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Přání nemocného
Netuší, co se s ním stane.
Připoutaný na matraci
v obavách, že život ztrácí,
ptá se tě. Ty, mocný Pane,
proč ho touto cestou vedeš.
Věří, že ho nepodvedeš.
Chvíle kruté, i ty klidné,
přijímat chce z ruky vlídné.
Co se zdálo zlé či temné,
mění se na světlo jemné.
Přál by si, ač sláb a bledý,
jít k zámku, snad naposledy,
pak průchodem na náměstí,
podívat se po Jemnici,
potkat známé: jaké štěstí!

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
zima přece jen nakonec „ukázala zuby“, a my tak můžeme
ocenit kvalitní zimní údržbu prováděnou Správou majetku města, s. r. o. Skutečně není v předchozí větě nic nadnesené. Občas se k nám dostanou informace /stížnosti/
na posyp a údržbu, nicméně takových připomínek je rok
od roku méně. Jednak díky novým strojům, které umožňují vše urychlit a jednak i díky plánování a reflektování připomínek občanů. Správa majetku města, s. r. o. se řídí
tzv. „Posypovým plánem“, který zde uvádím: 1. pořadí
do 6 hodin od výjezdu: Široká, Topolová, Lípová, Palackého, Husova, nám. Svobody, Zámecká, Havlíčkovo nám., autobusové nádraží, Větrný Kopec, Větrná, V Ráji. 2. pořadí do 12 hodin od výjezdu: Úvoz, Na Předlískách, U Víta,
U Kláštera, Revoluční, Pod Tržištěm, Penkova, Třešňová, Valentova, Lesnická, Fialova, Romana Havelky, Spojovací, Růžová, Jana Vrby, Na Podolí. 3. pořadí do 48 hodin
od výjezdu: Boženy Němcové, Lesného, Komenského, Dvořákova, nádraží ČD, Polní,
Polická, Horní valy, Dolní valy, Dělnická, Údolní, Pod Jandovem, Jandov, Stará cesta,
Na Pořadí, Želetavská, Žižkova, Červenomlýnská, 28. října, Na Parkáni, U Templu, V Zahrádkách, Obůrka, Masné krámy, Tržnice, Nivka, obce Louka a Panenská. Plán je jedna věc,
skutečnost je pak věcí druhou. Pokud se setkáte s nedostatky, které Vám zimu v Jemnici
znepříjemňují, lze zatelefonovat vedoucímu pracovníku SMM s. r. o. panu Aleši Endlovi
na telefon 601 555 792.
Další odstavec si dovolím věnovat ještě ohlédnutím za svátky klidu a míru – tedy Vánocemi. Klid a mír jistě panoval v celé řadě domácností, bohužel veřejná prostranství našeho
města se setkala spíše s opakem. Jen namátkou – opakovaně přeřezané kabely k ozdobeným
stromkům na náměstí, rozbité sklo v budově autobusového nádraží, rozkopnutý světlomet
na zámku, opakovaně rozbitá lampa v areálu zámku, skoro vyhořelé veřejné záchodky (následně vyplavené „nedobrovolnými hasiči“), vyvrácené značky a zcizené odpadkové koše
v parku. Nejsme výjimkou, s vandalismem se potýká většina měst. Nevyzrálá osoba konající tyto skutky si patrně neuvědomí, že se to za Vaše peníze (z daní) opět opraví na úkor
užitečných věcí, do kterých se pak financí nedostává. Navíc se pak setkáváme s argumenty,
proč to či ono ve městě nepostavit nebo nevylepšit, když to stejně zase někdo zničí. Naopak je potřeba vyzdvihnout celou plejádu akcí, které svátky zpříjemnily. Ještě jsem si ani
od kulturního vyžití neodpočinuli a už se před námi otevírá plesová sezóna. Jistě si vybere
každý. Rád bych zde upozornil na Masopust, který se v Jemnici bude konat 6. února.
Kdo měl možnost číst Ozvěny jihozápadní Moravy, pak ví, že se město Jemnice
bude účastnit soutěže Památka roku 2015. Nominovali jsme kostel sv. Víta. Nejen proto,
že se jej podařilo za více než deset let zrekonstruovat (náklady se vyšplhaly na více než
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12 mil. Kč). Zejména ale proto, že památka ožila. Ožila liturgicky, ožila cestovním ruchem
(v sezóně přístupné). Byly zde učiněny zajímavé objevy, například nástěnné malby, které
mají návaznost na polskou Vratislav. Navíc je prostor kostela a jeho okolí bezmezně spjato
s významnými dějinami města (památná lípa, historický vodovod, po staletí konané mše
při příležitosti historické slavnosti Barchan apod.). I když jsem se seznámil s konkurenty
ve výše zmíněné soutěži (a trochu se mi orosilo čelo, konkurence je obrovská), přesto věřím, že v krajském, ale i celostátním kole naše významná památka ostudu neudělá.
Závěrem zde mám jedno velké poděkování. Poděkování za bezvadnou práci mojí kolegyni Ivetě Kinclové z odboru investic a rozvoje města. Paní Kinclová tým radnice opouští.
Přeji jí, aby se jí v novém působišti dařilo a aby na Jemnici vzpomínala v dobrém. Právě
tak, jak my budeme vzpomínat na ni. Nové pracovnici Ing. Endlové pak přeji do nové práce
hlavně pevné nervy!
Na úplný závěr uvádím kontakty, na kterých mne můžete zastihnout. Mobil je 775394944,
e-mail: místostarosta@mesto-jemnice.cz či přímo na osobní schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 9. prosince 2015 (výtah z usnesení)
Rada města schválila:
- Umístění sídla Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Jemnice,
IČ: 64271790 v objektu na adrese Husova 2, 675 31 Jemnice.
- Umístění sídla 1. FC Jemnicko v objektu na adrese Husova 2, 675 31 Jemnice.
- Společnosti ECOREM, a.s., IČ: 27724409, se sídlem Stará cesta 1127, 675 31
Jemnice umístění reklamní cedule na plotě bývalého autoparku.
- Záměr pronájmu části pozemku p.č. 706/1 kultura ostatní plocha o výměře 70 m2
v k.ú. Jemnice za cenu 1 Kč za 1 m2 / rok.
- Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 17, v ulici Budějovická 753,
675 31 Jemnice, ke dni 31. 12. 2015.
- Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4, v ulici Na Předlískách 1153,
675 31 Jemnice.
- Přidělení bytu č. 3 (2+1) v ulici Na Předlískách 1151 v Jemnici.
- Přidělení bytu č. 4 (2+kk) v ulici Na Předlískách 1153 v Jemnici.
- Přidělení bytu č. 2 (2+1) v ulici Tyršova 872 v Jemnici.
- Přidělení bytu č. 13 (1+1) v ulici Budějovická 753 v Jemnici.
- Pronájem baru za účelem zajištění občerstvení při konání akce Tříkrálový koncert
(10.1.2016) a Městský ples (29.1.2016).
- Darovací smlouvu za výkon práce fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Jemnice a jsou předsedy nebo členy komisí zřízených radou města,
nebo výborů zřízených zastupitelstvem města ve volebním období 2014-2018.
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Smlouvu č. JI-1030027118/001/SETO o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 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.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330029708/001 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.
- Veřejnoprávní smlouvu č.j. MEJE/379/2015-3/Ba/VPS uzavřenou mezi Městským
úřadem Jemnice, Odbor výstavby a životního prostředí, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice a Tata Global Beverages Czech republic a.s., IČ: 27426912, se
sídlem Znojemská 687, 675 31 Jemnice.
- Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě ze dne
27. 12. 2004 uzavřené mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice a BK BUS, s.r.o., IČ: 25542141, se sídlem Jaroměřická 1120,
676 02 Moravské Budějovice.
Rada města vzala na vědomí:
- Návrh na vyřazení nedokončených investic, tzv. zmařených investic z majetku
města, dle přiloženého seznamu a tato doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Rozpočtová opatření č. 4 na rok 2015 a tato doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
- Rozpočtová opatření č. 5 na rok 2015 a tato doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
- Návrh rozpočtu města Jemnice na rok 2016 dle předloženého návrhu a tento doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
- Plán hospodářské činnosti města Jemnice na rok 2016 dle předloženého návrhu
a tento doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
- Výpověď z nájmu Lesního družstva Javoří, IČ: 60710888, se sídlem Lípová 738,
675 31 Jemnice – prostory v objektu č.p. 103 na ul. Husova v Jemnici s tím, že
nájem bude ukončen ke dni 31.12.2015.
- Žádost o pronájem části pozemku p.č. 706/1 kultura ostatní plocha o výměře 70
m2 v k.ú. Jemnice.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství a tuto doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
Rada města neschválila:
- Přidělení bytu zbylým žadatelům.
- Změnu v počtu členů redakční rady Jemnických listů.
-

Zastupitelstva města Jemnice konaného dne 17. prosince 2015 (výtah z usnesení)
Zastupitelstvo města schválilo:
- Rozpočtová opatření č. 5 na rok 2015, která se týkají zvýšení příjmů i výdajů
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o 3 125 052 Kč proti dosud schválenému rozpočtu.
- Rozpočet města Jemnice na rok 2016 dle předloženého návrhu.
- Plán hospodářské činnosti města Jemnice na rok 2016 dle předloženého návrhu.
- Vyřazení nedokončených investic, tzv. zmařených investic, z majetku města
dle přiloženého seznamu.
- Strategický plán města Jemnice na období 2016-2019.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
- Cenovou přílohu pro rok 2016 ke smlouvě o dílo č. S00D205739 uzavřenou
mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice
a firmou .A.S.A. Dačice s.r.o., IČ: 19012161, se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01
Dačice.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
- Zprávu finančního výboru
- Zprávu kontrolního výboru
Zastupitelstvo města ukládá:
- Dopsat události roku 2008 do kroniky města.
- Zasílat SMM s.r.o. Jemnice kopie rozsudků týkající se neplatičů nájemného
v městských bytech, případně rozsudků k vyklízení bytu.
- Informovat SMM s.r.o. Jemnice o podaných výpovědích nájemníků z městských
bytů.
- Projednat s JUDr. Holubem znovuzavedení kaucí při pronájmu městských bytů.

