poděkování patří vedoucím mažoretek Renatě Matějkové a Emilii Linduškové, které se
dívkám věnují již několik let. Spolu se seniorkami sestavují skladby a navrhují kostýmy.
Řada dívek se pod jejich vedením naučila mít radost z pohybu, hudby a tance. Přejeme
vedoucím i členkám hodně úspěchů a elánu do další práce.
Pracovnice DDM Jemnice

Co se vlastně děje na zámku Jemnice
Během loňského roku (2014) navštívilo muzeum v zámku celkem takřka 1000 osob,
včetně dvou školních tříd jako doplněk výuky dějin XX. století a skautský oddíl v rámci táborového programu. Mimo to zde byla slavnostní akce k výročí II. světové války
a 2 loutková představení pro děti. Slavnosti se zúčastnily významné osobnosti - nejmladší
čsl. pilot, který létal jako pilot stíhač RAF se Spitfairem a před oslavou byl jmenován generálem v. v. České armády, v zastoupení MO velitel letectva České armády, bývalý vojenský přidělenec Francouzské republiky plukovník v. v. Bucherie, účastník bojů v Jugoslá22 / Jemnické listy / duben 2015

vii a mnozí další čestní hosté. Za Ozbrojené síly Slovenské republiky bývalý místopředseda
federálního svazu Vojenské obrody a poradce předsedy Slovenského svazu vojenské obrody pplk. v. v. Pavel Herna a další čestní hosté. Zámek rovněž navštívila vnučka osvoboditele
západních Čech a Plzně generála Pattona a zároveň dcera generála Pattona mladšího.
Již třetí rok probíhají opravy krovů a stropů poškozených dřevomorkou. Za tímto
účelem byly prostavěny cca 4 miliony z účelových dotací Ministerstva kultury. Jsou tak
opraveny tři čtvrtiny krovů (měřeno v souvislosti s plochou střechy), vloni byla opravena
takřka všechna okna zámecké budovy, čímž jsme docílili zvýšení tepelné pohody zámku,
vysušili jsme všechny sklepy zámku. Vlastními prostředky jsme opravili některé místnosti
zámku pro Vojenské muzeum, ve kterém vystavujeme zejména historii Československého
armádního sboru v Sovětském svazu a čsl. letců, kteří létali v RAFu (Královské britské letectvo). Toto muzeum bude letos rozšířeno o další místnosti. V objektech jsme zřídili WiFi
internet. Návštěvníci zde mají možnost vidět i text Mnichovské dohody, záběry z filmů
Tmavomodrý svět a Nebeští jezdci.
Jan Herna,Th. Dipl. - Cy, velitel ostrahy zámku Jemnice  

Krajská hospodářská komora zasedala v Třebíči
V pondělí 9. března 2015 se uskutečnilo zasedání představenstva
Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina v Třebíči v konferenčních
prostorách Hotelu ATOM. Nový systém výjezdních zasedání Krajské
hospodářské komory Kraje Vysočina do okresních měst, sídel Okresních
hospodářských komor, navrhl místopředseda KHK KV a předseda OHKT
Richard Horký. Cílem je větší poznání jednotlivých regionů, neboť Kraj
Vysočina vznikl jako novotvar z části Jihomoravského, Jihočeského
a Východočeského kraje.
Jednání zahájil předseda KHK KV Jaroslav Huňáček. Dále se zasedání účastnili
předsedové ostatních OHK společně s řediteli jednotlivých komor a členové představenstva
OHK Třebíč. Účastni byli za OHK Jihlava Jaroslav Huňáček a Tomáš Prchal, za OHK
Třebíč Richard Horký, Petr Šmejkal a Petra Maštalířová, za OHK Havlíčkův Brod Ludmila Dočkalová a Aleš Kadlec, za Pelhřimov Martin Plachý, Josef Fučík a Jana Vránová,
za Žďár nad Sázavou Jiří Novotný, Jaroslav Miklík a Dušan Čapek.
Hlavním bodem programu bylo schválení strategických cílů KHK. Po krátké věcné diskuzi došlo k jednoznačné shodě na prioritním strategickém cíli KHK KV - podpora dostavby pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany. KHK KV si uvědomuje socioekonomické dopady pro region, které by nastaly v souvislosti s ukončením provozu po skončení
životnosti stávajících bloků Jaderné elektrárny Dukovany.
Pan předseda Jaroslav Huňáček informoval o nominaci členů KHK do pracovních skupin při Regionální stálé konferenci, kdy za KHK byli schváleni: Jaroslav Huňáček do dopravní, Richard Horký do životního prostředí, Hana Šmidrkalová do zdravotní a Jiří Novotný do rozvoje.
Předseda KHK konstatoval, že mezi vedením Kraje Vysočina a KHK je velmi dobrá
úroveň spolupráce. KHK bude přicházet s dalšími konkrétními návrhy projektů mezi KHK
a KV. Po třech hodinách bylo jednání ukončeno závěrečným slovem předsedou KHK.
Petra Valová, projektový manažer
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Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc únor hasiči evidují 13 mimořádných událostí se zásahem jednotek požární ochrany. Z tohoto celkového počtu zásahů byly 2 požáry. První v obci Menhartice s přítomností
jednotek HZS Jemnice a JSDHo Jemnice. Jednalo se o požár plastové popelnice a kůlny, kde
byla popelnice umístěna. Druhý požár zachvátil podkroví rodinného domu po rekonstrukci
v obci Krasonice. Na tento požár ze stanice Jemnice byla povolána dvě družstva jako posilové jednotky s technikou CAS 32 (T815) a AP 27 (automobilová plošina). Jedna vážná
dopravní nehoda se zraněním řidiče se stala na silnici II/408 z Jemnice směrem na Dačice.
Zde spolupracovala jednotka HZS Jemnice s jednotkou HZS Dačice.
nprap. Milan Šerka HZS Kraje Vysočina stanice Jemnice

Chodci v silničním provozu
Velmi často dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám, jejichž účastníky bývají
také chodci. Jedná se o jedny z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, kteří si vlastní nebezpečí mnohdy ani neuvědomují.
V loňském roce šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 129 dopravních nehod s účastí
chodců. Při těchto nehodách zemřeli tři lidé. Samotní chodci zavinili celou třetinu nehod.
V sedmnácti případech policisté zjistili, že chodci byli pod vlivem alkoholu. Od počátku
letošního roku do konce února šetřili policisté v Kraji Vysočina již devatenáct dopravních
nehod, na kterých měli účast chodci. S cílem předejít dalším zbytečným nehodám, jejichž
přímými účastníky jsou chodci, je důležité připomenout veřejnosti některá základní pravidla.
Pro chůzi musí chodec užít chodník. V místech, kde chodník není nebo je špatně schůdný,
může chodec využít k chůzi silnici. Po komunikaci by se měl chodec pohybovat tak, jak to
nařizují předpisy, vždy na správné straně vozovky. Pokud jde chodec po silnici, musí jít při
levém okraji. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při
snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných
a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
Chodec, který chce přejít komunikaci a má v dosahu 50 metrů přechod pro chodce, nadchod nebo podchod, musí přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí
vpravo. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před
vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil
sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet
vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí
jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. Osoba pohybující se
na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku
nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
Chodci sami mohou přispět k větší bezpečnosti silničního provozu a to třeba tím, že
budou mít na paměti pravidlo, které zní: „Vidět a být viděn.“ Reflexní prvky na oblečení by
měly být dnes již samozřejmostí, vždyť jejich použití zvyšuje viditelnost chodce ve tmě až
na vzdálenost dvě stě metrů. Ke zvýšení své viditelnosti může chodec použít také svítilnu.
To, že je chodec v silničním provozu lépe vidět, snižuje riziko dopravní nehody.
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
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Služby LPS stomatologické – 4. 4. – 26. 4. 2015
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
so
ne
sv
so
ne
so

4.4.
5.4.
6.4.
11.4.
12.4.
18.4.

MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MDDr. Chalupová Martina
MDDr. Chvátalová Martina

ne
so
ne

19.4. MUDr. Machová Eva
25.4. MUDr. Machová Eva
26.4. MUDr. Klíma Petr

Husova 898, Náměšť n/Osl.
Husova 898, Náměšť n/Osl.
Husova 898, Náměšť n/Osl.
Husova 898, Náměšť n/Osl.
Svatopluka Čecha 39, Třebíč
JPL 07, s.r.o.,
Gymnazijní 344, Mor. B.
Husova 898, Náměšť n/Osl.
Husova 898, Náměšť n/Osl.
MUDr. Kučerňák Z.,
První brněnská strojírna,
Průmyslová 162, Třebíč

568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 843 698
568 420 737
568 620 248
568 620 248
568 804 730

Bc. Veronika Ramachová

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
ve středu 25. února jsme se v knihovně
„setkali s tajemnem“ prostřednictvím
sympatické astroložky a spisovatelky Olgy Krumlovské. Velmi mile nás
překvapil velký zájem o tuto besedu –
nejprve jsme se seznámili s celou knižní
tvorbou autorky, následovaly horoskopy
jednotlivých znamení pro následující rok
a ve druhé části besedy, tak jak všichni
nejvíce očekávali, byl čas na osobní dotazy. Závěrečná autogramiáda a odpovědi
na ještě osobnější dotazy byly už jen
příjemnou tečkou za celým večerem.
Z nových knih:
Krumlovská Olga – Karmická astrologie: známá autorka dává v knize čtenářům
návod, jak zjistit snadno a jednoduše svůj
životní úkol – neboli karmu, či osud.
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Vondrušková Alena, Vondruška Vlastimil – Církev: výpravná encyklopedie věnovaná
vývoji křesťanství v Čechách a na Moravě.
Grün Anselm - Zastavení mého života: autobiografie spirituálního autora.
Svoboda Libor – Cesty za svobodou: monografie věnovaná problematice kurýrů
a převaděčů v době studené války.
Trávníčková Dana – Příběh černé Afriky: kombinace literatury faktu s osobním cestovatelským svědectvím.
Formanová Martina – Případ Pavlína: dramatický příběh světoznámé české modelky
a jejích rodičů.
Hartl Patrik - Malý pražský erotikon: román o lásce, díky nekonformnímu nadhledu
a smyslu pro humor určený i těm, kteří bývají ke knížkám o lásce zpravidla nedůvěřiví.
Weir Andy – Marťan: je nejslavnějším mužem na Zemi. Má to však háček, není na Zemi...
Před šesti dny se Mark Watney jako jeden z prvních prošel po Marsu. Teď je přesvědčený,
že bude prvním člověkem, který tam zemře. Vědecko-fantastický román.
Připravujeme:
duben – besedy pro 1. stupeň ZŠ
30. března – 3. dubna – Velikonoční kvíz pro ZŠ

Pracovnice městské knihovny

Život po životě
Každé poctivé dílo obvykle přežívá svého autora: napsaná kniha, namalovaný obraz,
vyřezaná či z kamene probuzená postava. Tvůrce „odchází“, jeho umělecká výpověď
zůstává a dále promlouvá. Co platí o věcech, tím více se vztahuje na člověka: žák předává
dále získanou moudrost od svého učitele, učedník um svého mistra, děti lásku svých rodičů.
V jemnickém farním kostele sv. Stanislava i na místním hřbitově můžete zhlédnout
několik plastik z díla akademického sochaře Jaroslava Šlezingera. Na význam jeho
celoživotního díla i obdivuhodného svědectví života našeho rodáka zvláště poukázal ministr kultury Daniel Herman, když jej spolu s několika dalšími osobnostmi ocenil titulem:
Rytíř české kultury. /Praha - Národní divadlo - 27.2.2015. /
I když mu mimořádná pocta byla udělena „In memoriam“, tato skutečnost nijak neoslabuje její význam, ba naopak. Zdůrazňuje nadčasovost umění, krásy a pravdy.
Je dobře, když si národ váží těch, kteří stáli za svou pravdou a byli ochotni pro ni snášet
křivdy a přinášet oběti. Také další vyznamenaná - zpěvačka Marta Kubišová - byla kdysi
umlčena totalitní mocí, ale svůj talent si vzít nedala. Dál svěřenou hřivnu uplatňovala v úzkém kruhu svých věrných, kteří se s ní nebáli setkávat, i když byla na indexu nežádoucích
osob tehdejšího totalitního režimu. Na rozdíl od našeho sochaře jí však bylo nakonec
dopřáno, aby své životní ocenění mohla osobně převzít. Boží mlýny melou pomalu, ale
jistě. I posmrtná rehabilitace je poselstvím pro všechny, kteří - ač zdeptáni - si uchovávají
naději, že jejich dobré a ušlechtilé postoje neupadnou v zapomenutí. Naštěstí před Boží
pravdou nelze skrýt ani dobro ani zlo. Ona zachytí a vynese na světlo světa i ty skutečnosti,
které na zemi zůstaly skryté. Nemusíme se proto trápit, když naší pozemské - lidské spravedlnosti - ledacos unikne. Před tou nebeskou - vševědoucí - se tak již nestane. Tou je každá
slza či kapka krve zachycena a zvážena. A to nejen kvůli potrestání viníků, ale i k jejich
záchraně. Bůh totiž - naštěstí od mnohých z nás - není nějaký Zoro mstitel, kterému jde
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o pomstu, ale především o záchranu všech. Proto každý člověk, který přešel branou smrti
na onen svět, má možnost vidět zlo, které způsobil nebo mu nezabránil, aby toho mohl
litovat a přijmout nabídnutou očistu. Aby mohl člověk vstoupit do společenství s Bohem
a spasenými lidmi, musí nejprve vidět a poznat pravdu o sobě - rozpoznat zrno od plev, dobro od zla. Teprve pak je možné, aby se člověk ztotožnil s Božím viděním uplynulého času
a mohl přijmout nabídnuté milosrdenství. Bez tohoto prozření a následného kajícího postoje
nelze vstoupit do společenství s druhými, ani se samotným Stvořitelem. Proto dovršení
dějin na konci časoprostoru přepokládá nové stvoření světa a také obnovení těch, kterým
jejich duchovní bytí Bůh zviditelní ve vzkříšení těla. Stručně řečeno: Aby mohl člověk
vstát z mrtvých do věčného bytí, musí v něm být nejprve vzkříšen syn Boží, druhý Kristus.
/Christianus - alter Christus./ Bible tuto pravdu vyjadřuje slovy: „Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou
povoláni k životu.“ /1 Kor 15, 22/
Velikonoce jsou oslavou života, který není pod mocí smrti, protože je dílem Boží věčné
vlády v nás. V tomto duchu nás vyzval papež František k iniciativě „24 hodin pro Pána“.
Ve skutečnosti máme stále žít tak, aby pánem našeho života byl Pán. Na skutky Boží lásky
zjevené v lidství Ježíše, která se neleká ani smrti křížem, je každá forma smrti krátká. Dílo
Lásky je nesmrtelné. Všichni máme šanci žít věčný život ve vzkříšeném Kristu a společně
volat: Aleluja, živ buď nad smrti zvítězitel!
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Starý hrad aneb Jak Modrácký kopec ke jménu přišel
(2. část)
Král s obavami očekával den, kdy čert bude plnit svůj slib. Záležel na něm jeho celý
další osud. Den začal stejně jako každý jiný. Jen se však setmělo, zvedl se silný vítr
a spustil silný déšť. Za rachotu hromů a světla blesků se čert pustil do díla. Práce mu šla
dobře od ruky, ale jen do té doby, než narazil na tvrdou skálu. Noc rychle utíkala, studna
byla stále hlubší a hlubší, ale voda ne a ne se ukázat. Skála statečně odolávala náporu rohatého. Ten se pořádně zapotil – dělal vše, aby tu třetí podmínku splnil. Zdálo se, že bude
s prací včas hotov, protože skála konečně povolila. Zbývalo již jen rozbít poslední kámen,
co ležel na prameni, a dílo bylo hotovo. Ale vtom...
Metoděj byl ranní ptáče, a to své apoštolování konal horlivě a svědomitě. Vstával časně
ráno a ještě za tmy, dříve než kohouti zakokrhali, odsloužil mši svatou, aby přes den měl
více času na své žáky a ovečky. Tu noc, co čert kopal studnu, měl zvláště nepokojný spánek. Venku to burácelo, jako kdyby se čerti rojili. Když k ránu bouře trochu ustala, vstal
a protože neměl na spánek ani pomyšlení, dal se cestou ke kostelíku s tím, že dnes mši
odslouží dříve než jindy. Všechno kolem ještě spalo. I ti kohouti jako by zapomněli na svou
povinnost ohlásit ráno. Nečekal na pomocníky a začal sloužit mši sám. Když se dostal až
k evangeliu, ozvalo se silné zaburácení a pak to kostelíkem i zemí kolem něho silně otřáslo,
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jako kdyby bylo zemětřesení, nebo něco těžkého dopadlo na zem. Bylo to tak silné, že se
probudili všichni obyvatelé v širokém okolí.
Probudil se také Svatopluk, který před samým ránem únavou usnul. Když mu Metoděj
vyprávěl kdy a co se přihodilo, hned věděl, že čert smlouvu nedodržel. A také ano. Když biskup začal číst evangelium, dostal rohatý hrozný vztek, že prohrál, popadl kámen, který ležel
na prameni a který mu nedovolil dílo dokončit, obrovskou silou ho vyrval ze země a praštil
jím o protější kopec. Kámen při pádu obnažil část kopce a v odkrytém místě bylo vidět
modrý kámen, jaký se nikde jinde v okolí nenacházel. Lidé usoudili, že změnil svoji barvu
stejně, jako mění svoji barvu ta část těla, do které jsme se uhodili a kdy se vytvoří modrá
podlitina - modřina. Proto od té doby kopci říkají „Modrácký kopec“. Silným otřesem se
uvolnil pramen a voda pomalu začala plnit studnu. Král měl po starostech. Co ho nejvíce
těšilo, že peklo přišlo o tu jeho duši.
Studna byla hluboká, ale vody v ní nikdy mnoho nebylo. Zato ale byla chutná a dala
se použít ke všemu. Ať ji stavitelé prohlubovali sebevíce, vody nepřibylo. A tak král začal
věřit, že ho čert trestá za prohranou sázku. Stavba hradu rychle pokračovala a za pár měsíců
byl dokončen. Stavitelé, řemeslníci i prostí lidé odešli tam, kde jich bylo zapotřebí ke stavbě
dalšího hradu. Zůstala jen posádka, která měla za úkol chránit krajinu před nepřítelem.
Když pak po čase Svatopluk bezestopy zmizel, ujali se vlády jeho tři synové. Nedbali
otcových rad a soupeřili mezi sebou o vládu. Sporů využili nepřátelé, vpadli na Moravu
a zemi bez odporu plenili. Nadarmo hořely strážní ohně, nadarmo se ozývaly válečné rohy,
které svolávaly bojovníky do zbraně. Nadarmo položili život obránci starého jemnického
hradu. Nepřítel nešetřil nikoho, ani dětí. Z povzdálí se díval na dílo své zkázy a teprve, když
měl jistotu, že již není co hasit, vrátil se domů s bohatou kořistí. Zkázu přežil jen kostel
v Podolí, protože Frankové křesťanské kostely nevypalovali.
Co nezničil nepřítel a oheň, to zničil čas. Jen studna překonala věky. Jedni tvrdí, že byla
v užívání jen do té doby, než se na zbořeništi začalo stavět hrazené město, pak, že ji zasypali. Další tvrdí, že byla zasypána až při stavbě nové školy. Z toho vyplývá, že starý hrad měl
být postaven v západní části úzké ostrožiny, v místech, kde bylo později postaveno hrazené
město. Nikdy v minulosti se nevyskytl názor, byl v místě, kde stojí nynější zámek.
Je dost takových, kteří se domnívají, že poničený hrad krále Svatopluka chtěl později
obnovit Svatopluk Jemnický († 1200), syn údělného knížete Vratislava Brněnského a bratr
údělného knížete Spytihněva Brněnského, když byl v letech 1189 - 1192 a 1194 - 1198
knížetem brněnského (respektive jemnického) údělu. Jak jiná říká pověst, tento jeho počin
utvrdil pražského knížete Otakara v tom, že údělná knížata na Moravě se chystají zbavit ho
vlády. Rozhodl se proto předejít je, knížata uvěznit a úděly zrušit třeba i silou.
Svatopluk žil za svého pobytu v Jemnici v románském dvorci v Podolí, který předtím
občas, nikoliv trvale, používala královna vdova Svatava Polská. Dvorec i okolní krajina
byly součástí jejího vdovského věna. Zde v bezpečí pobývala se svým nejmladším synem
a setkávala se se svými znesvářenými syny a vnuky. Odtud usmiřovala své znepřátelené
příbuzné. Později ho obývali někteří její synové, vnuci a další Přemyslovci, např. Jaromír
Jemnický, syn Bořivoje I. Také dočasně sloužil knížeti Děpoltu I., na kterého nevybyl obvyklý úděl na Moravě, a tak mu otec přidělil vládu nad územím okolo Jemnice. Ale o tom
až jindy.
Jiné to bylo s kostelem. Ten byl ke svému účelu používán až do druhé poloviny
18. století, kdy byl z důvodu špatného stavu zbořen, Zůstala stát jen válcová věž, která
sloužila jako zvonice. Jak kostel vypadal, ukazuje níže uvedená rekonstrukce.
Za dobu svého trvání prošel kostel několika, nejspíš třemi stavebními úpravami. Ko28 / Jemnické listy / duben 2015

