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Vánoční pozdrav
Tak už tu máme advent zas,
tu tmavou zimní dobu,
do města vjíždí Santa Klaus
tažený párkem sobů.
Vítá ho bekot oveček
a v kapli krásný betlém
a na náměstí stromeček
zeleně jasným světlem.
Vousů se chytá námraza,
lidem jde od úst pára,
za okny však je oáza.
Nejhezčí dům je fara.
Duch předvánočních vzpomínek,
ten důvěrně tak známý,
rozžal mi v srdci plamínek.
Jsem šťatný, že jsem s vámi.

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
začátek zimního období si letos uvědomujeme spíše při pohledu do kalendáře. Na druhou
stranu je to výhodou pro probíhající práce a je tak možné dokončit rekonstrukci kanalizace
a vodovodu v termínu daném podmínkami dotace. Zmíněná akce se dotkla téměř všech
obyvatel našeho města. Musím zde ocenit přístup naprosté většiny jemnických občanů,
kteří chápou, že práce tohoto rozsahu si vyžaduje toleranci a pochopení. Zvláště když se
týkají převážně centra města, případně tak citlivého místa, jako je hlavní přístupová cesta
ke hřbitovu. Dnes je naštěstí celá akce téměř dokončena. To, že nejsou některé ulice v ideálním stavu, je dáno pozdním termínem dokončení a zároveň snahou, o co nejkvalitnější provedení povrchových úprav. Současný stav je podmíněn nutností dokončit akci rekonstrukce
kanalizace (nikoliv vodovodu), která je dotována z prostředků EU, do konce roku včetně
úhrady faktur. Proto je provedena úprava komunikací tak, aby se vyčerpal objem financí pro
kanalizaci. Zbytek bude profinancován na jaře příštího roku a bude zahrnovat celoplošné
zapravení dotčených komunikací.
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Od poloviny roku probíhají jednání o spolufinancování autobusové dopravy pro některé spoje na lince Jemnice – Brno, resp. Dačice – Jemnice – Brno. Současný dopravce
TRADO-BUS, s.r.o. požaduje uhradit ztrátu na některých významných spojích této linky.
Jednání probíhají za účasti Kraje Vysočina, starostů dotčených měst a obcí včetně města
Třebíče. Všichni považujeme tuto linku za mimořádně důležitou a v podstatě nezbytnou
pro spojení našeho konce republiky „se světem“. O dalším průběhu a výsledku budu samozřejmě informovat.
Rád bych se ještě zmínil o dokončení regenerace zeleně v areálu zámku, zámeckého
parku a plochy po bývalém PS útvaru. Vznikla zde nová příjemná zóna pro procházky a relaxaci. Společně s úpravou celé plochy podél silnice tvoří důstojný vstup do města. Zároveň se připravuje další projekt rekonstrukce arboreta, na který byla podána žádost o dotaci
z Operačního programu životního prostředí.
V příštím roce nás čeká ještě další důležitá akce. Jde o rekonstrukci křižovatky ulic
Budějovická a Znojemská ve spolupráci s Krajem Vysočina, který provede opravu komunikace až po hranici města.
Na závěr Vám přeji klidný a pohodový závěr roku společně s Vašimi blízkými. V souvislosti s právě prožívanými událostmi v Evropě to má ještě silnější význam než v uplynulých letech.
Ing. Miloslav Nevěčný,
starosta města

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych ve svém prosincovém článku začal dvěma
kulturními akcemi. Jednou, čerstvě uplynulou, byla beseda
k výročí Sametové revoluce. Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří besedu navštívili, zvláště pak těm, kteří se
besedy aktivně zúčastnili.
Předně nám své zážitky z pražské revoluce popsali pánové Martin Mejstřík a Martin Kouřil. Pan Josef Lichtneger se
účastnil revoluce brněnské, paní MUDr. Vladimíra Šerková
byla činná v Českých Budějovicích. S jemnickými zážitky se
pak svěřili pan Miroslav Prokeš, pan Antonín Podhrázký, paní
Marie Nunvářová a v neposlední řadě měl co říci i pan starosta
Miloslav Nevěčný, který sklidil spontánní potlesk.
Zároveň bych Vás rád pozval na tradiční „Vánoční setkání“, které se uskuteční
od 15:00 dne 25. prosince 2015 na náměstí Svobody. Jako vždy nebude chybět divadlo,
pěvecké výkony žáků MŠ i ZŠ, ohňová show a objednán je i povoz s poníky, kteří rádi
povozí Vaše děti, a to zcela zdarma.
Dalším střípkem do mozaiky kulturního vyžití v našem královském městě je i osud
Muzea Vysočiny v Jemnici. Opět jsme se zúčastnili jednání se špičkami Kraje Vysoči4 / Jemnické listy / prosinec 2015

na a dohodli se na následujícím. Bude přijata sezónní pracovní síla (Krajem Vysočina
ve spolupráci s městem Jemnice), ovšem sezóna se tentokrát neomezí na dva měsíce,
ale rozšíří na pět měsíců. Další změnou je úprava expozic podle libreta doc. Michala
Stehlíka, společnými silami budeme shánět vhodný dotační titul. Jsem přesvědčen, že
vše je na dobré cestě a již brzy se dočkáme reprezentativního muzea, které oživí naše
centrum.
Nejen dobrými zprávami nás život zahrnuje. Tou velmi nepříjemnou je problém s odváděním dešťových vod z areálu bývalého autoparku. V návaznosti na generel odvodnění
města Jemnice se jako jediné řešení nabízí vybudování nákladné dešťové kanalizace (10
– 15 mil. Kč) a odvádět tyto vody do zámeckých rybníků. Navržené opatření není v možnostech města Jemnice, a tak se zatím nebude pravděpodobně pokračovat s prodejem
pozemku ve výše zmíněném areálu. Ještě neházíme „flintu do žita“ a připravujeme další
posudek nevyhovujícího stavu. Pokud bude nalezeno levnější řešení, pak otázku prodejů
pozemků opět otevřeme.
Vážení spoluobčané, mezi námi: dostala se mi informace, že obec s rozšířenou působností Moravské Budějovice – odbor životního prostředí se chystá do Jemnice na kontrolu
zákonné povinnosti připojení se na veřejnou kanalizaci (pokud je to technicky možné),
případně kontrolu dokladů o jiném nakládání s odpadními vodami. Vše již proběhlo
v Mor. Budějovicích, Nových Syrovicích a kontroly přijdou i k nám. Nejenže hrozí poměrně vysoké pokuty v případě porušení zákona O vodovodech a kanalizacích, ale vypouštění do odpadních vod do řeky nebo například využívání nevyhovujících septiků je
velmi neohleduplné jak životnímu prostředí, tak i ke spoluobčanům, kteří svou povinnost
splnili a hradí stočné.
Mimochodem, víte, co je velký problém? Možná se to nezdá, ale provozu ČOV a řece
Želetavce i vašim domácím odpadním rozvodům škodí textilní (chcete – li vlhčené)
ubrousky, které spousta lidí vyhazuje přímo do toalety. To je špatně! Tyto ubrousky patří
do koše. Děkuji za porozumění.
V minulých dnech proběhla schůzka ohledně reklamací nevyhovujících poklopů kanalizačních šachet v ulicích Budějovická a Dačická (jak sami víte, poklopy po projetí
vozidla nepříjemně duní /opět/). Vše řeší reklamací Krajská správa a údržba silnici vůči
Svazku vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči.
Intenzivně pracujeme též na Strategickém plánu rozvoje města. Tento by měl být
schválen na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jemnice. Po schválení Vás velmi rád seznámím s nejdůležitějšími investičními akcemi, které nás čekají v nejbližších
letech.
Závěrem jednu drobnost. Byl jsem zaskočen informací, že někteří z Vás dostávají
do schránek básničku s titulkem – Báseň, co se nevešla do Jemnických listů. Víme, kdo
tuto informaci rozšiřuje. Je škoda, že titulek je více než matoucí, zkrátka je to lež. Do redakční rady žádná taková báseň nepřišla a osobně jsem přesvědčen, že by s otištěním
problém nebyl.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám, abyste si Vánoce užili podle svého přání, nejlépe v kruhu rodinném. Krásné Vánoce všem.
Ing. Petr Novotný,
místostarosta města Jemnice
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Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 11. listopadu 2015 (výtah z usnesení)
Rada města schválila:
- Platový výměr ředitele Základní školy v Jemnici, p.o. se sídlem nám. Svobody 88,
675 31 Jemnice s účinností od 1.11.2015. Platový výměr ředitelky Mateřské
školy v Jemnici, p.o. se sídlem ul. Palackého 829, 675 31 Jemnice s účinností
od 1. 11. 2015.
- Udělení výjimky dle čl. 3, odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 „o ochraně veřejného pořádku spočívající v omezení konzumace alkoholu na veřejném
prostranství“ pro konání vánočního divadelního představení „Vánoční příběh“
ve dnech 25. 12. a 26. 12. 2015.
- Nájemní smlouvu na část střechy o výměře 5,3 m2 mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3.
- Prodloužení nájemních smluv.
- Přidělení bytu č. 8 (2+1) v ulici Větrná 1058 na 1 rok do 30. 11. 2016.
- Uzavření licenční smlouvy č. 4852015 mezi městem Jemnice, IČ: 00289531,
se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Miroslavem Vomáčkou – VENDY atelier,
IČ: 45428221, se sídlem Pražská 318, 676 02 Moravské Budějovice.
- Změnu kompozice areálu zámku v době konání historické slavnosti Barchan
a přesunutí stánků vietnamských prodejců na dopravní hřiště.
- Příkazní smlouvu o zajištění, kompletní přípravě a předložení projektové žádosti
o získání dotace pro projekt „Regenerace městského parku v Jemnici“ mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a společností Finanční poradenství, s.r.o., IČ: 26500086, se sídlem Na Pankráci 119/1152,
140 00 Praha 4.
- Uzavření ulic křižovatky Velká brána – Tyršova v době konání historické slavnosti
Barchan 2016. Uzavírka by se netýkala dopravní obsluhy a autobusů.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330029097/001 uzavřenou mezi
městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a E.ON
Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice.
- Realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Kanalizace Jemnice
– oprava komunikací“, která bude probíhat formou jednacího řízení bez uveřejnění
a s odhadovanou cenou 3,7 - 4,2 mil. Kč bez DPH.
- Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora stavby „Kanalizace
Jemnice – oprava komunikací“ uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ: 00289531,
se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Ing. Miroslavem Bémem, Za Tratí
1636, 676 02 Moravské Budějovice.
- Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12128581 uzavřený mezi městem Jemnice, IČ: 00289531,
se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.
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Rada města vzala na vědomí:
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru reg. číslo 75700062001 ze dne 30. 6. 2006 a tento doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
- Rozpočtová opatření č. 4 na rok 2015 a tato doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti před zahájením
stavby „Jemnice, lokalita U Černého mostu – čerpání odpadních vod na městskou
ČOV“ mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice
a Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
- Program regenerace MPZ Jemnice na rok 2016 a doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
- Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 3 v ulici Na Předlískách 1151 v Jemnici,
podanou ke dni 31. 10. 2015.
- Žádost o zrušení výpovědi z bytu č. 5 na ulici Budějovická 753, 675 31 Jemnice,
kdy výpověď byla podána ke dni 31. 8. 2015.
- Návrh na zvýšení místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění
zařízení sloužícího pro poskytování prodeje při významných kulturních slavnostech
na 100 Kč za každý i započatý metr čtverečný a každý i započatý den a 200 Kč
za každý i započatý metr čtverečný a každý i započatý den pro zařízení poskytující
prodej občerstvení a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
Rada města pověřila:
- Městský úřad Jemnice, sociální odbor k vydávání závazného stanoviska
dle § 33, odst. 6, zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Rada města neschválila:
- Přidělení bytu zbylým žadatelům.
- Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence VZP ČR mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a VZP ČR,
IČ: 41197518, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3.
Ing. Petr Novotný,
místostarosta města Jemnice

Slovo hejtmana
Konec roku je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za uplynulým obdobím. Pro mne i k připomenutí, že uzavírám sedmý rok, který jsem prožil ve funkci hejtmana. Jestliže se zamýšlím nad tím, co se za dobu mé služby Vysočině (jak tu práci vnímám) povedlo, musím zdůraznit především, že vše je zásluhou i celého týmu mých spolupracovníků. Nebylo a není
mým úkolem být u všeho. Jako u každé politické funkce jde o to vybudovat schopný tým
a vést ho tím správným směrem. Jednotlivec nezmůže sám nic. Jsem rád, že mám kolem
sebe mnoho pracovitých lidí, díky kterým je náš kraj v mnoha oborech uznávaným regionem. Je to zásluhou našeho týmu včetně starostů a zastupitelů i samotných občanů. Díky
tomu si mohu dovolit pracovat pro Vysočinu ze širšího záběru. Jako občan a hejtman i jako
lékař znám radosti, starosti a také potřeby obyvatel kraje. Jako poslanec mohu ve sněmovně i při jednáních s ministry a dalšími úřady dosáhnout pro svůj kraj ještě více než jako
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hejtman. A skloubení těchto obou rovin je velmi efektivní, i když náročné na čas a celkové
pracovní nasazení.
Jedním z potěšení mé práce je poznávání pozoruhodných osobností, se kterými se setkávám. Letos jsme už po osmé deset z nich odměnili medailemi Kraje Vysočina. Tyto
osobnosti jsou součástí historie našeho kraje, velmi si jich vážím. Připomenu alespoň dva
z nich, kteří obdrželi nejvyšší ocenění – kamennou medaili Kraje Vysočina. Radek Jaroš je
jedním z nejuznávanějších světových horolezců. Jako dosud jediný z českých lezců zdolal
již všech 14 osmitisícových vrcholů světa. Zároveň je to skromný a férový člověk, pevně
ukotvený ve svém zázemí na Vysočině. Pavel Sukdolák patří k našim nejvýznamnějším
grafikům druhé poloviny 20. století. Je zosobněním introvertního umělce, který se sám
příliš neprosazuje a nechává za sebe hovořit hlavně vlastní tvorbu.
Právě teď začíná advent – doba předvánoční, jež je časem rozjímání, a očekávání příjemných setkání celých rodin. Na to se těšíme. Už adventní období bylo v křesťanském světě vždy jakýmsi zklidněním, přípravou na duchovní svátky. To je v osobním životě každého
z nás potřebné. Kdekdo si stěžuje na předvánoční shon, na nervozitu z blížících se Vánoc.
Přitom je na nás, jaké si toto krásné a neopakovatelné období předvánoční a vánoční uděláme. Myslím, že advent má svůj rozměr a smysl nejen pro věřící.
Tento článek je můj poslední před Vánocemi, a tak bych rád popřál vám všem, abyste si
tu sváteční pohodu s rodinami a přáteli moc pěkně užili. A do nového roku 2016 přeji všem
občanům Vysočiny hodně zdraví a úspěchů v práci i v soukromém životě.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
JEMNICE
Poskytovatel: Město Jemnice, Husova 103,
675 31 Jemnice, IČ: 00289531
Pečovatelská služba je určena pro:
• seniory
• osoby s chronickým onemocněním
Věková struktura cílové skupiny:
• dospělí (27-64 let)
• mladší senioři (65-80 let)
• starší senioři (nad 80 let)
Pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby.
Základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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Poslání Pečovatelské služby Jemnice
Posláním Pečovatelské služby Jemnice je nabídnout podporu a pomoc lidem, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v pracovní dny v době
od 7.00 do 15.45 v domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice a občanům
místních částí (obec Louka a Panenská).
Uživatelům je poskytována taková podpora, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného života
společnosti. Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů. Je zajišťována
tak, aby byla v co největší možné míře zachována jejich samostatnost a soběstačnost a co
největší míru jejich sociálních kontaktů tak, aby byl zachován dosavadní životní styl a nedocházelo k jejich společenskému vyloučení. Rozsah a forma pomoci a podpory zachovává
lidskou důstojnost osob. Je zajištěno důsledné dodržování lidských práv a základních lidských svobod.
Zásady poskytování služby: individuální přístup, respektování hodnot uživatele, respektování volby uživatele, respektování práv uživatele a rovného zacházení, profesionálního
poskytnutí služby, partnerství, nezávislosti, flexibility, ochrany lidské důstojnosti, podporování sociálního začlenění uživatele.
Co dělat v případě zájmu o pečovatelskou službu?
Formulář žádosti o poskytnutí pečovatelské služby je k dispozici:
• v kanceláři sociálního odboru Městského úřadu Jemnice, ulice Husova 103, 675 31
Jemnice: tel. 568 450 221, 702 090 437, e-mail: soc-prac@mesto-jemnice.cz
• v kanceláři Pečovatelské služby Jemnice: Na Předlískách 1154-1155, 675 31 Jemnice, pecovatelky@mesto-jemnice.cz, tel. 603 874 749
• na webových stránkách města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz
Vyplněnou žádost předejte na výše uvedenou adresu Městského úřadu v Jemnici.
Naše pracovnice Vás poté navštíví a seznámí s nabídkou poskytovaných služeb.