Slovo hejtmana
Pro další rozvoj Vysočiny je podstatná spolupráce úřadů na všech úrovních. Od obecních a městských úřadů přes kraj až po centrální orgány. V tomto směru se nám daří
pravidelně připravovat pracovní návštěvy ministrů české vlády, při nichž můžeme diskutovat problémy jednotlivých rezortů a současně prosazovat potřeby a zájmy regionu včetně
vládních investic. Tak nás v lednu, mimo jiné, navštívila ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Kateřina Valachová. Ministryně se setkala na více místech jak s pedagogy
speciálních a základních škol, tak se středoškolskými učiteli a studenty a rovněž s početnou
skupinou personalistů a zástupců velkých vysočinských zaměstnavatelů. Diskutovalo se
o inkluzi (začleňování dětí s handicapem do běžné výuky), o platech pedagogů, o potřebě
technického vzdělávání. S ministrem dopravy Danem Ťokem, který navštívil Kraj Vysočina
o den později, jsme zase probírali konkrétní kroky ke zlepšení dopravní infrastruktury
v našem kraji – silniční i železniční, aktuální otázku zimní údržby a řeč byla také o výstavbě
obchvatů, kterými chceme ulevit obyvatelům vybraných měst od přetížení dopravou.
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Osobně mě velmi potěšilo věcné jednání s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem
a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou na Bystřicku a v Dukovanech. Poslední hlubinné doly ve střední Evropě v Dolní Rožínce se po 60 letech koncem tohoto roku uzavřou. A tím vzniká problém se zaměstnaností. Proto je dobrou zprávou,
že právě na Bystřicku, v dole Rožná, více než půl kilometru pod zemí vznikne jedinečná
laboratoř pro geologické, hydrogeologické a geotechnické výzkumy. S panem ministrem jsme
navštívili podzemní výzkumné pracoviště Bukov, kde najdou práci desítky bývalých horníků
z Dolní Rožínky. Přímo v Bystřici nad Pernštejnem díky spolupráci města, kraje a ministerstva vzniká a do roku 2017 by měla být dobudována nová průmyslová zóna, jež zajistí další
pracovní místa. S vyhledáváním investorů pomáhá i vládní agentura CzechInvest.
Jednali jsme také o snad nejdůležitějším strategickém cíli – výstavbě pátého bloku Dukovan – a tedy o perspektivním udržení fungování dukovanské elektrárny. To má v budoucnu zásadní význam nejen pro Třebíčsko, ale pro celou Vysočinu. Jde ve spojení s dodavateli
a službami o tisíce pracovních míst. I když ještě není definitivně rozhodnuto a jednání se
už v minulosti zpožďovala, situace se nyní vyvíjí pozitivně. Pomáhá v tom, mezi jiným,
i vstřícný přístup starostů dotčených obcí. Za to jim chci poděkovat. Představitelé Vysočiny
bez rozdílu politické příslušnosti, stejně tak obyvatelé našeho kraje význam jaderné energetiky pro náš kraj a celou ČR ve své výrazné většině chápou a podporují.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Informace o Pečovatelské službě Jemnice
•
•

Nedovoluje Vám Váš zdravotní stav péči o sebe sama a domácnost?
Potřebujete pomoc s péčí o blízkého seniora nebo o osobu s chronickým
onemocněním?

Pečovatelská služba Jemnice nabízí podporu a pomoc lidem, jejichž soběstačnost je
snížena z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby.
Rádi Vám pomůžeme se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu, s osobní hygienou, při zajištění stravy, se zajištěním chodu domácnosti (např. praní a žehlení prádla,
nákupy), se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím.
Provozní doba pečovatelské služby je v pracovní dny v době od 7.00 do 15.45 hodin.
Je zajišťována přímo v domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice a občanům
místních částí (Louka a Panenská).
Informace o poskytnutí pečovatelské služby najdete:
• 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
• na webových stránkách města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz
pracovnice sociálního odboru
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Tříkrálová sbírka 2016
Již pošestnácté se uskutečnila na Jemnicku dobročinná akce Tříkrálová sbírka na podporu služeb Charity ČR. Tříkrálová sbírka proběhla na Jemnicku od 1. do 14. ledna 2016.
Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice v mnoha našich městech a obcích. V domácnostech nás navštívili koledníci se zapečetěnými kasičkami, do kterých vybírali finanční dary. Tyto dary pomáhají při zajišťování provozu a rozvoje řady charitních služeb. Jedná
se o pečovatelské a ošetřovatelské služby, hospicovou péči, nízkoprahové kluby pro děti
a mládež, centra pro lidi bez domova, domovy pro seniory a řada dalších. Menší část výtěžků pak každoročně pomáhá i v zahraničí na zmírnění následků humanitárních katastrof,
nebo při rozvoji chudých zemí. Výnos Tříkrálové sbírky je jedním z pravidelných zdrojů
pro charitní činnost. Veřejnost se takto může podílet na pomoci sociálně slabým či trpícím.
Celkem bylo do 22 kasiček vybráno 106 397,- Kč. Z toho v Jemnici 83 677,- Kč,
v Louce 8 630,- Kč, v Rancířově – kostel 2 204,- Kč, Menhartice 6 360,- Kč a Pálovice
5 526,- Kč.
Jen pro zajímavost uvádíme, že v roce 2012 to bylo 94 096,- Kč, v roce 2013
- 94 073,- Kč, v roce 2014 - 95 071,- Kč a v roce 2015 - 92 869,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli svým příspěvkem pomáhat lidem v nouzi.
Ing. Miloš Pacas

Víte, že...
V polovině roku 2015 byla zahájena oprava kapličky sv. Barbory na levé straně Polické
ulice. Údajně je pozůstatkem domku hlídače parku, který byl zbořen. Celkové dokončení
bude v roce 2016.
Práci provedli pan Miloš Bastl Jemnice, Jan Don Rancířov a Stanislav Hochman Dešná.
Chtěl bych jim za jejich práci poděkovat, zvláště pak panu Miloši Bastlovi, který vše zorganizoval. Zároveň děkuji i panu Ing. M. Nevěčnému, starostovi Jemnice a R. Svobodovi,
jednateli Správy majetku města, s. r. o. za jejich vstřícný přístup k opravě této kapličky.
Snad se dočká i oprava zámecké zdi - vpravo od kapličky asi 2 m2 a možná i těch několik
drobných památek, které v Jemnici ještě zbývají.
Dobrovolná práce se změnila. Dobrovolně-povinné brigády jsou minulostí. Když se však
podíváme zpět na mnoho akcí v Jemnici, které byly postaveny v minulosti (např. mateřská
škola, jesle, kulturní dům, nová tělocvična školy, dětské dopravní hřiště, autobusové nádraží,
každoroční úklid zámeckého parku a další) by bez dobrovolné práce nevznikly. Dnes se všude
čeká na dotace z EU, státu a podobně. Je pryč iniciativa lidí, ale i dalších. Ruka je natažena,
kdo má více informací a je dobře zapsán, má přednost. Zeptejte se rodičů, ale spíše prarodičů,
jaké se dostávaly sociální dávky, příspěvky na péči, bydlení, dávky v nouzi a podobně!
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Jsme svědky toho, že nedostaneme-li přidáno na platě, hasiči přestanou hasit, nemocnice léčit, policisté se starat o bezpečnost, učitelé učit, soudci soudit, řidiči řídit, poslanci
snad sedět ve svých lavicích a podobně i senátoři. Všichni mají natažené ruce. Důchodci
dostali přidáno 40,- Kč a další dostanou. Státe, dej, ale kdo je stát? Nějak přibývá i státních
zaměstnanců, je jich prý 300 - 400 tisíc. Státní úředníci, kteří od července 2015 se stali neodvolatelní, již také chtějí přidáno. Ministryně školství má prý 9 náměstků, svědčí to o její
kvalitě, nevím?
Bylo 72 okresů, dnes je přes 200 tzv. pověřených obcí a k tomu 14 krajů. Vydávají se
stále nové zákony, které nestačí sledovat ani odborníci. Odborářští vůdci mluví jen o zvyšování platů, o tom, jaký je stav na pracovištích je nezajímá. Při cestách jsme svědky stále
nové výstavby nevzhledných hal na polích, kde ještě nedávno rostlo obilí. Nabízíme zahraničních investorům různé výhody, po jejich vyčerpání odchází a s nimi i dividendy ročně
i prý 30 miliard. Při podpoře domácích investorů by reinvestovaly doma. Stavíme cyklostezky, ale chybí nám peníze na čištění rybníků, výstavbu vodních nádrží na zachycení vody,
ani loňské sucho zase nepoučilo. A to ještě nemluvíme o tom, že se zdá, že lidé žijí jen
v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Jihlavě, a ne jinde, kde chybí doprava, lékaři, obchod, služby,
ale hlavně práce! Je ještě celá řada věcí, o kterých by se dalo napsat.
Nemusíte se mnou souhlasit, rád si přečtu jiný názor, poučím se. Přeji všem hlavně zdraví, spořádanou rodinu a potěšení, které zatím přináší krásná příroda v okolí našeho města.
Omlouvám se, o historii, památkách někdy jindy.
Vladimír Hrbek

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
Rwanda je malý vnitrozemský stát v centrální Africe s velmi pohnutou historií, který
přímo oplývá přírodními krásami. Cestovatelé tam jezdí především kvůli nádherné přírodě
a národním parkům s mnoha divokými zvířaty. Proč se do Rwandy vypravil i mladý cestovatel a dobrodruh Vojta Trčka, s nímž jsme společně na besedách křížem krážem „procestovali“ už několik zemí, se můžete dozvědět v pondělí 15. února 2016 v 17.00 hodin,
zajdete-li do městské knihovny.
Z nových knih:
Jazairová  Pavla - Před obzorem
Kniha vzpomínek známé rozhlasové novinářky.
Fousek Josef - Smích je živá voda
Veselé, laskavé, osobní příběhy.
Viewegh Michal - Nové povídky o ženách
Ženy a jejich svět - téma dalšího souboru edice Česká povídka.
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Deaver Jeffery - Zapadákov
Kdo říkal, že vrah musí mít vždy na rukou krev? Úplně stačí, když umí mistrně manipulovat s lidskou psychikou. Napínavý thriller.
Strutt Laura - Pleteme na rukách a prstech
35 skvělých modelů do nového šatníku a pro váš domov.
Začínám háčkovat a baví mě to!
Průvodce abecedou háčkování obsahuje 30 vzorů na jednoduché nadčasové háčkované
modely a doplňky.
Připravujeme:
Březen - besedy pro Mateřskou školu Jemnice
7. března - Tvořivé dílny s Věrkou Hlůškovou
Pracovnice knihovny

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc prosinec hasiči evidují celkem 8 mimořádných událostí se zásahem jednotek
požární ochrany.
Tento měsíc došlo k 1 požáru, 2 dopravním nehodám a 5 technickým pomocím.
1. 12. byly jednotky HZS a JSDHo Jemnice povolány k požáru v budově mateřské
školy, zde se jednalo o taktické cvičení.
Za celý rok 2015 byly jednotky HZS a JSDHo z Jemnice povolány k 207 mimořádným
událostem. Z tohoto počtu událostí bylo:
Technické pomoci – 121		
Požáry – 35
Ostatní pomoci – 20			
Dopravní nehody – 16
Únik nebezpečných látek – 6		
Plané poplachy – 4
Taktická cvičení – 2			
Prověřovací cvičení – 2
Mezinárodní cvičení – 1
Jednotky z Jemnice zasahovaly i mimo náš kraj. Na mezikrajské pomoci vyjížděli hasiči
z Jemnice do Jihomoravského i Jihočeského kraje. Celkem se jednalo o 23 zásahů.
Na území Jihomoravského kraje se jednalo o 3 požáry, 6 technických pomocí, 2 dopravní nehody, 2 úniky nebezpečné látky a 1 planý poplach.
Na území Jihočeského kraje hasiči zasahovali u 5 požárů, 1 technické pomoci, 2 dopravních nehod a 1 ostatní pomoci.
nprap. Milan Šerka HZS Kraje Vysočina,
stanice Jemnice
10 / Jemnické listy / únor 2016