lem roku 1100 se stal součástí areálu výše zmiňovaného románského dvorce. Byla k němu
na západě přistavěna válcová věž a na úrovni obytného přízemí obytné budovy došlo k jejich
propojení prostřednictvím nadzemní spojovací chodby. Že se jedná o přístavbu, naznačuje
např. to, že neleží na stejné ose jako kostel. Také se traduje, že když kníže Soběslav nechal
na paměť vítězství v bitvě u Chlumce stávající kostelík na Řípu opravit a rozšířit o západní
kruhovou věž, jako předloha mu sloužila rotunda v Jemnici, kterou znal z doby, kdy tam
přebýval se svou matkou královnou vdovou Svatavou. Věž sloužila dvěma účelům. První byl církevní. Přístavbou se zvětšil prostor kostela a vznikla nová tribuna, kde při mši,
odděleně od ostatních účastníků, sedávali příslušníci vládnoucí rodiny. V druhém případě
měla funkci obrannou. Při napadení dvorce mohlo z oken až osm lučištníků bezpečně střílet
na nepřítele a z krytého ochozu nad okny na něj házet kameny, podařilo-li se mu proniknout
až k věži. Věž u kostela také symbolizovala, že se jedná o kostel farní, kde se konají křty,
svatby a pohřby.
Dalšími úpravami kostel prošel v době, kdy obytná budova dvorce byla přestavěna
na kostel sv. Jakuba. Stal se tedy součástí tohoto kostela. Úpravy byly malé a spočívaly jen
v propojení rotundy s novou kostelní lodí na úrovni přízemí.
Zdroje: Vyprávění Marie Uhrové, provdané za Jana Kačenku, které zaznamenal její
vnuk Ing. Karel Bakeš
Napsal a rekonstrukci rotundy provedl JUDr. František Kačenka

Ještě dnes budeš v ráji
Slib je to hodně nadsazený. Pochybuju, že ho někdy někdo dovedl splnit. Slibovači rájů
to ovšem nemají lehké. Komunisté slibovali ráj v zemi za půl století, ze slibu zůstalo kulové. Liberální kapitalisté chtěli být lepší, a tak jej slibovali už za pouhou čtvrtinu. A pořád
nic. Jsou takoví, kteří slibují ráj po smrti. To je rafinované. Podvod jim nedokážete. A tak se
pomalu smiřuju s tím, že se už do ráje nepodívám.
Naštěstí znám jedno město: tam každý, kdo chce, může být V Ráji ihned. Uhádli jste.
Je to Jemnice. Stačí sem dojet autobusem. Jemnice by si na své webové stránky měla dát
reklamu: Sotva vystoupíte z autobusu, octnete se V Ráji. Už ale slyším vaše dotěrné otázky,
proč se to místo u rybníka tak nazývá? Co tam bylo dřív? Odpověď na tyto dotazy bohužel
nemám.
Jak už víte, dávám přednost věcem nepraktickým. Například bych se chtěl konečně
dopátrat, co to ten ráj je. Je to místo, kam se může? Či jen fata morgana: marné pátrání
po ztraceném štěstí? Skoro se mi zdá, že je to takové nekonečné přibližování. V mých snech
bývá ráj neočekávanou cestou, cestou domů. Tak jako když v plotu objevíte vrátka, kterých
jste si dosud nevšimli. Kampak asi vedou? Nejspíš nazpět do dětství. Kdo to pro JL dovede
popsat líp než pan Kopeček!
Vžijme se teď ale do průměrně inteligentního a patřičně vybaveného turisty, který dojel
autobusem Brno – Dačice. Utrmácen dvouhodinovou jízdou cítí akutní potřebu. Jeho první
kroky zamíří k domku označeném gotickým názvem stanice. Tuší, že by se tam mohlo
nacházet něco, čemu se u nás cudně říká „sociální zařízení“. Držíme mu palce. Snad nebude zavřené a snad ho neodradí stav, ve kterém je zanechaly předchozí návštěvy. Bylo by
škoda, kdyby mu pozvracené kachličky či dveře hned na začátku zkazily dojem z výletu
do Jemnice. Ovšem, když se to tak vezme, návštěvník středověku nemůže čekat, že bude
všude uklízeno. Jestli však bude chtít zjistit, jak se dostane o město dál a pokud si to předem
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neověřil na www.idos.cz, nemá na našem autobusovém nádraží šanci. Nikde není tabule,
která by ho informovala o dalších spojích. Nepomůžou mu ani špatně nalepené, částečně
zastaralé a nejčastěji potrhané jízdní řády.
Leč doufejme, že i za těchto podmínek proběhne prohlídka Jemnice hladce a bez
zbytečného bloudění. Věříme, že jemnická zákoutí si našeho výletníka podmaní svým
šarmem. Jakmile projde brankou do parku a pustí se královskou cestou kolem zámku, je
vyhráno. Ať už pak zajde rovnou do myší díry, nebo dojde na náměstí okolními uličkami,
všude na něho bude čekat něco, co se jinde tak hned nevidí. Stačí, abychom ho poslali do bývalého židovského gheta, ke kamenné baště v hradbách, či k mostu mezi dvěma
středověkými branami. Náš poutník se neubrání úžasu a bude mít dlouho na co vzpomínat.
V hlavě mi ale ještě dlouho bude vrtat ten ráj. Nasadil jsem si ho tam jako brouka. Než
dopíšu tento článek, mohl by mi někdo laskavě říct, čím se ráje odemykají? Může se stát
klíčem důvěra v dobrotu? Může jím být odměna za lásku? Za vytrvalost? Padesátá pátá
súra koránu nazvaná Ar-Rahmán (Slitovník) líčí slasti, které čekají na bohabojné, pokud
zůstali věrni. Onen blažený stav je tam popisován v barvitých metaforách, které všechny
mají jedinou funkci: vzbudit v posluchači touhu odevzdat se do laskavých rukou Milostivého a Milosrdného. Představuju si sám sebe, jak utrmácen po dlouhém harcování se ptám:
Kdepak tě najdu, jak se mám k tobě dostat? A doufám, že Pán mi odpoví: copak ty nevíš,
blázínku, že už ve chvíli, když jsi začal hledat, byls u mne?
Milan Růžička

