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Nedělní ticho pod Strachovcem
Takové ticho chtěl bys mít,
až uloží tě do kopřiv
a nechají tě hořet.
Nořit se budeš do země
a konkurovat kořenům
a tiše klouzat jako šíf
nesmírným ticha mořem.
Takové ticho chtěl bys mít,
jako když z loňských závějí
pradávná voda cinká.

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
musím se trochu pousmát, když se podívám do svého předchozího článku a konstatuji, že zima ukázala své zuby. Jak je
rychle ukázala, tak je rychle schovala. Z našeho pohledu je
to velmi dobré, protože mohou pokračovat práce na úpravách
povrchů po rekonstrukci vodovodů a kanalizací. Už jsem se
setkal i s námitkou, že jsme mluvili o tom, že bude stavba
ukončena do konce roku 2015. To je pravda a rekonstrukce
vodovodů a kanalizace byla v řádném termínu dokončena.
Na ni navazují celoplošné úpravy povrchů. To je už ale jiná
investiční akce. Smlouva o konečném zapravení počítá s termínem ukončení do konce května t. r.. Proto není třeba zdvihat obočí nad tím, jak nevzhledně jsou komunikace zapraveny, finální 5cm vrstva bude hotova na jaře.
Pravidelně ve svých článcích sdílím informace o činnosti K-centra Noe, které mimo
jiné na území našeho města provádí výměnu injekčního materiálu pro toxikomany, distribuje zdravotnický materiál, poskytuje zdravotnické informace, poradenství a sociální
práci. Byť se to tak nemusí jevit, dobrou zprávou je, že se v roce 2015 během 45 návštěv
vyměnilo celkem 6098 ks injekčního materiálu. Co je na tom pozitivního? Oproti jiným
rokům jde o snížení počtu vyměněných jehel. Jestliže je to zapříčiněno úbytkem klientů,
pak je zpráva skutečně pozitivní. Jestliže by to bylo zapříčiněno „nespoluprácí“ s K- Centrem ze strany uživatelů, pak je to informace nedobrá.
Každoročně vypisuje Kraj Vysočina anketu Zlatá jeřabina za rok 2015 v oblasti „Kulturní aktivita“ a „Péče o kulturní dědictví“.
Město Jemnice je aktivní v obou hodnocených oblastech. V anketách se obecně menším
městům soutěží velmi těžko. O vítězi rozhodují svým hlasováním lidé, kteří jsou ochotni
dát svou volbou najevo, že kýžená akce je jim blízká. Výhodu tak nesporně mají velká
města se spoustou patriotů ochotných věnovat svůj čas odesláním svého hlasu. Stejně tak se
stávají vítězi kulturní události s tisícovkami návštěvníků.
I tak Rada Kraje Vysočina rozhodla zařadit do užšího výběru hned dvě jemnické aktivity.
V oblasti „Péče o kulturní dědictví“ byla vybrána celková obnova kostela sv. Víta v Jemnici. O historickém skvostu jste si mohli přečíst v minulých Jemnických listech, kdy jsem
Vás informoval o nominaci kostela v soutěži Památka roku 2015. Je skvělou zprávou, že
se výše zmíněná památka stala krajským vítězem a postupuje do celorepublikového finále.
Rozhodli jsme se na tento úspěch navázat a věříme, že gotický kostel v Jemnici najde své
příznivce i ve Zlaté jeřabině.
V oblasti „Kulturní aktivita“ nastala z pohledu města Jemnice změna. Doposud byla
vždy nominována historická slavnost Barchan. Byť se počet hlasů pro naši staletou tradici
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zvyšoval, na metu nejvyšší jsme nedosáhli. Po domluvě s organizátory jsme rozhodli o nominaci Jemnické bitvy, která se rok od roku shledává se stále větším diváckým ohlasem.
Spoléháme nejen na návštěvníky, kteří jistě svůj hlas bitvě dají. Navíc jsou zde desítky
a stovky válečníků, kteří dokáží bojovat jako jeden muž. Snad se i jako jeden muž chopí
klávesnice a nebudou váhat svůj hlas poslat.
Závěrem zbývá jen podotknout, že hlasování bude probíhat od 1. března 2016
do 31. března 2016, a to elektronicky na webových stránkách Kraje Vysočina a dále prostřednictvím hlasovacích lístků uveřejněných v novinách Kraj Vysočina (březen). Slavnostní vyhlášení výsledků ankety spojené s finančním oceněním pro první tři umístěné akce je
plánováno na 6. června 2016.
Budeme moc rádi, pokud nás také podpoříte. Děkujeme.
Jako vždy na závěr uvádím kontakty, na kterých mne můžete zastihnout (mobil
775 394 944, e-mail: mistostarosta@mesto-jemnice.cz, nebo přímo na osobní schůzce).
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 20. ledna 2016 (výtah z usnesení)
Rada města schválila:
- Smlouvu o veřejných službách číslo: 30/2016 uzavřenou mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a ICOM transport a.s.,
IČ: 46346040, se sídlem Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava.
- Dodatek č. 22 ke smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb v Jemnici, uzavřený mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Správou majetku města, s.r.o., IČ: 60731401, se sídlem Romana Havelky 994,
675 31 Jemnice.
- Ceník prací prováděných Správou majetku města, s.r.o., IČ: 60731401, se sídlem Romana Havelky 994, 675 31 Jemnice v rámci své činnosti pro město i ostatní s platností
od 1. 1. 2016.
- Pronájem nebytových prostor – sklepní místnosti v č.p. 1057 o výměře 11,5 m2.
- Pronájem 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.
- Záměr prodeje pozemku p.č. 815/2 kultura zahrada o výměře 3.703 m2 v k.ú. Jemnice
za cenu 350 Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
- Smlouvu zakládající právo provést stavbu uzavřenou mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Krajem Vysočina,
IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
- Přidělení bytu v domě zvláštního určení č. 11 (1+kk) v ulici Na Předlískách 1155 v Jemnici, a to na 1 rok do 31. 1. 2017.
- Přidělení bytu č. 8 (2+1) v ulici Na Předlískách 1151 v Jemnici, a to na 1 rok do 28. 2.
2017.
- Přidělení bytu č. 17 (4+1) v ulici Budějovická 753 v Jemnici, a to na 1 rok do 31. 1.
2017.
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Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11, v ulici Na Předlískách 1155 v Jemnici, ke dni 31. 1. 2016.
Bezplatné používání znaku města Jemnice v příloze vědecké publikace „Klíč ke znakům měst České republiky“.
Změnu nájemní smlouvy uzavřené se společností BaNSTAV s.r.o., IČ: 25515683,
se sídlem Růžová 946, 675 31 Jemnice týkající se pronájmu pozemku p.č. 1813/23
v areálu bývalého autoparku. Výměry pronajaté zpevněné plochy z původní výše 3.000
m2 bude pro období 1. 1. – 30. 6. 2016 snížena na plochu cca 1.200 m2.

Rada města vzala na vědomí:
- Žádost firmy STARKON JIHLAVA CZ, a.s., IČ: 26227525, se sídlem Úzká 635/1,
586 01 Jihlava o prodej pozemku p.č. 815/2 kultura zahrada o výměře 3.703 m2 v k.ú.
Jemnice.
- Nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti před zahájením
stavby „Jemnice, lokalita U Černého mostu – čerpaní odpadních vod na městskou ČOV“
mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Povodím Moravy, s.p., IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
- Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a doporučuje zastupitelstvu města
ponechat měsíční odměny v částkách, které svým usnesením stanovilo zastupitelstvo
města na svém zasedání dne 18. 12. 2014, tj. v nezměněné výši.
- Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu kulturní památky – obnova fasády
domu č.p. 25
Rada města neschválila:
- Přidělení bytu zbylým žadatelům.
Rada města pověřila:
- Starostu města Jemnice Ing. Miloslava Nevěčného k jednání o podmínkách výpomoci
Městské policie Moravských Budějovic při zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku ve městě Jemnice.
- Starostu města Jemnice Ing. Miloslava Nevěčného k jednání o evropských dotacích
se společností IWWA s.r.o., IČ: 27678202, se sídlem Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž.
Rada města uložila:
- Projednat s projektantem křižovatky a parkoviště ulic Znojemské a Budějovické
a možnost zřízení přechodu pro chodce