Odstávka systému občanských průkazů
a cestovních dokladů
Na celém území České republiky budou v době od 28. do 31. 12. 2015 uzavřeny přepážky občanských průkazů a cestovních dokladů. V uvedených dnech nebude možné standardním způsobem žádosti o občanské průkazy a cestovní doklady nabírat. Klienti si nebudou
moci hotové doklady ani vyzvedávat.
V uvedených termínech se budou vyřizovat na oddělení pasů a občanských průkazů
pouze občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (tzv. „BLESK“) s jednoměsíční platností. V tomto případě bude třeba k žádosti doložit dvě aktuální fotografie od fotografa.
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Víte, že...
Navažme na příspěvek o regulaci Želetavky.
Po dokončení byla v roce 1962 – 1963 zahájena výstavba mostu v Podolí. Brigádnicky
byl odstraněn most železný, postavený po roce 1885, který nahradil původní kamenný.
Bylo s podivem, že železný most vydržel přesun německé armády směrem do Dačic, podobně i kolony ruských vojsk, které následovaly.
Vydržel i provoz v pozdějších letech. Když byl na podzim 1962 odstraněn, dlouhou
dobu bylo Podolí skoro nepřístupné. Lidé skákali po kamenech na druhou stranu, než
byla vybudována dřevěná lávka. Vozidla jezdila Partyzánskou ulicí (dnešní Červenomlýnskou) a brodem přes Želetavku na dnešní Želetavskou ulici. Při vyšším stavu vody
se nedalo přejet. Byl proto postaven provizorní most mezi dnešní benzinovou pumpou
a podnikem Kova.
Vznikl další problém. Vozidla zapadala do provizorní cesty. Byla neustále opravována
kamením. Vše se setkávalo s kritikou, ale dovolat se nebylo kde. A tak si počkejme na další
příspěvek v Jemnických listech.
Vladimír Hrbek

PROČ JE NUTNO ČISTIT
PLYNOVÝ KOTEL?!
Především je to z důvodu bezpečí. Vlivem zanesení výměníku a hořáku kotle dochází ke špatnému spalování, při němž vzniká životu nebezpečný oxid uhelnatý. Tento
plyn je bez zápachu a silně jedovatý. I malá koncentrace oxidu uhelnatého zablokuje schopnost krve vázat a přenášet kyslík, vzniká tak bolest hlavy, nevolnost a často
i smrt. Zbytečně.
V České republice zemře na otravu oxidem uhelnatým od plynových spotřebičů, tedy
běžného kotle na plyn nebo průtokového ohřívače vody (karmy) až 300 osob ročně. Pouze
nařízením vlády stanovená povinná kontrola spalinové cesty – komínu, není schopna
zajistit bezpečnost provozu spotřebiče.
V převážné většině je otrava oxidem uhelnatým způsobena tím, že spotřebič není čištěný. Jedinou smysluplnou prevencí otravy oxidem uhelnatým od uvedených plynových spotřebičů je pravidelný servis podle návodu výrobce servisním technikem s důrazem na vyčištění kotle a ověření průchodnosti spalinové cesty (dostatečný tah komínu).
Dalším důvodem čištění je nemalá úspora plynu. Zanesený výměník kotle má malou
účinnost a náklady na vytápění a ohřev teplé vody rapidně rostou. Rovněž u nevyčištěného
kotle se zvyšuje náchylnost k poruchám.
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Kotlíkové dotace v kostce
Kraj Vysočina podal žádost o dotaci v celkové výši téměř 240 mil. Kč na výměnu zdrojů
tepla na pevná paliva do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Po Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí bude tyto tzv. Kotlíkové dotace podle předem daných
pravidel MŽP bude rozdělovat Kraj Vysočina občanům na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech v Kraji Vysočina.
Dotační titul pro občany Kraje Vysočina dosud nebyl vyhlášen, nikdo z budoucích žadatelů nic nezmeškal. Výzva k předkládání projektů bude s největší pravděpodobností vyhlášena na přelomu roku 2015/2016. Proto Kraj Vysočina zatím nepřijímá žádosti o dotace
fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva! Příjem žádostí bude spuštěn
po vyhlášení výzvy pro žadatele a bude trvat v prvním kole minimálně dva roky. POZOR
– Náklady vzniklé ještě před vyhlášením výzvy nebudou uznatelné, tj. nebude možné je
proplatit!
Informace o Kotlíkových dotacích v Kraji Vysočina jsou k dispozici
na www.kr-vysocina.cz/kotliky
Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby a podporu lze žádat na výměnu kotle pouze v nemovitosti určené k bydlení (rodinný dům s max. 3 bytovými
jednotkami) na území Kraje Vysočina. Předmětem podpory bude:
 kotel na pevná paliva,
 kombinovaný kotel (uhlí/biomasa),
 kotel na biomasu,
 plynový kondenzační kotel,
 tepelné čerpadlo,
 související stavební úpravy s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající,
 služby energetického specialisty,
 realizace mikroopatření do max. 20 tis. Kč.
Bližší vymezení bude uvedeno ve Výzvě.
Výše podpory:
 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné
čerpadlo nebo kotel na biomasu),
 Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě výměny kotlů
v rodinných domech ve městech Humpolec, Pelhřimov, Třebíč a Velké Meziříčí
(tyto oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu, tedy
vyšší dotaci).
 Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt mohou být ve výši 150 tis. Kč,
maximální výše dotace může být tedy 127,5 tis. Kč.
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„Mikro“ energetická opatření budou realizována v případě, že příjemce nedoloží Průkaz energetické náročnosti budovy s kategorií C a lepší. Mezi mikroenergetická opatření patří:
 zateplení střechy nebo půdních prostor
 zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
 dílčí výměna oken
 výměna vstupních a balkonových dveří
 instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací
Po vyhlášení výzvy budou podrobné informace včetně formuláře žádosti zveřejněny
na www.kr-vysocina.cz/kotliky .
Na dotazy odpovídá radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství
Zdeněk Chlád
1) Kdo může o kotlíkovou dotaci požádat?
Může žádat jakákoli fyzická osoba, která chce jako vlastník nebo spoluvlastník
měnit kotel v rodinném domě o maximálně třech bytech. Dotace není určena pro
právnické osoby.
2) Kterých kotlů se týká výměna s využitím kotlíkové dotace?
Vyměnit lze kotel dosud připojený na otopnou soustavu na TUHÁ paliva (např.
dřevo nebo uhlí) s ručním přikládáním.
3) Které kotle budou moci být za kotlíkové dotace pořizovány?
Půjde o pořízení kotlů, které splňují parametry tzv. Ekodesignu. Seznam dosud
certifikovaných kotlů je přístupný na www.opzp.cz. Tepelné zdroje využívající
obnovitelnou energii (kotle na biomasu, pelet, solární systémy, tepelná čerpadla)
mohou být instalovány pouze firmami s platným osvědčením. V opačném případě
dotace nebude přiznána.
4) Kolik je maximální výše kotlíkové dotace?
Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace, jsou 150 tisíc korun. Tzn.,
že maximální výše dotace je 127,5 tisíce korun při max. procentu dotace 85%
na konkrétní případ výměny. Procenta dotace se budou odvíjet od typu nově
pořizovaného kotle.
5) Na základě čeho mohu získat dotaci?
Prvním krokem je vyplnění jednoduchého formuláře a přiložení povinných příloh.
6) Kde získám informace o formuláři?
Formulář bude po vyhlášení výzvy dostupný na internetu. Fyzicky je možné si ho
začátkem roku 2016 vyzvednout na městských i obecních úřadech nebo na recepci
krajského úřadu v Jihlavě.
7) Musím o dotaci požádat hned po zveřejnění výzvy?
Ne. Peněz je dostatek, žádosti budou v rámci první výzvy přijímány celé dva roky.
Následně budou vyhlášeny další výzvy.
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8) Mohu žádat dotaci i na kotel, který už byl vyměněn?
To není možné. Uznatelné náklady jsou od data zveřejnění výzvy. Náklady vzniklé
v současné době není možné proplatit.
9) Kdo mi s podklady pro žádost pomůže?
Formulář žádosti a požadované doklady budou jednoduché, občan je zvládne obstarat sám. Pouze tzv. energetická mikroopatření musí být konzultována s tzv. energetickým specialistou Jejich seznam je dostupný na www.mpo-enex.cz/experti .
10) Mohu kotlíkovou dotaci kombinovat s jiným dotačním titulem – např. Nová zelená
úsporám?
Pokud chcete provést další energeticky úsporná opatření ze Zelené úsporám,
musíte si podat žádost na Státním fondu životního prostředí. Více informací
na www.sfzp.cz.
11) Jaké budu muset doložit povinné přílohy k žádosti? Pravděpodobně se bude
jednat o:
- Průkaz energetické náročnosti budovy nebo potvrzení o provedení mikroenergetických opatření
- Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného na otopnou soustavu
(maximálně průkazné)
- Identifikace vlastníka - vydá Czech Point
- Identifikace nemovitosti – vydá Czech Point
A dále specificky – písemný souhlas spoluvlastníků k realizaci nového zdroje tepla
v rodinném domě, písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví domu/
bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů.
Druh a počet příloh se bude odvíjet od konkrétního případu čerpání dotace.
12) Jaké další způsobilé výdaje se mi budou moci proplatit?
Například stavební práce a dodané služby spojené s realizací kotle, čerpadla,
plynového kondenzačního kotle, solární termické soustavy, s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy vč. dodávky a instalace
akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno výrobcem nebo dodavatelem,
dále náklad na zkoušky nebo testy s uváděním majetku do stavu způsobilého
k užívání, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo náklady
spojené se službou energetického specialisty, na projektovou dokumentaci nebo
s realizací mikroopatření.
Až do poloviny prosince 2015 budou po celém území Kraje Vysočina probíhat
Informační schůzky pro žadatele o kotlíkové dotace. Termíny a místa jsou aktualizovány na www.kr-vysocina.cz/kotliky, zde jsou také průběžně zveřejňovány
veškeré informace o možnosti výměny kotlů na pevná paliva na území Kraje
Vysočina.
Kontaktní osoby (počet kontaktních osob bude průběžně navyšován)
Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová; lemperova.s@kr-vysocina.cz; 564 602 532
Bc. Eva Láníková; lanikova.e@kr-vysocina.cz; 564 602 581
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Buďte obezřetní
Kraj Vysočina: Policisté v souvislosti s blížícím se adventem a nákupy dárků pod stromeček vyzývají všechny občany kraje Vysočina ke zvýšené obezřetnosti.
Blíží se opět adventní čas spojený s nákupy dárků a ostatních náležitostí spojených
s Vánocemi. Předvánoční shon je ale také velikým lákadlem pro kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí a hlavně místa, kde mají možnost
okamžitě zmizet v davu.
Obrovskou příležitost mají v nákupních centrech a při ostatních akcích, kde se schází
větší množství lidí, třeba rozsvěcení vánočního stromečku.
Ke krádeži využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s osobními věcmi. O tom,
že jste se stali obětí zlodějíčka, se většinou dozvíte až u pokladny, kdy zjistíte, že nemáte
nákup čím zaplatit. Mnohdy jim to však sami příliš usnadňujete – batohy na zádech, peněženky vystavené v nákupních taškách, odložené kabelky a peněženky na pultech, v nákupních vozících.
O své věci však nemusíte přijít jen uvnitř nákupních center. Dalším rizikovým faktorem
je i vozidlo, které zaparkujete na parkovišti a po dobu nákupu jej nemáte pod kontrolou.
Základním pravidlem je nenechávat na sedadlech ve vozidle nic, co by mohlo upoutat pozornost případných zlodějů. Řidiči by neměli zapomenout při svém odchodu vždy vozidlo
uzamknout. V žádném případě byste se neměli při zamykání svého miláčka spoléhat na dálkové ovládání, ale vždy se fyzicky přesvědčit, že je uzamčen. Nezapomínejte, že šikovný
zloděj bude krok před Vámi a pomocí zvláštního přístroje docílí toho, že vozidlo zůstane
odemčené a vše, co v něm necháte, bude pro něj levný nákup za pět prstů. Pozorní byste
měli být i při ukládání nakoupených věcí do zavazadlového prostoru, nebo při odvezení
nákupního vozíku, byť by to bylo jen na krátký okamžik.
V žádném případě nenechávejte vozidlo odemčené a své věci bez kontroly.
Mějte proto neustále své věci pod kontrolou!
 tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte,
 svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu,
 nenoste své osobní doklady v peněžence a identifikační číslo platební karty (PIN)
mějte zásadně odděleně od samotné karty,
 kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla,
 uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního vozíku, mějte je stále na očích,
 ve vozidle nenechávejte věci, které mohou upoutat pozornost zlodějů,
 fyzicky se přesvědčte, že máte auto uzamčeno,
 buďte obezřetní a všímaví.
Trendem současné doby není jen nákup v tzv. kamenných obchodech, ale čím dál častěji
dochází k nákupu dárků pro vaše nejbližší přes internetové portály. Internet je bezesporu
velice užitečné médium, na kterém se dozvíte spousty informací a třeba receptů na vánoční
cukroví, ale můžete tam také narazit na spousty podvodníků. Mnozí z Vás budou využívat
nabídek poskytovaného zboží prostřednictvím internetového nakupování. V tomto nakupování lze jistě najít výhody. Zboží si můžete vybírat v pohodlí domova. Výrobky i jejich ceny
si v klidu můžete porovnávat a nemusíte osobně navštěvovat jednotlivé obchody, což vede
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i k úspoře času. Vámi vybrané zboží je dodáno zásilkovou službou až do domu. Musíte však
zároveň zvážit i možná rizika spojená s těmito transakcemi. Pokud za vybrané zboží zaplatíte předem na účet prodávajícího, vystavujete se riziku, že v některých případech neuvidíte
ani výrobek a ani peníze. Rovněž se nenechte zlákat nápadně výhodnými podmínkami nákupu, velmi nízkou cenou v porovnání s běžnou cenou v obchodech.
Jak bezpečně nakupovat po internetu?
 nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, předem si o nich zjistěte potřebné informace
 před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, smluvní podmínky
 seznamte se s reklamačním řádem
 od prodejce získejte i informace o podmínkách a nákladech při dodání zboží
 vyhledejte si telefonní číslo, e-mail prodejce, adresu
 uchovejte si záznam o internetových transakcích včetně webových stránek prodejce (objednávka, potvrzení objednávky, kdy bude zboží dodáno apod.)
 platbu předem provádějte jen tehdy, pokud máte jistotu, že se jedná skutečně o důvěryhodného obchodníka
pprap. Mgr. Tomáš Procházka, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
- oddělení tisku a prevence

