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Společenská kronika
Sportovní okénko
• KVĚTÁK CUP - nohejbalový turnaj
- 12. 3. 2016 Jemnice
• Střelecká soutěž družstev
• Zimní soutěž mladých hasičů
v Moravských Budějovicích
Obce Jemnického mikroregionu
• Kulturní kalendář
• Radotice
Jarní výšlap nad Jemnicí
Kol plechových vrat garáží
vede nás cesta. S kuráží
uniknem nudným bílým zdem.
Stojíme náhle nad městem.
Pak lípovou jdem alejí.
Tep v hrudi bije prudčeji.
Zabočit, minout vodojem,
jít dál a nedbat na dojem,
nechat si v uších šumět les.
Ze srdce padá strach i stres.
V dálce je vlna za vlnou,
zrak letí modrou krajinou.
Pak prudkým svahem lezem výš.
Na samém vršku najdem kříž.
Před křížem není úniku.
Zde čas už dopsal kroniku:
všechna ta léta, celý věk,
podtrhnul, sečet výsledek.
Ten, kdo chce stanout nahoře,
ať cvičí se žít v pokoře.

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané.
Konečně snad přichází jaro a většinou lidí vytoužené teplé a slunečné dny, které
lákají k práci na zahrádce, ke zvelebení okolí našich domovů nebo jen tak k procházkám
do přírody. Uplynulý zimní čas však nebyl obdobím klidu a nicnedělání pro nás a firmy,
které prakticky během celé zimy pracovaly na úpravách a dokončení celé řady povrchů
komunikací po rekonstrukci kanalizace a nejen po ní. Nepřetržitě probíhaly koordinační
porady za účasti stavebního dozoru a řešily se opravy po přípojkách v souvislosti s potřebou
celoplošné úpravy chodníků tam, kde jsou vhodné. Sám jistě každý vidí, že to není zrovna
malá plocha. Vzhledem k tomu, že skupina dlaždičů, která na náměstí a přilehlých ulicích
opravu provádí, je velmi šikovná a odvádí perfektní práci. Byla by škoda je nevyužít.
Naším cílem je v celé ploše opravit plochu chodníku na horní části náměstí včetně zpevnění
podkladu. Tato plocha je nejen mnohokrát opravovaná, ale musíme počítat i se zvýšenou
zátěží během slavnosti Barchan. Stejně tak necháváme ocenit chodník od ZŠ podél radnice
až ke Kovomatu, který je velmi frekventovaný. Stejně tak je v katastrofálním stavu chodník
u restaurace U krále Jana. Bude nutné opravit částečně zborcenou kanalizaci v navazujícím
průchodu na nám. Svobody včetně obnovy povrchu. Na řadě míst bude rovněž nutné
provést dílčí opravy. Dodláždění uličky na Malé brance bude předcházet opravy vodovodu,
který je v havarijním stavu. Podobně na tom byla část vodovodu na ulici 28. října, která
již byla opravena. Předcházející projekt totiž zahrnoval pouze části vodovodu souběžné
s rekonstrukcí kanalizace. Navíc vodovod nebyl pokryt dotací. Po dokončení těchto oprav,
včetně asfaltových povrchů, bude naše město opět upravené. Poslední opravy by měly
proběhnout nejpozději do května.
Našeho města se týká jedna důležitá kauza. Jeden z nejdůležitějších zaměstnavatelů,
jihlavský Motorpal s pobočným závodem v Jemnici, se dostal do potíží vlivem zadluženosti
a Krajský soud v Brně s ním zahájil insolvenční řízení. Návrh na insolvenci na sebe podala
sama firma a podnik zároveň předložil soudu reorganizační plán. Ihned jsme se spojili
s generálním ředitelem Dr. Ing. Radimem Valasem a domluvili si schůzku. Nebudu situaci
podrobně popisovat, ale v současnosti všechny závody Motorpalu pokračují s výrobou.
Byli jsme ujištěni, že se nechystá propouštění zaměstnanců, ti dostávají mzdu a podnik
má dostatek zakázek. Reorganizační plán podniku má výraznou podporu věřitelů, jejichž
schůzka proběhne 1. dubna ještě před druhým projednáváním u krajského soudu. Jsme
v neustálém kontaktu s panem ředitelem Valasem. Podporu Motorpalu vyjádřil i pan hejtman
MUDr. Běhounek, který rovněž podporuje zachování výroby a snahy vedení podniku.
V letošním roce nás čeká jedno kulaté výročí významné památky, a sice naší železniční
trati, která „slaví“ 120 let své existence. Trať byla uvedena do provozu 8. listopadu roku 1896.