2. světová válka a její konec
2. část

V průběhu války obyvatelé museli dodržovat povinnost v noci důkladně zatemňovat
okna svých obydlí i jiných budov. Rovněž bylo zakázáno používat jakékoliv zdroje světla
ve venkovních prostorách. Toto se vztahovalo i na noční jízdy vozidel všeho druhu. Povolen byl jen nepatrný průzor na světlometech nebo lampách. Důsledně byla tato nařízení
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kontrolována a porušení se tvrdě trestalo. Zvláště ke konci války to bylo z důvodu čím
dál častějších nočních útoků bombardérů spojeneckých letadel. Další šikanou, jak bychom
dneska řekli, byl zákaz poslouchání zahraničních rozhlasových stanic. Na knoflíku ladění
každého radiopřijímače musela viset cedulka s výstrahou (viz foto originálu).
Ač se však okupanti snažili sebevíc, i přes vyhrožování a kruté tresty v lidech bujela
nenávist a odpor. Několik odvážných vlastenců (také z Jemnice) se aktivně podílelo na činnosti v odbojové organizaci Obrana národa. Bohužel ale „zásluhou“ konfideltů a udavačů se
je podařilo gestapu vypátrat a zaplatili za to nejvyšší cenu. Jejich jména čteme na pomníku
obětí 2. sv. války na místním hřbitově a je po nich také pojmenováno v Jemnici několik ulic.
Okupantům se ale i přes veškerou lživou propagandu a represe nedařilo tajit skutečnost, že
se jejich porážka blíží. Lidé mohli sledovat už i denní přelety spojeneckých bombardérů
ve velké výšce. Tyto tzv. svazy útočily hlavně na střediska válečného průmyslu v Německu,
ale také na našem území. Působily velké materiální škody, bohužel rovněž i ztráty na lidských životech civilních obyvatel.
S jedním takovým přeletem bombardérů souvisí i sestřelení německé stíhačky BF109,
zhruba jeden kilometr jižně od Ostojkovic u lesa za Hříběcím rybníkem. Bylo to 24. 8. 1944
ve 12.45 hodin. Lidé z vesnice, hlavně ti, co zrovna pracovali na okolních polích, uslyšeli
řev leteckých motorů a výstřely. Vzápětí uviděli dvě letadla ve vzdušném souboji letící nízko a obrovskou rychlostí. Pronásledované letadlo se řítilo k zemi a po jeho dopadu se ozval
mohutný výbuch a objevil se sloup černého kouře. Trvalo to prý celkově asi dvě minuty.
Americký stíhač, který sestřel provedl, patřil k ochrannému doprovodu bombardérů a pustil
se za jedním z německých stíhačů, kteří konvoj napadli. Potom prý ještě jednou nad místem dopadu zakroužil (podle některých svědectví si asi úspěšný sestřel fotil), nabral výšku
a ve směru na SV odletěl zpět, odkud před chvíli oba přiletěli. Netrvalo dlouho, letadlo
ještě hořelo a na místo se seběhli lidé z vesnice a okolních polí. Poté, co se zpráva nějakým
způsobem donesla do Jemnice, proudily odtud až do večera davy lidí. Ti, co se vydali pěšky,
šli po (v té době už moc nepoužívaných) tzv. stezkách. Tyto začínaly v ulici Na Pořadí, odbočovaly k západu mezi domy, pokračovaly poli okolo tzv. Náckovy kapličky, nad Novým
rybníkem, dále po loukách okolo Farského a Hříběcího rybníku. Byla prý od množství lidí
v trávě úplně vyšlapaná cesta a na zničené letadlo byla asi zajímavá podívaná. Ne však
určitě na pozůstatky pilota rozmetané výbuchem po okolí.
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Přeneseme-li se v dění o více jak 6 měsíců dále, bylo už o výsledku války takřka rozhodnuto. Už i na úplném konci, ale někteří fanatici stále věřili v zázračný obrat a stále bojovali, kladli houževnatý odpor a odmítali se vzdát. Dne 7.5.1945 byla konečně podepsaná
ve Francii bezpodmínečná kapitulace. Pro ilustraci přikládám fotokopii originálu letáku,
které byly shazovány z letadel vítězů, a povalovalo se jich ještě dlouho všude plno.
František Železný

Kulturní přehled
4.4.2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas, Velikonoční párty

5.4.2015
20.00 hodin
		

Velikonoční taneční zábava – hraje Spektrum
- KD Jemnice
- pořadatel DELTA

8. 4.2015

Přednáška na téma: Rozkvetlá Jemnice
- květiny v zahradách a ve městě
- přednáší: doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. a doc. Pavel Šimek
+ Zahradnická fakulta MENDELU Jemnice
- velká zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

		
		
		
		
11.4.2015
16.00 hodin
		

1. informativní schůzka zájemců o účast v průvodech
při slavnosti Barchan
- areál jemnického zámku, pořadatel město Jemnice,
www.barchan.jemnice.cz

11.4.2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt, Lemond party

15.4.2015
15.00 – 17.00

Den otevřených dveří v ZUŠ
- ZUŠ v Jemnici, Husova 96, Jemnice

18.4.2015
20.00 hodin
		
		
		

Večer s Halinou Pawlowskou
- paní Halina Pawlowská je česká spisovatelka, scénáristka,
publicistka a vydavatelka
- vstupné 150,- Kč, předprodej TIC Jemnice, 721 508 737
- kino Jemnice, pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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18.4.2015
21.00-05.00
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Bubu (Karel Janoušek), 4. noc splněných přání,
večer pro všechny generace

22.4.2015
16.00 hodin
		

Beseda s PhDr. Martinou Veselou
- téma: Svět dětí II., velká zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

25.4.2015
8.00 - 10.00
		
		
		
		
		

Jarní pochod ke Dni Země
- start u skautské klubovny; trasy 10, 15, 25 a 40 km
- na trase hry a soutěže o ceny; připraveno bude i malé lanové centrum
- bude zpřístupněna věž kostela sv. Stanislava;
v cíli se můžete těšit na občerstvení
- startovné 30,- Kč, pro účastníky s vlastními turistickými holemi 20,-Kč
- pořadatel Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Jemnice

25.4.2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy Cooper, Jagermeister party

30.4.2015
19.00 hodin
		
20.00 hodin
		

Pálení čarodějnic
- scénka před budovou bývalého soudu (u kostela sv. Stanislava)
- následuje lampionový průvod na bývalý PS útvar
- zažehnutí vatry, občerstvení zajištěno, možnost opékání „buřtů“
- pořádají Mladí za rozvoj, o.s. a skupina historického šermu Lucemburk

1.5.2015

Jízda výletního vlaku SVDJZM – prvomájové jízdy

1. 5. 2015
14.00 hodin
		
		

Jemnická palačinkiáda
- tradiční soutěž v pojídání palačinek na čas bez použití rukou
- dopravní hřiště Jemnice
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz

1. 5. 2015
14.00 hodin
		

Sportovní odpoledne
- sportovně - zábavné odpoledne, soutěže o ceny
- dopravní hřiště Jemnice, - pořadatel MO KSČM Jemnice