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
v prosinci 2008 jsme poprvé v knihovně vyhlásily vánoční turnaj ve hře „Člověče, nezlob
se!“. Letos je před námi už VII. ročník a jsme hodně zvědavy, jestli překonáme počet hráčů
z loňského roku, kdy si přišlo zahrát více než 40 účastníků. Malí i velcí, všichni, kdo máte
chuť si zasoutěžit, přijďte ve středu 16. prosince, kdykoliv od 12:30 do 17:00 hodin! A cena
pro vítěze? Poukázka na něco dobrého v Bistru Sluníčko. Zároveň bude na celé předvánoční
a vánoční období pro děti připraven Pizza kvíz na téma: „Co najdeme v knihách“.
Z nových knih:
Zgustová Monika - Růže od Stalina
Pohnutý osud Stalinovy dcery, biografický román.
Mankell Henning - O krok pozadu
Sedmý případ komisaře Wallendera, švédská krimi.
Nesbö Jo – Syn
Sonny Lofthus býval oblíbeným příkladným studentem i talentovaným zápasníkem
vzhlížející ke svému otci. Jednou se chtěl stát policistou jako on. Jeho život se však rozpadl
jako domeček z karet, když jeho vzor spáchal sebevraždu kvůli podezření, že bral úplatky.
Norská krimi.
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Kear Nicele C. - Teď už tě vidím
Příběh mladé ženy, která si vyslechne zdrcující diagnózu s prognózou slepoty, jež má nastat
do deseti let. S nadhledem a humorem vyprávěný autentický příběh.
Urbaníková Eva – Ztracené
Příběhy šesti Evropanek, které se zamilovaly do muslimů a láska je připravila o to
nejcennější – svobodu, rodinné zázemí i děti.
Ráž Roman – Lázeňské dobrodružství
Román z prostředí měšťanské společnosti u nás v období dvou prvních desetiletích dvacátého století.
Připravujeme:
Leden 2016 – beseda IRISDIAGNOSTIKA s Janou Bělohlavovou
Výpůjční doba v období vánočních svátků:
středa 23. 12. 2015
pondělí 28. 12. 2015
středa 30. 12. 2015
pondělí 4. 1. 2016

8:00-11:15
8:00-11:15
8:00-11:15
8:00-11:15

12:15-17:00
12:15-17:00
12:15-17:00
12:15-17:00

Všem čtenářům Jemnických listů přejeme příjemné a pohodové vánoční svátky s dobrou knihou.
Pracovnice knihovny

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc říjen hasiči evidují 10 mimořádných událostí se zásahem jednotek požární
ochrany.
Tento měsíc došlo k 1 dopravní nehodě, 6 technickým pomocím, 2 ostatním pomocím
a bylo provedeno 1 prověřovací cvičení.
14. 10. byla jednotka HZS povolána k dopravní nehodě nákladního vozidla u obce
Mladoňovice. Zde jednotka řešila přečerpávání motorové nafty z nádrží vozidla.
26. 10. byla jednotka HZS vyslána na mezikrajskou pomoc při pátrání po pohřešované
osobě na okrese Jindřichův Hradec. Zde spolupracovala s místně příslušnými jednotkami
IZS.
nprap. Milan Šerka,
HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice
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Okénko MŠ
Vánoční svátky
Vánoční svátky, krásné a tajemné,
pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,
dlouhý byl celý rok, teď už je maličký.
Děti a stromeček, oči jak korálky –
copak nám Ježíšek přinese za dárky?
Byť by byl maličký, nejmenší na světě,
vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte.

Než Štědrý večer vykouzlí úsměvy na tváři ve všech rodinách, rády bychom se
s vámi podělily, jak tráví adventní čas děti v mateřské škole. V začínajícím adventním
čase děti v mateřské škole navštíví Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Povídáme si
s dětmi o tom, co je dobro a zlo, zlobení, co můžeme pro druhé udělat dobrého, jak si
máme pomáhat.
Abychom dětem zkrátily dobu čekání na Ježíška, vyrábíme si přáníčka, zpíváme koledy, povídáme si o zvycích dávných, ale i těch, které se v dnešních rodinách dodržují.
S dětmi navštívíme vánoční výstavu nejen tady v Jemnici, ale i v Dačicích, či Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci. Potěšíme básničkami a písničkami babičky a dědečky
v domě pečovatelské služby. Společně s rodiči se sejdeme u vánočního tvoření, vyrábíme
vánoční ozdoby na vánoční strom na náměstí, stavíme betlém, čteme příběhy a pohádky
s vánoční tématikou.
Na závěr bychom rády poděkovaly těm, kteří s námi celý rok spolupracovali a nějakým sponzorským darem nám udělali radost. Panu Davidu Macálkovi za dar výtvarného
materiálu pro třídu Sluníček, paní Janě Lochmanové za jedinečnou prohlídku dačického
zámku a panu místostarostovi Petru Novotnému za tradiční zorganizování putování s Jarníčkem a Podzimíčkem.
Třída Míčka Flíčka děkuje panu Hotařovi za pěknou dřevěnou hračku, kterou sám vyrobil, rodičům Jessiky Škodové, kteří nám přinesli velké množství dýní, které nám každé
ráno svítily na cestu do školky.
Poděkování patří také paní Jarce Furdanové a Martě Fillové za vstřícnost a ochotu při
společném setkávání dětí v DDM.
Vám všem přejeme spokojené prožití vánočních svátků s těmi nejbližšími, v nastávajícím roce 2016 hodně štěstí a spokojenosti a ať se Vám alespoň částečně splní to, co si
přejete.
kolektiv učitelek MŠ
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Půjčovna lyžařského vybavení na ZŠ v Jemnici
10. 12. 2015 zahajuje činnost školní půjčovna lyžařského vybavení.
„Lyžárna“ ZŠ v Jemnici je v současnosti vybavena moderní lyžařskou výstrojí. K dispozici je 70 párů carvingových lyží a 100 párů lyžařských bot všech velikostí. Dále je zde 50
lyžařských přileb, které půjčujeme spolu s čepičkou z funkčního materiálu.
Své vybavení zde najde tříleté dítě i dvoumetrový dospělák.
To, co většinou jinde nenajdete, je 10 párů lyží snowblade a BigBlades s bezpečnostním vázáním – nejlepší lyže pro:
rodiny - skladnost, lze je rychle seřídit pro jakéhokoliv lyžaře, výměna lyží přímo
na svahu
první krůčky - výuka
pokročilé - více zábavy a motivace
slabší lyžaře - chci si užít lyžování bez strachu, nezvládám běžně doporučené vybavení
lehký handicap - pro ulehčení
proti nudě - zase mne to baví!
profesionály - další motivace, trénink, zábava
přestup - ze snowboardu lyžařem
přechod z modelů snowblade na stabilnější typ
starší generace
rozbředlý sníh, neupravené a úzké sjezdovky
každého, kdo chce začít
•
•

Za rozumný poplatek si můžete půjčit vybavení pro celou rodinu. Zisk z půjčovného
slouží výhradně k obnově a doplnění výbavy pro účely školních lyžařských zájezdů.
Přístup do lyžárny – plechová vrata za tělocvičnou, obejít tělocvičnu zezadu po atletické dráze. Lyžárna je v bývalé kovodílně, pod velkou tělocvičnou. Vstup osvětlen.
Půjčovní doba: od 10. 12. 2015 do března 2016
čtvrtek
15.00 - 16.30
pátek
16.30 - 18.30
UPOZORNĚNÍ – ve dnech 24. 12, 25. 12., 31. 12. 2015, 1. 1., 14. 1., 22. 1., 28. 1.,
11. 2., 25. 2. 2016 je půjčovna uzavřena.

•
•
•

Mimo půjčovní dobu - ve výjimečných případech po přeběžné domluvě s Mgr. Ivanem Chvojkou (email: iivanch@seznam.cz.) nebo s Mgr. Zdeňkem Hirtem (mob:
731 180 822)
Vybavení si můžete přijít vybrat předem, zamluvit si ho na určitý termín a pak
si před odjezdem vše půjčit. Lyže vám seřídíme dle vašich fyzických předpokladů
a lyžařských dovedností. Nutno osobně vyzkoušet boty!!!
Provádíme seřízení vázání s dokladem pro pojišťovnu.
Mgr. Zdeněk Hirt, ředitel školy
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Okénko ZŠ
Den před podzimními prázdninami se žáci 1. stupně zapojili do projektového vyučování. Projekt byl zaměřený na plnění průřezových témat Environmentální a mediální výchova.
Žáci si mohli sami vybrat, které téma je zaujme nejvíc. Několik z nich si vybralo téma
„Tajemství lesních skřítků“.
Které stromy opadají?
Znáš je, už to víš?
Pokud ne, tak teď uvidíš.
V úvodu je podzimní skřítek přivítal svým příběhem, vyprávěl o tom, jak dělá na podzim mlhu a jak podzim prožívá. Děti poté ve volné přírodě pozorovaly podzimní přírodu,
poznávaly stromy, vnímaly jejich vůni, objímaly je a hladily kůru. Při jednoduchém pokusu,
kdy vložily olistěnou větvičku do plastikového sáčku, sledovaly proces odpařování vody.
Po rozdělení do skupin tvořily z listů „živého“ podzimního skřítka či vílu. Hned po příchodu do třídy jedna skupinka spontánně zahrála dětem divadlo o lesních skřítcích. Všem se
příběh líbil a i ostatní se rychle pustili do díla a tvořili krátké příběhy o přírodě a skřítcích.
Některé z nich si můžete přečíst.
Mgr.Vladimíra Koprová

Skříteček
Byl jeden skříteček, který měl dřevěný domeček. Tento domek byl vyroben z listů, dřeva
a s pomocí lesních víl. Skřítkův domeček v parku vidět můžete, ale háček je v tom, že potichu
být musíte. Chtěli byste si s ním hrát? Tak pssst, skřítek nemá hluk rád!
Jiří Kopr, 2.A
O skřítkovi, co zabloudil
Byl jednou jeden skřítek, který se jednou vydal na houby. Žádnou však nenašel a ještě
k tomu se ztratil. Dlouze hledal cestu domů, až došel k dálnici, kde jezdila spousta aut. Šel
podél ní, když přišel k městu. To už byla tma, a tak si řekl, že tam přespí. Ráno zjistil, že ho
nesou brouci. Asi si mysleli, že je mrtvý. Odehnal je, ale to už byl ve svém lese. Ještě dlouho
šel a vtom o něco zakopl. Byl to jeho dům! Na houby chodí skřítek dodnes, ale už se nikdy
neztratil.
Tomáš Růžička, 5.B
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Skřítek Dubáček
Byl jednou jeden starý lesní skřítek Dubáček, co měl rád žaludy. Jednou k němu přišly
tři děti. Děti se ho zeptaly: „Dědečku, kdy začne podzim?“ Dědeček jim odpověděl, že
podzim začne už zítra. Děti se radovaly, protože se těšily, že budou pouštět draka. A také,
že budou moct skákat do hromady listí. Volaly: „Sláva, sláva, sláva! Zítra začne podzim!“
A dědeček byl rád, že jsou děti tak šťastny.
Veronika Simandlová, Vendula Svobodová,
Valerie Štumfolová a Daniel Šmíd, 2.A

Jak se rodí klavírista
I v dnešním uspěchaném, technicky orientovaném světě se potkáte s dětmi, které dostaly do vínku hudební talent. Jejich rodiče, mnohdy sami milovníci hudby, dokáží probouzet stejnou lásku i u svých ratolestí. Zapálení a obětaví učitelé umějí pak tyto děti
zaujmout, probudit jejich nadání a dále kultivovat jejich hudební vývoj. Cesta k ovládnutí
zvoleného hudebního nástroje je dlouhá a bývá i trnitá. Talent je nutným předpokladem,
avšak vůbec není zárukou úspěchu, neboť nesmí chybět ani vůle něco dokázat, pracovi-
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tost, souvislost v domácí přípravě. Vždyť běhat venku s kamarády je o tolik zábavnější,
než sedět zavřený doma a cvičit!“
Tato slova byla řečena při otevření XXII. ročníku mezinárodní mozartovské soutěže
pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS, která se konala v Brně v Besedním domě
22. – 24. října 2015. Tato soutěž přispívá k naplňování ušlechtilé myšlenky výchovy
nových hudebních generací. Chce podpořit v úsilí všechny, kdo chtějí ve svém hudebním
umění postupovat výš a dál a touží porovnat své schopnosti s jinými.
Nelehkou cestou dostát požadavkům a nárokům soutěže se odvážně vydala žákyně
naší pobočky v Jemnici Elena Průšová. Po řadu měsíců se prala s nastudováním soutěžního programu, než mohla stanout na pódium a zahrát na úžasném koncertním nástroji
Steinway spolu s 86 dětmi ze 13 zemí (z největší dálky přicestoval soutěžící z exotického
Singapuru). I když se Elenka neumístila, poražená neodešla. Ověřila si své schopnosti
a odjela naplněna novou motivací. Poznala nové přátelé, sdílely jsme rozehrávací místnost s Filipem z Bulharska, který jel s rodiči a učitelkou 3 dny, aby zahrál 8minutový
program a čekala je opět dlouhá cesta domů. Absolutní vítězkou byla skvělá Anastasija
z Moskvy.
Atmosféra soutěže byla nádherná – přátelská a inspirující. Předsedou poroty byl ředitel České filharmonie Praha David Mareček. Ten pronesl tato slova: „Když jsem zavřel
oči, slyšel jsem nádhernou hru. Když jsem je otevřel, viděl jsem jedenáctileté děti! Neuvěřitelné výkony!“
První zkušenost velké klavírní soutěže získala Elenka již na konci minulého školního roku. Zúčastnila se v červnu soutěže Prague Junior Note v Praze, která se konala
v krásných a reprezentativních prostorách Lichtenštejnského paláce v Sále Martinů. Porotě (složené z mezinárodních pedagogů vysokých hudebních škol) předsedal prof. Ivan
Klánský, klavírista a pedagog. Zde se podařilo Elence ve velmi silné konkurenci získat
čestné uznání II. stupně.
Je to asi vůbec poprvé, aby se žák ZUŠ Moravské Budějovice zúčastnil takovýchto
soutěží. Elence gratuluji. Ať zůstává radost z muzicírování, která bude oslazovat námahu
při každodenním tréninku a hudba ať stále těší ji i ty, kterým bude hrát.
Hana Ukašíková, učitelka klavíru
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Služby LPS stomatologické - 5. 12. - 27. 12. 2015
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
5.12.

so

MDDr. Chalupová
Martina

Svatopluka Čecha 39

Třebíč

568843698

6.12.

ne

MDDr. Vodička Petr

MUDr. Štěpánek Aleš, Na Potoce 78

Třebíč

568844102

12.12.

so

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O.

568620248

13.12.

ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O,

568620248

19.12.

so

MUDr. Klíma Pavel

MUDr. Kučerňák Zdeněk, První
Brněnská strojírna,  Průmyslová 162

Třebíč

568804730

20.12.

ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O

568620248

24.12.

sv

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O

568620248

25.12.

sv

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O

568620248

26.12.

sv

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O

568620248

27.12.

ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O

568620248

Bc. Veronika Ramachová

Vánoční čas
Pro děti je vánoční čas spojený s blížící se mikulášskou nadílkou a očekávanými dárky
od Ježíška. Neodmyslitelná postava svatého Mikuláše byla sice nějaký čas atakována Dědou Mrázem, nicméně jeho saně se sobím spřežením nebyly pro naše končiny tím nejlepším
dopravním prostředkem. Zimy jsou totiž v posledních letech bez řádné sněhové nadílky.
Avšak ani náš přítel Mikuláš nemá cestu do našich rodin snadnou. Jeho andělský doprovod
má čím dál větší potíže s hledáním hodných dětí, zato čerti s blikajícíma rohama mají plné
pytle práce a číhají téměř za každým rohem. Nakonec se však vše v radost obrátí. Dětičky
opět slíbí, že se polepší a ty, které neznají žádné modlitbičky, přece jenom něco odrecitují
nebo zazpívají - například: Strejček Nimra koupil šimla za půl pátá dolaru apod.
Je adventní a vánoční čas spojený také s nadějí pro nás - dospělé?
Určitě ano. Vždyť každoroční oslava Kristova narození je pokaždé spojena s nabídkou
a obdarováním milostmi, které člověk ke svému životu nutně potřebuje. Za Božím vtělením
- od kterého počítáme náš letopočet - vidíme nejen městečko Betlém s ozářenou nocí, jesličkami a pastýři se svými stády, ale také Jeruzalém, kde do temnoty lidských srdci vstoupilo
poselství naděje, že Kristův kříž neznamená odsouzení hříšníků, nýbrž odpuštění vin. Ano,
Ježíš se narodil pro nás, za nás se obětoval a s námi chce slavit i naše vzkříšení. On sice
zemřel pro naše hříchy, ale byl vzkříšen také pro naše oslavení. Proto nemusíme nikdy pochybovat o smyslu našeho života, i když nejsme uchráněni před těžkostmi a někdy i pády. Ježíš
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přijal lidský život bez výsad a privilegií, aby byl povzbuzením pro všechny, kteří čas od času
váhají, zda je možné a dobré akceptovat sebe i druhé bez všech pochybností.
Také současný papež František připomíná všem, jakou naději v Kristu lidstvo od Boha
dostalo. V dopise, který napsal předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci, píše
o svém úmyslu vyhlásit letos 8.prosince nastávající rok 2016 Rokem milosrdenství. V závěrečné části tohoto listu připomíná následující: „Jedním z nejzávažnějších problémů naší
doby je bezpochyby proměna vztahu k životu. Šíří se mentalita, která vede k tomu, že se vytrácí osobní i společenská citlivost k přijetí nového života. Drama potratu prožívají někteří
jen povrchně, jako by si neuvědomovali nesmírné škody, které působí takový čin. Mnozí sice
tento skutek vnímají jako prohru, jsou však přesvědčeni, že nemají jinou možnost. Myslím
zejména na všechny ženy, které se uchýlily k potratu. Jsem si dobře vědom toho, že je k takovému rozhodnutí vedl velký tlak. … To, co se stalo, je hluboce nespravedlivé, a jen tehdy,
když toto člověk plně a pravdivě pochopí, nemusí ztrácet naději. Boží odpuštění nelze upřít
nikomu, kdo činí pokání, a zejména když přistupuje ke svátosti smíření s upřímným srdcem,
aby se usmířil s Otcem. Také z tohoto důvodu jsem se rozhodl, bez ohledu na veškerá opačná ustanovení, svěřit všem kněžím po dobu Roku milosrdenství pravomoc udělit rozhřešení
od hříchu potratu těm, kteří ho vykonali a kteří s kajícím srdcem usilují o odpuštění. Ať se
kněží na tento veliký úkol připraví a dokážou ho konat slovy vyjadřující skutečné přijetí, doplňují je zamyšlení, které přiblíží závažnost spáchaného hříchu, a ukazují kajícníkům cestu
pravého obrácení, skrze něž mohou získat skutečné a štědré odpuštění od Otce, který svou
přítomností všechno obnovuje.“
„S důvěrou v přímluvu Matky milosrdenství svěřuji přípravy tohoto mimořádného roku
do její ochrany.“ Dáno ve Vatikánu 1. září 2015, papež František.
Odpuštění naších selhání a vin je dar Božího milosrdenství, které si můžeme nadělit
„pod stromeček“ jako dárek od Ježíše. Díky jeho štědrosti se nemusíme trápit tím, co bylo
a být nemělo, a naopak - dluhů lásky k našim drahým - živým i zemřelým - máme dost
a dost. Papež František všem přeje, aby odpustili sobě i druhým, a tak se nechali zadarmo
obdarovat plody Kristova narození. Neodmítejme nabízenou milost Ducha Svatého, který
má moc léčit a uzdravit i staré rány a je schopen všechno stvořit nové. Potom se budeme
opět společně těšit z vánočního času a už nikdo a nic nám nebude bránit, abychom s vděčností zpívali vánoční hymnu: Narodil se Kristus Pán a zvláště její poslední sloku: Goliáš
/Beliál - ďábel/ oloupen, veselme se, člověk je vykoupen, radujme se.
PS: Nejbližší otevřená brána Roku milosrdenství je v K. Vydří, kostel P. M. Karmelské.
Pondělí, středa, pátek 17.30-17,50
Neděle 7.30-8,00 (podle potřeby i déle)
První soboty v měsíci 16.00-18.00 (v Roce milosrdenství je to 2. ledna, 6. února,
5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června, 2. července, 6. srpna, 3. září, 1. října, 5. listopadu),
ostatní soboty 9.00-11.30
Je možné se domluvit i na jiném termínu na telefonu 384 420 119, nebo napsat na mail:
kostelni.vydri@karmel.cz
Ostatní „Svaté brány“ Roku milosrdenství:
Brno, Žďár nad Sázavou, Znojmo a Žarošice.
Přehled zpovědní služby na těchto místech najdete na webu: Biskupství brněnské nebo
na vývěsce farního kostela sv. Stanislava v Jemnici.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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O vánočních svátcích přináší Rybova „Missa solemnis“
radost a mír všem lidem dobré vůle
V letošním roce jsme slavili dvojité výročí Jakuba Jana Ryby (26. 10. 1765 - 8. 4. 1815)
Uplynulo 250 let od narození a 200 let od úmrtí tohoto skladatele.
Rybova mše - Hej, mistře - zaznívá na Štědrý den ve stovkách kostelů a chrámů. Zná
ji celá Evropa, mají ji ve svém repertoáru významná hudební tělesa. Jaký byl osud tohoto
nenápadného velikána? Rodák z Přeštic toužil po studiu filozofie a přemýšlel o kněžském
poslání, místo toho byl povolán na místo učitele na malém městě a stal se otcem 13 dětí.
Spolu s ženou Annou měli 13 dětí, 7 se jich dožilo dospělosti. Z deníku nejstaršího Josefa Arnošta se dovídáme řadu detailů o Rybově životě, povaze i posledních chvílích. Arnošt
se stal zakladatelem českého očního lékařství a univerzitním profesorem. Právě on se roku
1855 zasadil, aby ostatky jeho otce byly z někdejšího morového hřbitova přeneseny na nový
hřbitov u kostela Povýšení svatého Kříže a pochovány s církevním obřadem, který mu jako
sebevrahu původně nebyl dopřán. Zde v tomto kostele také provedl prvně i tolik obdivované
„Hej, mistře“. Autor krásných melodií odpočívá nedaleko. Rok co rok zní v tomto kostele
na tradiční půlnoční, sloužené za Rybovu duši. Početné svíce na jeho náhrobku dokazují, že
zapálit Rybovi svíčku patří k dobrým mravům.
Sen o Praze ve společnosti prvních národních buditelů, pokrokové pedagogické myšlenky, nápady na zvelebení hudební produkce v domovském kostele – nic z toho nenacházelo
odezvu, jakou by si Ryba byl přál. Rybova tvůrčí pohotovost byla udivující, napsal na patnáct
set skladeb, vokálních i instrumentálních, duchovních i světských a jeho umělecké ambice
nebyly ani malé ani skromné. Při svém studijním pobytu v Praze snášel velkou bídu, jen
aby se mohl věnovat tomu, k čemu ho táhlo srdce. Snil o tom, že se stane velký skladatelem
a slavným dirigentem – ne venkovským kantorem. „Semper adversa fata mihi“ – osud mi
byl vždy nepříznivý – poznamenal si již v mládí do svého deníku s trpkou jasnozřivostí. Jeho
život byl jedno utrpení. Dodnes se přesně neví, která těžkost a které zklamání jej nakonec
dovedly k tomu, že si jedno odpoledne na jaře 8. dubna 1815, den poté, co spálil své zápisky,
vzal v lese nad Rožmitálem život a zanechal po sobě jen prosbu o odpuštění napsanou do Senekovy knihy O klidu duše. Příčina? Chudoba, pocit neúspěchu, vleklá choroba, deprese,
s níž se potýkal po většinu života. Před druhým pohřbem získal farář P. Jan Fahnrich vyjádření
českobudějovické konzistoře, že J. J. Ryba nejednal za jasného vědomí. Našli ho pozdě. Tragický osud J. J. Ryby jakoby tvořil stín k jeho nejproslulejší skladbě.
Brzy po svém vzniku vzbudila tato mše velký ohlas a její popularita stále rostla, hrávala
se doslova po celých Čechách, postupem času se stala přímo symbolem českých vánoc jako
koledy nebo vánoční stromek. Ryba narazil na šťastný inspirační zdroj. Jeho hudba, svěží
a radostná hovořila stejně srozumitelně jako půvabný a prostý text, byla proto často opisována a upravována. Hudba spojuje – to je známá, až otřepaná pravda. Znalost souvislostí
nás navíc v tomto případě nejen vzdělává, ale také více přiblíží lidem o staletí před námi
i našim současníkům.
A tak závěrem si popřejme, aby se naše Vánoce nespojily jen s vyčerpávajícím uklízením, pobíháním po hypermarketech a přejídáním u televize. Ale dopřejme si spíše v duchovním smyslu, např. množství času, který věnujeme sobě a svým blízkým. Nechť nás
letošními svátky doprovodí i hudba Jana Jakuba Ryby.
za ZUŠ napsala Luba Jánská
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Informace pro žáky 9. tříd
Ve školním roce 2016/2017 připravuje naše škola otevření jedné třídy
čtyřletého gymnázia pro 30 žáků. Čtyřleté, všeobecně zaměřené gymnázium (obor 79 – 41 – K/41) je určeno absolventům 9. tříd základních škol.
Informace pro žáky 5. tříd
Ve školním roce 2016/2017 připravuje naše škola otevření jedné třídy osmiletého gymnázia pro 30 žáků. Osmileté, všeobecně zaměřené gymnázium (obor 79 – 41 – K/81) je
určeno žákům po ukončení 5. tříd základních škol.
Den otevřených dveří 4. 12. 2015
Všechny zájemce o studium čtyřletého i osmiletého gymnázia a širokou veřejnost srdečně
zveme na prohlídku naší školy a především v loňském školním roce modernizovaných učeben
informatiky, fyziky, chemie a biologie. Den otevřených dveří se již tradičně bude konat za plného provozu školy od 8:00 do 17:00 hod., návštěvníci se v případě zájmu budou moci zúčastnit výuky a seznámí se se všemi projekty, které na naší škole realizujeme. Ukázky výuky
s využitím nejmodernějších výukových prostředků budou probíhat i v odpoledních hodinách
po skončení pravidelné výuky. V televizním studiu školní internetové televize G-ONE.tv si
bude moci každý vyzkoušet natáčení a zpracování videa s využitím klíčování.
Zájemci o studium také získají všechny potřebné informace o podávání přihlášek
a přijímacím řízení. Vždy v celou hodinu bude začínat prezentace, která představí
školu a nabídku studia pro žáky 5. a 9. tříd.
Podrobné informace ze života školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.G-ONE.tv
Mgr. Milan Točík

Veletrh vzdělávání DIDACTA 2015
Okresní hospodářská komora Třebíč uspořádala letos již 20. ročník veletrhu vzdělávání DIDACTA, který se konal 15. října 2015 v prostorách
Střední průmyslové školy Třebíč na ulici Manželů Curieových.
Akce byla určena především pro žáky základních škol a jejich rodiče,
kteří měli zájem se seznámit s možností studia na středních školách a učilištích. Cílem veletrhu bylo propojení vzdělávání s potřebami praxe.
Na veletrhu se představilo 65 vystavovatelů, kterými byly především střední školy
a učiliště z Vysočiny i vzdálenějších regionů a nejvýznamnější zaměstnavatelé z Třebíčska.
Veletrhu se v letošním roce zúčastnil také Úřad práce a Kraj Vysočina.
Součástí doprovodného programu byly praktické ukázky činnosti některých škol
a workshop s názvem „Objevte potenciál svého mozku“.
Při slavnostním zahájení a v průběhu celého dne bylo možné shlédnout videozáznam
z prvního ročníku Didacty z roku 1996.
I přes nepřízeň počasí se jubilejního 20. ročníku veletrhu vzdělávání DIDACTA 2015
zúčastnilo 1750 návštěvníků.
Petra Valová, Okresní hospodářská komora Třebíč
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Letní tábory a zájmové kroužky s Albertem
Již 5. rokem finančně podporuje Nadační fond Albert prostřednictvím svých projektů Nadační fond Albert dětem náš Dětský domov
v Jemnici. V letošním roce z velké části financoval dětem letní tábor
a dále zájmové aktivity. Mezi zájmové aktivity patřilo školné za zájmové kroužky a materiál do keramiky, která již několik roků funguje
přímo v domově. Tato finanční podpora je pro náš dětský domov značně významná a velice si jí ceníme. Alberte, moc a moc děkujeme!
Mgr. Marie Šprinclová, DD Jemnice

Jazykový vzdělávací pobyt v Anglii
Základní škola v Jemnici v posledních letech aktivně využívá finančních prostředků
evropských fondů k modernizaci a inovaci výuky. Zatímco v loňském roce proběhla modernizace většiny tříd a velké tělocvičny s využitím prostředků ROP Jihovýchod, v tomto školním roce jsme se zapojili do výzvy MŠMT č. 56 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a výzvy 57, ve které jsme získali prostředky na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a vybavení dřevodílny. Prostředky také posloužily k rozvoji individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended
learningu, tzn. kombinací výuky prostřednictvím speciálně připravených lekcí na Internetu
a výuky s učitelem.
Z výzvy 56 byla podpořena klíčová aktivita Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro
žáky. Čtyřicet žáků naší školy tak mohlo na konci října zdarma využít této jedinečné šance a navštívit významná místa střední a jižní Anglie a zároveň si ověřit a zdokonalit své
jazykové schopnosti ve výuce jednak ve skupinách s rodilými mluvčími, ale i v komunikaci v místních rodinách. Jako místo pro pobyt jsme zvolili Stratford nad Avonou, druhé
nejnavštěvovanější město v Anglii, proslavené jako místo narození největšího dramatika
Williama Shakespeara. Centrum Stratfordu nás nadchlo množstvím pečlivě udržovaných
polodřevěných středověkých domů, kaváren a obchůdků.
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Ve Stratfordu probíhala v dopoledních hodinách výuka. Žáci byli rozděleni do 3 skupin
podle pokročilosti. Každý den byli hodnoceni známkou za snahu, správné použití angličtiny a také za chování. Většina žáků byla hodnocena výborně nebo velmi dobře. Kromě
toho nám místní učitelé na závěr výuky sdělili svoje postřehy. Opravdu nešetřili chválou
nad tím, jak milí, mimořádně dobře vychovaní a velmi dobře jazykově vybavení jsou žáci
naší základní školy. Podobná slova uznání jsme si pak vyslechli, když se „náhradní rodiče“
naposled loučili se svými dočasně adoptovanými dětmi.
V odpoledních hodinách jsme se vydávali na výlety do blízkého, či vzdálenějšího okolí.
První den to bylo město Worcester s katedrálou z 12. století, ve které je pohřben anglický
král Jan Bezzemek. Z Worcesteru jsme se vydali do oblasti Malvern Hills, místa s velmi
dlouhou geologickou historií. Nejstarší útvary zde údajně vznikaly již před 670 miliony
let. Při cestě na jeden z vrcholů jsme se osvěžili léčivým pramenem svaté Anny, St. Anne’s
Well. Není divu, že toto místo inspirovalo pro své příběhy takové autory jako C. S. Lewis
nebo J. R. R. Tolkien.
Následující den jsme strávili v místě našeho přechodného bydliště. Ve Stratfordu jsme
nejdříve navštívili jednu z nejznámějších atrakcí, největší motýlí farmu v celém Spojeném
království. Další cesta již směřovala do kostela Svaté trojice, který je místem posledního
odpočinku W. Shakespeara a dál k jeho rodnému domu, kde se pravděpodobně 23. dubna
1564 narodil.
Ve středu 28. října jsme využili krásného podzimního počasí k cestě do městečka Woodstock nedaleko Oxfordu. Naším cílem však nebylo samotné město, ale místní Blenheimský palác, rodiště Sira Winstona Churchilla, zapsaný v roce 1987 na seznam světového
dědictví UNESCO. Samotné budovy z počátku 18. století patří k největším stavebním komplexům v Anglii a rozsáhlý park reprezentuje typický anglický park. Jeho kulisy jsou využívány při natáčení mnoha filmů, nejnověji pak v aktuální bondovce Spectre.
Čtvrtek jsme zahájili procházkou po typické vesničce anglického venkova Borton-onthe-Water. Zdejší největší zajímavostí je dokonalý, do detailu vyvedený, kamenný model
samotné vesnice v měřítku 1:9. A pak jsme už pokračovali do univerzitního města Oxfordu.
Část naší výpravy se vydala do univerzitního muzea Pitt Rivers a druhá skupina do Ashmoleova muzea umění a archeologie, nejstaršího univerzitního muzea na světě. A společně
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jsme pak pokračovali do New College, jedné z nejstarších kolejí univerzity v Oxfordu,
založené roku 1379. Děti se tu nejvíce těšily na zahradu, v níž se natáčela scéna z Filmu
Harry Potter a Ohnivý pohár.
První a poslední den jsme poznávali Londýn, procházeli jsme místními parky, prodírali
se rušnými ulicemi, cestovali proslulým nejstarším metrem na světě, „byli jsme nad věcí“
v lanovce Emirates Air Line a celé město jsme viděli z Londýnského Oka. Historie na nás
dýchla v Londýnském Toweru a Petra Čecha jsme si přáli potkat na Stadionu fotbalového
Arsenalu. Nepotkali. I přesto to byl úžasný zážitek, stejně jako celý týden. Nezbývá než
doufat, že podpora výuky cizích jazyků formou studijních pobytů pro žáky bude pokračovat
i v budoucnosti.
http://www.zsjemnice.cz/, https://www.facebook.com/zsjemnice
Mgr. Martin Švanda