Služby LPS stomatologické - 6. 2. - 28. 2. 2016
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
6. 2. so MUDr. Málková Ivana
7. 2. ne MUDr. Machová Eva
13. 2. so MUDr. Novotná Irena
14. 2. ne MDDr. Novotná Jana
				
20. 2. so MDDr. Novotná Lenka
				
21. 2. ne MUDr. Novotný Vojtěch
				
27. 2. so MUDr. Nožičková Iva
				
28. 2. ne MDDr. Pavlíčková Kristýna

Jelínkova 991, 674 01 Třebíč		
568 827 982
Husova 898, 675 71 Náměšť n. Osl.
568 620 248
Vltavínská 1346,674 01 Třebíč		
568843718
Stomatologické centrum Třebíč s.r.o., 568 826 880,
Kpt. Jaroše 1123, 674 01 Třebíč
776 166 268
JPL 07 s.r o., Gymnazijní 344
676 02 Moravské Budějovice		
568 420 737
Stomatologické centrum Třebíč s.r.o., 568 826 880,
Kpt. Jaroše 1124, 674 01 Třebíč
776 166 268
Tomková - dent s.r.o., Vltavínská 1346
674 01 Třebíč			
568 844 296
V zahradách 279, 675 73 Kralice n. Osl. 568 643 681