1.5.2015
17.00 hodin
		

Vernisáž výstavy „2. světová válka na Jemnicku“
- vestibul KD
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

Program ČT2 – pořad Folklorika - dokument z historické slavnosti Barchan 2014
2.5.2015 - 10.00 hodin
6.5.2015 - 11.50 hodin
2.5.2015
		

MTB Jemnice „O putovní pohár Barchanu“
- 8. ročník závodů horských kol, start a cíl u KD v Panenské
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- závodní trasy v délce 10, 20 a 52 km, nezávodní fitness trasa
v délce 20 km, závod odrážedel
- bohatý doprovodný program - skákací hrad, trampolína,
střelba z paintballových značkovačů, …
- informace a propozice na stránkách www.mtb-jemnice.cz nebo
www.facebook.com/mtb.jemnice
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice

2.-17.5.2015
		
		
		

Výstava – 2. světová válka na Jemnicku
- otevřeno: Po – Pá 9.00 – 16.00; So-Ne 9.00 - 14.00 hodin
- vestibul KD
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

2.5.2015

Paintball Open day

Připravujeme:
16.5.2015
22.5.2015
23.5.2015
24.5.2015
30.5.2015
30.5.2015
30.5.2015
30.5.2015

O májovou korunku DDM Jemnice – soutěž mažoretek
Akordeonový koncert žáků ZUŠ
Dětské rybářské závody
Rybářské závody O putovní pohár Barchanu
Jízda výletního vlaku SVDJZM
Den dětí
Mezi stromy – dobrovolnická akce zaměřená na kultivaci letního kina
Hudební slavnosti – ZUŠ a Plavci

Velikonoce 2015
28.3.2015
28.3.2015
29.3.2015

Jemnice - Velikonoční zpověď 9.00 – 10.00
Setkání mládeže s biskupem o. Vojtěchem
Květná sobota - Brno - katedrála: 8.30 - 17.30
KVĚTNÁ NEDĚLE
				

Jemnice: 8.00 a 9.45
Budkov: 11.15		

Rancířov: 16.30

2.4.2015		

ZELENÝ ČTVRTEK

Budkov:

17.00		

Jemnice: 19.00

3.4.2015		

VELKÝ PÁTEK		

Jemnice: 15.00		

Budkov: 17.00

4.4.2015		
BÍLÁ SOBOTA - Velikonoční vigilie
					
Budkov: 19.00		

Jemnice: 21.00

5.4.2015		
neděle		

Rancířov: 16.30

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Jemnice: 8.00 a 9.45
Budkov: 11.15		

6.4.2015		
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ Jemnice: 8.00 a 9.45
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Budkov: 11.15

Turnaj v mariáši O pohár starosty SDH
V sobotu 21. 2. 2015 proběhl v restauraci Na Podolí 9. ročník turnaje v karetní hře
v mariáši. Na letošní ročník se přihlásilo 19 hráčů. Hrálo se pět kol, každé kolo po dobu
jedné hodiny. Po ukončení poslední herní hodiny rozhodčí spočítali body u jednotlivých
hráčů a bylo stanoveno pořadí. Výsledky na medailových pozicích jsou následující:
1. místo pan Nevral
2. místo pan Pospíchal
3. místo pan Kantner
Za SDH Jemnice Milan Šerka

A tleskalo se vestoje…
Kdo šel 8. března v podvečer Tyršovou ulicí, byl jistě překvapen, kolik lidí směřovalo
do kulturního domu. Tou dobou bývají ulice našeho města skoro liduprázdné, ale tentokrát
bylo vidět mnoho spěchajících lidí různého věku. Většina z těch lidí pak musela vystát dlouhou
frontu na vstupenky u pokladny na premiéru hry „Když se zhasne“, kterou nastudovali jemničtí
ochotníci z „Nezávislého klubu nadšenců“. Fronta na lístky byla tak dlouhá a zájem diváků
tak velký, že začátek představení musel být posunut o půl hodiny. Kdo frontu vystál, určitě
nelitoval. Divadlo se otřásalo smíchem diváků a nakonec se tleskalo vestoje. Všichni se skvěle
pobavili a ještě několik dní se nemluvilo po městě o ničem jiném, než o úspěchu jemnických
ochotníků. Hra byla skvěle nastudovaná a výkony herců dokonalé. Kdo měl na tom úspěchu
hlavní podíl? Kromě čtyř herců Daně Babišové, Aleně Drachovské, Petru Kadrnožkovi a Martinu Riškovi musíme poděkovat paní Malotínové, která hercům pomohla hru nastudovat. A dík
patří i Marii Vychytilové a Broně Hedbávné ve funkci nápovědy a Jitce Kadrnožkové jako
rekvizitářce. Tímto úspěchem navázali současní ochotníci na více než stoletou tradici ochotnického divadla v Jemnici. Ocenit musíme, že se pár lidí dokázalo domluvit a ve svém volném
čase nazkoušeli divadelní hru a tím obohatili kulturní život našeho města. Přejeme členům
„N.K.N.“, aby je nadšení pro ochotnické divadlo neopustilo a v příštím roce uvedli další hru.
Jana Jánská
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Oznámení
Oznamujeme všem zájemcům (mládeži i dospělým), kteří se chtějí zúčastnit
nácviku a vystoupení v historických průvodech při slavnosti Barchan, že první
informativní schůzka se bude konat v sobotu 11. dubna 2015 v 1600 hodin
v areálu zámku.
Dana Babišová, pořadatelka slavnosti Barchan

Den otevřených dveří v ZUŠ

•
•
•
•

Základní umělecká škola Moravské Budějovice
pořádá pro veřejnost i případné zájemce o studium
Den otevřených dveří
ve středu 15. 4. 2015 od 15 do 17 hodin
prohlídka prostor školy
ukázky vyučování hry na hudební nástroje
hádanky a odměny pro všechny malé návštěvníky
koncert žáků v sále ZUŠ pro veřejnost od 16.30 hodin
budova Základní umělecké školy, Husova 96, Jemnice
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Výměnná burza v Moravských Budějovicích
Klub filatelistů 06-36 pořádá v neděli 19. dubna 2015 od 8.00 hod, v Domě dětí v Mor.
Budějovicích celostátní výměnnou schůzku všech sběratelských oborů.
Kromě poštovních známek, kapesních kalendáříků, zápalkových nálepek, telefonních
karet a pohlednic budou k sehnání mince, odznaky, autíčka, staré hrnečky, kinder suvenýry
a jiné.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.
František Křivánek, KF 06-36

Jarní pochod ke Dni Země
V sobotu 25.4.2015 se v Jemnici uskuteční již XXII. ročník tradičního Jarního pochodu ku příležitosti Dne Země (22.4.). Vybírat můžete z tras 10, 15, 25 a 40 km, které vás
provedou přírodními krásami v okolí Jemnice. Vyrazit na některou z tras můžete od 8.00
do 10.00 hod. od skautské klubovny na dopravním hřišti (u autobusového nádraží). Na startu i během trasy pro vás budou připraveny zajímavé hry a soutěže o ceny. Zpřístupněna
bude také věž kostela sv. Stanislava.
Připravujeme pro vás malé lanové centrum přímo na trase pochodu. V cíli nebude
chybět ani zasloužené občerstvení. Startovné je 30 Kč za účastníka (pro účastníky s vlastními turistickými holemi je startovné sníženo na 20 Kč). Akci pořádá organizace Junák – svaz
skautů a skautek ČR, středisko Jemnice. Těšíme se na vaši účast.
Za organizátory pochodu Milan Chvátal
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Večer s akordeonem
Srdečně zveme všechny příznivce tohoto nástroje, kterému nikdo jinak neřekne než harmonika, na společné setkání žáků Základních uměleckých škol z Moravských Budějovic,
pobočky v Jemnici, Telče a Třeště, které proběhne dne 22. května v 18.00 hodin v kinosále
v Jemnici. Vstupné bude dobrovolné. Výběrem skladeb se necháme překvapit, protože
tento nástroj prošel dlouhým vývojem a právem se zařadil mezi koncertní nástroje, na které
lze zahrát prakticky cokoliv. Lidovou hudbou počínaje, přes jazz, taneční a klasickou hudbou konče. Tento koncert proběhne ve spolupráci s kulturní pracovnicí města Jemnice paní
Danou Babišovou.
Doufáme, že se našim hostům dostane v Jemnici pěkného přivítání, tak jako nám při
loňském koncertě na zámku v Telči.
za ZUŠ Jemnice Milena Puchnarová