Poděkování
Děkujeme MUDr. Josefu Tesařovi za vzornou a obětavou péči o naši maminku Boženu Moučkovou. Poděkování patří zdravotní sestře Leoně Sedláčkové a celé pečovatelské
službě. Děkujeme panu děkanovi Josefu Brychtovi za duchovní podporu, rozloučení i slova
útěchy na její poslední cestě. Současně děkujeme i všem za tichou vzpomínku a za vyjádření soustrasti.
Rodina Ellingerová

SNK v Jemnici informuje
Pod tímto názvem článku jsme Vás začátkem ledna tohoto roku prostřednictvím informační skříňky našeho sdružení umístěné na kulturním domě a dále na našich webových stránkách informovali o tom, že zastupitelé z našeho sdružení na zasedání zastupitelstva města,
konaném 18. 12. 2014, předložili dokument, který byl nazván Investiční plán rozvoje města
Jemnice pro volební období 2015 - 2018. Důvodem k jeho vypracování byla dlouhodobá absence aktualizace Strategického plánu rozvoje města Jemnice /dále SPRMJ/, což je materiál,
který stanovuje priority při plánování investiční výstavby v Jemnici na 10 let dopředu, tedy
na období 2015 - 2025.
Jednou z věcí, kterou SPRMJ vedení města ukládá, je vypracování dlouhodobého plánu
rekonstrukcí místních komunikací a chodníků. V tu dobu nic z toho ale vypracováno nebylo.
Proto naše sdružení vytvořilo svůj Investiční plán rozvoje města Jemnice, ve kterém navrhovalo jednotlivé investiční akce podle důležitosti včetně dlouhodobého plánu rekonstrukcí
místních komunikací a chodníků. Zastupitelstvo vzalo náš dokument na vědomí a ústy pana
starosty bylo slíbeno, že počátkem letošního roku bude ustavena komise složená ze zástupců
všech politických stran, která bude pracovat na aktualizaci SPRMJ.
To se asi po třech měsících v březnu tohoto roku stalo. Nebyla to sice komise, ale pracovní
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skupina složená ze zástupců celého politického spektra ve městě. Zmocněncem pro aktualizaci tohoto, pro rozvoj města zásadního dokumentu, byl radou města zvolen pan místostarosta,
který během necelých tří měsíců svolal asi tři pracovní schůzky celé pracovní skupiny. První
z nich byla pouze seznamovací. Jelikož ze strany vládnoucí koalice chyběla jakákoliv vize
k dlouhodobému rozvoji města a dále z důvodu, že se aktualizaci věnovalo dle našeho názoru
málo času, byla tato aktualizace ušita poměrně horkou jehlou.
To, že tomu tak bylo, se ukázalo hned na zasedání zastupitelstva 11. 6. 2015, na kterém
bylo schválení SPRMJ na programu. Pro zjevné nedostatky celého dokumentu, podle kterého
by se mělo naše město v příštích deseti letech rozvíjet, nebyl tento dokument schválen a byl
raději stažen z programu jednání a následně zastupitelstvem určen k dopracování.
Situace se však od té doby moc nezměnila. V září, hodinu před zasedáním zastupitelstva,
byl pracovní skupině panem místostarostou předložen a přečten soupis jednotlivých investičních akcí na roky tohoto volebního období, tedy na roky 2015 – 2018. Další schůzka se má
konat v listopadu (do doby uzávěrky tohoto vydání se nekonala). V prosinci by se měl SPRMJ
na období 2015 – 2025 schvalovat. Zatím se však mnoho o jeho konečné verzi neví, tak uvidíme, jak bude přijat. Budeme samozřejmě rádi, pokud ho zastupitelstvo města schválí, ale jeho
obsahová stránka musí mít hlavu a patu.
Nejspíš vám neunikl fakt, že SPMRJ na období 2015 – 2025 se má schvalovat teprve
na konci roku 2015, kdy první rok tohoto období již téměř uplynul. Věřme tedy tomu, že
investice města v druhém roce a jemu následujících bude v souladu se schválenou aktualizací
SPMRJ.
Za Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici  
Ing. Jiří Kopr

Plynofikace „po jemnicku“
V několika posledních číslech Jemnických listů se píše o tom, jak se některé věci dělají
a vyřizují po jemnicku. Rád bych spoluobčany seznámil s tím, jak se po jemnicku dělala
(a dosud dělá) plynofikace.
V r. 2002 probíhaly přípravné práce i samotná plynofikace v ulici Červenomlýnské.
Projekt uvažoval s realizací až k č. 403 (cca 200 m za č. 404). V tomto rozsahu byl schválen
i rozpočet. Následně se rozjel neuvěřitelný kolotoč.
Bývalý starosta (p. Havlíček) a zejména místostarosta (p. Finda) začali realizaci přípojky k č. 404 podmiňovat prodejem pozemků (p. č. 2664/6 a 2664/7 v k. ú. Jemnice)
ve prospěch města Jemnice. Ač s podivem a nelibostí, ale vidinou snadnějšího vytápění
jsem s touto „transakcí“ souhlasil. Město Jemnice nechalo vypracovat znalecký posudek
pro ocenění pozemku a stanovení kupní ceny. Smlouvu sepsal JUDr. Karel Holub z Třebíče.
Článek II smlouvy mj. říká: „Výše uvedené nemovitosti jsou oceněny a popsány ve znaleckém posudku Ivana Křivánka ze dne 25. 4. 2002, č. 3328 – 88/2002.“ A článek III: „Kupní
cenu ve výši 12 500 Kč zaplatí město Jemnice prodávajícímu do jednoho týdne…“
Celé to ale mělo jeden „malinký“ háček. Soudní znalec, na kterého se JUDr. Holub
ve smlouvě odvolává, ocenil dotyčné pozemky na 48 290 Kč…!
Dle ústní dohody měl následovat podpis smlouvy a v konečném důsledku i plynová
přípojka. Při jednání na radnici, kde byli přítomni starosta, tajemník a zmíněný právník, mě
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všichni přesvědčovali, že cena (čtvrtina odhadu!) je přiměřená a v pořádku. Mezi jednáním
ke mně jeden z nich přišel a nenápadně prohodil: „Dejte mu (p. Findovi) to, jinak plyn mít
nebudete.“ Pochopitelně tak jasně „výhodnou“ smlouvu jsem nepodepsal – takže plynovou
přípojku dodnes nemám…
Jak je možné, že právník sepíše takovou smlouvu a úřad člověka nutí ji podepsat? Copak takhle smí vedení města zacházet s občany? A když si to nenechají líbit, pomstí se jim
tím, že jim neudělá plyn?
Od r. 2006 je na radnici nové vedení. Několikrát jsem ho žádal o dokončení plynofikace.
Poprvé v lednu 2007, naposled loni. Odpověď je stále stejná: nejsou na to peníze. Přitom,
co se každý rok vydá třeba na ohňostroje! Na Barchan doplácelo město letos přes 320 000
Kč. A kdyby si město pohlídalo hospodaření se dřevem jak ve svých lesích (i městském
parku), tak třeba v LD Javoří, kde má největší podíl, taky by se „pár“ tisíc ročně našlo.
Kde skončily prostředky uvolněné na půdní projekt plynofikace Červenomlýnské (zkrácení stavby o cca 360 m) mě dnes už netrápí, ale stále mě zajímá, kolik musí občan městu
„darovat“, aby splňoval podmínky „řádného občana“ a měl nárok na plynovou přípojku?
Nebo snad ostatní občané „darovat“ nic nemuseli?
V říjnovém čísle redakční rada píše, že Jemnické listy jsou otevřenou demokratickou
platformou pro uplatňování dotazů a názorů občanů. Tak jsem tu své dotazy a názory
uplatnil.
Bohumil Kasárník

Nejvyšší čas na změny v Jemnických listech
Jen docela náhodou a mimo řečí, když jsem byl cosi vyřizovat v TIC, jsem se od pana
Hopiana dozvěděl, že můj příspěvek do č. 11 JL otištěn nebude. „Z jakého důvodu?“ optal
jsem se. Odpověď: „To vám řekne redakční rada.“ Nu – dodnes neřekla… Pokud se budete
chtít sami přesvědčit o tom, co je dnes v Jemnických listech zakázané, můžete si celý článek přečíst ve skříňce Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici (SNK) vlevo od hlavního
vchodu do kulturního domu.
Zákazy kritických článků a cenzura nepohodlných názorů nesvědčí o síle, jistotě a sebedůvěře redakční rady ani vedení města. Právě naopak: svědčí o jejich nejistotě a slabosti,
o neochotě či přímo neschopnosti obhajovat svá rozhodnutí, své názory a priority, svoji
práci. RR JL a zřejmě ani vedení města asi neví o § 4a tiskového zákona: „Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené
informace…“ Jinak by stěží mohlo dojít k tomu, že kritický názor občana je bez udání důvodu zakázán, kdežto celostránková reklama na soutěž v pití alkoholu bez problému vyjít
může! Takhle to tedy radnice myslí se svým proklamovaným „bojem“ proti zneužívání
návykových látek?
Myslím, že je nejvyšší čas udělat s redakční radou to, co v č. 11 JL navrhli zastupitelé
za SNK: rozšířit RR JL na 7 členů a zcela radikálně změnit celý systém vydávání zpravodaje. Prosím všechny spoluobčany, kteří ještě nad Jemnicí neudělali kříž a její osud jim není
lhostejný: vyjádřete svůj názor v Jemnických listech.
Všechny nás přece zakázat nemohou! Aspoň doufám…
Luboš Tesař
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Recepty
Martinské podkovy (recept ze staré české kuchyně)
300 g polohrubé mouky, 70 g másla, 1 žloutek, 1 menší vejce, špetka soli, 30 g moučkového cukru, 20 g droždí, 1 dl mléka, tuk na plech, 1 vejce na potření
Postup: Do mísy prosejeme mouku, přidáme rozpuštěné máslo, sůl, žloutek, vejce i kvásek a vypracujeme nepříliš tuhé těsto. Posypeme je moukou a dáme kynout. Z vykynutého
těsta vyválíme plát a krájíme stejně velké trojúhelníky. Doprostřed dáme nádivku a stočíme
od širší strany ke špičce. Rohlíky pak ohneme do tvaru podkovy a rovnáme na vymaštěný plech, kde necháme ještě 15 minut odpočinout. Pak je potřeme rozkvedlaným vejcem
a upečeme v horké troubě. Upečené pocukrujeme.
Nádivka: 200 g mletého máku, ¼ l mléka, 80 g pískového cukru, 1 vanilkový cukr, 40 g
nastrouhaného perníku, 1 lžičku kakaa, trochu skořice a citronové kůry.
Postup: Mák uvaříme v mléce do husté hmoty. Do vychladlého máku vmícháme cukr,
ustrouhaný perník, skořici, citr. kůru a kakao.
Linecký ořechový koláč
21 dkg hladké mouky, 14 dkg másla, 7 dkg cukru, 2 žloutky, trochu rumu
Postup: Zpracované těsto rozdělíme na velký a malý kousek (2/3 a 1/3). Větším dílem
vyložíme koláčovou formu, dáme nádivku a pokryjeme rozváleným menším dílem těsta.
Potřeme bílkem a posypeme strouhanými ořechy.
Nádivka: Utřeme 18 dkg cukru a 6 žloutků. Přidáme 18 dkg mletých ořechů s trochou
citronové kůry. Nakonec přidáme sníh z 6 bílků.
Pečeme zvolna asi 1 hodinu.
Rychlé ovesné sušenky
200 g polohrubé mouky, 160 g ovesných vloček, 160 g másla, 150 g cukru, ½ prášku
do pečiva, 2 celá vejce + podle chuti kokos, kakao, čokoláda, oříšky, rozinky, sušené brusinky, skořice
Postup: Všechny suroviny smícháme a vypracujeme těsto. Uděláme válečky a zabalíme
je do alobalu, kde je necháme do druhého dne ztuhnout. Pak krájíme ½ cm kolečka. Pečeme
na plechu vyloženém pečícím papírem při teplotě 180 stupňů do zlatova.
Vanilkové rohlíčky
15 dkg hladké mouky, 2 dkg cukru, 10 dkg másla, 5 dkg oříšků, 1 žloutek, vanilkový
cukr. Na obalení si připravíme moučkový cukr s vanilkou.
Postup: Ze všech surovin vypracujeme těsto. Tvarujeme malé rohlíčky. Upečené obalujeme v moučkovém cukru s vanilkou.
Karamelové rohlíčky
210 g hladké mouky, 140 g mletých ořechů, 70 g cukru moučky, 140g másla (Hery),
1 lžíce kakaa, 2 žloutky a citrónová kůra. Na krém:1 konzervu slazeného kondenzovaného mléka 397 ml (vařit cca 3 hodiny nebo 1 ½ hodiny v Papinově hrnci) a 250 g másla.
Na ozdobení: čokoládová poleva.
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Postup: Z mouky, tuku, cukru, ořechů, kakaa, žloutků a cit. kůry vypracujeme hladké
těsto. Zabalíme do fólie a necháme půl hodiny v ledničce. Těsto vyválíme a pomocí formičky vykrajujeme rohlíčky. Vyskládáme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme
dorůžova při 180°C.
Uzavřenou plechovku kondenz. mléka ponoříme do vody a vaříme cca 3 hodiny,
po 3 hodinách má mléko krásnou čokoládovou barvu. Mléko necháme vychladnout a vyšleháme s máslem na hladký krém. S pomocí cukrářského pytlíku nastříkáme krém na rohlíčky
a nakonec jeden po druhém namáčíme do čokoládové polevy, může být i bílá, fantazii se
meze nekladou. Je lepší, když si před namáčením do čokolády rohlíčky hodně vychladíte.
Salát z červené řepy a zelí
1 kg červené řepy, 1 kg zelí a 20 dkg cibule
Nálev: Svaříme ¼ l octa, ¼ l vody, 20 dkg cukru a 2 lžíce soli.
Postup: Červenou řepu uvaříme, loupeme a nakrájíme na nudličky. Přidáme nakrájené
zelí a cibuli. Promícháme a naplníme do sklenic, zalijeme nálevem a uzavřeme víčky. Sterilujeme 15 minut při teplotě 85 stupňů.
Sterilovaný salát z červené řepy a zelí podáváme k jídlu podle chuti.
Recepty do Jemnických listů dodaly
členky Místní organizace tělesně postižených v Jemnici