Bc. Veronika Ramachová

Almužna
Jemničtí koledníci navštívili začátkem ledna většinu domácností, aby všem, kteří jim
otevřou, svým zpěvem povinšovali štěstí, zdraví a dlouhá léta. Ostatním pak, kteří nebyli
doma, popřáli totéž přes poštovní schránku, do které vložili Tříkrálové přání. Každý také
mohl přispět do Tříkrálové sbírky, která byla letos určena na výstavbu Domova pro matky
s dětmi a Rané péče Třebíč. Část výtěžku poslouží k dokončení rekonstrukce budovy na ul.
Gen. Sochora, kde sídlí služby pro seniory a nemocné a na poskytování humanitární pomoci všem, kteří se ocitli nebo nacházejí v nějaké nouzi. Více informací se můžete dovědět
na /www.trebic.charita.cz/.
Svou každoroční návštěvu pak koledníci dokumentovali nápisem, který ve zkratce tří
jmen: K+M+B je i přáním Hospodinova požehnání pro nový rok 2016. Grafická forma
v pohlednicové úpravě je od brněnské malířky Soni Dvořáčkové. Svými originálními
náčrtky je zdobí již dlouhá léta. /Místo nápisu na dveřích křídou se dá toto tištěné přání
izolepou přilepit z jejich vnitřní strany, a tak se lépe zachová až do dalšího roku./
Letošní upomínka na tříkrálové koledování má ještě navíc výzvu papeže Františka, která
se týká nedávno vyhlášeného Svatého roku milosrdenství. Obsahuje program pro skutky
tělesného a duchovního milosrdenství. Každý si v daném seznamu může ověřit, do jaké
míry je vnímavý pro potřeby druhých - jak je činorodá jeho láska. Svatý Jan Zlatoústý kdysi
prohlásil: „Nedělit se s chudými o vlastní majetek, to je okrádat je a brát jim život.“ A svatý
papež Řehoř Veliký šel ještě dál, když se vyjádřil následovně: „Dáváme-li chudým nezbytné
věci, nedáváme jim nějaký osobní dar, ale vracíme jim, co je jejich. Plníme tak spíše povinnost spravedlnosti než skutek lásky.“
Almužna je proto skutkem, který je projevem naší solidarity s těmi, kteří se z různých
příčin nacházejí ve hmotné nebo duchovní nouzi. Najít sílu ke konání dobra ale není vůbec
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snadné. Po roce 1989, kdy pominula pro každého povinnost být zaměstnán a mít trvalé
bydliště, se objevilo nové slovo - nový status člověka: bezdomovec. Jejich styl života a jejich požadavky ohledně pomoci vyvolávají emoce a mnohé obtěžují. Nelze se proto divit, že
odpověď na zvonění u vstupu do domů je provázeno jen pohybem záclony v okně. Za první
republiky, nebo chcete-li před druhou světovou válkou, se dokonce daly koupit smaltované
tabulky s nápisem: Zde je žebrání zakázáno! Každý farář se s takovými návštěvami musí
často vyrovnávat a řešit dilema pomoci či odmítnutí. Do tohoto nesnadného zápasu o skutky milosrdenství nám může dát nahlédnout i svatá Faustyna Kowalská, polská mystička,
řeholnice a apoštolka milosrdenství. Do svého deníčku si napsala modlitbu o milost prokazování milosrdenství bližním:
„Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nikoho nepodezírala
a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné
a přinášela jim pomoc.
Pomoz mi, aby byl můj sluch milosrdný, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé
uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.
Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl milosrdný, abych nikdy o nikom nemluvila špatně,
ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé ruce a plné dobrých skutků, abych dokázala
činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním na pomoc
a ovládala svou ochablost a únavu. Mým opravdovým odpočinkem je sloužit bližním.
Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce, abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž
vím, že budou mé dobroty zneužívat, a sama se ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova.
O vlastních utrpeních budu mlčet. Ať si ve mně Tvé milosrdenství odpočine, Pane můj…
Můj Ježíši, proměn mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno.“
/Deníček 163/ Viz brožurka: Milosrdní jako Otec. Vydaly Paulínky v roce 2015.
Není snadné prokazovat dobro, ale nevede k pokoji ani dobro nadobro odmítat.
Pokaždé, když se setkáme s jakoukoliv bídou člověka s těmi, kteří se domáhají naší
pomoci, je třeba se znovu a znovu poctivě vypořádat s palčivou výzvou dát či nedát. Když
tento zápas vždy postoupíme a taky protrpíme, pak nám naše svědomí nebude působit
výčitky ohledně lhostejnosti a budeme žít více v pokoji se sebou i s druhými.
PS: Informace pro biřmovance je na www.farnostjemnice.cz .
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Genealogie - Hledáme své předky
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA PRVNÍ PŘEDNÁŠKU, KTERÁ JE NEZÁVAZNÁ
Studenti Virtuální univerzity třetího věku (dále VU3V) v Jemnici mají za sebou již další
zimní semestr, jednalo se již o pátý semestr VU3V. Všichni studenti úspěšně absolvovali
kurz Etika jako východisko z krize společnosti.
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Co je VU3V? VU3V je moderní typ výuky, který je založen na využití nových technologií a internetu, má prvky dálkového vzdělávání a je didakticky přizpůsobený charakteristickým specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské
úrovni. Zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další
aktivity, které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet. Účastníkem studia je senior
se statutem důchodce, invalidní důchodce bez ohledu na věk a osoby 50+ /nezaměstnané
a čekající na statut důchodce/, maturita není podmínkou.
S dalším kurzem začínáme 4. února 2016 od 13.30 v Městské knihovně v Jemnici
na téma Genealogie. Hledáme své předky.
Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu)
a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.
Kurz zahrnuje 6 přednášek, cena celého kurzu je 300 Kč. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je 80% docházka a splnění testů.
Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma, přihlaste se do 3. 2.
2016 v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, která se nachází v jemnickém Podnikatelském inkubátoru (Husova 2), ve druhém patře, hned vedle výtahu, nebo na mail
masjemnicko@seznam.cz či telefonu 602779923, nebo se přijďte rovnou podívat na první přednášku, která je nezávazná.
Více informace se dozvíte v kanceláři MAS, nebo na stránkách www.e-senior.cz
Sekretariát MAS Jemnicko, o.p.s.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat skautskému středisku Moravská Orlice Moravské Budějovice za uspořádání dalšího ročníku COFFEE TO HELP. Tentokrát byl výtěžek
této charitativní sbírky věnován na pomoc naší postižené dceři Barči. Veliké poděkování
patří hlavní organizátorce Lucii Škodové, všem skautkám a skautům, jejich rodičům i sponzorům, kteří se do kavárny zapojili. Dále děkujeme městu Moravské Budějovice za zřízení
sbírky, všem, kteří se podíleli na její propagaci a všem známým i neznámým dárcům, kteří přispěli jakoukoliv částkou a pomocí. Rádi bychom zmínili i ostatní dárce, především
Neokatechumenátní společenství z Jemnice, 3. oddělení z Domova sv. Anežky ve Velkém
Újezdě, doručovatelky pošty z Jemnice, lékárnu u Hromádků, rodinu Svobodových z Mladoňovic, rodinu Ambrožových z Vídně u VM a rodinu Kolářovu.
Celkem jsme obdrželi ke 120 tisícům Kč, takže nyní s lékaři vybíráme a zvažujeme
potřebné rehabilitační pomůcky, které by Barborce usnadnily život. Kromě finančního daru
nám udělalo velikou radost i zjištění, že stále existují spousty dobrých lidí, kterým není
lhostejný život ostatních. DĚKUJEME.
„Radostného dárce miluje Bůh.“ (2. Kor 9,7)
rodiče Barborky Muškové z Třebelovic
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Ohlédnutí za jemnickou výstavou o protiněmeckém odboji
za druhé světové války v prostoru Jemnice - Jevišovice
Několik lidských příběhů z té doby
III. část
Závěrem snad zbývá ještě jedna zmínka o Obraně národa. Organizace zažila řadu
likvidačních vln a byla Němci pokaždé skoro úplně zlikvidována. Nutno zdůraznit to
slůvko „skoro“. V jisté formě vždy přežila a dočkala se i toho od roku 1939 připravovaného
povstání. Vojenským velitelem Pražského povstání v květnu 1945 byl bývalý legionář
a příslušník ON generál Kutlvašr. Jedním z hlavních cílů povstání bylo osvobození Prahy
vlastními silami dřív, než ji obsadí Rudá armáda, což se díky dohodnutému příměří s Vlasovci a s německým velitelem generálem Toussaintem nakonec podařilo. Praha byla svobodná
již 8. května – sice poškozená, leč nezničená. Rudá armáda při svém příjezdu už neměla
co osvobozovat. Tak Kutlvašr, mimo jiné, zachránil i životy řady rudoarmějců - a byl za to
po únoru 1948 komunistickým režimem odsouzen na doživotí. V Leopoldově sdílel vězení
společně s rovněž na doživotí odsouzeným velitelem Němců za Pražského povstání, generálem Toussaintem, se kterým tam prý hrával šachy. Kutlvašr i Toussaint byli propuštěni
v roce 1960, resp. 1961, Kutlvašr zemřel v roce 1961, Toussaint v roce 1968.
Občanem Jemnice se snad nejdobrodružnějšími osudy byl Hubert Crha. Hubert byl
jedním z těch dvou „Dětí na zabití“ ze známé autobiografické knížky Milady Golobové
(Crhové). Zacházení s oběma dětmi vyšlo najevo, a to díky několika bdělejším sousedům
a hodně díky mému otci, který učil na škole, kam Hubert chodil. Následkem toho byly děti
zásahem starosty, četníků, sociální pracovnice slečny Lenochové a mého otce rodičům odebrány a poslány do ozdravovny v Šumperku. Mezi Hubertem a mým otcem se následkem
toho všeho vyvinulo hluboké přátelství, Hubert Crha měl v mém otci jakéhosi náhradního
tátu. Po propuštění z Šumperku odešla Milada do Čech k příbuzným své biologické matky,
později se provdala do Prahy. Hubert odešel z Jemnice do učení (zahradníkem), ale do Jemnice se často vracel na návštěvu. Takže jsem se s ním často setkával.
Zatímco Milada i Hubert byli českými „masarykovskými“ vlastenci, byl jejich otec jiného ražení. Za okupace se přihlásil k německé národnosti a stal se horlivým nacistou.
S mojí matkou jsem jednou šel do města na nákup a připojil se k nám Hubert, řka, že se také
jde přihlásit za Němce. (Bylo mu osmnáct, takže se musel přihlásit sám, osobně.) Matka se
mu to snažila rozmluvit, m.j. se slovy, že nejspíš bude muset i na frontu. Odvětil, že to právě
chce. Plánoval totiž, že se dostane na frontu a tam podle svých idolů, legionářů z 1. světové
války, přeběhne na druhou stranu a přidá se k zahraničnímu odboji. První část záměru vyšla
rychle, musel narukovat a dostal se na východní frontu do Řecka a do Ruska. Zde sloužil
jako pozemní radista německého válečného letectva, v odpovídající uniformě jsem jej jednou viděl na dovolené v Jemnici.
Dvakrát se Hubert na východní frontě pokusil s pomocí místního obyvatelstva přeběhnout
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k partyzánům, ale v obou případech mu tito místní obyvatelé, sympatizující s Němci, záměr
překazili. Že nebyl chycen, bylo štěstí, vyšlo to asi proto, že pokusy o přeběhnutí podnikl
těsně před většími přesuny jeho jednotky na jiné úseky fronty. Posléze byl Hubert převelen
do Francie a tam mu třetí pokus v létě 1944 s pomocí místních obyvatel vyšel. Přidal se
k francouzským „Maquis“, partyzánům, jejichž velitel mu pak po válce pro jeho odvážné
bojové nasazení vystavil velmi příznivý posudek. Když spojenecká invazní vojska pronikla
hlouběji a oblast, kde operovala jeho jednotka, se ocitla na osvobozeném území, Hubert se
okamžitě hlásil u československé styčné mise s žádostí o přijetí do československé zahraniční
armády. Byl zatčen a uvězněn jako německý dezertér-přeběhlík. Z vězení uprchl a stal se
hledaným štvancem, uchýlivším se pod ochranu svých přátel, francouzských partyzánů,
kteří se mu zaručili, že jej ochrání a nikomu nevydají. V protektorátě Huberta pro dezerci
hledalo gestapo a současně ho ve Francii hledala francouzská policie, přičemž francouzští
partyzáni snad byli ochotni i střílet na vlastní policii, kdyby šlo o to, Huberta ochránit. Hubert ovšem podnikl opět něco, před čímž jej partyzáni varovali: Opět se obrátil na čsl. úřady
a byl opět uvězněn. A opět uprchl. Napsal osobní dopis přímo československému velvyslanci a ten ho pozval na ambasádu a zařídil mu prověrku předcházející přijímacímu řízení
do armády. O přijetí tehdy žádalo přes 30 uchazečů a po přísných prověrkách byli přijati tři,
mezi nimi Hubert Crha. Jako příslušník československé obrněné brigády v Anglii se m.j.
na samém konci války zúčastnil obléhání a dobývání Dunkerque, které skončilo kapitulací
německého velitele Dunkerque do rukou československého generála, generála Lišky.
Když po skončení války byla brigáda přesunuta do Československa, přijel Hubert
na dovolenou do Jemnice - v anglickém „battle-dressu“ s nápisem „Czechoslovakia“ na rameni a s černým tankistickým baretem na hlavě. Jak jinak, přišel nejdřív k nám, za mým
otcem, který se o několik dní dříve překvapivě vrátil z vězení. Hubertova rodina v té době už
byla jako německá odsunuta do Rakouska a veškerý majetek byl zabaven. (Hubert se později
do Rakouska vydal a část rodiny přivedl zpět.) V roce 1946 byl Hubert stále ještě vojákem
a krátký čas fungoval jako tělesná stráž prezidenta Beneše při jeho pobytu v Žinkovech.
Ve Francii se Hubert stačil oženit a po válce se hodlal usadit v Československu.
Úřady jeho francouzské manželce dělaly takové potíže s povolením pobytu, že tato prohlásila, že tohle nemá zapotřebí a vrátila se do Francie, Hubert s ní. Ve Francii žil Hubert
u manželčiných příbuzných a ti v něm stále ještě viděli „Boše“, nenáviděného Němce, ač
možná sami ke své svobodě nepřispěli tolik jako on. A tu zase Hubert prohlásil, že tohle
nemá zapotřebí a odešel, - a to až do Řecka, kde pak žil dlouhá léta, s mým otcem v neustálém písemném kontaktu. Ve vysokém věku se vrátil do vlasti a dožil svůj život blízko
Prahy. V „parádním“ pokoji měl plno památek na mého otce, jeho obrazy a fotografie.
Bolestně se Huberta dotýkaly někdy zaslechnuté úvahy o tom, že přeběhl z vypočítavosti,
když viděl, že Německo válku prohraje. Ovšem Hubert Crha se o přeběhnutí pokoušel už
v době, kdy porážka Německa ještě tak jistá nebyla a i jeho činnost u francouzských Maquis
a u československé Obrněné brigády trvala ještě skoro rok. Na internetu jsem si jednou přečetl,
že Hubert Crha přeběhl v roce 1945. Není to pravda. Učinil tak již na začátku srpna 1944, a to
na třetí pokus. Můj otec byl velmi citlivý na projevy vypočítavosti typu „najednou odbojář,
když už bylo po boji“. Huberta znal velmi dobře a dlouhodobě a plně mu ve věci jeho pohnutek
důvěřoval. Toto považuji za nejpádnější důkaz ryzosti Hubertových pohnutek.
Jan Kopeček
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Podolská zvonička
II. část
Když podolský farář roku 1658 opustil své selské dušičky v Podolí a přestěhoval se
mezi pány do města, neodešel jen on sám, ale s ním se přestěhovala i správa věcí církevních - farní úřad. Kostel sv. Jakuba se po mnoha stoletích stal kostelem hřbitovním.
Podoláci si na to časem zvykli. Zvykli si i na to, že oni musí robotovat, ale měšťané
nikoliv, když Podolí přestalo být předměstím města Jemnice a stalo se samostatnou vsí.
Na co si ale zvyknout nemohli a co jim nejvíce vadilo, bylo že ráno, v poledne, večer
a také na bohoslužby ve všední dny, již v Podolí u sv. Jakuba nevyzvání zvon. Zvonilo
se sice ve městě, ale zvonění nebylo na Podolí dobře slyšet. Zvon u sv. Jakuba se ozýval
jen o velkých svátcích a pak už jen, když oznamoval umíráček nebo doprovázel nebožtíka na poslední cestě; tedy téměř vždy jen smutně. Tak to podle mínění většiny z nich
nemohlo natrvalo zůstat.
To věčné ticho jim nedalo spát. Když už toho měli dost, udělali tomu přítrž – koupili
zvon, postavili zvoničku a zvesela vyzváněli. Zvoničku postavili tak, aby bylo zvon dobře
slyšet po celém Podolí. Na druhé straně byla blízko města, takže hlásný, podle „ohňového
patentu“ vartýř ani nepotřeboval hlídat hodiny a mohl začít zvonit hned, jakmile uslyšel
zvonit ve městě. Po čase ve stráni pod ní postavili chalupu pro hlásného a ten za to, že v ní
mohl bydlet, v noci dělal hlásného a ve dne zvonil; ráno klekání, potom poledne a večer
znovu klekání. Někdy za něj zvonila žena. A v Podolí zavládla spokojenost, protože měli
zase všechno pěkně při starém.
Podoláci se na svého hlásného mohli vždy spolehnout. Vybírali za něj vždy chlapa silného, aby ho nikdo snadno nepřepral, a také neohroženého, aby se nikoho nebál. A na pomoc
míval vždy pořádného psa. Většinu roku nosíval kožich, kožešinovou čepici a rukavice,
protože hlásku začínal hodinu před půlnocí. Přesně o jedenácté vyšel ke zvoničce nad stavením, nasadil hlásnou troubu, zatutal a zahoukal, až se to neslo nejen přes celé Podolí, ale
ozvěnou i přes město; kde za ním zůstal městský ponocný s tou svojí píšťalkou… No, jo.
Páni jsou něco jiného než sedláci, a tak ten jejich ponocný směl v noci hlásit hodiny jen píšťalou, aby je nebudil. Podoláci potřebovali pořádného hlásného, aby je po celodenní dřině
upamatoval na čas, protože někdy spali tak tvrdě, že by zaspali i soudný den.
Někdy se stalo a v těch dobách to prý bývalo dost často, že v noci vyšlehl z některého
stavení oheň. Hlásný spustil poplach a střídavě zvonil na zvon a houkal na troubu tak
dlouho, dokud nebylo celé Podolí na nohách. Většinou se společnými silami všech podařilo oheň uhasit a nevznikla velká škoda. To pak poškozený hlásnému nejen poděkoval,
ale přidal k tomu poděkování i nějaký groš. Jindy se ale oheň nepodařilo uhasit, ten se
rozšířil a padlo mu za oběť třeba hned několik stavení.
Nějaký groš na přilepšenou dostal hlásný také, když již některý soused, nebo sousedka, měl toho života dost a odešel za předky; to mu zazvonil umíráček. Na poslední cestu
zemřelému ale zvonil zvon od sv. Jakuba, a to tím více a déle, čím byl sedlák majetnější,
aby dostal větší diškreci. Když delší dobu nikdo neumřel, huboval hlásný na zlé časy. Tak
už to na tom světě bývá - na jednoho přijde neštěstí, jiný z toho má užitek. Nejhorší to
bylo v roce 1832. To se hlásný něco nazvonil, ale odměny se nedočkal.
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Tomu nešťastnému roku, ve kterém začalo hořet, předcházelo velké sucho. Obilí
uschlo na poli a nebylo ani krmení pro dobytek. Nastal hlad. A za hladem chodí jeho
nejlepší kamarád – mor. Přišel a zuřil ve městě i jeho okolí. Lidé umírali jako mouchy,
hrobař už sám nestačil kopat hroby a ani nebylo kde je kopat, protože hřbitov nestačil.
Pohřeb následoval pohřeb a lidé již nechtěli mrtvoly nosit na hřbitov do márnice, aby se
sami nenakazili. Bylo to však jedno, protože kdo měl mor dostat, neušel mu, ani když
se před ním doma zavíral a nevycházel ven. Jiní se moru nevyhýbali a nedostali ho,
zrovna jako třeba podolský hlásný. Pomáhal hrobařovi kopat hroby, nebožtíky odvážet
na hřbitov, v domech postižených morem poklízel, zkrátka nebál se ničeho. Lidé říkali,
že to bylo proto, že v té době hodně pil kořalku. Ale nezazlívali mu to, protože při takové
„práci“ by jinak těžko vydržel. Hlásný také věřil, že to pití k němu mor nepustí a pil ještě
více, protože mu lidé často za jeho služby dávali místo peněz právě kořalku. A tak byl
sice zdravý, ale pořád opilý. Tomu pití přivykl tak, že pil i potom, když mor přešel a lidé
již tolik neumírali a přísun alkoholu ustal.
Žena mu domlouvala. Byla to hodná ženská, ale trochu slabá, takže to její domlouvání
nebylo nic platné. Hlásný naopak na truc pil ještě více a začal být na ženu zlý a dokonce
ji i bil. To se ví, že ji to na zdraví moc nepřidalo, začala pomalu scházet a polehávat. Tak
to u hlásných trvalo plných dvanáct let. Jednoho dne v létě roku 1832 přiběhl hlásný celý
uřícený domů, vzal provaz a přivázal ženu k posteli. Potom honem běžel ke zvoničce
a začal zvonit na poplach. Byl už nejvyšší čas. Ve městě hořelo a v Podolí to mohlo začít
co nevidět, protože samohaše létaly vzduchem a suché doškové střechy začnou snadno
hořet. Hlásný zvonil a z toho kopečka dobře viděl, jak nejdříve chytilo jedno stavení
a pak další a nakonec bylo v plameni celé Podolí.
Ve městě byl soudný den. Oheň začal u pekaře Bulty na čísle 88. Z ničehož nic vyšlehl ze střechy domu oheň a než si toho někdo všiml, hořelo již také vedlejší stavení
– hospoda. Šlo to dům od domu a po celém městě. Střechy byly dřevěné, a tak se oheň
rychle šířil. Hlavně ale jeho šíření napomáhal silný vítr. Lidé se pokoušeli oheň uhasit,
ale bylo to marné. Jednak jich bylo málo, ale chyběla i voda. Když bylo nejhůře, všimli
si měšťané, že jim nepřichází pomoc z Podolí, jak tomu bývalo jindy. Purkmistr poslal
trubače na hradby, aby po zvyku zatroubil na Malé brance a zavolal tak podolské sousedy
na pomoc. Však trubač se k troubení vůbec nedostal. Jen co vyšel na hradby a podíval se
dolů, uviděl, že i Podolí je téměř celé v jednom ohni. Odtud pomoc ve městě očekávat
nemohli. Sedláci v létě bývali málo doma, zato ale hodně v polích. Proto také v Podolí
neměl kdo hasit. Ti co zůstali doma, byli rádi, že stačili odvázat dobytek a vyhnat ho ven
z chlévů a vynést něco cennějšího z hořících domů.
Ve městě bylo ještě hůř. Lidé brzy poznali, že se jim oheň nepodaří uhasit. Proto každý popadl, co mu přišlo do rukou a se snažil co nejrychleji dostat z města ven. Hradby,
které jim po staletí zaručovaly bezpečnost a poskytovaly jistoty, se nyní staly nebezpečnou pastí. Lidé a povozy ucpali úzké brány a útěk z města, ale i případná pomoc zvenčí
byly znemožněny. Nakonec byli lidi rádi, že zachránili jen holý život.
Nejhůře dopadla jedna žena z Podolí. Ta si uvázala uzel peřin, vzala ho na záda a utíkala s ním bez rozmýšlení přes humna rovnou do polí. Vydala se cestou, která končila
v místě, kde celé Podolí dlouhá léta těžilo cihlářskou hlínu. Vrátit se nemohla, protože
celá ulice, kterou před chvílí proběhla, již byla v jednom plameni. Od polí, bezpečí, ji
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oddělovala vysoká stráň, kterou mohla překonat jen schůdkami, které byly úzké a prudké
jako schody na nějakou vysokou věž. Pustila se jimi nahoru. Když se zdálo, že má vyhráno, přiletěl jako s uděláním jeden samohaš a rovnou do uzlu, co měla na zádech. Peřiny
začaly hořet. Protože se však na těch úzkých schůdkách neměla čeho přidržet, aby mohla
hořící břemeno odhodit, nejdříve jí chytly vlasy, pak šaty, až uhořela.
Napsal: JUDr. František Kačenka
Zdroje: Vyprávění Marie Uhrové, provdané za Jana Kačenku, které zaznamenal její vnuk
Ing. Karel Bakeš