duben 2016 / Jemnické listy / 3

Bohužel od konce roku 2010 na trati není objednávána osobní doprava a trať je využívána
pouze pro nákladní dopravu a k příležitostným a rekreačním jízdám. Je smutné, že zatím
trať přežívá, z velké míry, díky nadšení členů Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní
Moravě. Vzhledem k možnému počasí v měsíci listopadu byl zvolen jako hlavní den oslav
poslední prázdninová sobota, tj. 27. srpna 2016. Tento termín navíc navazuje na konec
prázdninových jízd, které se rovněž letos uskuteční. V současné době se dokončuje program
této oslavy, který bude zahrnovat akce nejen v Jemnici, ale i v Moravských Budějovicích.
Vážení spoluobčané, začíná jedno z nejkrásnějších ročních období. Měl by to být čas
naplněný optimismem a radostí z nového života. Proto si ho do sytosti užijme.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
měsíc se s měsícem sešel a je nejvyšší čas podělit se s Vámi
o pár postřehů z radnice.
Tak jako každý rok se nám dostala do rukou zpráva
o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku v územní působnosti
města Jemnice a integrovaných obcí za kalendářní rok 2015.
Nebudu vás zde unavovat detaily, nicméně se pokusím
„vypíchnout“ to nejdůležitější. U Policie České republiky
slouží na obvodním oddělení v Jemnici 12 policistů (včetně
vedoucího pracovníka) a jeden občanský zaměstnanec
(administrativní síla). Policisté mají na starosti obvod
o rozloze 197 km2 s počtem 8409 obyvatel a s 27 obcemi (včetně města Jemnice). V roce
2015 bylo šetřeno 85 přečinů s celkovou objasněností 65 %. Policisté v uplynulém roce
řešili celkem 649 přestupků. Zajímavou informací je, že ze všech obvodních oddělení
v územním odboru Třebíč hrají jemničtí policisté prim v počtu převezených osob
na Protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě. 90% převezených osob tvoří klienti (ať již
bývalí, současní či budoucí) protialkoholní léčebny Pateb s. r. o.. Čeho si velmi vážím,
je skutečnost, že policisté neopomíjejí ani prevenci kriminality. Jednak svou aktivní
a užitečnou prací v Komisi prevence kriminality města Jemnice, tak i přednáškovou
činností pro děti ze ZŠ v Jemnici a seniory. Vůbec se skupina seniorů stává častým cílem
podvodníků, jejichž fantazie, jak důvěřivého staršího člověka „oblafnout“, nezná mezí.
Poslední přednáška pro seniory (jíž jsem měl tu čest účastnit se s vedoucím obv. odd
v Jemnici npor. Bc Radkem Jánským) mne utvrdila ve dvou věcech. Za prvé – jak moc
jsou tyto přednášky třeba a jak je nutné seniorům neustále opakovat a připomínat, že
právě oni (svým vstřícným přístupem k „bližnímu svému“) jsou vůbec nejzranitelnější
skupinou obyvatel. Za druhé – že přednášky a neustále omílaná varování mají svůj
efekt a naši senioři jsou stále opatrnější a ostražitější. Zpětnou vazbou jsme zjistili, že
i v Jemnici se občas musí potýkat s pokusy o podvodná jednání.
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Ještě nebudu utíkat od našich starších spoluobčanů. Není žádným tajemstvím, že právě
oni si umějí užívat života. K mé velké radosti bývám pravidelně zván na setkání Spolku
tělesně postižených při různých příležitostech. V živé paměti mám nedávné setkání v rámci
výroční schůze výše zmíněného spolku. Senioři mají velký zájem o dění ve městě, však
také sami pomáhají například s pořádáním výstav, účastí na různých akcích a jednoznačně
bývají nejspolehlivějšími spoluorganizátory plesů a nejrůznějších dalších kulturních
událostí. Velmi užitečná je i jejich zpětná vazba vůči vedení města. Názory bývají různé,
jak pozitivní, tak negativní, ale vždy konstruktivní. Mimo jiné jsem se o nich dozvěděl, že
nám všem známý labuťák Tonda z Červeného rybníka si našel novou partnerku. To je ten
první případ pozitivní informace. Tou negativní je stále mylné přesvědčení o tom, že zástupci
města mohou za tragický osud Tondovy bývalé rodiny. Proto jsem musel znovu zopakovat, že
nikdo z radnice nedal pokyn k převozu labutí do zámeckého parku na rybník, kde se udusily
v důsledku otravy botulotoxinem. Stejně tak jsem opakoval to, že všechny kroky, které vedení
města v této „kauze“ činilo, byly konzultovány s odborníky z ornitologické stanice z Pavlova.
Nezbývá tedy, než popřát Tondovi hodně zdraví a klidu u Červeného rybníka.
Mimochodem, jsem moc rád, že se podařilo konečně instalovat veřejné osvětlení pod
domy zvláštního určení (pod školní zahradou), které usnadní za snížené viditelnosti pohyb
jak klientů DZU, tak všech obyvatel a zejména dětí z lokality Na Předlískách.