Podolské posvícení
„V neděli začínali muzikanti hrát podle starého zvyku hned v pravé poledne na poctu
podolským „radním“. První kousek zahráli u prvního radního a potom šli dům od domu
a každému z nich hráli jinou skladbu. A že radní měli stavení roztroušená po celém Podolí,
měli z toho potěšení všichni obyvatelé.“
„Když se vrátili před hospodu, bývalo ponejvíce již po požehnání a tak zahráli tři kousky pro potěchu všech podoláků a také jako pozvánku k muzice. A to se již k hospodě scházeli nejen domácí a jejich hosté, ale také přespolní. Podolští chasníci v čele se „stárkama“
(stárky) se postavili pěkně do řady vždy dva a dva vedle sebe. Bývalo jich většinou tolik, že
poslední z nich stáli až na mostě přes Želetavku. Za nimi se postavila muzika a za ni zase
v páru děvčata. Všichni byli v krojích a byla na ně moc pěkná podívaná. Pak muzika zahrála
pochod a průvod se dal do pohybu. Nešel daleko, jen k hospodě, k máji. Za nimi šli všichni
ostatní. Lidí bývalo tolik, že ve vratech nastala pěkná tlačenice. Starší rychle běželi obsadit
nějaký stůl, kdežto mladí s muzikou nejdříve obešli máj a pak si pod stanem zatančili první
kolečko. Až muzika dohrála, běželi také oni ke stolům, kde jim již starší připravili něco
na posilněnou. Potom již šlo vše ráz na ráz a po chvíli již stan tanečníkům nestačil a začalo
se tancovat také na sále. Ten den dováděli i dědové jako mladíci, i když potom doma z toho
pokašlávali a všelijak jinak se museli léčit. Inu o posvícení ani jinak nemohlo být“.
„O přestávce, kdy muzika nehrála, zavěsila se děvčata pod lokty a v řadách za sebou
chodila kolem máje a zpívala. Sem tam šel s nimi i některý mládenec, ale ti ponejvíc chvátali do šenku posilnit se. Tak tomu bylo jen zkraje muziky. Potom si každá toho svého jak32 / Jemnické listy / prosinec 2015

sepatří hlídala. Žádná nechtěla přijít o možnost ukázat ho všem přihlížejícím. Pro leckterou
to byly právě nejhezčí chvíle z celého posvícení.“
„Po večeři se tancovalo dál, ale nyní již bez krojů. O to více býval tanec bujnější a veselejší.
Sólo následovalo sólo a také při tomto podvečerním tanci ponejvíce docházelo ke rvačce. Ta
naše podolská děvčata se těm přespolním tuze líbila, někdy tolik, že je nechtěli pustit celý večer
z ruky. Když si ale na tu jistou myslel některý z domácích, to se ví, že se mu to nelíbilo. Napřed
to jen tak doutnalo, protože stárci se snažili za každou cenu udržet pořádek. Však když pití
stouplo chlapcům do hlavy, bývalo hůř. To si potom některý takový dal odtroubit sólo a šel pro
tu svoji vyhlídnutou. Ten druhý ji nechtěl do kola pustit. Nejdříve došlo k hádce a než se kdo nadál, bylo zle. Na tuto chvíli čekali ti, co se rádi prali a jak začala hádka, najednou některý z nich
udeřil do lampy, která svítila uprostřed sálu, a bylo tma. V té tmě si vyrovnávali účty všichni ti,
kteří proti sobě něco měli a nosili to v sobě. To panečku bývala mela! V šenkovně bývalo slyšet
jen rány, oddychování a do toho křik děvčat.“
„Hostinský s tím počítal. Protože nechtěl, aby mu rváči způsobili velkou škodu, běžel
rychle na sál a rozsvítil novou lampu. A byla to podívaná! V tom chumlu se chytili třeba dva
dobří kamarádi a dávali si jednu facku za druhou. Když se ale rozsvítilo, zůstali se na sebe
dívat a nemohli pochopit, jak se k sobě dostali, když chvíli předtím každý z nich tancoval
na opačném konci sálu. Naštěstí se rvačky dobře končily a až na nějaký ten vyražený zub,
natržené ucho nebo rozbitý nos se nikdy nic vážnějšího nepřihodilo. Proto se ponejvíce
hned pokračovalo v tanci.“
„O půlnoci mívali muzikanti delší oddech a druhou večeři a pak se tančilo až do rána.
Tím to ale nekončilo, protože muzikanti ještě museli doprovodit stárky domů a přitom jim
zahrát ty jejich oblíbené písničky. Mladí si chvíli odpočinuli a šli za prací. Jen u nás v hospodě nebyl na odpočinek čas. Jak odešel poslední host, začalo se zametat, umývat a drhnout. Také se poslalo do pivovaru pro novou dávku piva. Ten den přišlo na posvícení skoro
celé město. Mladší raději tancovali, ale ti starší si ponejvíce potrpěli na dobré jídlo a pití.
Ono bylo opravdu skoro zázrak za tak krátkou dobu připravit tolik kvalitního jídla. Proto
všichni, co měli ruce a nohy, museli jít do kuchyně.“
„V pondělí bývala posvícenská zábava (stejně jako v neděli) již od poledne a muzika
hrála až do bílého rána. Dobré jídlo a pití rozvázalo jazyky a nakonec páni z města zapomněli, že jsou „pánama“ (páni) a tancovali se selkami a naopak paničky se sedláky. Ale
nebyl to tanec tak bujný a veselý jako den předtím.“
„Když v úterý časně ráno doprovázela muzika stárky domů, každý věděl, že je již konec
podolského posvícení. Však skutečný konec nastal až nastávající neděli, kdy se opakovalo
to samé jako v pondělí, ale jen s tím rozdílem, že když začínalo svítat, šli všichni kácet máj.
Nejdříve muzika zahrála několik smutných písniček a potom se máj začala nejdříve pod
údery seker třást, až se nakonec pomalu položila na zem“.
„Povalená máj - povalená radost. Pro některé děvče však znamenala celý rok čekání. Ta,
která nezadala své srdce žádnému mládenci, musela zase rok čekat, zda se jí to nepodaří
příště. Proto také tohoto rána bylo těmto mladým děvčatům tolik do pláče.“
„Když byla máj odklizená, muzikanti naposled doprovázeli tento rok stárky domů a Podolí se zvolna ukládalo ke spánku. Nakonec přišlo i to poslední zastavení, poslední písnička, a to byl opravdický konec posvícení“, zakončila své vyprávění bábinka Adamova.
•
Zdroj: Vyprávění Marie Bakešové, rozené Kačenková
Napsal: JUDr. František Kačenka
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Kulturní přehled
4. 12. 2015

14.00 - 14.30
15.15 		

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
- tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR, přijďte si poslat Ježíškovi svá přáníčka na balóncích, balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma těsně před akcí
- sraz zájemců o vytvoření rekordu
- vypuštění balónků, areál zámku
- pořadatel město Jemnice a Agentura Free Time Jemnice, o.s.

5. 12. 2015
16.00 hodin

Čertovský rej
- sraz Mikulášů, andělů a čertů
- nadílka od Mikuláše, pro neposlušné děti peklo, hry a soutěže
- areál zámku, pořadatel DDM Jemnice a město Jemnice

5. 12. 2015

V. Mikulášské jízdy - vlakem za Mikulášem do Třebelovic
- Mikuláš uvítá malé i velké cestující přímo na Třebelovickém nádraží,
kde na Vás čekají dárky od Igry a občerstvení pro děti i dospělé (možnost
zakoupit čaj, svařák, párek v rohlíku)
- odjezd z Jemnice v 14:00, z Mor. Budějovic v 14:05
- zpět do Mor. Budějovic v 15:20, do Jemnice v 15:40
- pořadatel SVD-JZM, www.svd-jzm.cz

		

5. 12. 2015
20.00 hodin

Mikulášská taneční zábava
- hraje skupina Spektrum
- KD Jemnice

5. 12. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas, Tullamore night

9. - 15. 12. 2015
9.00-16.00
(po-pá)		
9.00-14.00
(so-ne) 		

Vánoční výstava
- práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
ve spolupráci se Svazem tělesně postižených Jemnice

11. 12. 2015
17.00 hodin
		

Fotografická výstava / Vernisáž
- Literární osvěžovna Hejl, Jemnice
- pořadatel: Skupina fotografů Jemnicko (SFOJE)
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12. 12. 2015
21.00-05.00

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

14. 12. 2015
16.00 hodin
		

Vánoční povídání s PhDr. Martinou Indrovou
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

19. 12. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt, Christmas night

20. 12. 2015
18.00 hodin

Adventní koncert – Musica Dolce Vita
- vystoupí žáci ZUŠ Moravské Budějovice – pobočka Jemnice a soubor
Musica Dolce Vita – Daniela Demuthová (mezzosoprán), Žofie Vokálková
(flétna), Zbyňka Šolcová (harfa)
- kino Jemnice, vstupné 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

25. 12. 2015
15.00 hodin

Vánoční setkání
- živá zvířata, živý oheň, u kterého si můžete opéct „buřty“ nebo se jen tak ohřát
- občerstvení – něco k zakousnutí, něco na zahřátí
- náměstí Svobody v Jemnici, pořadatel město Jemnice ve spolupráci
s o.s. Mladí za rozvoj Jemnice

25. 12. 2015
20.30 hodin
		

Štěpánská zábava
- hraje skupina Secret
- KD Jemnice, pořadatel TJ Sokol Jemnice, tenisový oddíl

25. 12. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys, Štěpánská kalbička

26. 12. 2015
9.00		
		
		
		

Volejbalový turnaj smíšených dvojic
- velká tělocvična základní školy, začátek turnaje v 9.00 hodin, prezence
do 8.45 hodin
- přihlášky posílejte do 23. 12. 2015 na email iivanch@seznam.cz
- startovné 30 Kč na dvojici

26. 12. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas, Sváteční popíjení s přáteli

31. 12. 2015
19.00 hodin

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2015
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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31. 12. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Bubu (Karel Janoušek), Silvestrovská noc splněných přání

31. 12. 2015
13.00 hodin
		
		

Silvestrovský výšlap na Modrácký kopec
- sraz u kostela sv. Víta, délka trasy 7,5 km
- přípitek s sebou
- pořádá TJ Sokol Jemnice, oddíl žen

9. 1. 2016
		

Tříkrálová sbírka v Jemnici
- pořádá Charita ČR

10. 1. 2016
16.00 hodin
		
		
		

Tříkrálový koncert
- společenský sál KD v Jemnici
- žáci ZUŠ, Komorní ženský sbor při ZŠ v Jemnici, Chrámový sbor
při kostele sv. Stanislava v Jemnici, Kdousovská schola
- vstupné 50,- Kč, pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

20. 1. 2016
16.00 hodin
		
		

Beseda s PhDr. Martinou Indrovou
- téma Hrady a zámky v ČR
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

29. 1. 2016
20.00 hodin
		
		
		

Městský ples
- k tanci a poslechu hraje skupina BLUE BAND
- předprodej vstupenek v TIC za 100,- Kč, na místě 120,- Kč
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

Bohoslužby o Vánocích 2015
a v novém roce 2016
24. 12. čtvrtek
		
25. 12. pátek
		
		
26. 12. sobota
		
27. 12. neděle:
		
		

Štědrý den
Rancířov: 16:30, Budkov 22:00, Jemnice 24:00 - Půlnoční
Slavnost Narození Páně - Hod Boží vánoční
Jemnice: 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, Rancířov - - Jemnice: 16,30 – koledy, 17:00 - zpívá schola z Kdousova
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, Rancířov - - Svátek sv. Rodiny
Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, Rancířov 16:30
Jemnice 14:30 - zpěvy u jesliček - děti
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31. 12. čtvrtek
		
		

sv. Silvestra - poděkování za rok 2015
Jemnice 18:00, Budkov 17:00
Jemnice 23:30 - Adorace před NSO a požehnání do nového roku

1. 1. pátek
		

Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie
Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, Rancířov 16:30

3. 1. neděle
		

2. neděle po Narození Páně
Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, Rancířov 16:30

6. 1. středa
		

Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
Jemnice 8:30 a 18:00, Budkov 17:00, Rancířov - - -

10. 1. neděle
		

Svátek Křtu Páně
Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, Rancířov 16:30

Betlém je přístupný v čase bohoslužeb a také o svátcích od 14:00 do 15:00 h.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Prosincové koncerty Kdousovské scholy v roce 2015
5. 12.
6. 12.
19. 12.
20. 12.
25. 12.
27. 12.

Volfířov (kostel sv. Petra a Pavla) 		
Moravské Budějovice (kostel sv. Jiljí)
Uherčice (zámecká kaple) 			
Zissersdorf (kostel) 			
Jemnice (kostel sv. Stanislava) 		
Kdousov (kostel sv. Linharta) 		

Více na www.kdousovskaschola.cz

15.00
17.00
17.00
15.00
17.00
15.00
František Hofbauer, Kdousovská schola

Pozvánka na koncerty do ZUŠ v Jemnici
-

Klavírní koncertík třídy p. učitelky H. Ukašíkové
30. 11. 2015 v 17.00 hod. - sálek ZUŠ
třídní přehrávka třídy p. učitelky M. Puchnarové a L. Jánské
1. 12. 2015 v 17.00 hod. - sálek ZUŠ
třídní přehrávka třídy p. učitelky E. Chaloupkové
3. 12. 2015 v 17.00 hod. - sálek ZUŠ
Hudbánky s Hudebníčkem a žáky ZUŠ
11. 12. 2015 v 15. 30 hod. - sálek ZUŠ
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výchovný koncert „O strašidlu, které si zamilovalo hudbu“
pro žáky ZŠ a MŠ Police
15. 12. 2015 v 9. 00 hod. - sálek ZUŠ
-      Vánoční koncert žáků ZUŠ v Jemnici
15. 12. 2015 v 17. 00 hod. - sálek ZUŠ
za ZUŠ napsala  Luba Jánská

-

Kalendáře na rok 2016
Máte už kalendář na rok 2016? Pokud ne, navštivte Turistické informační centrum
v Jemnici, kde jsou nyní v nabídce tři nové a originální kalendáře na rok 2016. Nástěnný
kalendář vydaný Spolkem pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě potěší každého
milovníka vlaků a lokomotiv. Fotografie zachycují dopravu z jemnické tratě. V prodeji
je za 200,- Kč.
Druhý kalendář připravila Skupina fotografů Jemnicko - SFOJE. Exkluzivní limitovaná edice nástěnných kalendářů je u nás v předprodeji za 159,- Kč do 4. 12. Objednaný
kalendář bude k vyzvednutí na foto-výstavě talentovaných fotografů z Jemnicka, která se
uskuteční od 11. do 18. prosince v Knihkupectví u Hejla na náměstí Svobody.
Třetí kalendář, Jemnický mikroregion, vydalo MAS Jemnicko. Naleznete v něm fotografie z obcí Jemnického mikroregionu. Zakoupit ho můžete za cenu 50,- Kč.
Veronika Kubáčová, DiS., odbor kultury