Svoz biopopelnic
Svoz biopopenic bude zahájen v pondělí 21. března 2016. Dále bude probíhat každé
pondělí (včetně velikonočního a dalších svátků).
Jana Krejčí, odbor výstavby a životního prostředí
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Slovo hejtmana
Kromě mladší generace si všichni dobře pamatujeme na povinné oslavy Mezinárodního
dne žen, které probíhaly za minulého režimu na všech pracovištích každoročně 8. března.
Byl prezentován jako symbol kladného vztahu socialistického státu k ženám. Doopravdy
byl vnímán jako často poněkud trapné nucené oslavy nebo jako záminka ke kolektivnímu
hodování. Ženy dostaly nové ručníky nebo bonboniéry, pak se jedlo a pilo. Mnohdy si to
muži užívali více než ty ženy. Pramálo se vnímalo, že šlo o mezinárodně uznávaný svátek
stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908.
Mezi jeho cíle patřilo volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. U nás byl ve vědomí
lidí spojován s časy, kdy vše určovala vládnoucí strana a vláda. I proto po roce 1989 jeho
připomínání ve velkém prakticky zaniklo.
Ani dnes ale nejsou rovná práva žen samozřejmostí. Nejen to. Na mnohých místech
světa jsou stále ponižovány a znásilňovány. V našich podmínkách mohou ženy žít důstojně, plnoprávně a v postavení, jež je rovnocenné s muži. Ale ani u nás to neplatí absolutně.
Statistiky hovoří o menších platech žen na obdobných pozicích, o menším procentuálním
zastoupení žen na vedoucích místech. V tomto směru fungují jakési konzervativní návyky.
I když také je pravda, že muži jsou ctižádostivější a průbojnější. Ukazují se snahy řešit tuto
situaci povinnými procentuálními kvótami například v politických funkcích.
Nemyslím si, že by povinné procentuální zastoupení žen bylo nejlepším a jediným řešením. Věřím, že aktivní a schopné ženy se prosadí a že jim žádné formální překážky v tom
nebrání. Za posledních sto let se profesní zařazení žen hodně změnilo, ženy pracují v nejrůznějších oborech a na nejrůznějších postech. Ale asi nebudeme chtít, aby to všude bylo
„fifty-fifty“ neboli padesát na padesát. Třeba v hornictví by to asi nešlo. Naopak všichni
cítíme, že výrazná převaha žen ve školství rovněž není dobrá.
Má zkušenost mluví o tom, že schopné ženy se v naší společnosti prosadí. Nebo alespoň
mají tu možnost, pokud chtějí. A je věcí konkrétní osobnosti, zda na to má – inteligencí
i mentálně – bez ohledu na pohlaví. A je nesmyslné násilné protežování žen. Jako ve všem
bychom měli i v těchto otázkách používat přirozený rozum. Nemusí být zrovna selský, ale
logický by být měl.
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.
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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

Finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku
Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností zavádí Finanční správa
od 1. března tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují
hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby.
Bezplatná daňová složenka bude od 1. března standardně k dispozici na všech pobočkách České pošty, s.p. Jejím prostřednictvím budou moci občané (fyzické osoby) zaplatit
daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí (popřípadě daň z převodu nemovitostí) a daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, a to bez úhrady ceny platební
transakce, tedy zdarma.
„Přicházíme tak s obrovským usnadněním platby těchto daní pro ty, kteří chodí
raději platit do pokladen finančních úřadů. Těch ale máme v současné době v celé republice jen 98 a často jsou pro obyvatele žijící na venkově strašně daleko. Síť poboček
České pošty je nesrovnatelně širší, zahrnuje přes 3.200 míst i v těch nejzapadlejších
koutech republiky. Navíc pokladny územních pracovišť finančních úřadů jsou standardně otevřeny jenom 2 dny v týdnu a nemohou konkurovat otevírací době a klientským podmínkám poboček pošty,“ řekl ministr financí Andrej Babiš.

březen 2016 / Jemnické listy / 7

Finanční správa neustále hledá další provozní úspory, aby zajistila občanům dostupné,
komfortní a bezpečné placení daní, namísto omezeného a nákladného placení v pokladnách
finančních úřadů. Každoročně uvedené druhy daní platí na pokladnách finančních úřadů
zhruba 1 milion poplatníků.
„Finanční správu přijde příjem a převod jedné platby na příslušný účet státu
na 42,50 korun, kdežto České poště za tuto službu nyní zaplatíme necelou polovinu
(18,50 korun). I když vezmeme v úvahu, že bezplatnou službu nyní samozřejmě využijí i občané, kteří doposud platili své daňové povinnosti obyčejnou složenkou i s poštovným, celkové náklady na zavedení daňové složenky se rozhodně nezvýší, ba naopak,“
dodal generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček.
Daňová složenka vypadá na první pohled jako běžná poštovní poukázka typu „A“. Liší
se však od ní tím, že je v záhlaví označená jako Poštovní poukázka A – doklad V/DS,
přičemž DS znamená daňová složenka. Složenka má v horní části bílý pruh, předtištěný
transakční kód (113) a konstantní symbol (0001).
Ing. Josef Tomek, Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Víte, že...
Uběhlo více jak 50 let, kdy Jemnicí pluly (vlastně jely) lodě. Kdo nevěří, může se
podívat na zadní stranu JL a přesvědčit se. Na fotografii je zachycena loď Rožmberk
na křižovatce Velká brána – Na Podolí u Neradových. Dům čp. 546. Vpravo je pak dům
čp. 545, kovárna pana Holečka. Dům byl vykoupen a zbořen v roce 1986 a tím rozšířena
zatáčka silnice Velká brána. Přeprava lodi byla složitá, jak je vidět na fotografii. Tak jako
u prodejny Penny, kde byla zbořená kamenná zeď u bývalého velkostatku čp. 555 v roce
2007-9. Dnes zůstává již jen dům čp. 551. Ještě že zde stojí, jinak by kamiony stále větší,
které Jemnicí projíždějí, již zcela zahltily město, i když křižovatka u Strašilových a zatáčka u kulturního domu alespoň částečně odrazují některé řidiče, aby projížděli silnicí 152/
II směr od Mor. Budějovic a Znojma na Dačice, J. Hradec, České Budějovice. Ostatně
i sousední Dačice bojují proti průjezdu městem, usilují o vybudování obchvatu nebo jiné
řešení. Nevědí, ale myslí si, že Jemnici v řešení předběhnou. Nebo spojit síly. Stačí zajet
na hranice Kraje Vysočina a Jihočeského za les Smrček a poznáte, jak vypadá silnice 152/
II v Jihočeském kraji, a to nemusíte pokračovat ani směrem na J. Hradec.
Ještě další loď jela Jemnicí opět asi v roce 1962-63. Na druhé fotografii je zachycena
na železném mostě v Podolí. Snad Orlík. I zde je vidět složitost přejezdu, zručnost pracovníků, kteří přepravu zajišťovali. I vodoměrná stanice se musela nějakým způsobem
objet. Železný most zbořený v roce 1962 opět i tuto přepravu vydržel podobně jako dřevěné sloupy vedení. Ještě snad v roce 1982 projížděla Jemnicí loď Otava. Ale ta již jela
po novém mostě betonovém. A pak, že prý Jemnicí nikdy žádné lodě nepluly, vlastně
nejely.
Vladimír Hrbek
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Statistika obyvatelstva za rok 2015
Počet obyvatel na konci roku 2014 celkem: 4057
Počet obyvatel na konci roku 2015 celkem: 4045
Počet obyvatel Jemnice v roce 2014 - 3896, z toho 1870 mužů a 2026 žen
Počet obyvatel Jemnice v roce 2015 - 3891, z toho 1870 mužů a 2021 žen
Počet obyvatel v Panenské v roce 2014 - 79, z toho 39 mužů a 40 žen
Počet obyvatel v Panenské v roce 2015 - 75, z toho 36 mužů a 39 žen
Počet obyvatel v Louce v roce 2014 - 82, z toho 40 mužů a 42 žen
Počet obyvatel v Louce v roce 2015 - 79, z toho 39 mužů a 40 žen
V roce 2015 se přistěhovalo 48 občanů a odstěhovalo se 56 občanů
V Jemnici se v roce 2015 konalo 17 svateb
V roce 2015 zemřelo 42 obyvatel, z toho 21 mužů a 21 žen
V roce 2015 se narodilo 38 dětí, z toho 16. chlapců a 22 žen
Počet dětí do 15 let: Jemnice 535, Louka 2, Panenská 9
Jak je vidět ze statistických čísel, které pro zápis do městské kroniky poskytla matrikářka
Jana Habrová, byl rok 2015 pro naše město příznivější než roky předešlé. V Jemnici se totiž
počet obyvatel snížil jen o 5, v Panenské o 4 a v Louce o 3 lidi. Narodilo se o 6 dětí více než
v roce 2014 a odstěhovalo se o 40 občanů méně.
Jana Jánská