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Pro úspěšné stárnutí:
Úspěšné stárnutí znamená ve zdraví bez komplikací a s co nejmenší závislostí na druhých
prožít důchodová léta života. S touto představou se ovšem těžko slučuje věta: „Já už tolik
nepotřebuji,“ typická pro naše babičky a dědečky. Opak je pravdou.
Starý člověk potřebuje stejný přísun živin jako člověk v produktivním věku. S přibývajícím věkem se sice snižuje tělesná aktivita, na druhé straně však následkem přirozeného
procesu stárnutí potřebuje organismus daleko více energie na zvládnutí běžných fyzických
úkonů. Navíc přibývá překážek při příjmu potravy. Problém s kousáním, snížení čichového
a chuťového vnímání spojuje funkce trávicího ústrojí.
Nemoci: zlomeniny krčku, osteoporóza, zápal plic apod. jsou zapříčiněny nedostatkem
bílkovin.
Přejeme zdraví ve stáří.
Marie Čurdová (zdroj: časopis Květy)

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Boženu Pacasovou z Jemnice,
která se v měsíci březnu dožila 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou
blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní
pohody
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Blahopřání
Dne 1. dubna 2015
se dožívá 80 let
paní Milada Gliganičová z Jemnice
Do dalších roků přejeme mnoho zdraví, spokojenosti
a radosti
syn Josef s rodinou, dcera Hana s rodinou
a pusinku posílají pravnučka Hanka
a pravnuci Matyáš a Tomáš

Vzpomínka
Dne 3. dubna 2015
by se dožila 88 let
paní Drahomíra Stopková
Dne 24. ledna 2015 uplynulo 21 let od jejího úmrtí
Stále vzpomínají dcery s rodinami

Vzpomínka
Dne 4. dubna 2015
vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky
paní Emílie Nevěčné z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje syn Miloslav s rodinou

Vzpomínka
Jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě
Dne 19. dubna 2015
vzpomeneme 12. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
můj milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan František Musil z Jemnice
S láskou a úctou vzpomíná manželka Květoslava,
synové František a Jiří se svými rodinami a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Klesla ruka, která tak ráda pracovala,
zmlkla ústa, která slovy hladívala,
a oči, které se jasně dívaly,
navždy se již zavřely
Dne 21. dubna 2015
vzpomeneme na 4. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Marie Fučíková z Jemnice
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami

Vzpomínka
Dne 21. dubna 2015
uplynou 4 smutné roky,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk Pecha z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují manželka, maminka,
syn Roman, syn Tomáš s manželkou,
vnoučata Verunka a Vojtíšek

Vzpomínka
Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát
a s láskou na Tebe vzpomínat
Dne 25. dubna 2015
vzpomeneme druhé smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný bratr a strýc
pan František Jobbagy z Jemnice
S láskou vzpomíná sestra Marie Andělová s rodinou
a neteř Kateřina Škodová s rodinou
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Vzpomínka
Čas plyne a nevrací, co vzal,
jen v srdci zůstává bolest a žal.
Kytičku na Tvůj hrob Ti dáme,
se slzami v očích stále vzpomínáme
Dne 25. dubna 2015
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
drahého manžela, tatínka a dědečka
pana Františka Nováčka z Jemnice
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku všem
děkují manželka Marie a děti s rodinami

Vzpomínka
Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz zůstává v nás
Dne 27. dubna 2015
uplynou 4 smutné roky,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk Vevera
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Marie,
syn Petr s rodinou a syn Zdeněk

Zimní soutěž mladých hasičů
v Moravských Budějovicích
V sobotu 21. 2. 2015 pořádal Sbor dobrovolných hasičů z Moravských Budějovic druhý
ročník soutěže O Moravskobudějovického rytíře v disciplíně štafeta požárních dvojic. Této
soutěže se z Jemnice účastnilo jedno družstvo v kategorii starších. Po ukončení soutěže
družstev byla vyhlášena soutěž pro jednotlivce v „Motání hadice na čas“.
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Naše družstvo v konečném pořadí obsadilo 6. místo. V soutěži jednotlivců byl nejrychlejší Pavel Vacula z SDH Jemnice, který vyhrál kategorii starších.
Více fotografií a informací naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/SDH.
Jemnice.
Za SDH Jemnice Milan Šerka

KVĚTÁK CUP 2015
V sobotu 14.3.2015 se v jemnické sokolovně uskutečnil již 3. ročník nohejbalového
turnaje trojic.
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Do letošního ročníku se přihlásilo osm družstev, která byla rozlosována do dvou skupin po čtyřech. Družstva na prvním a druhém místě postoupila do skupiny o 1. – 4. místo.
Družstva na třetím a čtvrtém místě šla do skupiny o 5. – 8. místo. Hrálo se systémem každý
s každým ve skupinách.
skupina A					
družstvo			
body
pořadí		

skupina B
družstvo		

body

pořadí

Jemavate
SDH Mladoňovice
Kotelníci
Lhotice

Panikáři
č.112
Krocanda
Sebranka

6
4
2
0

     1.
     2.
     3.
     4.

4
4
4
0

       1.
       2.
       3.
       4.

skupina 1. - 4. místo				
družstvo			
body
pořadí		
SDH Mladoňovice
4
      1.
Panikáři
4
      2.
č.112
4
      3.
Jemavate
0
      4.

skupina 5. 8. místo
družstvo		
body
Krocanda
6
Lhotice
4
Sebranka
2
Kotelníci
0

pořadí
    5.
    6.
    7.
    8.

O pořadí na prvním až třetím místě rozhodly sety ze vzájemných zápasů těchto družstev.
Družstva nastoupila ve složení:
SDH Mladoňovice
Panikáři		
č. 112		
Jemavate		
Krocanda		
Lhotice		
Sebranka		
Kotelníci		

Karásek, Michal, Samek
Slabý, Kašparides, Křivan
Bouda, Ježek, Ondrák J.
Jedlička, Mandát, Křivánek st.
Šotek, Tuko, Kóslé Pája
Ondrák F., Jánský, Vrchota
Svoboda, Navrátil, Doležal
Tesař, Kopeček, Křivánek ml.

Turnaj podporují: Autodíly Finda, Autoopravna Srnec, restaurace Na Podolí, KauflandFrühaufová, Elektro J. „Kudrna“ Bartoš, Aleš Jedlička, Zemědělec Tichý, JEMČA, a.s.,
SMM Jemnice, s.r.o., restaurace U Víta, Jan Šplíchal, Binder, Kovářství P. Křivan ml.,
Truhlářství Tesař, Stavební firma Radek Tesař, Čechomor Z. Čech, dřevorubec Ján Sáček,
Restaurace a jídelna U Šuláků, P. Zabloudil, www.fotografsestakova.cz.
Připravujeme:
27.6.2015

JeMaVaTe CUP		

sokolovna – skákací hrad pro děti, živá hudba
Aleš Jedlička
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Zimní příprava fotbalistů
A týmu 1. FC Jemnicko
Zimní období pro fotbalisty znamená nejnáročnější tréninkový časový úsek během
sezóny. Většina zimní části probíhá po dobu 8-10ti týdnů od poloviny ledna do konce
března, kdy začne jarní část sezóny.
1. FC Jemnicko je po podzimní části na prvním místě tabulky KP a jistě by rádo v polovině června na stejném místě zůstalo. Proto pro letošní přípravu byl zvolen tréninkový
plán, kdy kluci trénovali od 17. ledna 5x týdně, a to 6 týdnů. Poté se trénovalo 3x týdně
a k tomu přípravné utkání. Dva týdny před začátkem jara se trénuje již 2x týdně kvůli
odpočinku a správnému načasování optimální výkonnosti.
Příprava probíhala v domácích podmínkách, kdy bylo využito zámeckého parku a pouličního osvětlení v okolí. Hlavní náplní bylo běhání a posilování. K posilovně byla
využita vcelku dobře vybavená posilovna p. Danicse. Dále byla využita v průběhu března
možnost trénovat v hale v Dačicích, učiliště TRW. (Škoda jen, že se v Jemnici o hale
pouze stále mluví. Jistě by v našem městě našla velké uplatnění jak v zimním období, tak
i v celoročním.) Déle na konci února Jemnicko využilo 2x možnosti tréninku na umělé
trávě v Jevišovicích. (I zde bych viděl lepší využití venkovního areálu sokolovny, kdy by
asfalt nahradil již dnes všude jinde v okolí povrch III. Generace.)
Aby jenom kluci neběhali po parku, tak byly naplánovány i přípravné zápasy. K prvnímu Jemnicko zajíždělo již 7. 2., kdy na UT v Jevišovicích podlehlo divizním Tasovicím
0:4. Druhé př. utkání sehrálo Jemnicko na UT v Třebíči a porazilo Vladislav 5:2. Dne
7. 3. se Jemnicko představilo v Pelhřimově a podlehlo hokejově 6:4. Druhé utkání na UT
v Jevišovicích 13. 3. zvítězilo nad SC Znojmo U19 v poměru 5:3. K poslední přípravě
a generálce na jaro zajíždělo 1. FC v sobotu 21. 3. do Černíče.
Z pozice trenéra musím kluky pochválit, že k tak náročné přípravě přistoupili zodpovědně a v rámci svých pracovních i rodinných podmínek se snažili plnit dané tréninkové
dávky. Až se budou číst tyto řádky, tak 1. FC bude již mít první jarní utkání za sebou
a doufejme, že vítězně. K prvnímu utkání jede Jemnicko v neděli 29. 3. 2015 od 10.30
do Polné.
Formou Jemnických listů bych chtěl rád pozvat co nejvíce diváků na domácí zápasy
1. FC Jemnicka, aby vytvořili našim hráčům dobrou atmosféru a sami přišli na skvělý
fotbal.
Rozpis domácích zápasů A týmu:
4.4.2015