17. listopad
Jaký průběh měly listopadové události 1989 na život v Jemnici?
Na tuto otázku se snažili odpovědět účastníci „Besedy k výročí 17. Listopadu“, kterou
uspořádali členové hnutí Mladí za rozvoj Jemnice. Setkání se zúčastnili Martin Mejstřík
a Martin Kouřil, přímí účastníci studentských událostí. Právě oni na úvod besedy vyprávěli
o tom, co znamenal reálný socialismus, jak se v něm žilo a co předcházelo listopadovým
událostem. Martin Mejstřík popisoval policejní zásah na Národní třídě i co následovalo
v dalších dnech v Praze. O tom, co se dělo 17. listopadu 1989 v Brně, vyprávěl pan Josef
Lichtneger. Své zážitky z Českých Budějovic pak následně vylíčila MUDr. Vladimíra Šerková. Pan Miroslav Prokeš seznámil účastníky se založením Občanského fóra v Jemnici
a starosta Miloslav Nevěčný o následných událostech na jemnické radnici. Své postřehy
z JZD v Jemnici doplnil Antonín Podhrázký.
Pochválit musím přípravu besedy, kterou „Mladí“ opravdu nepodcenili, včetně dobového policejního vozu, který stál před radnicí a na začátek výstražně zahoukal. Krásné
pěvecké vystoupení žákyň základní školy připravil Mgr. Bedřich Bulín. Připraveno bylo
i občerstvení. O úspěchu této akce svědčí i to, že se lidé po skončení oficiální části nerozcházeli, ale povídali si mezi sebou o svých zážitcích. Jemnickou besedu velmi ocenil
za Slavonickou renesanční společnost i pan Ing. Zdeněk Žampa.
Jana Jánská
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Zpívání dušičkám - koncert v kostele sv. Jakuba

Děti z jemnické scholičky předvedly v neděli 30. října pro návštěvníky kostela sv. Jakuba pásmo písniček a povídání pod vedením paní Blaženy Bastlové a Věry Tesařové. Nakonec se malí zpěváci s rozsvícenými lucerničkami vydali navštívit hroby zemřelých dětí.
Moje malé světélko, chci, aby svítilo,
Také u nás v Jemnici, chci, aby svítilo,
Svítilo, svítilo, svítilo.
Jana Jánská

Vánoční koncert k poctě Jakuba Jana Ryby
V letošním roce uplynulo rovných 250 let od narození a rovných 200 let od úmrtí známého českého skladatele Jakuba Jana Ryby (26. 10. 1765 - 8. 4. 1815). Při této příležitosti
vás srdečně zveme na Vánoční koncert, který se uskuteční v sobotu na 2. svátek vánoční,
26. 12. 2015 v 15 hodin ve farním kostele sv. Stanislava v Jemnici. Na jeho programu
zazní skladatelova nejznámější Česká mše vánoční „Hej mistře“ a Vánoční pastorely v podání Chrámového sboru při kostele sv. Stanislava v Jemnici a Jemnického Divertimenta.
Vánoční pastorely pak v podání Renaty Plačkové a Marie Vejtasové.
Josef Hofbauer, sbormistr

Varhanní koncert v ZUŠ
Srdečně zveme všechny příznivce varhanní hudby na koncert, který se uskuteční v pondělí 21. 12. 2015 v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ v Jemnici. Na programu koncertu
zazní nejen varhanní skladby autorů všech stylových období, ale i další hudební nástroje
za doprovodu tohoto „královského nástroje“. Stejně jako minulý rok na vás čeká bohatý
program a možná i něco k zakousnutí…
Josef Hofbauer, zástupce ředitelky ZUŠ
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Silvestrovský výšlap na Modrácký kopec
Oddíl žen při TJ Sokol Jemnice zve veřejnost na tradiční „Silvestrovský výšlap na Modrácký kopec“. Sraz účastníků v 13.00 u kostela sv. Víta. Odtud půjdeme ke druhému
šraňku a na vrcholu Modráckého kopce si připijeme na šťastný nový rok 2016. Pak se
vydáme po asfaltové cestě kolem hájenky zpět k městu.
Celá trasa je dlouhá 7.5 km. Je vhodná pro rodiče s dětmi i pro prarodiče s vnoučaty.
Přípitek s sebou!

Hubertova jízda
Rodinná farma Simandl letos zakončila jezdeckou sezónu 7. listopadu Hubertovou jízdou.
Počátky Hubertovy jízdy spadají do 18. století, kdy se v Anglii pořádaly hony na přemnožené lišky. Lovci se vydali se smečkou psů po jejich stopách. Pronásledovali je a museli
překonávat terénní překážky a dokazovat tak své jezdecké umění. Tento způsob lovu byl počátkem nového tisíciletí kritizován ochránci zvířat a posléze omezován zákony. Zachoval se
tak pouze symbolicky, kdy v čele skupiny honců jede jezdec s liščím ohonem (někdy současně
Master) a ostatní se musí řídit jeho pokyny a následovat ho.
Letos to byl již 12. ročník, který přilákal mnoho diváků i milovníků koní. Hubertovy
jízdy se zúčastnilo 24 koní sedlových a 11 koní v šesti vozech. Celá akce začala ve 12 hodin slavnostním nástupem, kdy po zatroubení fanfáry pronesl pár slov Josef Simandl. Poté
následovalo přeskákání skoků na louce před diváky a pokračovala terénní vyjížďka do lesa.
Na celé trase bylo připravených 46 překážek. Po návratu byly připraveny soutěže jako trhání
cen ve skoku, Pytlovaná pro jezdce i vozataje. Následovala soutěž Mini – Maxi pro sedlové
koně, kdy se začínalo skákat 80 cm a vítěz skočil 135 cm. Poslední soutěží byl vozatajský parkur, kdy vozatajové jeli na čas slalom mezi kužely a projíždění brankami. Diváci a především
děti měli možnost se svést na koních nebo ve voze a příjemně tak strávit odpoledne. Na závěr
byl nástup, kdy byly vítězům předány poháry, které zakoupila obec Jiratice. Poděkování patří
SDH Police za zajištění občerstvení a všem, kteří pomohli s přípravami.
Honza Simandl

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Z okna se díváme na krajinu,
jak vítr stromy mává
a žluté listí shazuje
do podzimního rána.
Na ně pak napadne
bílý sníh a lístečky žluté
už nevidíš.
Všechno se změní,
země jde spát
a člověk to bude
s ní prožívat.
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Marie Čurdová

Českomoravská myslivecká jednota
Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
Střelecká sekce Dačice
Město Dačice
pořádají
Novoroční pohár
2016
XVII. ročník

Střelnice Dačice – Zahrádecký les
2. ledna 2016 od 10:00 hodin
Časový pořad soutěže:
09:00 – 10:00
prodej položek, zápis, kontrola dokladů
10:00 – 10:10
slavnostní zahájení
10:20 – 14:00
střelby disciplín AT; LK
14:15		
vyhlášení výsledků, předání cen
Podmínky soutěže:
- Závazná přihláška a registrace střelců bude na střelnici do 10:00 hod.
- Doklad o pojištění, platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Cena položky = 350 Kč
Organizační výbor:
ředitel: 			
Bohuslav Ferdan
hlavní rozhodčí: 		
Jan Láník st.
rozhodčí: 		
Jan Láník st., Jan Láník ml., Karel Štibich, Bohuslav Ferdan, 		
			
Ladislav Říha, Miroslav Ferdan
jednatel: 		
Milan Navrátil
zbrojíř: 			
Petr Novák
lékař: 			
MUDr. Ivana Kelblerová
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Podmínky soutěže a organizace:
- Závod je vypsán na 45 terčů: 25 automatický trap; 20 lovecké kolo.
- Střílí se za každého počasí dle střeleckého řádu ČMMJ z roku 2006, 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 o první místo proveden rozstřel
v disciplíně Lovecké kolo, stanoviště číslo 4., do první chyby. O dalších místech
bude rozhodovat lepší položka na loveckém kole.
- Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i ochrana očí.
- Po celou dobu soutěže zajištěno občerstvení. Parkování vozidel v areálu střelnice.
- Členství v ČMMJ (doklad o pojištění), platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Závod je dotován hodnotnými cenami.
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese v Dačicích se těší členové střelecké sekce
Dačice a OMS ČMMJ J. Hradec.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu
a Ing. Kamil Kupec, předseda OMS ČMMJ J. Hradec

Vzpomínka
Dne 31. 12. 2015
vzpomeneme 1. výročí, kdy nás opustil
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
Pan Josef Svoboda
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a celá rodina
Vzpomínka
Člověk ze života odchází jen jednou,
ale bolest, která po něm zůstává,
se vrací tisíckrát.
Dne 7. prosince uplyne 7 let,
kdy od nás navždy odešel
syn Luboš Koukal
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V srdci vzpomínají rodiče
a sestra Ilona s rodinou

Vzpomínka
Dne 26. prosince 2015
uplyne již 12 let od úmrtí
tatínka a dědečka
pana Juraje Harčára
a
dne 2. ledna 2016
již 3 roky od úmrtí
maminky a babičky
paní Drahomíry Harčárové
V našich srdcích žijete dál
Rodina Hartmanová

Vzpomínka
Dne 2. prosince 2015 by se dožila 90 let
naše maminka, babička a prababička
paní Blanka Svojsíková
S úctou a láskou vzpomínají
syn Milan a dcera Stáňa s rodinami
25. 12. 2015 si též připomeneme 120. výročí narození
naší babičky a prababičky paní Karly Svojsíkové

Vzpomínka
V pátek 11. prosince 2015 by se dožil 105 let
krejčovský mistr, po „Vítězném únoru“ dělník
ve výkupu a v cihelně, poté závozník a řidič
ve skladu zeleniny,
dlouholetý jemnický hasič a muzikant,
pan Antonín Tesař
Všem, kdo ho znali a věnují mu vzpomínku,
případně modlitbičku,
děkuje syn Luboš s rodinou
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Pozvánka na volejbalový turnaj smíšených dvojic
Dne 26. 12. 2015 se bude konat tradiční volejbalový turnaj smíšených dvojic ve volejbale. Turnaj se bude konat ve velké tělocvičně základní školy.
Začátek turnaje od 9,00 hod., prezence do 8,45.
Podmínky účasti:
přihláška do 23. 12. na email – iivanch@seznam.cz
		
sportovní nečernící obuv
startovné 30 Kč na dvojici
Organizátor turnaje Chvojka Ivan

Skvělý úspěch jemnického motokrosaře
David Čermák mezi elitou motokrosu
Podzimní „strnišťák“ 26. 9. 2015 v Budíškovicích ukončil letošní sezónu našich regionálních motokrosařů. Po závodě jsme zašli za jedním z nich, vítězným Davidem Čermákem
z Jemnice, abychom se zeptali, jak se mu letos na tratích dařilo. Úvodem je třeba připomenout, že David Čermák je stálým a dlouhodobým jemnickým matadorem motokrosu a již 16
let se věnuje tomuto sportu odvážných mužů. Jeho cesta do špičky nebyla lehká. Musel se
prokousávat přes různá zranění a potíže s motorkami, ale za vydatné pomoci svého otce, který
funguje i v roli mechanika, a zejména sponzorů, kteří třiadvacetiletého závodníka podporují,
se mu v sezóně 2015 podařilo prorazit do desítky nejlepších v ČR.
Bohužel už přímo v Jemnici není možnost tréninku, a tak jezdci musí dojíždět až 70 km
na tréninkovou trať. David již 3 roky úspěšně závodí za brněnský tým MAX2 s motocyklem
Kawasaki 250 a bojuje v mezinárodním mistrovství ČR s dalšími 50-ti jezdci ze 6-ti zemí
Evropy. Letošním mistrem se stal profesionální jezdec Jaulin Sulivan z Francie. David Čermák se jako nejlepší amatérský jezdec umístil po 6-ti závodech seriálu MMČR v Kramolíně,
Pacově, Jiníně, Petrovicích, Kaplici a Vranově celkově se 118 body na skvělém 8. místě.
O svém životním úspěchu David říká:
„Sezóna 2015 byla skvělá, snažil jsem se jet pokaždé naplno a hlavně si každý závod užívat, i když to někdy nebylo jednoduché. Na začátku v Kramolíně jsem měl drobné zdravotní
problémy, trápil jsem se s různými chřipkami a dalšími nemocemi. Potom jsem hned v první
jízdě prorazil zadní kolo a závod nedojel. Byla to škoda, jelikož jsem odstupoval asi ze 7. místa. Vynahradil jsem si to ale druhou jízdou, kde už jsem sedmý dojel do cíle. Na dalším závodě
v Pacově jsem se hodně trápil a vůbec se mi nedařilo. Začal jsem potom ale hodně běhat
a trénovat na motorce, když byla letní vedra. To mi pomohlo a v Jiníně jsem se cítil skvěle.
Zde jsem obsadil 6. a 5. místo, a to je pro mě zatím nejlepší výsledek v mém životě. Bohužel
ke konci sezóny jsem začal mít velké potíže se žaludkem. Vysoká námaha a stres při jízdě mi
způsobovaly bolesti břicha a nevolnost. Musel jsem hodně omezit trénink, ale sezónu jsem
dojel jako čtvrtý z českých závodníků a jako nejlepší z amatérských jezdců.“
Na závěr nám David prozradil, že s přípravou na sezónu dalšího roku se začíná již v listopadu, a to v posilovně pod dohledem mnohonásobného mistra ČR a manažera Teamu MAX2
Miroslava Kučírka. A tak se fanouškové motokrosu mají příští rok opět na co těšit. Držíme
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sympatickému mladému závodníkovi palce a přejeme do nové sezóny 2016 spoustu dalších
úspěchů a závodnického štěstí.
Závěrečné poděkování patří samozřejmě teamu MAX2, Davidovu otci, mamince a celé
jeho rodině. Poděkování patří také všem níže jmenovaným sponzorům: TEAM MAX2 The
art of racing Brno, Presto Trans s.r.o Jemnice, Ecorem a.s.Jemnice, Z-Trans s.r.o Mor.
Budějovice, město Jemnice, Němec a Partners a.s.Třebíč , Pronto spol. s.r.o Jemnice, Pirelli Motocentrum Martin Mída, Horažďovice, bez jejichž podpory by David nebyl tam, kde
v současnosti je - v první desítce nejlepších motokrosařů České republiky. Blahopřejeme!!!
Více na: www.teammax2.cz
Poř.

St. č.

Jezdec

Stát

Soutěžící

1

211

Jaulin Sulivan

FRA

Buksa / Ados KTM Team

2

104

Šimko Tomáš

SVK

KRTZ

3

377

Krč Martin

CZE

SZA Racing Team

4

3

Szvoboda Bence

HU

Buksa / Ados KTM Team

5

102

Šikyňa Richard

SVK

TEAM MAX 2

6

901

Špičák Milan

CZE

HT GROUP RACING TEAM s.r.o.

7

202

Nedvěd Jonáš

CZE

ORION-RS Petrol TEAM

8

883

Čermák David

CZE

TEAM MAX 2

9

717

Soldát David

CZE

BV Racing

10

21

Mňuk Roman

CZE

MŃUK RACING TEAM z.s.