Výběrové řízení na pozici projektový manažer/ka
VŘ vyhlašuje dne 8. 2. 2016 Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s
Místo výkonu práce:
Kancelář MAS – Husova 2, Jemnice (podnikatelský inkubátor)
Předpoklady: Středoškolské vzdělání s maturitou (VŠ vzdělání výhodou)
Profesní požadavky:
- Komunikativní a organizační schopnosti, manažerské dovednosti
- Analytické myšlení, schopnost operativního řešení problémů
- Řidičský průkaz – skupiny B, vlastní osobní automobil, který bude možno využít
pro pracovní cesty
- Znalost anglického nebo německého jazyka – schopnost domluvit se
- Práce s PC – programy excel, word
Výhodou:
- Zkušenost s tvorbou strategických dokumentů a analýz
- Aktivní samostatný přístup a časová flexibilitu
- Znalost prostředí Jemnického a Vranovského mikroregionu
- Zkušenost se zpracováním či realizací projektových žádostí o dotace
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Pracovní náplň:
- Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jemnicko (SCLLD)
- Vedení agendy MAS a zajištění administrativní činnosti v MAS
- Příprava a realizace individuálních projektů a aktivit MAS
- Komunikace a koordinace odborných aktivit s partnery v regionu
Co nabízíme:
- Práci na částečný úvazek (až 0,75)
- Samostatnou práci
- Odpovídající platové ohodnocení
- Nástup po dohodě – předpoklad duben 2016
Požadované dokumenty k přihlášce:
- Profesní životopis včetně fotografie a kontaktu
- Motivační dopis (max. 1 A4)
- Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce – originál či úředně ověřená kopie
- Kopie diplomu – nejvyšší dosažené vzdělání
- Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobní údaji pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Požadované dokumenty zasílejte na adresu:
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. Husova 103, 675 31 Jemnice
- nejpozději do 10. 3. 2016
Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
Bližší informace: Ing. Lenka Gliganičová, mob. 602 779 923,
mail: masjemnicko@seznam.cz
Ing. Lenka Gliganičová

Jarmarky s Albertem
Děti na Jarmarcích s Albertem utržily přes 400.000 korun, v Okříškách 3 940 korun
Ročník 2015 znamenal pro akci Jarmarky s Albertem, kterou pořádá Nadační fond Albert
a obecně prospěšná společnost Spolu dětem, velký počet rekordů. Celoročního projektu zaměřeného na finanční gramotnost dětí se totiž účastnilo více než 60 dětských domovů po celé
České republice. Děti v něm zábavnou formou získaly dovednosti ze světa obchodu a ty poté
využily k prodeji svých vlastních výrobků. Celkový výtěžek této akce činil 410.000 korun
a putuje i přímo k těm, kteří prodané výrobky vyrobili. Dětskému domovu z Jemnice se podařilo během Jarmarků s Albertem prodat výrobky za 3 940 korun. „Jsme rádi, že jsme se mohli
zapojit, pro děti to byla rozhodně velice praktická a přínosná zkušenost a již se těšíme na letošní Jarmarky,“ říká ředitelka Dětského domova v Jemnici Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová.
Cílem projektu Jarmarky s Albertem je naučit mladé lidi z dětských domovů základům
podnikání. K tomu jsou vedeni zábavnou formou, spočívající ve výrobě a prodeji vlastních
výrobků s vánoční tématikou v době Adventu. Na samotný prodej se však děti pilně připravovaly po celý rok.
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„V průběhu léta a podzimu totiž probíhalo školení („Obchodníkem snadno a rychle“), kde
se děti dozvěděly důležité informace o volbě sortimentu, chování k zákazníkům, marketingu
či týmové spolupráci. Do tohoto školení se zapojili i odborníci daných oblastí ze společnosti
Ahold,“ říká Naďa Dittmannová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Spolu dětem. Po dokončení školení pak dětské domovy obdržely finanční příspěvek na nákup surovin pro výrobu
svých vánočních produktů.
Díky tomu tak děti získaly konkrétní představu o všech oblastech obchodu – od nákupu
surovin až po sčítání pokladny po skončení prodeje. Veškerý výtěžek, utržený v rámci jarmarku, navíc poputuje dětskému domovu – z části ke konkrétnímu dítěti, které výrobek vytvořilo
a z části na společnou volnočasovou aktivitu pro všechny děti.
„Touto akcí chceme dětem z dětských domovů rozšířit pole vědomostí a zkušeností a usnadnit jim tak vstup do samostatného života. O jejím smyslu nás přesvědčuje i počet zúčastněných
dětských domovů, který s každým ročníkem narůstá. V roce 2015 se do Jarmarků s Albertem
zapojilo přes třicet nových domovů než do ročníku předchozího. Pozitivní ohlasy nás potěšily
i vloni, a tak můžeme říci, že letos uspořádáme již pátý ročník Jarmarků,“ říká Jiří Mareček,
předseda Nadačního fondu Albert. „Rostoucí zájem dokládá, že jsou Jarmarky s Albertem
cennou zkušeností, která mladým lidem zábavnou formou poskytne konkrétní představy o tom,
jak funguje obchod se vším všudy, a že je projekt baví. A z toho máme velmi dobrý pocit,“
dodává Jiří Mareček.
Rekordní zapojení i tržby
V roce 2015 se Jarmarků s Albertem účastnilo 64 dětských domovů ze všech krajů
České republiky. Prodej vánočních produktů děti uskutečnily nejen v padesáti obchodech
Albert, ale také v pražské centrále společnosti Ahold a distribučním centru obchodního
řetězce Albert.
„V souvislosti s mnohem větším počtem zúčastněných domovů byla organizace tohoto
ročníku mnohem náročnější než dřív. Díky koordinaci organizace Spolu dětem a ochotě a spolupráci manažerů jednotlivých prodejen však vše proběhlo bez jakýchkoliv komplikací,“ říká
Mareček.
Čtvrtý ročník projektu byl také ve znamení rekordního výtěžku z prodeje. Děti získaly
prodejem svých výrobků celkem 410.000 korun, které putovaly přímo k nim jako odměna
za jejich úsilí a poctivou práci v průběhu školení, výroby a prodeje.
Nadační fond Albert se kromě podpory zdravého stravování a životního stylu v rámci
programu Zdravá 5 věnuje i sociální oblasti. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném
životě. Více informací naleznete na www.nadacnifondalbert.cz a www.zdrava5.cz.
Spolu dětem - průvodce světem dětí v dětských domovech
Nezisková organizace Spolu dětem od roku 2006 pomáhá dětem vyrůstajícím v dětských
domovech a pěstounských rodinách. Podporuje vzdělání a rozvoj dětí a zvyšuje jejich šanci
úspěšně se postavit na vlastní nohy. Její vizí je stav, kdy se život dětí vyrůstajících v dětských
domovech neliší od života dětí vyrůstajících v biologických rodinách víc, než je nezbytně
nutné. Za dobu své existence pozitivně ovlivnila životy více než 2 500 dětí.
Více informací naleznete na www.spoludetem.cz.
Mgr. Marie Šprinclová, zást. řed. DD Jemnice
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Poděkování
Výměna vodovodního potrubí a kanalizace v prostoru náměstí Svobody a obnova hlavního sběrače směrem k jemnické čističce je už téměř u konce. Zbývá ještě zprovoznit Novou cestu, obnovit zadláždění chodníků v místech výměny přípojek a máme plánovanou
renovaci za sebou.
Jak tato náročná akce probíhala? Dá se to vyjádřit jednou větou: Všechny práce se uskutečňovaly tzv. za pochodu a s maximální ohleduplností vůči obyvatelům středu města.
Hned na začátku rekonstrukcí všech sítí se musel řešit problém dlouhodobého přerušení
komunikačního koridoru mezi farou a školou v důsledku provádění rozsáhlých výkopových
prací. Vzniklé bariéry by zvláště pro žáky nižšího stupně znamenaly značné komplikace.
Proto možnost převedení výuky náboženství do školní budovy se krátce po zaběhnutí rodičům velice zalíbila, protože je zbavila i obav o bezpečí jejich ratolestí při každodenních
přesunech. Tím odpadlo i náročné doprovázení dětí ze školy na faru a zpět do družiny, které
leželo na bedrech rodičů, či spíše babiček a dědů. Také došlo k zásadnímu posilnění přehledu a kontroly nad dalšími nebezpečími pro přecházející školáky, které nelze nikdy podcenit. Proto bych chtěl ředitelství ZŠ, učitelům a družinářkám za tuto vstřícnost touto cestou
poděkovat, a to nejenom jménem svým, ale určitě i všech vděčných rodičů a jejich dětí.
Zvláštní pochvalu si zasluhují pracovníci firmy Banstav. Celému řídícímu týmu, dělníkům a řidičům těžké techniky patří velké uznání, že přes provádění rozsáhlého objemu
prací nebylo třeba pozastavit provoz prodejen a nebo omezit bohoslužby o nedělích nebo
všedních dnech. Díky mimořádné dovednosti řidičů těžkých mechanizmů mohlo dále fungovat i parkoviště na ploše náměstí. Často šlo doslova o exhibici podobající se lední revue
- krasobruslení nakladačů mezi osobáky a nákladními Tatrami. A pokud vím, žádný škrábanec zaparkovaných osobních aut přitom nebyl těmito náročnými operacemi zaznamenán.
Díky dobrému počasí na konci minulého roku se podařilo hlavní komunikace i náměstí znovu zadláždit, a tak jsme již Vánoce mohli prožít bez omezení a s novou světelnou
výzdobou osmi kanadských javorů. Parta dlaždičů též odvedla dobrou práci. S mravenčí
trpělivostí skládali mozaiku z kostek tak, aby jednotlivé oblouky do sebe perfektně zapadaly. Stejně bezvadné bylo i jejich užívání českého jazyka…/ Můj pokus je napodobit
opravou chodníku raději nekomentuji. Pokud před farními vraty zakopnete, tak se už nyní
omlouvám. /
Nyní se již těšíme z toho, že předjarní sluneční paprsky nabývají na síle a po krátké
mrazivé pauze a symbolické sněhové pokrývce mohou zbývající stavební práce dále pokračovat a směřovat k závěru.
Kde je dobrá vůle, tam se daří zvládat i to, co se na první pohled zdá být nad naše síly
a představy. Tak tomu ostatně bývá i v našem životě. Důležité je každou událost vidět a řešit
nejen jako celek, ale také vidět v jednotlivostech a zvládat po krůčcích. To platí nejen pro
práci, ale i pro hmotné zajištění našeho živobytí. Proto Pán Ježíš naučil své učedníky modlitbě Otčenáš, kde se ne nadarmo říká: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes …,“ což znamená,
že nemusíme mít vše vyřešené na zbytek života. Každý den má dost svých starostí i radostí.
Březnové vydání Jemnických listů letos obsáhne i Velikonoce, a tak v příloze přikládám
i programy bohoslužeb a též pozvání na Křížovou cestu od jemnického rodáka, akadem.
sochaře Jaroslava Šlezingera 13. 3. 2016 v 15.00 h.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
máte-li chuť něco nového se naučit nebo jen strávit příjemný podvečer při rukodělné
činnosti třeba i společně s Vašimi dětmi, jste srdečně zváni v pondělí 7. března v 16.00
hodin na další lekci Tvořivé dílny s lektorkou Věrkou Hlůškovou. Vstupné je zdarma,
pouze stejně jako na podzimní lekci každý účastník uhradí 50,- Kč za materiál, který bude
pro Vás k vyrábění připraven.
Druhé pozvání do knihovny je určeno malým čtenářům - žákům 2. ročníku ZŠ –
na pátek 1. dubna, kdy proběhne další ročník celostátní akce Noc s Andersenem.
Není to aprílový žert, opravdu si budeme v knihovně celou noc číst, hrát, vyrábět něco
pěkného a také si vyjdeme na tajemnou noční výpravu. Přihlášku pro své dítě si můžete vyzvednout a vyplnit přímo v knihovně, nebo požádat o zaslání mailem na adrese knihovna@mesto-jemnice.cz, veškeré informace najdete na facebookové stránce
knihovny www.facebook.com/knihovna792 nebo na www.mesto-jemnice.cz – odkaz
Městská knihovna.
Z nových knih:
Viewegh Michal – Biomanžel
Volné pokračování románu Biomanželka. Autobiografický příběh. Známému spisovateli praskne v cíli pražského maratonu aorta a někdejší sebevědomý světák se tak
na několik příštích let změní v komicky neurotického pacienta...
Vondruška Vlastimil - Husitská epopej III.
Sága vyprávějící o slavných a pohnutých událostech 15. století v Českém království.
Miko Václav – Manželé Goebbelsovi
Kniha zcela obnažuje choulostivé kapitoly života Josepha a Magdy Goebbelsových.
Manželé byli příklady a vzory (možná jen jako národní socialisté), ovšem jejich soukromý život se ve skutečnosti nesl v duchu zvrácenosti, sexuální neukojitelnosti a cynismu.
Marek Eben a hosté na Plovárně
Oblíbený moderátor zpovídá 23 osobností z řad umělců, vědců, sportovců, ochránců
přírody, historiků a válečných veteránů.
Monika a Jirka Vackovi – Madagaskar náš osudový
Dvě nezapomenutelné cesty, první s batůžky na zádech, druhá na oblíbených kolech.
Cestopis.
Připravujeme:
Březen - besedy pro MŠ Jemnice
18. dubna 2016 - beseda s Ing. Pavlem Kavříkem - Rakovina a záření kolem nás
Pracovnice knihovny
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Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za první měsíc tohoto roku hasiči evidují celkem 7 mimořádných událostí se zásahem
jednotek požární ochrany.
V měsíci lednu došlo ke 3 ostatním pomocím, 3 technickým pomocím a 1 požáru. Tento požár vypukl 22. ledna v restauraci v Nových Syrovicích. Jednotka HZS Jemnice se
na tomto zásahu podílela jako posilová jednotka.
nprap. Milan Šerka HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Počet střetů s lesní zvěří se v Kraji Vysočina
meziročně výrazně zvýšil
Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyjížděli v loňském roce celkem
k 4 110 dopravním nehodám. Celkem v 1010 případech se jednalo o střety vozidel s lesní zvěří nebo domácím zvířetem, což vyjádřeno procenty představuje téměř 25 procent.
V roce 2014 jsme zadokumentovali celkem 714 dopravních nehod - střetů vozidel s lesní
zvěří. Meziročně se tak střety vozidel s lesní zvěří v Kraji Vysočina zvýšily o více než 41
procent. Nejvíce střetů vyšetřovali policisté na Žďársku. Narůst zaznamenává ale také dálnice D1, kde vzhledem k silnému provozu a také vyšší povolené rychlosti může mít střet
s lesní zvěří velmi vážné následky a může způsobit hromadnou dopravní nehodu.
Ke střetům vozidel s lesní zvěří dochází na celém území našeho kraje a na komunikacích všech tříd, včetně dálnice D1. K typicky nejnebezpečnějším místům, kde je vysoké
riziko výskytu zvěře, se řadí především rozhraní lesa a pole nebo louky a dále také cesta
vedená lesními porosty. Častou skrýší zvířat jsou též nevysekané okraje silnic, kterými se
zvíře může dostat nepozorováno až těsně k vozovce a řidiči mnohdy nezbývá mnoho času
na zareagování. Jedná se o také o úseky silnic, kde se v bezprostřední blízkosti silnice
nachází polní porost, kde jsou porosty kukuřice, případně ozimé řepky. I když jsou u vybraných komunikací nainstalovány pachové ohradníky, které samozřejmě vítáme, zvěř si
k migraci rychle najde jiné trasy, takže ke střetům pak dochází i na jiných místech.
Především při cestách mimo město v časných ranních nebo večerních hodinách se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti. Rizikovou dobou je také noc, kdy se zvěř nedokáže rychle orientovat v kuželech dopadajícího světla jedoucích vozidel. Krajinou, kde zvěř může
přecházet, se nevyplatí jezdit příliš rychle. Nehodě často může zabránit, když řidič věnuje
pozornost svítícím očím, v myslivecké mluvě označovaným jako „světla“ při okrajích silnice. Vrstva v sítnici oka, která zvěři umožňuje lepší vidění i za tmy, odráží dokonale světlo
z reflektorů. Když už zvěř na silnici vejde, je vhodné ztlumit dálková světla, která ji mohou
oslnit a prodlužovat dobu, za kterou silnici přejde. Srnky téměř nikdy nechodí samy, proto
pokud nám jedna přeběhne přes cestu dříve, na místo dojedeme, je třeba stejně zastavit.
Další na sebe obvykle nenechají dlouho čekat.
Odborníci upozorňují také na dobu po dešti, kdy zejména menší zvířata mohou vyhledávat na tmavém asfaltu teplejší místa, na kterých by rychleji oschla.
Vždy je důležité předvídat možná místa a období střetu se zvěří a dodržovat zásady
opatrné jízdy a v kritických místech sundat nohu z plynu. V případě, že jedete vysokou
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rychlostí a srážce se zvěří již nelze zabránit, zachovejte vždy chladnou hlavu a nesnažte se
o riskantní úhybný manévr. Střet se zvířetem vás může stát několik desítek tisíc korun, ale
střet se stromem či protijedoucím vozidlem může skončit fatálními následky.
Dopravní nehody – střety s lesní zvěří a domácími zvířaty:

Územní odbor Pelhřimov
Územní odbor Havlíčkův Brod
Územní odbor Jihlava
Územní odbor Třebíč
Územní odbor Žďár nad Sázavou
Dálniční oddělení Velký Beranov
Kraj - celkem

2014

2015

rozdíl

119
179
144
138
78
56
714

197
185
185
166
196
81
1010

+78
+6
+41
+28
+118
+25
+296

por. Mgr. Tomáš Procházka,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence

Když jsou věci jinak, než chcete ...
Každý z nás se může dostat do situace, která pro něj nebude příjemná, kdy si nebude
jistý, jak dál postupovat, nebo kdy bude náročné vybrat nějaké řešení. Může se také stát, že
své prožitky bude chtít člověk „jen“ s někým sdílet, někomu se vypovídat, protože ve svém
okolí zrovna nemá nikoho vhodného, případně o některých věcech s blízkými mluvit nechce nebo nemůže. V těchto a dalších případech je lidem jakéhokoliv věku k dispozici
devátým rokem fungující služba Linka důvěry STŘED Třebíč, která formou telefonických
konzultací a internetového poradenství (email nebo chat) každoročně pomáhá při různých
úskalích stovkám osob hledat cestu z nepříjemného.
V uplynulém roce se na LD STŘED nejčastěji obracely osoby potýkající se s obtížemi
ve vztazích - partnerské či rodinné neshody, vztahy s vrstevníky, osamělost. Ve velké míře
se objevovala také témata spojená s klienty samotnými jako nízká sebedůvěra, nespokojenost se sebou samým, stres či sebepoškozování. Kromě toho se na linku obracely i osoby
se sebevražednými úvahami, lidé sdílející témata z pracovní oblasti (výkon v zaměstnání,
vztahy na pracovišti, nezaměstnanost) nebo osoby trpící různými onemocněními (fyzického
i psychického rázu).
Linka důvěry STŘED funguje za podpory obcí Kraje Vysočina, je na Vysočině jediná
svého druhu a je k dispozici každý den včetně víkendů a svátků od 9 do 21 hodin na číslech
568 443 311, nebo 775 223 311, formou chatu na www.elinka.iporadna.cz nebo pomocí
emailu na linkaduvery@stred.info.
Bc. Jan Endlicher,
koordinátor programu Linka důvěry STŘED
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Služby LPS stomatologické - 5. 3. - 28. 3. 2016
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
5. 3. so		
MUDr. Machová Eva
6. 3. ne
MUDr. Machová Eva
12. 3. so
MUDr. Machová Eva
13. 3. ne		
MUDr. Machová Eva
19. 3. so		
MDDr. Rolincová Monika
					
20. 3. ne		
MUDr. Sedláček Milan ml.
					