S velkým zájmem jsem si v březnových listech přečetl článek pana mons. Brychty, který
nalezl pro zhotovitelskou firmu BaN STAV s. r. o. jen slova chvály při rekonstrukci povrchu
na náměstí Svobody. Rád bych se k jeho slovům připojil. Rozhodli jsme se, že navrhneme
Zastupitelstvu města Jemnice, aby zvážilo možnost předláždění dalších částí centra města,
zejména frekventovaný chodník na Husově ulici, chodník v horní části náměstí Svobody,
stejně jako prostor před restaurací U Jana. Bohužel v důsledku nevhodného parkování
na chodnících je třeba se s nevyhovujícím stavem povrchu určených pro chodce poprat
a vyčlenit další nemalé finanční prostředky.
Závěrem mi dovolte pár slov k oblasti kultury v našem královském městě. Jako tajemník
Barchanické komise města Jemnice jsem přítomen většině jednání a mám možnost
nahlédnout „pod pokličku“. Zatím nechci nic prozrazovat, ale rozhodně se máte na co
těšit. Kromě historického jádra, na které jste zvyklí, přibude řada novinek v doprovodném
programu, stejně jako vystoupení některých hvězd našeho hudebního šoubyznysu.
Za aktivní práci všem členům barchanické komise tímto děkuji.
Konkrétnější mohu být i u dalších událostí, které nás čekají a neminou. Můžete se k nám
připojit v rámci akce Čistá Vysočina, kdy chceme zbavit odpadků svahy na ulicí Údolní.
Pokud chcete něco udělat „pro Jemnici čištější“, pak se k nám připojte v sobotu 16. dubna
v 13:00 hodin na náměstí Svobody.
Nelze nezmínit významné datum 9. dubna 2016, kdy v zámeckém parku od 13:00
naplno vypukne eliminace v rámci kvalifikace na mistroství světa v kontaktních rytířských
soubojích.
No a klasikou je i pálení čarodějnic. V letošním roce navíc přibude kvalitní živá muzika
v podání Malé jemnické kapely.
Tak krásný duben všem.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 17. února 2016 (výtah z usnesení)
Rada města schválila:
- Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem
Husova 103, 675 31 Jemnice (dárce) a Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, klub Stonožka Ostrava o.s., IČ: 68308892, se sídlem Mitušova 1330/4,
700 30 Ostrava – Hrabůvka (obdarovaný) na dostavbu rehabilitačního centra
– výše daru 1.000 Kč.
- Výběr dodavatele pro nákup osobních automobilů pro město Jemnice, IČ:
00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Správu majetku města, s.r.o.,
IČ: 60731401, se sídlem Romana Havelky 994, 675 31 Jemnice v Jemnici v roce
2016, a to firmu AUTOSALON F3K, s.r.o., IČ: 26270382, se sídlem Spojovací
1338, 674 01 Třebíč.
- Záměr prodeje budovy včetně pozemku p.č. 1813/11 kultura zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 354 m2 za odhadní cenu a části pozemku p.č. 1813/4 kultura ostatní
plocha o výměře cca 1.000 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) za cenu
350,-Kč/m2 v k.ú. Jemnice s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem.
- Příkazní smlouvu č. 04-16-231 uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ: 00289531,
se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Energy Benefit Centre a.s.,
IČ: 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín spočívající
v poskytování služeb souvisejících s realizací akce – stavby „Snížení energetické
náročnosti Mateřské školy v Jemnici včetně výměny zdroje vytápění“.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330032512/001 uzavřenou mezi
městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a E.ON
Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice.
- Podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2016 z programu „Dotace pro jednotky
SDH obcí“, na nákup dopravního automobilu.
- Přidělení bytu č. 1 (2+kk) v ulici Na Předlískách 1152, a to na 1 rok
do 28.2.2017.
- Smlouvu o dílo na zápis do kroniky města Jemnice na rok 2016.
- Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, výroční
zprávu o činnosti Městského úřadu Jemnice v oblasti poskytování informací
za rok 2015.
- Navýšení počtu pracovníků městského úřadu na 23 s platností od 1.3.2016.
Rada města vzala na vědomí:
- Žádost o prodej části pozemku p.č. 975/4 kultura trvalý travní porost o výměře cca
165 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice.
- Odmítnutí převzetí přiděleného bytu č. 17 (4+1) Budějovická 753 v Jemnici.
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Žádost o prodej budovy včetně pozemku p.č. 1813/11 kultura zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 354 m2 a části pozemku p.č. 1813/4 kultura ostatní plocha
o výměře cca 1.000 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice.
- Výroční zprávu o činnosti Policie České republiky, obvodního oddělení Jemnice
za rok 2015.
- Návrh na prodej bytů ve vlastnictví města č.p. 1060 – 1063 na ulici Větrná.