11

831

Wysocki Tomasz

POL

JD 191 KTM RACING TEAM

12

97

Poláš Denis

SVK

SMF

13

384

Schrattenecker Patrik

AUT

MoToman Team

14

36

Bárta Michal

CZE

BV Racing

15

511

Tököly Sebastian

SVK

JD 191 KTM RACING TEAM

16

411

Chetnicky Gabriel

POL

PZM

17

721

Firtosuari Gabor

HU

MAMS

18

11

Kučera Jan

CZE

MOTOSPORT KLUB MÁLKOV V

19

4

Hugyecz Erik

HU

MoToman Team

20

64

Thury Dominique

GE

OSIČKA MX TEAM

21

501

Wieckowsi Maciej

POL

PZM
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Text: František Vejvoda,
Ozvěny jihozápadní Moravy
Foto: Radek Lavička

Nová soutěžní sezóna mladých hasičů
V září začala pro požární sport mladých hasičů nová sezóna 2015/2016. Náš kolektiv
se účastnil podzimní části hry PLAMEN 10. 10. 2015 v Kojatíně. Zde na všechna družstva
mladých hasičů a dorostence čekal závod ZPV a útok CTIF. Naše družstvo mladých hasičů
v kategorii starších na ZPV obsadilo 7. místo z 26 soutěžících hlídek. Na útoku CTIF obsadilo taktéž 7. místo z 20 soutěžících družstev. Za dorostence v kategorii nejstarší soutěžil
David Lukš a v ZPV obsadil 6. místo. Druhým dorostencem ve stejné kategorii byl Pavel
Vacula a v ZPV obsadil 7. místo.
V roce 2015 náš kolektiv soutěžil celkově na 10 soutěžích. Z toho na 1 krajské a 2 okresních soutěžích. Všechny výsledky jsou dostupné na facebookovém profilu.
Více informací a fotografií naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/SDH.
Jemnice
Za SDH Jemnice Milan Šerka
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Biketrial Jemnice 2015
V roce 2015 se uskutečnilo v České republice devět závodů Mistrovství České republiky v Biketrialu. Těchto soutěží se zúčastnil i jemnický jezdec Josef Táborský v kategorii
Elite a nejlepšího výsledku dosáhl v Karlově pod Pradědem, a to 6. místo.
Začátkem roku se nominoval v kategorii senior na Mistrovství Evropy do Březové
u Sokolova, kde skončil na 10. místě. Nejlepším výsledkem v letošním roce bylo 4. místo
na Evropském poháru ve Slovenské Rudině.
Josef Táborský

Kulturní kalendář

Mladoňovice
05. 12. 2015
06. 12. 2015		
15. 12. 2015		
22. 12. 2015		
24. 12. 2015		
31. 12. 2015		

Mikulášská nadílka – začátek 17.00 hod.
Adventní koncert (kulturní dům – ČČK) – začátek 14.00 hod.
Vánoční dílničky v MŠ
Vánoční besídka
Štědrovečerní průvod obcí – začátek 19.30 hod.
Silvestrovský ohňostroj – začátek 00.00 hod.

Police
6. 12. 2015		
			
13. 12. 2015		
			

2. Adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému
na návsi, Klub maminek
3. Adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému
na návsi, Klub maminek

prosinec 2015 / Jemnické listy / 47

20. 12. 2015		
			
24. 12. 2015		
Radotice
29.12.2015

4. Adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému
na návsi, Klub maminek
Štědrovečerní průvod ovcí po obci v 19 hodin
Vánoční turnaj ve stolním tenise – Memoriál Jana Seveldy,
10.00 hodin, KD Radotice, startovné 150,- Kč, pouze pro neregistrované hráče, přihlášení u p. Nevěčného do 15. 12. 2015
na tel. 723 171 236

Jiratice
Vyřezávaný betlém

Čas neúprosně letí a ani se nám nezdá, že už je to 4 roky, co jsme poprvé v době adventní
na návsi u kaple sv. Floriána umístili vyřezávaný betlém. Mnoho lidí se na něj přijelo se
zájmem podívat. Pro letošní dobu adventní se betlém rozroste. Obec přikoupí další vyřezávané sochy tří králů, velblouda a ovečky. Jen doufejme, že to pan Václav Vondra stihne
do začátku adventu vyřezat.
Honza Simandl

Radotice
Jak to celé začalo?
O radotickém fotbalu byla zmínka v těchto listech již mnohokrát. V dnešním příspěvku, dle své paměti, přiblížím, kdo a co vneslo do podvědomí příznivců tohoto sportu fotbal
a Radotice. Vesnička skoro se dvěma stovkami obyvatel, o jejíž existenci mělo povědomí
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jen blízké okolí, začala být zmiňována před třiatřiceti lety v tisku okresního formátu, týden
co týden o fotbalové sezoně. Radotice začalo poznávat, ob týden, nejméně jedenáct fotbalistů, v lepším případě s nimi i jednou tolik jejich příznivců. Nemá to štěstí mnoho takových
vesniček, tak jako není mnoho těch, co je tam vynesou. Ve vsi se hrávala kopaná od nepaměti, přitahovala kluky a tenkrát jich bylo ve vsi dost. Místem konání byl prostor na písku,
dnešní park, který opanovávaly všudypřítomné husy, páni kluci měli vždy přednost. Proč
nesl prostor označení na písku? Byl v převážné části pokryt pískem, který tam ukládala
voda z Želetavky, která vybřežovala při každém vydatném dešti a na jaře. Nová éra fotbalu
začala až mnohem později, v sedmdesátých letech, kdy zemědělství bylo kolektivizované.
Mládež tím získávala více volného času než ti kluci, fotbalisté předešlí. Byla i větší
dostupnost výbavy k tomu potřebné. Ti vytrvalí zájemci o tento sport dostávali příležitosti hostováním v klubech sousedních obcí, tehdy již registrovaných. Pravidelná trénovanost pak vynesla některé z nich mezi špičkové reprezentanty klubů. Touhy těchto dělníků
na hřišti, pracovat sami pro sebe si povšiml a využil předseda zemědělského družstva, kam
obec příslušela. Sami bez této pomoci, bez jeho vlivu a známost, prokousat se k této metě
šanci velkou neměli. A tak byla na světě Tělovýchovná Jednota Družstevník Radotice. První začátky na vlastním písečku, ukázaly, i přes materiální podporu od JZD, co všechno to
s sebou přináší. Bylo nutné se nejen připravovat, ale připravovat i pro hostující soupeře.
Mládí a nadšení překonávalo nemožné. Polní podmínky bez šaten, jen u umývadla a studené vody, pomohl řešit „Občanský výbor“ v obci propůjčením (v době konání zápasu)
prostory v kulturním domě a JZD nepoužívané sběrny mléka. Ty podmínky trvaly téměř
sedm let, než byla ukončena výstavba šaten zahájená čtyři roky po zrodu jednoty. Stavba
byla prováděna svépomocí, z prostředků ČSTV a tato dvojí zátěž se podepisovala na výsledcích sportovních a náročnosti organizační. Financování výstavby z těchto prostředků
nebylo samozřejmostí. Jistá váha vlivu byla opět dílem předsedy družstva, které následně
přesvědčilo jednotu, což vyznělo skoro jako satisfakce za všechnu tu podporu, k umožnění
nástavby patra pro účely brigádnických ubytoven.
S převážnou podporou od JZD se stále počítat nedalo, bylo nutné získávat prostředky
z brigádnické činnosti, případně samofinancováním z vlastních kapes hráčů. Jako předseda
„Občanského výboru“ jsem jim nabídl možnost získání peněz za vybudování betonových
patek pro usazení ocelové lávky přes řeku. Přijali a byli-li upřímní, sdělili, že dvoutisícová
částka tehdy byla pro ně doslova balzámem. Existence této aktivity v obci se zásadním způsobem podepisovala kladně na kulturním a společenském životě. Novou krev do žil vnesla
úspěšnost v sezoně 88/89 získáním prvního místa v tabulce a postup do vyšší třídy okresního přeboru. Vyšší třída, vyšší nároky jak na dopravu k vzdálenějším soupeřům, tak na vybavení hrací plochy, byla jedna z náročností, která neumožňovala se v téhle sféře pohybovat
dlouho. Dalším a zásadním způsobem ovlivnila podporu činnosti změna režimu v roce
osmdesát devět, kdy nastal útlum podpory od družstva a přecházelo se k podpoře od sponzorů. Tato podpora byla závislá na prosperitě sponzorů a propagačním přínosu reklamy.
Významná část podpory byla ze strany obce jak finanční, tak ve využívání majetku obce
a brigádnickou pomocí pro obec a družstvo vlastníků. Nemalým podílníkem podpory byl
a je majitel pozemku, na kterém se jejich hřiště nachází, pan Baráček a jak sám říká, jedná
se o sponzorský dar za podmínek údržby okolní plochy. Ze sdělovacích prostředků víme, že
ne všude se tak bohulibě nezachovali, přeorání pluhem nebylo výjimkou. Souběžně nastoupila další porevoluční fáze tržní a trhací všeho, co se dalo, došlo i na šatny jednoty. Našim
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sportovcům, kteří je vlastníma rukama postavili, je zachránily nedostatky, které se kolem
výstavby vyskytly. Šatny se nacházely tam, kde kdosi zatloukl kolík a dál se už o nic nestaral. Teoreticky vlastně ani neexistovaly. Přesto se vyrojila řada jakoby vlastníků, mnozí
měli zdatné přisluhovače místních zájmových skupin.
Podobu tomu vtiskla až obec vyřízením nezbytných formalit, které umožnily skutečnému vlastníku vztah. Obec projevovala přízeň této aktivitě v obci od jejího zrodu vždy.
Plně chápala úsilí organizátorů situaci kolem toho zvládat a byla svojí podporou maximálně
vstřícná. Z řad těchto organizátorů výrazně vyčníval zesnulý Jenda Sevelda, který tomu
dění zasvětil víc jak polovinu svého života, s podporou zázemí v rodině. Žil život, ze kterého převážně jen dával a zrod této jednoty byl jeho splněný sen, pro který získal ostatní kamarády, sportovce. Se soucitem jsme sledovali jeho boj se zákeřnou nemoci, který se snažil
svou trpělivostí vyhrát. Nacházel se ve věku, kdy touha žít je nesmírná. Vínkem osudu však
bylo rozhodnuto jinak. Pro to, co v této věci vykonal jej lze považovat za osobnost s klady
i zápory prostého člověka. Vedle této aktivity byl členem SH a zastupitelstva obce.
Nemohu se proto zbavit pocitu dluhu stejně tak, jako spousta jeho příznivců a známých,
kteří se v nebývalém počtu sešli nad jeho hrobem, že nezazněla od žádné z těchto složek
slova poděkování za toto všechno. V čem je příčina, že se to stalo? Nejméně u jedné z těchto složek je nepsaná povinnost občánka vítat a s občanem se loučit. Tímto svým osobním
příspěvkem nechci jitřit emoce, ale sdělit té spoustě jeho příznivců, že si díla Jendy velice
vážíme, jenom jsme to ne že nechtěli, ale nedokázali nebo neuměli říct. Děkujeme ti Jene
a budiž čest tvoji památce.
Přeji spoluobčanům a čtenářům JL, pohodové a spokojené prožití svátků vánočních.
Blahopřejeme  jubilantům:
Nevěčná Marie
		
Čechová Josefa
Liška Josef

50 roků
78 roků
75 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Mladoňovice
Jak chutná adrenalin
Jak chutná adrenalin či endorfiny jsme si připomněli v našich podzimních soutěžích. Ta
první se týkala žáků naší školy. 21. října jsme se zúčastnili v Třebíči Okresního čtyřboje.
Tradičně soutěžíme ve šplhu, člunkovém běhu, hodu medicimbalem a skoku z místa. Zlato
ani stříbro jsme tentokrát nepřivezli, zato jsme bohatší o pár nových zkušeností.
Děti se na tento výlet vždy těší. Nikdy je neomrzí cesta přes známý Borovinský most
vysoký 34 metrů. Překonávají strach a milují dobrodružství. Toho dne na nás čekalo při
zpáteční cestě. Zkrátka nám při večerním návratu ujel poslední spoj a my zůstali viset v rozkopaných a setmělých Budějovicích. Aby toho nebylo málo, zradil mě mobil. A právě tady
moje parta ukázala, že se o sebe dokáže postarat v každé situaci. Lukáš s Jakubem zorganizovali odvoz prostřednictvím „zakázaných“ mobilů a domů jsme se dostali včas. Druhý
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den jsem se pak ve škole dozvěděla, že to byl lepší zážitek než samotný čtyřboj. Další
soutěž probíhá od začátku října v mladoňovické tělocvičně. I když naše ženy zajímají spíš
endorfiny – hormony štěstí a dobré nálady, bez adrenalinu se toto zápolení neobejde. Při
podzimním WELLNESS START 2015 nesoutěží mezi sebou navzájem, ale samy se sebou.
A to je mnohem těžší. Odhodit všechny výmluvy a přinutit se dojít do tělocvičny může být
někdy větší oříšek, než absolvovat samotnou hodinu.
V tělocvičně zanecháváme starosti a domů si odnášíme svěží energii, odhodlání a pocit uvolnění. Vedle již zmíněných výhod si mohou holky „vycvičit“ značkovou kosmetiku. Kromě tradičního aerobiku zařazujeme cvičení s náčiním, kruhový trénink a zdravotní
gymnastiku. Učíme se pracovat s vlastní energií.
Před Vánoci nás čeká speciální program s „magickou obručí“ a slavnými vánočními
hity. A je tu konec roku.
Za TJ a ZŠ Mladoňovice Ivana Tesařová

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. prosince 2015. Zdůrazňuji, že ty
příspěvky, které dostaneme 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 do Turistického informačního centra
Jemnice.
Bc. Zdeněk Hopian
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Vážení čtenáři Jemnických listů,
přejeme Vám poklidné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví v roce 2016. Členové
redakce děkují všem, kteří v uplynulém roce přispěli k pestřejšímu obsahu novin, ale i lidem, kteří nejsou lhostejní a kriticky upozorňují na problémy.
Za redakci Jemnických listů:

Milan Šerka, Jana Jánská, Vít Feldbabel
a tajemník redakční rady Zdeněk Hopian

Chrámový sbor při kostele
sv. Stanislava v Jemnici

Vás zve na
Vánoční
koncert

který se uskuteční
v kostele sv. Stanislava v Jemnici
v sobotu 26. 12. 2015 v 15.00 hod.
Na programu: Česká mše vánoční a Vánoční pastorely J. J. Ryby
Účinkuje Chrámový sbor, Jemnické Divertimento a sólisté:
Renáta Plačková a Marie Vejtasová
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1. Nepodceňujte pravidelnou údržbu
topidel (kotlů, průtokových ohřívačů, kamen), kontrolu spalinových (kouřovod,
komín) minimálně jedenkrát ročně
2. Servis spotřebičů vždy svěřujte
pouze oprávněným osobám
3. Dbejte na dostatečný
přívod vzduchu k topidlům
(vlivem výměny oken, zateplování budov se často snižuje)
4. Pořiďte si kvalitní detektory oxidu
uhelnatého
5. Pravidelně kontrolujte a měňte baterie
ve skenerech a detektorech oxidu uhelnatého
Oxid uhelnatý je silně jedovatý plyn,
který se uvolňuje při nedokonalém
spalování a jeho nebezpečí je
v tom, že je neviditelný a bez
zápachu. Prvními příznaky
otravy je obvykle zčervenání (cihlově červený obličej),
bolest hlavy, nevolnost, závrať, malátnost
a zmatenost. U postiženého je typické
třešňové zbarvení kůže a sliznic. Vyšší
koncentrace vedou ke smrti po několika
vdechnutích.

6. Pozor na některé spotřebiče typu „B“,
které mají přívod vzduchu z místnosti a odvod spalin do komína.

V České republice podle dostupných informací zemře zbytečně, na otravu
oxidem uhelnatým, průměrně 300 lidí ročně. Chcete se cítit ve svém bytě
bezpečně? Chcete spát bez obav o svůj život? Dodržujte základní návyky
a snižte možnost otravy oxidem uhelnatým na minimum:

1. žlutý plamen v důsledku nedokonalého
spalování,
2. stopy znečištění v důsledku úniku spalin,
3. orosení studených ploch (zrcadel) krátce
po zapnutí spotřebiče,
4. patrný kyselý zápach a vlhkost

Pokud zpozorujete některý z následujících jevů, ihned odstavte spotřebič
z provozu:

EXISTUJÍ I MOŽNOSTI
TZV. „LAICKÉ“ KONTROLY.

První pomocí je zajištění přísunu čerstvého vzduchu, popř. umělé dýchání, lékařská
první pomoc spočívá v podávání kyslíku.

NEBEZPEČNÝ OXID UHELNATÝ
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Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň
z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
Proč?
P
Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí!
Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas!
Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště!

Jak
J na to?
Uživatelé SIPO
1)

Vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad
o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO.

2)

Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO
1)

Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty a nebo na www.ceskaposta.cz
pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.

2)

Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!

Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete
na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

www.financnisprava.cz
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