Kulturní přehled
6. 2. 2016  
20.00 hodin

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

6. 2. 2016
21.00-05.00

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

6. 2. 2016
14.00 hodin
		
		

Masopust
- průvod masek městem (zámek – náměstí Svobody – Zámecká ul.)
16.00 – pohřbívání basy na zámku
- pořadatel Spolek Mladí za rozvoj Jemnice

13. 2. 2016
20.00 hodin

Ples královny Elišky
- společenský sál KD v Jemnici
- pořádá N.K.N. Jemnice

13. 2. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy Cooper, Párty pro královny

15. 2. 2016
17.00 hodin

Cestovatelská beseda o africké Rwandě s Vojtěchem Trčkou
- městská knihovna Jemnice

17. 2. 2016
16.00 hodin

Promítání fotografií pana Vladimíra Hrbka s výkladem
- téma: Barandov, Židovina, Zahrádky
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice
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20. 2. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas, Tequila party

20. 2. 2016
		
		

Turnaj v mariáši
- Restaurace Na Podolí
- pořádá SDH Jemnice

22. 2. 2016
15.00 - 17.00

Velikonoční tvoření
- ukázka velikonočního tvoření s možností vlastní tvorby
- kulturní dům Jemnice
- pořadatel Město Jemnice a STP Jemnice

27. 2. 2016
21.00-05.00

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

28. 2. 2016
15.00 hodin

Malý festival čtené pohádky
- knihkupectví pana Hejla v Jemnici
- pořadatel Alternaiva o.s.,
www.alternaiva.jemnice.cz, www.facebook.com/alternaiva

29. 2. - 7. 3. 2016 Výstava „Mluvené a psané slovo“
		
- vestibul KD, po - pá 9.00 - 16.00, so - ne 9.00 - 14.00 hodin
		
- pořadatel sympatizanti Hnutí ANO 2011 v Jemnici
12. 3. 2016
14.00 hodin
		

Dětský maškarní karneval
- kulturní dům Jemnice
- pořadatel DDM v Jemnici

12. 3. 2016
20.00 hodin

Taneční zábava - Spektrum
- kulturní dům Jemnice

16. 3. 2016
16.00 hodin

Beseda s PhDr. Martinou Indrovou
- téma: Lucemburkové a Karel IV. - spojeno s výroční schůzí Muzejního
spolku v Jemnici
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

16. - 22. 3. 2016 Velikonoční výstava
		
- vestibul KD Jemnice - po - pá 9.00 - 16.00, Ss 9.00 - 14.00, ne 9.00 - 16.00
		
- pořadatel Město Jemnice a STP Jemnice
22. 3. 2016
16.00 hodin

Beseda s Mgr. Jitkou Padrnosovou, Ph.D.
- téma: Školství v Jemnici
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice
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Zájezd na muzikál Mýdlový princ
Máte rádi hity Václava Neckáře? Pak právě pro vás připravilo město Jemnice zájezd
na ryze český muzikál Mýdlový princ do pražského divadla Broadway.
Muzikálová komedie o tom, že i když to s námi jde někdy z kopce, vždy je možné ten
kopec nakonec zdolat. Příběh působí nesmírně emotivně a lidsky, ale současně je plný humorných situací a scén. V muzikálu zazní například hity Čaroděj Dobroděj, Ša-la-la-la-lala-li, Nejsem gladiátor, Svatovítský chrám, Odejdu, Půlnoční, Hej, pane zajíci!, Lékořice,
Pár dnů prázdnin, Já dovedu lhát, Dr. Dam di Dam, Kdo vchází do tvých snů, má lásko,
Mýdlový princ a další. Více informací k muzikálu najdete na stránkách http://www.mydlovy-princ.cz/.
OBSAZENÍ
Martin Marek, nezaměstnaný herec - MARTIN DEJDAR, SAGVAN TOFI, MARTIN
PÍSAŘÍK
Zuzana Adamová, učitelka - TEREZA KOSTKOVÁ, JITKA SCHNEIDEROVÁ
Bob Valenta, majitel herecké agentury - ALEŠ HÁMA, VÁCLAV KOPTA, BRONISLAV KOTIŠ
Nikol Čížková, Martinova přítelkyně - IVANA JIREŠOVÁ, MALVÍNA PACHLOVÁ
Josef Kasperkevič, automechanik - PETR KUTHEIL, MICHAL KAVALČÍK
Zdeněk Bečvář, lesní dělník - DENNY RATAJSKÝ, BRONISLAV KOTIŠ
Marie Šafaříková, zootechnička - OLGA LOUNOVÁ, KAROLÍNA GUDASOVÁ, VERONIKA STÝBLOVÁ
Ondřej Skýpala, majitel cukrárny - JAROMÍR NOSEK, JOSEF VÁGNER
Jaroslav Kintz, důchodce na penzi - VLASTIMIL ZAVŘEL, LUDĚK NEŠLEHA
Květoslava Hadravová, tajemnice - JAROSLAVA OBERMAIEROVÁ, JANA SYNKOVÁ
Andrea Lipinská, kadeřnice - ANDREA HOLÁ, PAVLÍNA ĎURIAČOVÁ
Klára, dcera Zuzany - NATÁLIE GROSSOVÁ, KRISTÝNA PETRÁKOVÁ, TEREZA
DRÁBKOVÁ
Michal, syn Zuzany - FILIP ANTONIO, FILIP VLASTNÍK, MATĚJ ŘÍHA
Termín zájezdu je neděle 10. dubna 2016. Čas odjezdu autobusu z Jemnice bude v 11.00
z autobusového nádraží v Jemnici. Začátek představení je v 15.00 hodin.
Cena zájezdu je 599,- Kč. V ceně je vstupenka na muzikál (řada 20-22) a doprava
z Jemnice do Prahy a zpět.
Bližší informace a rezervace míst v Turistickém informačním centru v Jemnici, Husova
2, tel. 721 508 737.
Bc. Zdeněk Hopian, odbor kultury
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Tříkrálový koncert