25. 3.sv 		
MUDr. Machová Eva
26. 3. so		
MUDr. Machová Eva
27. 3. ne		
MUDr. Machová Eva
28. 3. sv
MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
ESTHES s.r.o.,
Sokolská 3, Třebíč
568 840 820
ZUBNÍ HROTOVICE s.r.o,
Zákostelní 9, Hrotovice
568 860 256
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
Bc. Veronika Ramachová

Poděkování
Děkujeme paní MUDr. Janě Nevěčné za dlouholeté ošetřování naší maminky a babičky
pí Marie Novákové z Louky. Dále děkujeme sestřičkám z charity Třebíč pí Marii Skoumalové a pí Věře Tesařové za obětavou a laskavou péči.
Rodina

Výzva
Pro majitele řadových garáží, majitele pejsků a občany města, kteří mohou mít spojitost s místem bývalé firmy Otavan Jemnice, kde jsou garáže.
V přesně nezjištěnou dobu v období 18. 1. – 4. 2. 2016 došlo k násilnému vniknutí
do garáže evidenční číslo 41, ze které byla odcizena motokrosová motorka značky KTM
350 SX-F startovní číslo 72 a další věci, kde způsobená škoda převyšuje částku 120 000,Kč. Byla získána informace, že v přesně nezjištěný den výše uvedeného období 18. 1. – 4. 2.
stála v otevřených vratech této garáže zajetá bílá dodávka nezjištěného typu, a to v časovém
rozmezí 8:00 – 11:00 hodin dopoledne.
Tímto žádám ty z Vás, kteří se v uvedenou dobu pohybovali kolem garáží pod Otavanem a všimli si něčeho podezřelého, aby se nám ozvali na telefonní čísla 723 551 044 nebo
606 188 461.
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I když jsme si vědomi toho, že je zde dosti velký časový odstup, věříme, že se najde
někdo, komu není lhostejná popsaná situace a v případě, že něco v této souvislosti zaznamenal, že se nám na uvedená čísla ozve.
Předem děkujeme a jsme přesvědčeni, že ještě někdo nám získanou informaci potvrdí
a není mu jedno, co se v našem městě děje za trestnou činnost.
Nemusí mít strach ten, který zavolá: zůstane plně v anonymitě, za to se zaručíme.
Bastl Vl. senior

Jarní mravenčení
Začíná březen a já, ač stále ještě poslušný rekonvalescent za radiátorem ústředního topení, už myslím na projevy mocně se probouzející krajiny. Bohužel si ji zatím budu moci
jen představovat. Doufám však, že brzo zas uslyším, uvidím, dotknu se a pocítím. Vážky
zatím sice hráz rybníka ještě neoblétají. Ale právě jsem si vzpomněl, jak jsem v létě kdesi
za Inženýrským kopcem objevil řadu velikých mravenišť. Byly to majestátní kopulovité
stavby, až metr vysoké, a ty, jak jsem přesvědčen, tam ještě pořád stojí a navíc se už jistě
hemží rušným životem.
Ve Wikipedii jsem se dočetl, že každé takové mraveniště má mnohem víc obyvatel než
celý kraj Vysočina. V této době se „brabenci“ probouzejí už s prvním jarním sluncem.
Kolemjdoucí pak vidí, jak se ta havěť leze po celém povrchu mraveniště, čerpá sluneční
energii a s ní pak prohřívá i hlubší vrstvy svého rozsáhlého obydlí. Tam uvnitř se znovu
rozbíhá vývoj larev a kukel. Z těch zimních se vylíhnou nejprve okřídlení jedinci: samečci
a samičky. Ti první plní svůj jednorázový úkol a mizí ze scény, ty druhé jakožto královny
pak až do konce života snášejí vajíčka (prý až 30 denně). Z larev vznikajících z nových
vajíček se po zakuklení později rodí dělnice.
Jsem přesvědčen, že většina z nás už bílé kukly mravenců viděla, i když je často mylně
považujeme za vajíčka a s rozkoší je likvidujeme, zvlášť u těch mravenců, kteří se k nám
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chovají jako vetřelci. To se ale lesních mravenců druhu Formica, o kterých tu píšu, vůbec
netýká. Lesní mravenci jsou chráněni a dnes je zakázáno jejich stavby rozhrabávat nebo
ničit. Před sto lety, jak jsem se dozvěděl z knížky Pavla Nedvěda a Hany Voděrové „Šumavské vzpomínky“ Plzeň 2009, se mravenčí kukly vybíraly a prodávaly jako krmení pro zpěvné ptactvo. Smutným výsledkem byla ovšem řada rozrytých a vyplundrovaných mravenišť.
Dodnes se trochu stydím a rád bych se mravencům omluvil za to, že jsem něco podobného, i když v mnohem menším měřítku a bez zištných úmyslů, dělával jako kluk. Tehdy
ještě každý z nás nosil po kapsách ne ty papírové, ale opravdový kapesník z textilu. Stačilo
ho položit na hemžící se mraveniště, trochu jeho obyvatele podráždit a světlý kapesník
okamžitě zčernal zástupem útočících dělnic. Za pár minut jsme kapesník opatrně uchopili
za cípek a přichycený hmyz jsme setřásli nebo rukou smetli. Na textilu zůstávala vlhká,
kyselinou mravenčí nasáklá místa. Zkouškou odvahy pak bylo přiložit si kapesník k nosu
a nadechnout se. Neočekávaně silná palčivá vůně nám sevřela na moment dech. Dělali
jsme to svědomitě v domnění, že to působí jako lék, který nás ochrání před rýmou. Jestli to
fungovalo, už ani nevím.
Milí přátelé druhu Formica, doufám, že jste mi to dávno odpustili. Dnes bych dal nevím
co, kdybych vás mohl navštívit. Už bych vám do mraveniště hůlkou nerýpal, ani nohou
nezkoušel jeho pevnost. Jenom bych se na vás a na vaši důmyslnou civilizaci díval s úctou
a s trochou závisti.
Milan Růžička