Rada města neschválila:
- Přidělení bytu zbylým žadatelům.
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 975/4 kultura trvalý travní porost o výměře
cca 165 m2.
- Odkoupení dopravního značení od firmy VYZNAč s.r.o., Dopravní značení,
IČ: 01916297, se sídlem Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava pro zajištění uzavírky
komunikace v rámci historické slavnosti Barchan.
- Pronájem dopravního značení od firmy VYZNAč s.r.o., Dopravní značení,
IČ: 01916297, se sídlem Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava pro zajištění uzavírky
komunikace v rámci historické slavnosti Barchan.
-

Rady města Jemnice konané dne 9. března 2016 (výtah z usnesení)
Rada města schválila:
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330031238/001 uzavřenou mezi
městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a E.
ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice.
- Změnu provozu jízdy z obousměrného na jednosměrný na části ulice Husova
a změnu směru jízdy na ulici 28. října.
- Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace Památková obnova
a rehabilitace krovu a souvisejícího stropu zámku v Jemnici – 2. etapa mezi
městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a firmou
ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o., IČ: 60753013, Vítězslava Nezvala 56/68,
674 01 Třebíč.
- Smlouvu o dílo na restaurování sochy Panny Marie Bolestné v kostele sv.
Víta v Jemnici mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice a PhDr. Petrou Hoftichovou, IČ: 16051572, se sídlem Bozděchova
9, 150 00 Praha 5.
- Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici Větrná 1056 v Jemnici,
ke dni 30.4.2016.
- Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v domě zvláštního určení v ulici
Palackého 129 v Jemnici, ke dni 30.4.2016.
- Organizační řád Městského úřadu v Jemnici od 10.3.2016.
- Přidělení bytu č. 17 (4+1) v ulici Budějovická 753 v Jemnici.
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Přidělení bytu č. 2 (3+1) v ulici Větrná 1056 v Jemnici.
Přidělení bytu č. 13 (1+1) v ulici Budějovická 753 v Jemnici .
Pronájem části zámeckého parku mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem
Husova 103, 675 31 Jemnice a MFC Vysočina, se sídlem Heraltice 93, 675 21
Okříšky v termínu 8.-10.4.2016 za cenu 100 Kč.
- Smlouvu o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu) mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se
sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem
Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
- 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 Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11,
602 00 Brno.
Rada města vzala na vědomí:
- Návrh na stanovení kompetencí radě města při schvalování rozpočtových
opatření v níže uvedeném rozsahu a tento doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení:
„Zastupitelstvo města Jemnice stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
kompetence Radě města Jemnice ke schvalování a provádění rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu:
a) zařazení přijatých dotací bez ohledu na jejich výši.
b) zařazení výdajů plynoucích z přijatých dotací, v částce těchto dotací, bez ohledu
na jejich výši.
c) schválení rozpočtové úpravy na straně příjmů i výdajů do maximální výše
500.000 Kč v jednotlivých případech, aniž by se změnila výše schváleného rozdílu
mezi celkovými příjmy a výdaji.
Zastupitelstvu města bude každá taková změna dána radou města na vědomí
na jeho nejbližším zasedání. Zastupitelstvo města si zároveň vyhrazuje provádět
rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.“
- Rozpočtová opatření č. 1 na rok 2016, včetně finančních příspěvků (dotace, dary…)
subjektům uvedeným v příloze návrhu a tato doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
- Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina
mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice
a Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Rada města neschválila:
- Přidělení bytu zbylým žadatelům.
-
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Slovo hejtmana
Obdržel jsem dva zajímavé oficiální dopisy. První z nich obsahuje výzvu sportovců
a přátel sportu politikům České republiky. Podepsaní vrcholoví sportovci, většinou medailisté
z olympiád nebo mistři světa, v něm vyzývají k záchraně českého sportu. Píšou ve svém dopise
mimo jiné: „Proto apelujeme právě na politiky: změňte přístup k zdravému životnímu stylu
občanů České republiky a tudíž ke sportu jako jeho základu. A především dejte dětem více
peněz a nastavte systém financování sportu tak, abychom o peníze nemuseli prosit každý rok
zas a zas.“ Ve druhém dopise JUDr. Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, vyjadřuje
svou podporu této výzvě a obrací se především na média, aby pomohla v této věci.
Jde pochopitelně jako i v jiných obdobných kampaních jistě o dobrý úmysl a věc samotnou.
A následně hlavně o peníze. Ostatně i představitelé všech možných jiných oborů a profesních
odvětví jsou přesvědčeni, že by měli dostávat od státu na svou činnost více prostředků. Čímž
se nechci vyhýbat konkrétní reakci na tuto výzvu. S podporou sportu a jeho významem i jako
celoživotní amatérský sportovec a fanoušek souhlasím. Ale jsem přesvědčen, že i tato podpora
musí být systematická a stálá. A nejen nárazová a propagandistická v různých časech.
Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje sport hlavně mládeže. Celkem třináct sportovních
středisek pracuje s mladými talenty. Krajská centra atletiky, šachu, fotbalu, házené, lyžování,
moderní gymnastiky, ledního hokeje, volejbalu, stolního tenisu, orientačního běhu, plávání,
basketbalu a juda si rozdělí přes 4,5 milionu korun. Za jedenáct let kraj jednotlivým
svazům vyplatil bezmála 42 miliónů korun. Krajská podpora je zaměřena také na talenty
na gymnáziích se sportovní přípravou. Další finance na regionální sport jsou rozdělovány
v rámci grantů Fondu Vysočiny, a to na výstavbu a údržbu sportovišť (grantový program
Sportoviště 2016), na podporu jednorázových aktivit (Jednorázové akce 2016) nebo naopak
na rozvoj dlouhodobých sportovních činností (Sportujeme 2016). Sport má bezesporu
nezastupitelný význam v mnoha směrech – pro zdraví, pro aktivní vyplnění volného času, pro
formování morálně volních vlastností. Dodržování pravidel a respektování fair play přístupu
jsou dalším přínosem pro všechny, kdo projdou sportovními kolbišti. To jsou pro mne ty
podstatné argumenty ve prospěch potřeby podpory sportu na všech úrovních.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc únor hasiči evidují celkem 11 mimořádných událostí se zásahem jednotek požární
ochrany. Tento měsíc došlo ke 2 požárům a 9 technickým pomocím. 4. 2. byla jednotka HZS
Jemnice povolána k požáru odpadkového koše v Jemnici. Druhý požár byl hlášen 15. 2. v obci
Radotice. Zde došlo vinou technické závady k požáru osobního automobilu. Na zásahu se
podílely jednotky HZS Jemnice, JSDHo Jemnice a JSDHo Police.
nprap. Milan Šerka HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice
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Karneval v DDM

Letos jsme se všichni rozhodli slavit karneval společně s rodiči v DDM. Převlékli
jsme se do masek, namalovali jsme si na obličeje růžové tváře, červené rty, vousy a nosy.
Ustrojeni v maskách a nalíčeni jsme se odebrali na taneční parket. Karnevalové veselí
začalo průvodem masek a jejich představením.
Po zahájení už nám nic nebránilo, abychom to společně s dětmi, rodiči a prarodiči
pořádně roztočili. Rozmanité masky dováděly za doprovodu oblíbené hudby. Tanec
byl střídán se soutěžemi, do kterých se též zapojili rodiče i prarodiče. Balónkový tanec
vystřídal vláčkový, na hada, a nesmělo chybět ani oblíbené Kačátko. Děti střídaly tanec
s občerstvením, které jim připravily maminky. Byla to parádní zábava, ale jak je známo,
vše pěkné rychle utíká. Najednou tu byl konec karnevalu a závěrečná skladba – Jede, jede
mašinka… nás dovezla do šatny. Přišel čas odstrojit se, odlíčit a vydat se zpět do školky.
Karneval v DDM se všem velice líbil, a proto za rok opět nashledanou.
Děkujeme rodičům, že přišli a připravili dětem pohoštění. Poděkování patří paní
Furdanové a paní Fillové, že nám poskytly prostory, za vstřícnost a výbornou spolupráci.
Těšíme se na další akce a spolupráci s Vámi.
MŠ Jemnice, třída míčka Flíčka

Základní umělecká škola informuje
Ve školním roce 2015/2016 se v hudebním oboru ukázal větší zájem o nové studijní
zaměření - hra na kytaru, ve kterém se nyní vzdělává 7 žáků. Pro 17 žáků, jejichž věkový
průměr je 5 let, byl otevřen nový předmět Hudebníček. Zde se učí hravým způsobem
základním hudebním a rytmickým návykům. Tento předmět vede paní učitelka Hana
Ukašíková, která mu věnuje zcela zdarma svůj čas. Pro výtvarný obor byla zřízena nová
10 / Jemnické listy / duben 2016

učebna přímo na pobočce ZUŠ, ve které se nyní vzdělává 20 žáků ve dvou skupinách. ZUŠ
má dostatečné vybavení na to, aby si žáci vyzkoušeli a naučili nejrůznější techniky od kresby,
malby, grafiky, modelování, až po grafiku počítačovou. Do hodin výtvarného oboru nám
přibyl nový PC a žáci se budou učit ve speciálním programu upravovat své fotografie.
Díky nejrůznějším sponzorským darům (Nadace ČEZ a další) pracujeme i s neobvyklými
materiály. Oba obory se tedy vyučují pod jednou střechou. Pro zcela naplněnou kapacitu
školy byli další uchazeči o výtvarný obor a Hudebníček zařazeny do Spolku Art, který byl
za tímto účelem založen. Žáci mají stejné podmínky pro vzdělávání jako žáci školy.