V neděli 10. ledna se v kulturním domě v Jemnici konal Tříkrálový koncert. Tato již
tradiční akce je pojata jako ukončení vánočních svátků a zároveň přivítání roku nového.
Stejně jako v letech minulých zde vystoupili žáci ZUŠ Moravské Budějovice – pobočka
Jemnice a školní orchestr při ZUŠ Moravské Budějovice pod vedením pana Václava Sobotky, který si říká (J)Elita band. Jako další následovalo vystoupení Kdousovské scholy pod
vedením pana Františka Hofbauera. Po krátké přestávce se prezentovaly naše dva místní
sbory - Komorní sbor při ZŠ v Jemnici pod vedením sbormistra Bedřicha Bulína a Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava a Jemnické divertimento pod vedením sbormistra Josefa
Hofbauera.
Po skončení koncertu byl pro účinkující připraven malý raut jako poděkování za jejich
celoroční činnost pro město.
Věřím, že si Tříkrálový koncert užili nejen všichni účinkující, ale především i návštěvníci, kteří zaplnili skoro celý sál kulturního domu.
Veronika Kubáčová, Dis., odbor kultury

Poslechněte si toto!
Malý festival čtené pohádky je pilotní akcí pro děti i dospělé, kteří rádi poslouchají
mluvené příběhy. Během jednoho odpoledne chceme nabídnout 3 pohádkové čtené příběhy
rozdělené tak, aby zaujaly malé i velké děti a taky dospělé posluchače. Atmosféru vyprávění může jen doplnit prostor bývalého knihkupectví pana Hejla v Jemnici, kterým prošlo
velmi mnoho knih a textů. Malý festival se uskuteční v neděli 28. února 2016 od 15 hodin.
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K již zmíněnému čtení příběhů chceme také zařadit doprovodný program ve formě maňáskového divadla a improvizačního hereckého představení. Mezi oslovené performery patří např. jemnická kronikářka paní Jana Jánská, lektorka programů primární prevence Lenka
Fuksová a herec a hudebník Samuel Neduha.
Vzhledem k tomu, že se jedná o první ročník akce, jsme sami zvědavi na Váš zájem.
I přesto si dovolujeme upozornit na omezené kapacity prostoru. Na místě bude k dispozici
občerstvení; akce je bez alkoholu a cigaret.
Více info na www.alternaiva.jemnice.cz a www.facebook.com/alternaiva.
Předběžný harmonogram MFČP:
15.00 Dětská pohádka (vhodné od 2let)
16.00 Doprovodný program
17.00 Pohádkový příběh (vhodné od 5let)
18.00 Malý princ
Doba jednoho čtení: 30-40 minut
Jste srdečně zváni!
Vaše AlterNaiva

Ples královny Elišky letos i s králem
V sobotu 13. února se uskuteční tradiční „Ples královny Elišky“. Již 24. ročník opět
slibuje zábavu do rána, bohatou tombolu a mnoho dalšího zpestření od osmi hodin
večer.
Prostory Kulturního domu v Jemnici se opět lehce ponoří do dob minulých. Sama královna Eliška se svojí družinou se opět do Jemnice vrátí, aby se ujala zahájení. Loni poprvé
vzala s sebou svého chotě Jana Lucemburského. Ten přislíbil i účast letos.
O programové zpestření se postará také taneční skupina 4K při DDM Jemnice, dále
v Jemnici známá jihlavská skupina Novus Origo, která si připraví nejedno vystoupení.
Na pódiu se budou střídat dvě kapely – Generace a Secret.
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Návštěvníci plesu se také mohou těšit na občerstvení, včetně nepřeberného množství
drinků na uspokojení chuťových buněk. Chybět nebude ani velmi hodnotná tombola.
V tombole bude metrová televize, wellness pobyt pro dva, tablet, kávovar, slevový poukaz
na nákup auta a stovky dalších cen.
Aktualizované informace najdete na www.Facebook.com/NknJemnice.
Jiří Prokeš

Tříkrálové koledování
Začátkem ledna se v Jemnici již
tradičně uskutečnila tříkrálová sbírka. Hlavním koledovacím dnem byla
sobota 9. 1. 2015, všichni koledníci
se ráno sešli na faře, kde otec Josef
Brychta požehnal jejich dílu a odkud
se rozešli do všech koutů Jemnice.
Celému koledování vládla dobrá atmosféra, děti obětavě přinášely dobrou
zprávu „Štěstí, zdraví, pokoj svatý…“
do rodin a setkaly se s přívětivým
přijetím a velkou koledou od obyvatel. Poté je čekalo milé pohoštění
a hry na faře. Velké poděkování patří
koledníkům i Vám všem, kteří jste
přispěli na dobrou věc.
Vedoucí skupinek: Kuchařová, Stehlíková, Vrábel, Tesařová, Bláhová,
Klimešová, Prokešová J., Prokešová
M., Nekula, Průšová, Bauer, Feldbabelová, Kuchař, Honzíková, Malá,
Brusová, Nápravníková, Bastlová
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Děti: Valerie Cébe, Alena Kuchařová, Ema Trachtová, Markéta Nečadová, Vojtěch
Nečada, Ondřej Stehlík, Eva Feldbabelová, Miroslav Prokeš, Marek Tesař, Elena Průšová,
Jan Šmikmátor, Marek Matula, Dagmar Kasárníková, Jana Nekulová, Elisabeth Klimešová,
Prokop Klimeš, Nikolas Kříž, Ondřej Čermák, Tomáš Prokeš, Antonín Podhrázký, Viola Průšová, Aliah Mukumbu, Ema Nekulová, Anna Nekulová, Taťana Průšová, Zuzana
Průšová, Karolína Bauerová, Jana Feldbabelová, Barbora Slabá, Hana Tesařová, Štěpán
Tesař, Šimon Tesař, Tomáš Feldbabel, Tomáš Fišer, Zdeněk Matějka, Tereza Bauerová,
Andrea Hanáková, Tereza Prokešová, Pavel Prkna, Vít Králík, Petra Králíková, Viktorie
Štroblová, Monika Müllerová, Aneta Szabo, Eliška Krulová, Helena Leitkepová, Nikola
Řehořková, Adéla Přívětivá
Za organizátory: Eva Vráblová, Marie Honzíková

Mladí hasiči v novém roce
Mladí hasiči a jejich vedoucí nezahálí ani v roce 2016. Hned 2. ledna proběhlo na požární
stanici již tradiční novoroční setkání mladých hasičů, dorostenců a vedoucích. Při ochutnávání přineseného cukroví v přátelské náladě se hodnotil starý rok, vzpomínalo se na veselé
situace při promítání fotografií a na nejlepší sportovní výsledky uplynulé sezóny. Následovalo
předání pochval za celoroční činnost a seznámení s pořádáním akcí a soutěží v roce 2016.
Po ukončení setkání odcházeli všichni domů s dobrou náladou a dobrým pocitem.
Ve čtvrtek 7. ledna byl pro mladé hasiče připraven 5. ročník karetní hry PRŠÍ. Soutěžící
byli rozděleni do dvou věkových kategorií. Po ukončení hry se na stupni vítězů z medailí
a cen radovali:
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Kategorie mladší
1. místo Dominik Černý
2. místo Štěpán Vacula
3. místo Jakub Vincour
Kategorie starší
1. místo Pavel Vacula
2. místo Martin Pitro
3. místo David Lukš
Celkem se hry účastnilo 19 hráčů.
Více fotografií naleznete na facebookovém profilu www.facebook.
com/SDH.Jemnice.
Za SDH Jemnice Milan Šerka

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Sněhuláku bílý,
jsi tak roztomilý.
Nosík máš z mrkvičky,
místo očí uhlíčky.
Pěkný hrnec na hlavě,
hurá, už tu zima je.
Honzíku, vidíš sáně!
Tak si pěkně sedni na ně
a jeď dolů z kopečka,
je to pěkná klouzačka.

Marie Čurdová

Výroční členská schůze MRS Jemnice
Zveme Vás na Výroční členskou schůzi MRS Jemnice
dne 28. 2. 2016 v 9.00 hod. v restauraci v Podolí.
V průběhu schůze bude možnost zakoupit si členskou známku na rok 2016. Jednou z povinností člena je dle „stanov MRS, o. s., §6 odst. 5), písm. g)“ platit členské příspěvky,
a to do konce února běžného roku. Při převzetí členské známky předloží člen ke kontrole
členkou legitimaci.
Bližší informace na www.mrs.jemnice.cz.
Všem čtenářům přejeme vše nejlepší a úspěšný vstup do nového roku 2016.
Předseda MRS Jemnice Jiří Tymkiv
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Blahopřání
Dne 11. 1. 2016
oslavila své narozeniny
paní Marie Křivánková
Dodatečně přejeme vše nejlepší

Vzpomínka
Dne 30. 1. 2016
uplynulo 8 let od úmrtí
pana Antonína Křivánka
Za vzpomínku děkuje rodina

Vzpomínka
Dne 27. února 2016
uplyne 12 let,
kdy nás opustil
pan Jiří KAISLER z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Vzpomínka
„Kdo v srdci žije, neumírá“
Dne 14. 2. 2016
vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Hampapová z Jemnice
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S láskou vzpomíná dcera Ivana

Vzpomínka
Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.
Dne 6. února 2016
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Slabá z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje manžel a rodina

Vzpomínka
Dne 27. února 2016
uplyne 16 let,
kdy nás navždy opustila
paní Marta Křivanová z Jemnice
Vzpomíná syn Pavel s rodinou
a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Těžko se s Vámi loučilo,
těžké je bez vás žít.
Smrtí však láska nekončí,
v srdci Vás zavždy budeme mít.
Dne 11. ledna 1016 uplynulo 20 smutných let,
co nás ve věku 55 let navždy opustila
naše milovaná maminka, babička,
paní Marie Jobbagyová
a
dne 23. února 2016 uplyne 29 smutných let,
co nás ve věku 50 let navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček,
pan Pavel Jobbagy
Vzpomínají děti s rodinami a ostatní příbuzní.
Za tichou vzpomínku děti s rodinami
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Vzpomínka
Dne 21. února 2016
by se dožil 90 let
pan Karel Daňhel z Jemnice
Vzpomíná celá rodina

Výsledky Vánočního turnaje ve volejbale ze dne 26. 12. 2015
Letošního Vánočního turnaje se zúčastnilo rekordních 13 dvojic.
1. místo Kovář - Chromá
2. místo Svítil - Stehlíková
3. místo Šprincl - Kovářová
4. místo Hasil - Marková
5. místo Tesař - Mocharová
6. místo Otáhálovi z Police
7. místo Chvojka - Šestáková
8. místo Vaněk - Müllerová
9. místo Novák - Krajíčková
10. místo Jordánek - Pokorná
11. místo Pavlík - Hotová
12. místo Bartoš - Nováková
13. místo Kočí - Havlíková
Děkuji řediteli ZŠ Mgr. Hirtovi za poskytnutí tělocvičen, p. starostovi ing. Nevěčnému
za finanční příspěvek pro zakoupení odměn a všem soutěžícím za bezproblémový průběh
Vánočního turnaje.
Organizátor turnaje Mgr. Ivan Chvojka  

Gaseco cup má opět dva vítěze
Fotbalisté Jemnicka dokázali v silné konkurenci ovládnout halový turnaj JP Gaseco cup
v Jihlavě. V jeho 23. ročníku porazili ve finále výběr hráčů Malé kopané Jihlava 3:2, a navázali tak na poslední triumf Empa Jemnice z roku 2008.
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Na třetím místě nakonec skončil výběr mladíků Pohárové středy, který až na penalty
porazil obhajující Zlatan team. Velký favorit, za nějž nastoupil po dvou dnech od zápasu
Evropské ligy proti Villarealu plzeňský záložník Jan Kopic, tentokrát doplatil na propustnou defenzivu, kterou sehranější celky trestaly.
Už potřetí se turnaj hraje na dvě věkově rozdělené skupiny. Tu starší ovládl tým 1. FC
Pivnice, tvořený bývalými hráči Zbrojovky Brno, a obhájil tak loňské premiérové prvenství. Ve finále zdolal Pohárovou středu. Třetí ukořistil výběr Gaseco, který porazil někdejší
hráče Spartaku Jihlava.