Podolská zvonička
III. část

Ten den město shořelo celé a v Podolí zůstaly nepoškozeny dvě nebo tři chalupy a také
chalupa hlásného. Hlásný hasit nepomáhal. Když přestal zvonit na poplach, postavil se před
zvoničku a čekal, až začne hořet ta jeho chalupa a s ní i ta jeho žena přivázaná k posteli. Však
ona ne a ne chytnout. To ho rozčílilo tak, že začal nahlas vykřikovat: „V tom musí být sám
čert. Všude hoří, jen u mne hořet nechce“. Byl do svého počínání tak zabraný, že si ani nevšiml dvou sousedů, kteří v té chvíli stáli opodál a nad jeho počínáním kroutili hlavami. Co
viděli, nenechali si pro sebe a hned to ohlásili na radnici. Purkmistr poslal drába, ať hlásného
předvede a své počínání vysvětlí. Při tom také vyšlo najevo, že hlásný přivázal ženu k posteli. Jindy by ho lidé zato hodili do ohně, ale ten den měl každý jiné starosti, na vyšetřování
a soudy nebyl čas. Purkmistr dal hlásného zavřít do šatlavy. Později ho pustili, však hlásného
již nedělal; zůstal bez střechy nad hlavou a bez ženy, která od něho odešla. Pít ale nepřestal.
Lidé se k podvečeru vraceli domů. Ve městě i na Podolí bylo hodně takových, kteří později museli požárem poškozený dům strhnout a začít stavět od základů znova. Nebylo dost
peněz, a tak obyvatelé obnovili jen to nezbytné, i když jim přitom pomáhali lidé z širokého
okolí. Město povstalo z popela, ale pozbylo dávné tvářnosti. Např. aby se zlepšil přístup
do města, nechali radní zbourat část Velké brány, dali zbourat i Masné krámy, kde později
vyústila Nová cesta, která nově propojila Podolí a město.
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Také pekaři Bultovi, co u něho ten velký oheň začal, nastaly špatné časy. Lidé na něho
zanevřeli a přestali u něho nakupovat. Proto musel svého pekařského řemesla načisto zanechat. Nebýt toho, že měl něco polí a mohl na nich hospodařit, bylo by to s ním špatně
dopadlo. Však co se na světě všechno nestane.
Za nějaký čas bývalý hlásný onemocněl a šlo to s ním zčerstva ke konci. Zavolali tedy
kněze a hlásný se mu dlouho zpovídal. Když farář všechno vyslechl, poslal pro purkmistra
a radního a hlásný tu svoji zpověď před nimi zopakoval. A tak vyšlo najevo, jak to skutečně
s tím požárem bylo.
„Ten den, kdy ve městě začal ten velký oheň, jsem pil v hospodě vedle pekaře Bulty. Peníze došly a hospodský nechtěl dál nalévat na dluh. To mě tak naštvalo, že jsem mu přísahal
pomstu – zapálím mu dům. Vytratil jsem se na dvůr a hledal, co by se tam dalo zapálit. Nenašel jsem nic. Šikovně, aby nikdo neviděl, jsem vylezl na půdu. Ale tam také nic hořlavého
nebylo. Pomalu jsem se smířil s tím, že odejdu s nepořízenou. Najednou se ale oči samy tak
nějak od sebe svezly na sousední dvůr a půdu a tam bylo dřeva, sena a slámy habaděj. Vzal
jsem hubku a křís, …. za chviličku sláma hořela. Štěstí při mně stálo - nikdo neviděl, jak
odcházím ze stavení, nikoho jsem nepotkal ani na náměstí. Na rohu u Filkukových jsem se
otočil. To již byla střecha u pekaře v jednom ohni a …. začínalo hořet i v hospodě“.
„Uvnitř mě hřálo, jak se mi podařilo hospodskému pomstít. V té opilosti mi ani na mysl
nepřišlo, že může vyhořet i někdo jiný. Spíš podvědomí než povinnost mne nutilo k tomu, že
musím běžet zvonit na poplach. Něco mi ale našeptávalo, že je dost silný vítr, lidé jsou v polích a nebude nikoho, kdo by mohl hasit, bude velký oheň a může vyhořet i chalupa u zvoničky! Co kdyby s ní shořela také moje žena, která náhodou spala v posteli? Proto dříve, než jsem
začal zvonit na poplach, přivázal jsem ženu k posteli, aby nemohla utéci a aby jistě shořela“.
„To by se také určitě stalo nebýt toho, že se otočil vítr. Popelem lehla velká část města
a Podolí, jen pár stavení pod samými hradbami, tedy i to moje požár nezasáhl. Když jsem se
probral z opilosti, bylo mně všeho líto; chtěl jsem se pomstít jen tomu hospodskému a ono
to tak hrozně dopadlo“.
Co se dalo dělat? Bývalý hlásný byl již na půl na jiném světě a trestat ho nemělo smysl
a majetek, kterým by se lidem dala alespoň zčásti nahradit způsobená škoda, neměl žádný.
Však přece se dalo něco udělat. Radní se sešli a sepsali zprávu o požáru, ve které stálo, že
pekař Bulta neměl žádnou vinu na tom, že z jeho stavení oheň vyšel a způsobil občanům
takovou škodu. To potom také dali vyhlásit, aby místní i přespolní o tom věděli. Následně
nařídili, aby na pekařově domě byla vyvěšena dřevěná tabulka, která říkala to samé, ale
ve zkrácené podobě. Lidé se s pekařem usmířili, začali u něho znovu nakupovat a snažili se
mu i jinak vynahradit, co od nich musel vytrpět.
Bylo to však málo platné. Pekařovi ta léta příkoří a ústrků na zdraví nepřidala a prohlášení ani tabulka pověšená na stavení mu zdraví a ztracená léta nevrátilo. Tabulka tam
přesto visela po celý zbytek jeho života a ještě dlouho po jeho smrti. Kde skončila, nikdo
neví. Dost možná, že shořela při jiném požáru, který po více než půl století vyšel ze stavení
od Filkuků. Padlo za oběť několik domů na náměstí a na jejich spáleništi byla postavena
velká škola.
Napsal: JUDr. František Kačenka
Zdroje: Vyprávění Marie Uhrové, provdané za Jana Kačenku,
které zaznamenal její vnuk Ing. Karel Bakeš
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Kulturní přehled
29. 2. - 6. 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
5. 3. 2016
21.00-05.00
6. 3. 2016

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys, Havana night
Dárkový vláček k MDŽ
- jízda výletního vlaku z Jemnice do Třebelovic a zpět
- pořadatel SVD-JZM, www.svd-jzm.cz

7. 3. 2016
16.00 hodin

Tvořivé dílny s lektorkou Věrkou Hlůškovou
- vstupné je zdarma, pouze stejně jako na podzimní lekci každý účastník
uhradí 50,- Kč za materiál, který bude pro vás k vyrábění připraven
- městská knihovna Jemnice

12. 3. 2016
8.30 hodin

KVĚTÁK CUP, nohejbalový turnaj
- sokolovna Jemnice

12. 3. 2016
14.00 hodin
		

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

12. 3. 2016
20.00 hodin

Taneční zábava - Spektrum
- KD v Jemnici

12. 3. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt, Morgan + Coca Cola párty

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, So 9.00 – 14.00, Ne 9.00 – 16.00
		
- pořadatel město Jemnice a STP Jemnice
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19. 3. 2016
14.00 hodin

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

19. 3. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys, St.Patrik´s party

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

26. 3. 2016
21.00-05.00

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

27. 3. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt, Eastern party se Zelenou

27. 3. 2016
20.00 hodin
		
		

Velikonoční taneční zábava se skupinou Spektrum
+ DJ Karel Janoušek
- kulturní dům Jemnice
- pořadatel Delta Agency

6. 4. 2016
16.00 hodin

Beseda s Mgr. Milenou Veselou
- téma: Úvod do judaismu
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

9. 4. 2016
9.00 hodin

MASTER CUP, turnaj v kuželkách
- zájemci se můžou hlásit: Aleš Jedlička, tel.: 608 823 127
- Kuželna v Jemnici

9. 4. 2016
13.00 hodin

Eliminační turnaj pro bitvu národů 2016
- kontaktní rytířské souboje
- zámecký park Jemnice, vstupné 30,- Kč / osoba
- pořadatel MFC Vysočina o.s. ve spolupráci s městem Jemnice
a spolkem Mladí za rozvoj Jemnice

13. 4. 2016
14.00-17.00

Den otevřených dveří ZUŠ
- pobočka ZUŠ v Jemnici

13. 4. 2016
17.00 hodin

Koncert žáků v rámci dnů otevřených dveří
- koncertní sál ZUŠ
březen 2016 / Jemnické listy / 21

15. 4. 2016
20.00 hodin
		
		
		

Večer s Martinem Zounarem (doktor Bobo Švarc)
a Martinou Randovou (Heluš)
- kino Jemnice, vstupné 150,- Kč
- předprodej vstupenek v TIC Jemnice od 21. 3. 2016
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

20. 4. 2016
16.00 hodin

Beseda s Mgr. Milenou Veselou
- téma: Židovské svátky a obřady životního cyklu
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

24. 4. 2016
15.00 hodin

Nosáčkova dobrodružství - Pinókio
- divadelní pohádka pro děti
- kino Jemnice, vstupné děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

		
30. 4. 2016
18.30 hodin

Pálení čarodějnic a lampionový průvod
- začátek průvodu u budovy bývalého soudu - Husova ulice
- průvod městem na bývalý PS útvar
- v 19.00 hodin zapálení ohně.
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci
se spolkem Mladí za rozvoj Jemnice

Velikonoce 2016
13. 3. 2016
19. 3. 2016
19. 3. 2016
		
20. 3. 2016
		
24. 3. 2016
		
25. 3. 2016
		
26. 3. 2016
27. 3. 2016
		
28. 3. 2016
		

Jemnice - Křížová cesta 15.00 /J. Šlezinger/
Jemnice - Velikonoční zpověď 9.00 - 10.00
Setkání mládeže s biskupem O. Vojtěchem
Květná sobota - Brno - katedrála: 8.30 – 17.30
KVĚTNÁ NEDĚLE
Jemnice: 8.00 a 9.45
Budkov: 11.15 Rancířov: 16.30
ZELENÝ ČTVRTEK
Budkov: 17.00		
Jemnice: 19.00
VELKÝ PÁTEK		
Jemnice: 15.00		
Budkov: 17.00
BÍLÁ SOBOTA - Velikonoční vigilie
Budkov: 19.00 		
Jemnice: 21.00
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Jemnice: 8.00 a 9.45
Budkov: 11.15 Rancířov: 16.30
Velikonoční pondělí
Jemnice: 8.00 a 9.45
Budkov: 11.15