Tento rok je zároveň velmi bohatý nejen na soutěže a přehlídky žáků, ale i na koncerty
a další akce. Rádi bychom se s Vámi podělili o některé z nich. Hned na začátku školního
roku se uskutečnil XXII. ročník mezinárodní mozartovské soutěžě ve hře na klavír Amadeus
Brno, ve které reprezentovala naší školu Elena Průšová (ze třídy paní učitelky Hany
Ukašíkové). Ve výtvarném oboru proběhla soutěž pro děti konaná Neviditelnou výstavou.
Čestné uznání obdržely 3 žákyně - Natálie Krulová, Natálie Michalová a Veronika
Pešková.
Vedle těchto soutěží se naši žáci účastní dubnové Krajské přehlídky „Mladý pianista
Jihlava“, na které si zahrají čtyři žáci z pobočky v Jemnici.
A co nás čeká ještě na poli kulturním? Vedle tradičních školních vystoupení, besídek,
vernisáží a veřejných koncertech, se v druhé polovině dubna uskuteční pro naše žáky velmi
zajímavý zájezd do Itálie, kde budou reprezentovat naší školu a varhanní koncert v Osové
Bítýšce. V rámci předmětu hudební nauka a hudebně-estetický seminář je uspořádán
dubnový zájezd do Janáčkova divadla v Brně na operu Carmen G. Bizeta. V samotné Jemnici
se v květnu uskuteční opět Hudební slavnosti, při nichž vystoupí žáci naší školy společně
s Naďou Urbánkovou. Z výše vypsaného vyplývá mnoho akcí, přehlídek, koncertů, které
by se neobešly bez spolupráce s rodiči našich žáků. Za to jim patří velké a upřímné díky.
Poslední novinkou v tomto roce na naší škole je pozice vrátné. Jejím úkolem je dohlížet
na bezpečnost žáků v prostorách školy. O tom, že se tato její činnost osvědčila, značí kladné
ohlasy rodičů a veřejnosti.
Závěrem bychom vás chtěli pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se
uskuteční v budově Základní umělecké školy ve středu 13. 4. 2016 od 14 do 17 hodin,
kde můžete získat podrobnější informace ohledně vzdělávání na naší ZUŠ a přijímacích
zkouškách pro příští školní rok 2016/2017. V tento den se také uskuteční v 17 hodin
reprezentační koncert žáků naší školy a výstava prací žáků výtvarného oboru.
Za ZUŠ Moravské Budějovice - pobočka Jemnice Bc. Josef Hofbauer     

Patrocinium
Patronem, tj. nebeským přímluvcem naší farnosti a města Jemnice se stal - zřejmě
nedlouho po kanonizaci - biskup Stanislav, národní světec Polska. Jeho život a mučednickou
smrt si letos zvláště připomeneme na Národní pouti v Krakowě v sobotu 28. května 2016.
K putování ve Svatém roce milosrdenství nás vyzval papež František a jeho pozvání
konkretizovali biskupové Čech a Moravy.
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Co víme a co bychom měli vědět o životě a smrti svatého Stanislava?
Narodil se v rodině venkovského šlechtice Szczepanowského dne 26. července
1030 v obci Szcezpanów, která se nachází východně od Krakowa. Už od dětství vynikal
mimořádným nadáním, a tak jej otec dal studovat. Nejprve pobyl v Hnězdně a později
na teologii v Paříži. O jeho skromnosti svědčí skutečnost, že po dosažení vysokoškolské
hodnosti říkal: „Není mně třeba titulu doktora, stačí mi, abych byl „doktus“, tj. vpravdě
učený.“ Svůj svobodný postoj k hmotným statkům ukázal tím, že majetek zděděný
po rodičích prodal a získané peníze postupně rozdával chudým. Jeho dům byl útočištěm pro
všechny potřebné a trpící. Na stále doplňovaném seznamu nuzných nechyběl žádný chudý
z okolí. Také neúnavně kázal Boží slovo a posiloval víru i mravy svěřených duší. Stanislav
vynikal nejen láskou k bližním a zbožností, ale i odvahou ve vztahu k mocným. Proto ho
krakowský biskup Zula již záhy jmenoval kanovníkem Krakowské kapituly a později, ač se
bránil, byl v roce 1072 ustanoven krakowským sídelním biskupem.
V té době byl polským králem Boleslav II., nazývaný Smělý. Ačkoliv byl ženatý
s ruskou kněžnou Věslavou, jeho vztah k ženám byl násilný a ponižující. Ignorance
a pohrdání veškerými pravidly mravnosti dosáhla vrcholu, když dal král unést na svůj hrad
Kristinu, manželku šlechtice Mstislava z Buženína a donutil ji stát se jeho milenkou. Dosud
ustrašená a umlčená šlechta si konečně dodala odvahy a žádala hnězdenského metropolitu,
aby domluvil násilnému panovníkovi. Metropolita však váhal; obával se hněvu prchlivého
krále. Boleslav však v tom čase již doma neměl stání a vydal se na válečné tažení do Ruska.