Horní řada zleva: Chalupa, Cipro, Kincl, Koutný, Mika, Kříž F.
Dolní řada zleva: Tobolka, Kříž J., Bastl, Tesař, Kopeček
Nejlepší brankař: Kopeček - 1. FC Jemnicko
Výsledky 1 FC Jemnicko
1 FC Jemnicko - Repre MK Jihlava
0:4
1 FC Jemnicko - Létající Holanďani
3:0
1 FC Jemnicko - Pohárová středa
3:0
Semifinále
1 FC Jemnicko - Pohárová středa 4:1
Finále
1 FC Jemnicko - Repre MK Jihlava 3:2
Pavel Jobbagy
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Sedmnáctý ročník Novoročního poháru 2016 na střelnici
v Dačicích byl velmi vyrovnaný
Znovu si střelecký klub na střelnici Zahrádecký les v Dačicích ověřil, že první závod
v nové sezoně je na této střelnici oblíbený. Do závodu se přihlásilo 39 střelců, kteří k nám
vážili cestu z celé ČR. Tak jako každoročně, bojovalo se o hlavní cenu soutěže a tou je půlka
jatečního prasete.
O Vánocích jsme si zvykli na krásné teplé počasí. Novoroční pohár nám v sobotu připomněl, že je to zimní soutěž a během dne se měnilo počasí od sluníčka po silné ochlazení
s vánicí a končili jsme závod v husté mlze.
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Závodníkům to však na náladě nic neubralo. Jsou to většinou i myslivci a ti jsou na studené počasí zvyklí. Závod probíhal ještě v klidné vánoční pohodě a i technika nás po celý
den ani jednou nezradila. Soutěž byla vypsána na 45 terčů, 25 na automatickém trapu
a 20 na loveckém kole. Po sečtení všech výsledků bylo zřejmé, že jasným vítězem se stal
Ing. Libor Sobotka z Vatína u Žďáru nad Sázavou s celkovým počtem 39 zásahů. Od druhého do šestého místa měli střelci stejný počet zásahů, a to 37. Druhé místo obsadil s lepší
položkou na loveckém kole Aleš Foral z Říčan u Brna. O třetí až páté místo musel být proveden rozstřel na LK stanoviště č. 4., neboť střelci měli stejný počet zásahů jak na AT, tak
i na LK, 20 + 17. Po provedeném rozstřelu skončil na třetím místě Jan Bláha z Rodvínova.
Čtvrtý skončil František Plát z Radotic a páté místo po rozstřelu zbylo na Vladimíra Tomíška z Valtínova, vítěze minulého ročníku Novoročního poháru.
Děkujeme střelcům i divákům za věrnost dačické střelnici a zveme všechny
7. května 2016 na Dačický víceboj tříčlenných družstev, který je vypsán na 60 terčů
pro každého střelce (20 LB; 20 LK; 20 Z+T). Ceny, tak jak je na dačické střelnici zvykem,
budou připraveny pro všechny zúčastněné střelce.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

Vánoční nohejbalový turnaj trojic - ČOČKO CUP 2015
jemnická sokolovna 26. 12. 2015
základní skupina A			
základní skupina B
družstvo		
body
pořadí		
družstvo		
body
JeMaVaTe II.
8b
1. 		
Mladoňovice
8b
Grand		
6b
2.		
JeMaVaTe I.
6b
Slavoj		
4b
3.		
Panikáři		
4b
č.112		
2b
4.		
Lhotice		
2b
Krocanda
0b
5.		
Kotelníci		
0b
					
čtvrtfinále				
semifinále
JeMaVaTe II.
0			
Lhotice		
1
Lhotice		
2			
JeMaVaTe I.
2
			
JeMaVaTe
2			
Panikáři		
0
Slavoj		
0			
Mladoňovice
2
				
Panikáři		
2			
o 3. místo
Grand		
0			
Lhotice 2
				
Panikáři 0
č.112		
0				
Mladoňovice
2			
finále
					
Mladoňovice
2
					
JeMaVaTe I.
1
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Pořadatelé děkují za podporu turnaje:
Hlavní sponzor - hoteliér Aleš Kasal
Sponzoři: Zdeněk Tesař, Zbyněk Čech, Bindr-Pánek, Betony Ježek, Zdeněk Dvořák
- pila Šumná, JZD Bačkovice, Jemča a.s. Jemnice, SMM s.r.o. Jemnice, Pizzerie Hron,
pí. Frühaufová, Jan Sedláček, Aleš Jedlička, Jan Šplíchal, Restaurace a potraviny U Sv. Víta
Jemnice, tenisti Jemnice, restaurace U Krebsů Třešť, Fidla Mirek
Pořadí v turnaji:
1. Mladoňovice		
4. Panikáři		
7. Slavoj			
10. Kotelníci

2. JeMaVaTe I.		
5. JeMaVaTe II.		
8. č.112			

3. Lhotice
6. Grand
9. Krocanda
Aleš Jedlička

III. ročník nohejbalového turnaje trojic
,,ŽELENOHEC 2015”
29. 12. 2015 Želetava

1. místo - výběr Jemnice (Kříž František, Jedlička Aleš, Křivan Pavel, Tesař Pavel)
2. místo - Opatov
3. místo - Nová Říše
Turnaje se zúčastnilo 15 družstev.
Aleš Jedlička
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Kulturní kalendář
Mladoňovice
13. 2. 2016
20. 2. 2016
10. 3. 2016
20. 3. 2016
24. - 26. 3. 2016
27. 3. 2016
		

Třebětice
6. 2. 2016
7. 2. 2016

Radotice
13. 2. 2016
20. 2. 2016
		

Kostníky
27. 2. 2016
		

Třebelovice
7. 2. 2016
20. 2. 2016
		
12. 3. 2016
		
Březen 2016
		
Březen 2016

Ples - (kulturní dům - ČČK) - začátek 20.00 hod. - hraje Stonožka
Masopustní průvod - začátek 9.00 hod.
Beseda v knihovně
Dětský karneval (KD - ČČK) - začátek 14.00 hod.
Vrkání - velikonoční lidová tradice dětí a mládeže
Střelecká soutěž „O velikonočního beránka“ (střelnice - MS)
- začátek 09.00 hod.

Masopustní průvod po vsi
Dětský karneval (Stonožka - kulturní dům)

Masopustní průvod masek obcí Radotice, sraz masek v 11.00
v KD Radotice, pořádá TJ Družstevník Radotice
8. Fotbalový ples TJ Družstevníku Radotice, začátek ve 20.00,
KD Radotice, hraje Dring