22 / Jemnické listy / březen 2016

Křížová cesta
2016  Svatý rok milosrdenství
„Však věř Kristu, že vstal z hrobu pokoření  i pro Tebe,
že i Tobě  též sešle anděla, aby Ti odvalil kámen uzavření
a vyjdeš ven volný, svoboden a čist !“
XIII. zastavení - akadem. sochař Jaroslav Šlezinger
K uctění památky všech obětí zvůle, násilí a teroru
s prosbou o odpuštění a Boží milosrdenství pro všechny
Neděle 13. března 2016 v 15.00
kostel sv. Stanislava v Jemnici
/13. 3. 2013 - výroční den zvolení papeže Františka/

Oznámení – Barchan 2016
Oznamujeme všem zájemcům (mládeži i dospělým), kteří se chtějí zúčastnit nácviku
a vystoupení v historických průvodech při slavnosti Barchan, že první informativní schůzka
se bude konat v neděli 3. dubna 2016 v 16.00 hodin na zámku. V případě nepřízně počasí
se schůzka uskuteční ve vestibulu KD Jemnice.
Odbor kultury města Jemnice

Plesová sezóna v Jemnici
Pomalu se blíží konec plesové sezóny. Slavnostní róby opět najdou místo v nejzazších
koutech skříní, lodičky a polobotky zase zpátky v krabici, kde budou čekat, ve většině případů, zase na příští rok.
V Jemnici se konaly celkem tři plesy – Městský ples, Hasičský ples a Ples královny
Elišky. Každý tak měl možnost si vybrat, který z plesů navštíví.
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Městský ples, jehož pořadatelem je město Jemnice, tradičně zahajoval plesovou sezónu.
V letošním roce došlo k několika změnám. Tou hlavní byla asi změna kapely, kdy k poslechu a tanci hrála skupina Blue Band. Tato změna byla řadou návštěvníků hodnocena
pozitivně, i když se nelze zavděčit úplně všem a každému se líbí jiný styl hudby. Součástí
programu pak byly ukázky klasických a latinskoamerických tanců v podání Taneční školy SMYK ze Žďáru nad Sázavou a barmanská show. Celkovou atmosféru plesu doplnila
i krásná a reprezentativní výzdoba sálu. Samozřejmostí byla bohatá tombola s řadou hodnotných cen v půlnočním slosování. Pevně věříme, že jste si ples všichni užili a příští rok se
zde opět sejdeme. Budete-li mít jakékoliv podněty k organizaci plesu či jeho programu, dejte nám vědět. Jedině tak může být ten příští – konat se bude v pátek 27. 1. 2017 - ještě lepší.
Další v pořadí následoval velmi oblíbený Hasičský ples, který pořádá SDH Jemnice.
Ten byl v prodeji vstupenek naprostým rekordmanem. Ty se podařilo vyprodat během jednoho dopoledne.
Plesovou sezónu v Jemnici zakončil Ples královny Elišky, jehož pořadatelem je NKN
Jemnice. Na tento ples, jako již tradičně, zavítala i královna Eliška se svým chotěm Janem
Lucemburským a doprovodnou družinou.
Závěrem nám dovolte poděkovat členkám Svazu tělesně postižených v Jemnici za jejich
pomoc v šatně a při tombole na Městském plese a i všem ostatním organizátorům za obohacení plesové sezóny v Jemnici.
Odbor kultury města Jemnice

Velikonoční tvoření
Svaz tělesně postižených ve spolupráci s městem Jemnice připravil na pondělí 22. února
„Velikonoční tvoření“, které se uskutečnilo ve vestibulu kulturního domu. Připravena byla
ukázka výroby dekorativních předmětů na téma Velikonoc s možností vlastní výroby. Paní
Sobotková, která měla celé tvoření na starosti, předvedla výrobu velikonočních dekorací
a připravila materiál potřebný k výrobě.
Návštěvníci si tak mohli podle své fantazie vyrobit vlastní dekorace. Akce byla velmi
úspěšná. Zúčastnili se nejen členky svazu, ale i rodinní příslušníci a další zájemci z řad
veřejnosti. Fotografie z této akce najdete na stránkách www.tic.jemnice.cz nebo Facebooku
Infocentrum Jemnice.
Veronika Kubáčová, Dis., odbor kultury
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Malé ohlédnutí za jemnickým masopustem
Vzhledem k tomu, že účastníky jemnického masopustu nedecimovala chřipka (na rozdíl
od roku 2015), mohl průvod maskovaných postav protančit centrem královského města
Jemnice. Na startu, tedy v areálu zámku, se sešlo téměř 50 účastníků. Pravdou je, že převládaly zejména děti, které se těšily na vyhlášení soutěže o nejkrásnější dětskou masku.
Pořadatelé (spolek Mladí za rozvoj Jemnice) si na sebe soutěží upletli docela dlouhý bič.
S čistým svědomím nebylo možné vybrat právě ten jediný nejkrásnější převlek. Nakonec
musel rozhodnout los. První cena (mobilní telefon), druhá cena (solární stavebnice) i třetí
cena (kniha Kamenná panna) se tak dočkaly svého majitele. Na všechny ostatní pak čekala
malá „cena útěchy“.
Jemnickými ulicemi se pak mohla nést masopustní muzika, která doprovázela průvod
Husovou ulicí přes náměstí Svobody a Havlíčkovo náměstí zpět na nádvoří zámku. Zde už
byl připraven recesistický kněz v podání známého jemnického folkloristy Josefa Lichtnegera, který se chystal na obřad pohřbívání basy.
Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří neváhali otevřít maskám své dveře a občerstvit
je něčím dobrým (ať již v kapalném, či pevném skupenství).
Tak jako každý rok, je vždy co zlepšovat. Zabýváme se tak například námětem navázat na bujaré odpoledne například večerním posezením u muziky. Těšíme se na masopust 2017.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Pozvánka
Český zahrádkářský svaz zve všechny své členy na výroční členskou schůzi,
která se koná 30. března 2016 v budově MOŠTÁRNY od 17 hodin.
Při účasti je možnost zakoupení členské známky.
Za hojnou účast předem děkuje výbor ČZS

Klub důchodců v Jemnici vám chce také něco říci
Babička utíká
s hůlkou po přechodu,
řidiči reagují,
snad já tu
babičku nezajedu,
ať si ještě užívá „životu,“
protože od státu
dostala přidat k důchodu.
Za 40 korun si může přilepšit
a na výlet k moři se vypravit.

Marie Čurdová
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Vzpomínka
Dne 28. března 2016 vzpomeneme 7. bolestné výročí,
kdy nás nečekaně navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka, babička,
sestra a švagrová
paní Jiřina Tymkivová z Jemnice
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel Vladimír,
dcera Lenka s rodinou, synové Vladimír a Jiří s rodinou
a bratr Pavel s rodinou.

Vzpomínka
Dne 5. března 2016 uplyne 5 smutných let,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Táborská z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje dcera s manželem
a ostatní příbuzní
Nikdy nezapomeneme

Kulturní kalendář
Mladoňovice
10. 3. 2016		
20. 3. 2016		
24. - 26. 3. 2016		
27. 3. 2016 - 09.00 hod.
21. 4. 2016		
22. 4. 2016		
30. 4. 2016		
30. 4. 2016 - 20.00 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)
Zápis dětí do MŠ
Den Země – orientační závod žáků ZŠ – začátek 8.00 hod.
Stavění máje
Pálení čarodějnic – opékání špekáčků s dětmi, rej masek
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Police
6. 3. 2016		
21. - 25. 3. 2016 		
			
25. 4. 2016		
30. 4. 2016		
Třebětice
30. 4. 2016		
			
Pálovice
6. 3. 2016		
30. 4. 2016		
Kostníky
30. 4. 2016		
Třebelovice
12. 3. 2016		
			
Březen 2016		
			
Březen 2016		
			

Dětský karneval – budova ZD Police od 14.00 hodin
Jarní a velikonoční výstava u obchodu na návsi
- ZŠ a MŠ Police
Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Police, 10 - 12 hodin
Stavění máje v 19 hodin, pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti
- Stavění máje na návsi
- Pálení čarodějnic
Maškarní karneval od 14.00 v KD Pálovice
Loutkové divadlo od 18.00 v KD Pálovice
Stavění máje a pálení čarodějnic, náves, hřiště-Hájek
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