Po dobytí Kyjeva pokračoval i tam ve svých bezuzdných zábavách a k tomu strhl i důstojníky
svého vojska. Po vydrancování města a nekonečném hýření propadl nudě a rozhodl se vrátit
zpět domů. Svůj rozmařilý styl života však změnit nechtěl. Biskup Stanislav k tomuto
královu svévolnému jednání však mlčet nehodlal. Po několika výzvách k nápravě vyhlásil
nad nepolepšitelným panovníkem klatbu - zakázal mu navštěvovat bohoslužby a vstupovat
do chrámu. Král si to však líbit nenechal a vynesl nad biskupem ortel smrti. Stalo se tak
11. dubna 1079, když biskup Stanislav slavil bohoslužbu v kapli sv. Michala na Skalce
- nedaleko od Krakowského hradu. Sám král Boleslav vjel dovnitř na koni a vlastním
mečem biskupa Stanislava usmrtil. Papež Řehoř VII. vydal na krále klatbu a ten, vyhnán
i vlastním lidem, utekl do Uher ke svému strýci, králi Ladislavovi. U něho se však přijetí
nedočkal, a tak se z něho stal tulák bez přátel a bez domova.
Papež Inocenc 8. září 1253 prohlásil biskupa Stanislava za svatého v Umbrijském městě
sv. Františka v Assisi.
Biskup Stanislav patří k nejvíce uctívaným svatým Polska. Výročí 900 let od jeho smrti
si naši sousedé připomněli velkými oslavami v roce 1979.
Písmo svaté říká: „Drahocenná je v očích Božích smrt jeho věrných.“ Žalm 116,15.
Proto den smrti mučedníků je v církvi slaven jako Dies natalis - Den narození pro nebe.
Jejich cesta sice na zemi skončila, ale má své pokračování ve slávě Boží.
Oslavou vítězství života nad smrtí jsou také křesťanské Velikonoce. Veliká noc z Bílé
soboty do nedělní Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je Kristovým přechodem - PASCHOU z času do věčnosti. Tuto skutečnost slavíme i my. Ve křtu jsme totiž také „zemřeli a vstali
z mrtvých“ a tuto dobrovolnou - svatou smrt a zmrtvýchvstání každoročně obnovujeme.
Proč? Zemřít jednou provždy světu, tělu a ďáblu nadobro nelze. A právě zde se projevuje
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Boží milosrdenství zjevené v Ježíši Kristu: „On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe
a stal se člověkem.“ Díky tomu se můžeme stále znovu a znovu navracet ke křestnímu
prameni a opětovně se rodit pro nebe. Můžeme se zbavovat svých vin a těšit se ze vzkříšení
Krista v nás. Můžeme po každé svaté zpovědi volat: „Jsou zlámána moje pouta, splaceny
/ Kristem na kříži/ moje dluhy, odcházím do všech stran.“ Viz píseň itinerantů od A.Kika.
Můžeme zase volně dýchat, opět zakoušet štěstí svobody, radosti a pokoje.
Ježíš Kristus nevstal z mrtvých jen pro sebe, ale i pro Tebe a pro nás pro všechny.
A tak, než se jednou sejdeme v nebi, můžeme se díky Božímu milosrdenství znovu a znovu
navracet do Otcova domu - kostela či chrámu, kde se nám otevírá brána k návratu z hříchu
do svatosti. K opětovnému smíření s Bohem, se sebou a s bližními zvláště letos - ve Svatém
roce milosrdenství. Svatá brána nového začátku je otevřena dokořán na mnoha významných
místech ve světě a také v Krakowě, kam se chystáme putovat. Cíl ohlášené pouti je na místě,
kde též požehnaně působil - loni svatořečený papež Jan Pavel II. a kde svět vyzval k přijetí
milosti smíření a odpuštění vin sám Ježíš skrze zjevení sv. Faustině Kowalské, řeholnice
Kongregace Matky Božího milosrdenství.