VIII. kostnický košt slivovice, kulturní dům, pořádá SDH
a OÚ Kostníky

Masopustní průvod, pořadatel SDH Třebelovice
SPORTOVNÍ PLES - hraje CREDIT, kulturní dům Třebelovice,
pořadatel TJ Třebelovice
OBECNÍ PLES - hraje GENETIC, kulturní dům Třebelovice,
pořadatel obec Třebelovice
Beseda nad kronikou, kulturní dům Třebelovice,
pořadatel obec Třebelovice
Dětský karneval, kulturní dům Třebelovice, pořadatel SDH Třebelovice
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Radotice
Vývoj, či sešup?
„Jeden krok kupředu, dva kroky zpátky, h…o je k dostání, příjemné svátky.“ Tato, dalo
by se říct odvážná slova, v té době napsal neanonymní občan na tabuli nabídek malé vesnické prodejničky. Přesto, že ves nebyla plně ve vlivu podobně smýšlejících lidí, se toto vyřešilo vlhkým hadrem prodavačky prodejny, která byla tím cenzorem, který ukončil jepičí
život demokratického názoru občana. Rozumní lidé jsou rozumní tím, že upuštěný přetlakový ventil pochopí. Dnes si můžete vyšlápnout s transparentem daleko provokativnějším,
a budete ještě ten den ve večerních zpravodajských informacích, a to celostátně. Výsledkem
maximálně bude, že pokud bude k této věci požádán o názor nějaký intelektuál, označí vás
za spodinu společnosti a pomatence. Tenkrát se mohlo stát, dnes se nestane nic. Tenkrát by
se tím nezměnilo nic stejně jako dnes. Je urážející pro mnoho slušných a rozumných lidí,
když při kritice vulgárních vyjádření vlivného představitele vysoce vzdělaní lidé označí
tuto mluvu politika jako oslovení „svých voličů“ kasty nízkého stavu, která jen na taková
slova slyší. Kasty, o které jako by chtěli říci, ten póvl.
Omlouvám se proto za vulgarismus v úvodní větě, bez něhož by autenticita správně
nezazněla. Přitom od doby, kdy se taková mluva z těchto míst neozývala, uplynula řada
let, a zdá se, že dnešní vulgární mluva se stává „normou“ za aktivního přispění lidí vysoce
vzdělaných. Žijeme spolu a vedle sebe, někomu lahodí „Za našich mladých let, býval svět
jako květ…,“ jinému zas („Lodníci se jinak neperou, nežli…“) svět, ve kterém se „musíme“ směstnat všichni. Ke škodě pak je, že v mnohém nás musí mezi sebou umravňovat
zákon. Staří a mladí, otcové a děti, rozdílnost jejich názorů se přirozeně střetává. Prožité
a zprostředkované. To prožité, pokud paměť slouží, bez účelového podbarvení, je nezpochybnitelné. Zprostředkované, předávané nastupujícím trendem těm, kteří to nezažili, může
být při dnešní volnosti s otazníky. Tady se dá říct, že máme svoji hlavu a nespočet dostupných informačních možností k utváření názoru vlastního. Důvěřuj, ale ověřuj. Společnost
se za posledních dvacet let změnila hodnotově.
Nezaujatý odborník vysvětluje, že před dvaceti léty jej navštívila matka, která zjistila
u syna kouření marihuany, prosila s rukama nad hlavou o zásah léčebnou cestou. Dnes je
osloven v podobné potřebě a na kladené otázky, jestli kouří konopí, se mu dostává odpovědi, ano. Matka dodá: „To už je dnes přece běžné,“ a jestli požívá i jiné drogy jako třeba
kokain se dozví, že jen občas. Tento stav se plíživě posouvá směrem dolu a usazuje se
v lavicích základního vzdělávání. Na otázku, jde-li o vývoj či sešup, odpoví ze své praxe
jednoznačně, že je to sešup. Jde o ústup z norem kdysi nepřekročitelných, všeobecně. Stát
se snaží v této věci dělat mnohé, ale počáteční tvorba zákonů v nezaběhnuté demokracii zaznamenala tolik děr v možnostech konání, což se projevilo postupem vývoje, oproti
„ementálu“ negativně, který naopak, čím více děr, tím kvalitnější je. Ta spousta novel, které
provází většinu zákonů, je tvoří jen obtížně přehlednými. Na poli kriminality se snažíme
zakrýt tyto morální díry instalacemi nepřeberného množství kamer, které na straně druhé
ubírají demokracií zaručované soukromí.
Neovládli jsme techniku, technika ovládla nás. Počítače (nepostradatelní a nedocenění
pomocníci) se přesunuly do světa zaplaveného mobilními telefony, osedlaly mnohého tak,
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že ho přivedly až k nebezpečným pádům. Neuzavírání manželství a rozpad rodiny má také
svá opodstatnění, matky (samoživitelky) požívají větší podporu státu než početné rodiny
a mají navíc možnost nekontrolované podpory od partnerů. Zakládání partnerských vztahů
se posunuje do vyššího věku, čímž se prodlužuje pobyt v původní rodině, která nabízí bezstarostnější zázemí. Odmítavě bezdětné svazky jsou zvýhodněny milionovými částkami, ze
kterých mohou obohatit svoje vlastní existenční potřeby. Na vině tomu může být i štědrost
sociálních podpor, což do budoucna negativně ovlivní základy sociálního státu. Společnost,
která ztrácí tradici (to je rodinu, ztrácí i stát) si nebude vědět rady, co s budoucností. Co
na to všechno děda, pamětník tradice, (kdy svazky bez rodiny se prakticky nevyskytovaly, byla to spíše výjimka), co si odskočil od svého kutění odpočinout na lavičku v parku,
osvěžit si zrak pohledem do bujné zeleně. Ve chvíli, kdy k němu přisedali dva kluci, vzřením tak věku prvního stupně základního vzdělávání, přelétal nad nimi čáp. Děda pamětliv
poučování ho v jejich věku, jim říká: „Komu asi ten čáp zase nese chlapečka, holčičky - ty
nosí vrána.“ Kluci se potutelně zatváří a prohodí mezi sebou: „Řekneme mu, jak je to doopravdy, nebo ho necháme tak hloupého umřít?“
Kluci, buďte v klidu, děda ví, jak je to doopravdy, ale snaží se vám zachovat dětsky
přirozenou zvědavost a tužby co nejdéle, jako to bylo činěno i jemu ve věku, jako je ten
váš, kdy to bylo pro něho tabu, něco jen tušil. Dál pak jeho život obohacovaly tužby, starosti
o rodinu, bydlení a možností zpříjemnit si život něčím, co ještě v jeho dosahu existovalo,
ustaraný a spokojený dospěl až na odpočinkovou lavici. On jen neví, že dostupná informovanost v dnešním světě vás o všechno toto krásné připravila, čímž vyprázdnila váš dětský
svět. Toto prázdno, pokud neprozřete, vám zcela jistě něco nebo někdo zaplní, jinak by
šlo o život strašně dlouhý a nudný. Děda, senior posílen krásou přírody se vrací spokojeně ke svému kutění. Důchodce může všechno, a nemusí nic. Chování, které vykazujeme,
nabízí prognózu vývoje do budoucna, nic však není jednobarevné, skrytý bůžek či náhoda
mohou zapůsobit, že všechno může být i jinak. Otázkou je, zda lepší či mnohem horší než
jsme doufali? Renomovaná socioložka říká: „Narodit se je velice nebezpečné, je to na doživotí a končí to smrtí.“
Blahopřejeme  jubilantům:
Vyletěl Jan
79 roků
Malý Josef
72 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

TJ Družstevník Radotice Vás srdečně zve na

!!! MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK OBCÍ RADOTICE !!,
který se bude konat 13. 2. 2016 za doprovodu živé hudby
SRAZ MASEK v 11.00 h. v KD v Radoticích
Na vaši účast se těší pořadatelé
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Mladoňovice
Ohlédnutí za rokem 2015
V roce 2015 jsme si připomínali nejen výročí 700 let od upálení mistra Jana Husa
v Kostnici, ale i 625. výročí narození mistra a našeho rodáka Petra Mladoně. Petr Mladoň byl žák, stoupenec, nejvěrnější přítel Jana Husa. Stal se sekretářem výpravy na koncil.
Byl svědkem slyšení mistra Jana Husa před koncilem, jeho odsouzení a upálení. O těchto
událostech napsal podrobnou zprávu a tím zanechal budoucímu pokolení věrné svědectví.
Po těchto událostech byl vypovězen z Prahy, a tak působil v Batelově. V roce 1438 se vrací
do Prahy, kde se v roce 1440 stal rektorem Univerzity Karlovy. Nastoupil na původní Husovo působiště jako důstojný dědic mistrova odkazu. Náš nejvýznamnější rodák se narodil
v roce 1390 a zemřel v roce 1451.
Potěšilo mě pozvání do městyse Batelov na historickou a vzpomínkovou slavnost,
v jejímž programu bylo i odhalení pamětní desky Petra Mladoně dne 27. 6. 2015. Pamětní
desku odhalil proděkan Univerzity Karlovy za přítomnosti mnoha význačných historiků,
politiků a mnoha občanů Batelova. Nyní má Petr Mladoň již dvě pamětní desky. V naší
vesnici jsme ji slavnostně odhalili v roce 1990 při oslavách 600 let od výročí jeho narození.
Od roku 2011 u nás mohou turisté navštívit a obdivovat stálou expozici Petra Mladoně.
V této expozici je mimo dokumentů z Petrova působení vystaveno také mnoho dokumentů
z historie obce včetně archeologických nálezů.
Život a dílo Petra Mladoně mělo velký vliv i na název naší vesnice. V roce 1925 byl
úředně změněn z „Mladěnovice“ na „Mladoňovice“. Je to již 90 let a stále ještě slýcháme
původní jméno „Mladěnovice“.
Co se změnilo v naší obci?
V Dobré Vodě se podařilo dokončit rekonstrukci požární nádrže v hodnotě 1 300 000,Kč. Tato rekonstrukce je jedním z opatření proti případným povodním. Další akcí, kterou
realizovala firma Stasman z Jemnice - v osadě Dobrá Voda, bylo dokončení chodníkových
úprav u kaple a zastávky autobusu. Tímto firmě děkujeme za rekonstrukci všech chodníků
se zámkovou dlažbou v Mladoňovicích i Dobré Vodě. Rovněž zde byla opravena čekárna
autobusu.
V Mladoňovicích byla provedena rekonstrukce místní komunikace od č. p. 35
k č. p. 45, včetně nového podkladu, kanalizace, obrubníků a asfaltového koberce. Dále byla
provedena modernizace kuchyně a jídelny v budově mateřské školy. Stávající zařízení bylo
z roku 1982. Nové vybavení z nerezové oceli plně odpovídá stávajícím požadavkům. Při
této modernizaci byla také vyměněna všechna svítidla za úsporná. U budovy byly opraveny
schody, schodiště k bytům a také nový nátěr fasády.
Zastupitelstvo obce také schválilo nákup domu s č. p. 63 pro potřeby obce a spolků.
V 1. etapě byly odklizeny staré budovy ve dvorní části.
Pro další rozvoj vesnice bylo nutné zajistit nový územní plán, který byl schválen
v červnu 2015 a řeší rozvoj obce na dalších 20 let. Tím se podařilo zajistit nová stavební
místa. Obec již koupila parcelu o výměře 8 900 m2 na 6 nových stavebních parcel. Díky
možnosti výstavby nových domů naše vesnice nevymře a počet občanů se zvyšuje na současný stav 403 občanů.
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Z kulturní a sportovní činnosti:
V naší vesnici máme již tradičně bohatý společenský život, jak vypovídá náš kalendář
akcí.
Za tuto činnost děkuji našim spolkům SDH, ČČK, MS, TJ, RS a ZŠ a MŠ. Oceňuji, že
se podařilo dodržet všechny naše tradice a zorganizovat Tatra sraz.
V minulém roce se zvlášť vydařila tradice štědrovečerního průvodu obcí, kterého se zúčastnilo rekordních 220 občanů, hostů, včetně těch nejmladších. Vánoční atmosféru umocnila nejen melodie koled v doprovodu živé hudby, prskavky v rukou dětí, ale také rozzářené
stromky a hořící svíce v oknech domů. Účastníci průvodu si mohli prohlédnout vánoční
výzdobu obce rozšířenou o nově osvětlený betlém.
Velmi úspěšný byl ve své činnosti spolek hasičů. Děkuji našim soutěžním družstvům
mužů, žen a žáků za výsledky v soutěžích. V uplynulém roce získali 36 vítězných pohárů.
Klubovnu již zdobí neuvěřitelných 316 pohárů. Na naše družstvo mužů jsme právem hrdi.
V roce 2015 se zúčastnili 35-ti soutěží. Z toho získali 12x první místo, 3x druhé místo
a 3x třetí. V Třebíčské okresní lize byli 8x první a 3x druzí. Radostný výsledek se dostavil při vyhlašování celkových výsledků Třebíčské okresní ligy, kdy se naše družstvo stalo
absolutním vítězem pro rok 2015. Toto prvenství je pro náš sbor historickou událostí. Své
mistrovství potvrdili rovněž na mikulášské soutěži v Českém Rudolci, kde ze 78 zúčastněných družstev stanuli rovněž na prvním místě s rekordním časem 14,47 sekund. Ostatním
tak „utekli“.
Velký hold za vzornou reprezentaci sboru a propagaci Mladoňovic vzdávám:
Ing. Aleši Daňhelovi			
Luboši Johnovi
Radku Nehybovi			
Janu Nekulovi
Jakubu Šimkovi			
Josefu Abrahámovi
Martinu Bartošovi			
Mgr. Pavlu Urbánkovi
Jan Chloupek – starosta obce

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15. února 2016.
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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inzerce
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Obrazový seriál

Jemnice - Polická, kaplička sv.- Barbory (2015)

Jemnice - Polická, oprava kapličky 22. - 25. 7. 2015
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