Radotice

Stojí opodál, kdo..?
Současná doba, s překotným tempem změn v technice a děním ve světě, může člověka,
který se odstřihl od všeho kolem, třeba jen na jediný rok, po návratu do reality, vyvézt z rovnováhy. Soukromé starosti či spokojený stav mohly být tím důvodem, proč šlo vše kolem. Nabude poznání, že ztráta kontaktu dnes (i na tak krátkou dobu) je riziko víc než velké. Zjišťuje,
že únikem z reality se vystavuje ohrožení změnami, které nastaly. Tak třeba, že cesta, kterou
běžně používal, se během té doby stala cestou vedlejší a nedá-li po právu přednost, narazí,
že dům, ve kterém bydlí, na katastru již změnil majitele a že zanedbal během té doby mnoho
povinností, které mu nastaly, což se dnes draze platí. Je postaven do situace, kdy technika,
kterou je nucen využívat, doznala během té doby takového pokroku, a které bez patřičného,
velmi podrobného poučení vůbec neporozumí. Naopak může být klidný, ve vztazích mezi
lidmi je pokrok iluzorní, velmi malý, prakticky žádný. Přetrvávají stále sklony k ovládání druhého, agresivitě, lsti, klamání i okrádání. Pudy jsou tlumeny dle toho, v jaké situaci se právě
nacházíme. Pohodová doba klidu je tlumí na minimum, krizové situace je naopak vyplavují
v celé své nahotě. Tak to prostě je a bude, pokud se sami na změně nepokusíme pracovat, a to
především každý sám u sebe. Konstelace, ve které se nacházíme, je k tomu dobrou příležitostí
a je na nás, zda ji (jak již mnohokrát v minulosti) opět nepromarníme. Snaha o tento pokrok
ve vztahu mezi lidmi je stará jako lidstvo samo. Jde téměř o fantazii, pro kterou bylo položeno
mnoho životů a která neupadla v zapomnění. Pravda o vítězství lásky nad lží a nenávistí se
nám nestane symbolem, ale frází, když bude následovat, jak je zjevné, jen několik vychytávek
z této bitvy, mamon, peníze a moc. Co bude s těmi, co uvěřili a doufají? Budou opět nuceni
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dávat všanc to nejcennější? Kolikrát hodláme začínat? Kdy to bude opravdu doopravdy? Svět
kolem nás je permanentně ve víru mnoha změn, které se nás bytostně dotýkají a některé naše
reakce se podobají postojům poplatným době dávno, dávno minulé. Než se uchýlíme, obrazně řečeno, k pušce, o níž se domníváme, že to jako vždy vyřeší, pozdvihněme obočí nad její
hledí a budeme ohromeni tím, co doopravdy mimo náš cíl spatříme. Spatříme stejnou bídu
ducha i těla, na druhé straně, jako provází nás. Nemuselo by tomu tak být, kdyby neviditelní
režiséři dění tohoto světa uvolnili ze žvance, který představuje šestinásobek hrubého národního produktu států planety Země, malý drobeček. Jakpak by se asi naplnil tento žvanec?
Technický vývoj, jak už bylo vzpomenuto, doznal obrovský rozmach, který přinesl i obrovské
výnosy, mzdy však přiměřený nárůst nezaznamenaly, zůstaly v zisku a tento malý drobeček,
který těmto potřebným po právu náleží, by na jejich lících navíc ještě vyvolal náznak úsměvu
vděku za toto gesto. Svět by byl pro více lidí krásnější a příjemnější. Vymoženosti technické,
vysoká až zázračná úroveň lékařské péče, solidární systém zabezpečení jsou priority, pro které
je naší povinností tento svět nezmrzačený zachovat. My, Češi, v té naší kotlině jsme známí
chytráctvím, že za naše problémy necháváme tahat kaštany z ohně někoho jiného a v ten
okamžik je nám jedno, kdo jím je. Tím získáváme čas k přemýšlení jak a do kterého vlaku
bude výhodnější poté naskočit. Současné společenství, jak říká zkušený, uznávaný novinář
a rozhlasák, založené na „komerční bázi“ (která ubírá pravomoc rozhodovací) nám vyhovuje
a umožňuje téměř bezproblémový hospodářský růst. Nijak zvlášť neprosazujeme svoje češství a neusilujeme o kvalitnější základ společenství na „bázi strukturální,“ který by nás jako
člena činil rovnocennějším a tím současně i zodpovědným jak za celek, tak i za sebe. Tato
náročnější a zodpovědnější verze správy státu by mnohé současné politiky z účasti na správě
státu zákonitě vyloučila. Zde může být jeden z důvodu proč ne řídit, ale vézt se. Jak jinak
si vysvětlit publikované možnosti, zda vytrvat ve společenství, či vystoupit, než že existují rovnocenné frakce zastánců rozdílných bází. Vzdělanost jako základ kvality národa u nás
zajišťuje slušný počet vysokých škol. Zdálo by se, že zde máme dobře nakročeno. Odborná
veřejnost v této věci však dodává, že jde opravdu jenom o zdání. Spíše, že jde o titulománii,
jakýsi soukromý statek bez valné kvality použitelnosti v praxi. Tento stav vysvětlují tím, že
pravděpodobná část této věkové populace vhodná pro vysokoškolské vzdělání je deset procent. Současných čtyřicet procent uchazečů kvalitu notně ředí, zkresluje obraz o vzdělanosti,
a neumožňuje utvářet kvalitní týmy. Samotný titul ještě nezaručuje, že něco umím, otvírá jen
vrátka k možnostem. Pokud se nenajdou možnosti včas, zaostává se a otráveně hledí za vzdalujícím se vlakem. Statistiky ukazují, že v některých odvětvích vzdělávacího systému nedokončí padesát procent uchazečů započaté vzdělání. Podpora státu přichází vniveč. Postrádá se
rovněž koordinace s možnostmi uplatnění v praxi, vše se ponechává na svobodném a volném
rozhodování. Schyluje se sice k nápravě, ale jak je u nás zvykem, je během na dlouhou trať,
který skýtá nespočet možností jak rozcupovat dobrý záměr na štěpky, téměř k nepoužití. Není
selháním zastavit se a ohlédnout nazpět, co vlastně po mně zůstává, mohu tím získat novou
energii i vícenásobnou, případně ustrnu, zastydím se, vystoupím z řady, abych nepřekážel.
Občane, politiku, inteligente, zamysli se, jen tvoje dobro by nemělo být tím cílem, očekáváš-li
ho i v budoucnu.
Blahopřejeme jubilantce:
Fedrová Milada
78 roků
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Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Mladoňovice
Mladoňovice – soutěže a sportovní projekty ve druhém pololetí
Činnost naší školy a tělovýchovy doplňuje řada projektů a soutěží.
8. prosince proběhlo základní kolo Matematické olympiády a Matematického oříšku.
Úspěšní řešitelé postupují do okresního kola 1. března 2016 v Třebíči.
Jsou to:
za čtvrtý ročník: Karolína Nehybová
za pátý ročník: Alexandra Malá, Kateřina Šimková, Jitka Mácová a Aneta Tříletá.
Další soutěž Škola z Marsu měla celostátní charakter a byla završením učiva o vesmíru.
Na jejím zpracování se podíleli všichni žáci 3., 4. a 5. ročníku.
Stručný přehled našich akcí:
Březen:
1. 3. 2016
Okresní kolo Matematické olympiády a
Matematického oříšku
4. 3. 2016
Přehazovaná region, Moravské Budějovice
19. 3. 2016
Přehazovaná kraj
Duben:
22. 4. 2016
Orientační závod ke Dni Země
Květen: 			
Přehazovaná žactvo – ženy
			
Pochod po Bihance a Želetavce /velký okruh, ženy/
Červen: 			
Atletická olympiáda Třebíč
			
Pochod po Bihance a Želetavce /malý okruh, žactvo/
TJ DANCE STEP MLADOŇOVICE zahajuje
7. března 2016 jarní cvičení o titul:
LADY PILATES
Základní a mistrovská sestava pro pevné a pružné tělo
Doprovodné programy:
Aerobik mix, kruhový trénink, posilování s náčiním, cvičení pro zdravá záda, relaxační
techniky
Pravidelné cvičení PO a ČT od 16.30, tělocvična Mladoňovice
Za ZŠ a TJ Mladoňovice Ivana Tesařová

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. března 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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Nově otevřená restaurace Taurus v Jemnici Vás zve k příjemnému posezení
v nekuřáckém prostředí. V nabídce najdete pizzu, steaky, hamburgery, zeleninové
saláty a další. Točené pivo Svijany, víno z Moravy, limo ZON, kávu a další.
Rezervace místa a objednávka jídla s sebou je možná na telefonním čísle
775 141 279, 775 141 279 nebo online na našich facebookových stránkách
- Restaurace Taurus Jemnice - objednávky.
Těší se na Vás celý tým.
Pondělí:
Úterý: 		
Středa: 		
Čtvrtek:
Pátek: 		
Sobota:
Neděle: 		

Zavřeno
11:00-21:00
11:00-21:00
11:00-21:00
11:00- 2:00
11:00- 2:00
10:00-18:00

Masopust 2016
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Obrazový seriál

Jemnice - 9. května - Na Podolí

Jemnice - nábř. B. Němcové - Na Podolí
Jemnické listy č. 3/2016 - vydalo město Jemnice, Husova 103, IČ 00289531, 1. března 2016.
MK ČR E 13924. Náklad 2 200 ks. Otištěné příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakce.
Foto: Vladimír Hrbek /archiv/, město Jemnice, kultura@mesto-jemnice.cz, www.mesto-jemnice.cz
Realizace: Petr Večeřa, Bačice