15.30

1. FC :  Luka n/J

27.5.2015

17.30

1. FC : Humpolec

18.4.2015

16.00

1. FC : Světlá n/S

30.5.2015

16.30

1. FC : Jaroměřice n/R

2.5.2015

16.30

1. FC : M. Budějovice

13.6.2015

16.30

1. FC : Ždírec n/D

16.5.2015

16.30

1. FC : Třešť

Zbyněk Kincl
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1. FC Jemnicko
1. FC Jemnicko má celkem 6 družstev zapojených v soutěžích. Muži „A“ hrají krajský
přebor, který je řízen KFS Vysočina. Muži „B“, dorost, starší a mladší přípravka jsou řízeny
OFS Třebíč. Všechna družstva zahájila přípravu na jaro 2015 v měsíci lednu. Přípravka
hrála zimní ligu pořádanou OFS Třebíč a rovněž mladší i starší žáci se zúčastnili halových
turnajů pořádaných OFS Třebíč, viz tabulky.
Dorost sehrál již jedno přípravné utkání na umělé trávě ve Žďáru za J. Hradcem s Dačicemi a prohrál 4:0 a tento zápas byl odehrán v sestavě: Tesař T., Tesař O., Niderhofer,
Ondrák, Svoboda Br., Svoboda Jar., Kopr, Axman, Sevelda, Mrkva, Nikrmajer, Coufal,
Liška a Antal.
„B“ mužstvo rovněž odehrálo přípravné utkání se Sokolem Dešná a zvítězilo 1:0. Branku dal Jakub Gardoň. Většina hráčů tohoto mužstva se musí zamyslet sama nad sebou a jejich přístupem k plnění povinností. Pokud chce „B“ mužstvo obhajovat prvenství ve III. tř.,
tak musí hráči změnit celkový přístup. Výkonný výbor si váží odpovědného přístupu všech
trenérů u jednotlivých družstev: Gardoň Miroslav a Anděl Jiří (mladší přípravka), Radek
Obrdlík a Dalibor Süssenbek (starší přípravka), Ervín Reegen a Martin Sevelda (st. žáci),
Marek Šafrata a Zdeněk Kaiselr (dorost), Martin Kincl, Jan Trávníček a Radek Komenda
(„B“ mužstvo) a Zbyněk Kincl, Pavel Klejdus a Stanislav Křivánek („A“ mužstvo).
Ve fotbalové asociaci ČR se připravuje plno změn, které se dotknou plně i našeho 1. FC
Jemnicka. V současné době má 1. FC Jemnicko u FAČR zaevidováno celkem 171 členů,
z toho 92 mládeže a 79 dospělých.
1. FC Jemnice touto cestou děkuje MěÚ Jemnice, OU Vratěnín, restauraci Na Podolí, Rhea holding, Empo Jemnice, Stavební firmě Kounek, Stavbě Jemnice, SMM Jemnice
a řadě dalších sponzorů za podporu rozvoje fotbalu v rámci regionu. Patří poděkování i našim věrným a hlavně těm slušným fanouškům. Sluší se poděkovat i našemu správci Jiřímu
Kinclovi, který se zodpovědně stará o daná zařízení a trávníky. Srdečně zveme na všechna
utkání našich družstev širokou veřejnost k povzbuzování pro dosažení co nejlepších výsledků.
Zimní liga starších přípravek:
Základní skupina C – Želetava / 7.2.2015
Účastníci: Sokol Želetava, Sokol Předín, Sokol Domamil, TJ Třebelovice, SK Mor. Budějovice, 1. FC Jemnicko.
Želetava
Želetava

Předín

Domamil

Třebelovice

Mor.Bud.

Jemnicko

skóre

body

poř.

-

3:0

1:4

1:1

0:1

0:0

5:6

5

4.

Předín

0:3

-

0:2

2:0

2:4

0:1

4:10

3

5.

Domamil

4:1

2:0

-

2:0

3:0

3:1

14:2

15

1.

Třebelovice

1:1

0:2

0:2

-

1:4

1:2

3:11

1

6.

Mor.Bud.

1:0

4:2

0:3

4:1

-

2:0

11:6

12

2.

Jemnicko

0:0

1:0

1:3

2:1

0:2

-

4:6

7

3.
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Konečná tabulka:
1.

Domamil

5

5

0

0

14:2

15

2.

Mor. Budějovice

5

4

0

1

11:6

12

3.

Jemnicko

5

2

1

2

4:6

7

4.

Želetava

5

1

2

2

5:6

5

5.

Předín

5

1

0

4

4:10

3

6.

Třebelovice

5

0

1

4

3:11

1

Skupina o 7.-12. místo – Želetava / 21.1.2015 - Účastníci: Sokol Želetava, HFK Třebíč,
Sokol Pyšel, FŠ Třebíč, Sokol Hrotovice, 1. FC Jemnicko
Želetava
Želetava

-

HFK Třebíč

FŠ Třebíč

Hrotovice

Jemnicko

skóre

body

poř.

1:5

Pyšel
1:4

1:6

4:5

0:1

7:21

0

12.

HFK Třebíč

5:1

-

1:1

0:3

4:1

2:1

12:7

10

8.

Pyšel

4:1

1:1

-

1:7

4:0

1:3

11:12

7

10.

FŠ Třebíč

6:1

3:0

7:1

-

7:0

6:1

29:3

15

7.

Hrotovice

5:4

1:4

0:4

0:7

-

1:2

7:21

3

11.

Jemnicko

1:0

1:2

3:1

1:6

2:1

-

8:10

9

9.

Konečná tabulka:
7.

FŠ Třebíč

5

5

0

0

29:3

15

8.

HFK Třebíč

5

3

1

1

12:7

10

9.

Jemnicko

5

3

0

2

8:10

9

10.

Pyšel

5

2

1

2

11:12

7

11.

Hrotovice

5

1

0

4

7:21

3

12.

Želetava

5

0

0

5

7:21

0

Konečné pořadí – starší přípravka – II. ročník / 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FC Náměšť n/Oslavou–Vícenice
SK Moravské Budějovice
Sokol Domamil
1. SK Rokytnice n/Rokytnou
SK Huhtamaki Okříšky
SK Valeč
FŠ Třebíč
HFK Třebíč
1. FC Jemnicko
Sokol Pyšel

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sokol Hrotovice
Sokol Želetava
Sokol Předín
FC Rapotice
TJ Třebelovice
Sokol Kouty
FC Čáslavice-Sádek
Destrukce Jaroměřice n/Rokytnou
FC Kralice n/Oslavou

Soupiska hráčů 1. FC Jemnicko: Plank Martin, Valenta Jonáš, Dřímal Matěj, Nekula
Tadeáš, Kakur Jan, Marek Tadeáš, Süssenbek Tomáš, Nekula Denis, Martínek Jakub,
Lang Samuel, Obrdlík Radek, Süssenbek Dalibor.
Zpracoval Pavel Kincl, předseda 1. FC Jemnicko
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Pozvánka
Českomoravská myslivecká jednota
Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
Střelecká sekce Dačice
město Dačice
pořádají
XI. ročník Střelecké soutěže družstev v brokovém víceboji
pod záštitou starosty Města Dačice
Střelnice Dačice – Zahrádecký les
2. května 2015 od 10.00 hodin
Časový pořad soutěže:
9.00 – 10.00		
registrace družstev, prodej položek, kontrola dokladů
10.00 – 10.10		
slavnostní zahájení
10.20 – 14.00 		
zahájení střelby
14.15			
vyhlášení výsledků, předání cen
Podmínky soutěže:
- Závazná přihláška a registrace družstva bude na střelnici do 9.45 hodin
- Doklad o pojištění, platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Cena položky pro tříčlenné družstvo členů ČMMJ = 1.500 Kč
Propozice soutěže a organizace:
Závod je vypsán na 60 terčů pro každého střelce: 20 lovecká baterie; 20 zajíc s terči;
20 lovecké kolo
•
Střílí se za každého počasí dle střeleckého řádu ČMMJ z roku 2006 a jeho
doplňků a technických pravidel ISSF.
•
Maximální velikost broku je povolena do 2,5 mm. V případě zjištění nepovoleného střeliva odstupuje střelec z položky s výsledkem 0.
•
Při shodnosti celkového počtu zásahů bude proveden rozstřel o 1. místo,
v disciplíně zajíc s terči – střílí celé družstvo, každý člen družstva 10 terčů.
•
dalším pořadí rozhoduje lepší výsledek na Z+T.
•
Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i ochrana očí.
•
Po celou dobu soutěže zajištěno občerstvení. Parkování vozidel v okolí areálu
střelnice.
Závod je dotován hodnotnými cenami.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

Kulturní kalendář
Mladoňovice
2.-4.4. Vrkání
5.4.
Střelecká soutěž „O velikonočního beránka“ (střelnice - MS) – začátek 10.00 hod.
24.04. Den země – orientační závod ZŠ – začátek 08.00 hod.
30.04. Stavění máje – začátek 17.00 hod.
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30.04.
30.4.-3.5.
9.5.
17.5.

Pálení čarodějnic – začátek 20.00 hod. – průvod ve 20.00 hod.
Rybářské závody CUP 72 hod. (Asuán – RS) – začátek 7.00 hod.
Den matek – akademie ZŠ (kulturní dům) – začátek 14.00 hod.
Střelecká soutěž – tříčlenných družstev (střelnice MS) – začátek 9.00 hod.

Police
1.- 7. 4.		
22.4. 		
24.4.		
30. 4. 		
2. 5.		
3. 5.		
10.5.		

Jarní a velikonoční výstava u obchodu na návsi - ZŠ a MŠ Police
Den otevřených dveří - ZŠ a MŠ Police
Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Police, 9 – 12 hodin
Stavění máje v 19 hodin
Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava, začátek v 8.30 hod.
Rybářské závody pro děti, rybník Doubrava, začátek v 8.30 hod.
Den matek – ZŠ a MŠ Police, ve 14 hodin

Radotice
Na rozcestí či na scestí?
Nespočet pohádek napříč světem mají v sobě skryta tajemna k rozhodnutí o volbě cesty. Rozcestník, ke kterému pak hrdinové dospějí, ovlivní zvolení cesty. Volba cesty k cíli
vychází ze zkušenosti, moudrosti a charakteru hrdinů děje. Nejde o fantazii autorů, ale
využití přirozených životních zkušeností. Boj s případnou nepřízní na zvolené cestě se
vždy snadněji překoná, když je ještě dostatek sil. Půtka s nebezpečnou „saní“ v půli, či
až na konci cesty je vždy vyčerpávající a vyjít z ní vítězně se zpravidla nezdaří. Balvan,
který se pak po takové cestě dovláčí, se stává nepříjemnou zátěží, která brzdí i vše dobré, co následuje. Dlouho, velice dlouho pak trvá zrození „Hérose“, který vše napraví.
I naše cesta se u podobného rozcestníku ocitla. Byli jsme u toho a snad i budeme, i když
jen jako pasažéři na této cestě, máme jistě nárok na to, aby s námi bylo lidsky a důstojně
počítáno. Zvolený směr návratu k demokracii byl jistě správný, navazující na prvorepublikový přerušený okupací. Byla-li správná i volba cesty návratu, je předmětem diskusí mnoha
debat na všech úrovních. Ohlédnutí napovídá, že zvolená cesta byla až příliš pohodlná,
někde i příjemně umetená, tu a tam i po koberečku, což samo o sobě mělo být, když ne
podezřelé, tak pobídkou k ostražitosti. Málo jsme se zabývali tím, jestli přístupy a postupy
některých rozhodnutí nejsou v rozporu s demokracií. Nesnažili jsme se ke zkušenostem
dospět vlastní píli, ale zkušenosti jsme kupovali formou různých rad. Mnohé se pak jevily
jako šité přímo na míru. To prý proto, aby se cesta k opravdové demokracii urychlila. Jedno
pořekadlo však praví, že „Rada je někdy to, co ten, kdo ji dává, by nikdy neudělal.“ I to
se v mnoha případech zaznamenalo. Cesta k opravdové demokracii se naopak protáhla
a musí být lemována štosy zákonů směřujících k nápravě chyb, kterých jsme se dopustili.
Aby bylo na chleba, muselo se začít opět pracovat. Transformace umožnily nové podnikatele, ti však potřebovali kapitál. Banky (stát) poskytovaly úvěry někdy i na nadhodnocené
zástavy. Noví majitelé použili firmy v mnoha případech k osobnímu prospěchu vyváděním
zisku mimo, firma krachovala. Zaměstnanci, pokud měli štěstí v tom, že byli vypořádáni,
následně plnili úřady práce. Nedobytné úvěry poskytnuté bankami byly státem sanovány.
Příjmy z výnosu privatizace se pomalu rozplývaly. Bohatství státu námi převzaté zmizelo,
nikdo neví kam a nadělali jsme dluhy. Dluhy, slovo dnes jedno z nejpoužívanějších u nás,
prosákly celou společností. Jedna část populace je movitá a za vodou a ta druhá nepoměrně
větší na kolenou. Tak, jak jim docházely zdroje (banky těmto lidem neinvestiční půjčky
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neposkytovaly), začali využívat nabídek firem poskytujících půjčky opředené úroky s roční
procentní sazbou nákladů. Dnes jich působí na našem trhu padesát tisíc. Jejich existence
je povolovaná živnostenským úřadem, nikoli Českou národní bankou, jak by odpovídalo
logice druhu zboží, s jakým je obchodováno. Předešlá politická garnitura neměla zájem
tuto záležitost řešit, spoléhala na neviditelnou ruku trhu. Je-li tímto nebankovním sektorem
dnes poskytováno přes sedmdesát miliard, nejde o maličkost. Mezi převážnou působností
seriozních firem jsou nebezpečné ty, co poskytují půjčky krátkodobé, označují se jako
„predátorské,“ v jejichž působnosti z uvedené částky je ve hře přes dvacet miliard, což je
alarmující. Krátkodobá půjčka má týdenní termíny splátek, což dlužníku bez prostředků
v mnoha případech neumožní řádně splácet, dochází k porušení závazku, který podepsal,
nastupují oprávněně sankce a mnohý z dlužníků se pro navršování dluhu sankcemi stává
dlužníkem doživotním. Nebylo by od věci domnívat se, že nárůst psychických onemocnění
vyvěrá i z těchto stavů a stavů, které neumožňují plnohodnotný život lidem s pravidelným
smluvním zaměstnáním. Dopad je převážně na námezdně pracující odborově neorganizované. Zaměstnanci státní správy, bezpečnostní složky, učitelé a lékaři mají platy garantovány
státem, od nich se několikanásobně odvíjí odměny politiků a soudců. Spotřeba antidepresiv
za poslední léta několikanásobně vzrostla, lidé si tím napravují úzkostné stavy. Psychiatrie (podle odborníků) není na tento nárůst přichystaná kapacitně a ani odborníky. Lépe
na tom není ani malý podnikatel závislý na poptávce a změnách zákonů, které musí respektovat, i on nemá daleko do vyhoření. Statistiky vykazují, že na víc než tisíci sebevraždách
ročně u nás má z devadesáti procent podíl psychický stav poškozených. Pokusím se tuto
černou zeď přemalovat pozitivně, tak trochu nabílo. Vedle toho, co zaznělo, jsou u nás tisíce
lidí spokojených. Jsou to převážně ti, co si včas uvědomili, kde žijí, z čeho žijí a od toho
se pak odvíjí jejich chování, jsou vděčni za klid, který si svou uvážlivostí zachováváme.
Volba méně schůdné cesty, potřebné tu tam upravit, by jistě postup ztížila. Takto získanými
zkušenostmi za pochodu by se však předešlo mnohému, co napravujeme a zdržuje nás dnes
a ještě dlouho zdržovat bude. Jsme pracovití, po česku poctiví, do Japonců však máme daleko, tam se vážně uvažuje o zákonu, který stanoví, že trestným činem u nich bude „nečerpání
dovolené na zotavenou“, kterou někteří odmítají i desítky let. Autorka dobrých a levných
jídel nám vzkazuje: „Dobře jezte, hodně spěte a bude nám dobře na celém světě.“
Blahopřejeme: 		

N o v á k  Josef

84 roků

Jan Vyletěl, občan Radotic

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 15. dubna 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
Složení redakční rady:
tajemnice: Dana Babišová
předseda: Milan Šerka
členové: Jana Jánská a Mgr. Ing. Vít Feldbabel
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