Velikonoce jsou oslavou znovu obnoveného života. Proto vděčně děkujme za všechny
projevy Boží lásky a dobroty, kterými nás vrací zpět „do hry“ po všech našich přešlapech,
faulech i pádech a radostně pějme slavné Aleluja.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář     

Informace z Okresní hospodářské komory Třebíč
Možnosti odborného vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v rámci OP Zaměstnanost
Prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) se v průběhu roku
2016 otevře zaměstnavatelům hned několik možností, jak získat finanční prostředky
na zajištění vzdělávání svých zaměstnanců a zároveň prostředky na úhradu mzdových
nákladů vzdělávaných zaměstnanců. Jednou z takových příležitostí bude projekt „Podpora
odborného vzdělávání zaměstnanců II.“ (POVEZ II.) Realizátorem projektu bude Úřad
práce ČR. Podporováno bude obecné a v odůvodněných případech i specifické vzdělávání
v odborných kurzech. Žádat o tyto finanční prostředky mohou zaměstnavatelé a OSVČ bez
ohledu na obor své působnosti či velikosti podniku. Finanční podpora může dosáhnout
až 100 % způsobilých nákladů (resp. 85 % v případě vzdělávacích aktivit a 100 %
v případě mzdových nákladů). Příjem žádostí bude spuštěn v prvním čtvrtletí roku 2016
(pravděpodobně 31. 3. 2016)
http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii
Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického
stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být
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provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti
nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok
totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel
nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje,
která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, přičemž proškolování
těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR
a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské
techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly
technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých
osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.
Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Petra Valová, projektový manažer, OHK TŘEBÍČ

Streetwork ve středu od STŘEDu
Díky finanční podpoře města Jemnice pokračuje od poloviny února
znovu nízkoprahová terénní služba pro děti a mládež s názvem Streetwork
Jemnice. Na realizaci se podílí organizace STŘED, z. ú. Tento typ služby
se v Jemnici realizuje už po třetí. V roce 2011 byla zjištěna její potřebnost
pomocí tzv. monitoringu (sledování rozhovorů s dětmi a mládeži,
jemnickými subjekty, či širokou veřejností), kde se ukázalo, že mladí lidé
mají zájem se potkávat s pracovníkem a mají také zájem řešit svoje životní situace.
Streetwork je služba pro mladé lidi, zejména od 13 do 20 let, kteří tráví svůj volný čas
hlavně venku, zažívají situace, se kterými si třeba nevědí rady, chtějí si s někým „pokecat“,
mají nápady, nudí se, nebo třeba také potřebují radu. Nízkoprahová v jejím názvu znamená,
že má tzv. nízký práh, tudíž není náročná cesta k tomu ji využívat. Mladí lidé se nemusí
registrovat, nemusí uvádět svoje osobní údaje a nemusí se bát toho, že to co řeknou
pracovníkovi, se dostane k někomu dalšímu = pracovník má mlčenlivost.
Streetworker je mladým lidem k dispozici vždy ve středu od 13:30 do 17:30 fyzicky
v Jemnici, kdy se pohybuje po ulicích, parcích, prostě místech, kde se nachází mladí lidé.
Zde s nimi vede rozhovory. Mladí lidé mají také možnost využívat poradenství a celkově
komunikaci s pracovníkem přes sociální síť facebook. Zde je pro mladé lidi z Jemnicka
vytvořen profil Pracovník Streetwork Jemnice.
Za STŘED, z. ú. Jiří Dvořák, DiS.
– streetworker v Jemnici a sociální pracovník STŘED, z. ú.
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Loni zemřelo při dopravních nehodách pět chodců
S reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů
KRAJ VYSOČINA – Za první dva měsíce letošního roku jsme v našem kraji
dokumentovali celkem třináct dopravních nehod s účastí chodců. Osm dopravních nehod se
stalo ve dne, zbývající v noci za snížení viditelnosti. Šest dopravních nehod chodci zavinili.
Sedm nehod se stalo na přechodu pro chodce. Jeden chodec při letošních dopravních
nehodách zemřel, tři chodci byli těžce zraněni a jedenáct dalších chodců utrpělo lehké
zranění. V této souvislosti je zapotřebí znovu připomenout, že od 20. února letošního roku
je v účinnosti novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tato novela kromě
jiného přináší novou povinnost pro chodce. Jde o povinnost užití reflexního prvku při
nedostatečné viditelnosti.
Jde o povinnost, která výrazně přispívá ke snížení rizik střetů osob s vozidly na místech,
která jsou nedostatečně osvětlena a zároveň na nich chybí chodník. Užitím reflexního
prvku nebo oděvního prvku s reflexními doplňky se dosáhne významného zviditelnění
chodce, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu.
S reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů, takže řidič má možnost
adekvátně zareagovat. Reflexní prvek, umístěný na viditelném místě, musí mít od soboty
každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci,
na níž není chodník ani veřejné osvětlení.
Novelizované ustanovení zní: Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti
po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je
povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné
pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Za nesplnění povinnosti dané
novelizovaným zákonem lze uložit blokovou pokutu až 2 000 korun.
Bezpečnost chodců se dlouhodobě řadí v Kraji Vysočina mezi priority dopravních
policistů. Dopravní policisté a policisté z oddělení tisku a prevence se proto v současné
době na chodce snaží působit především preventivně. Pokud policisté zjistí, že se chodec
dopustil přestupku, bude tento přestupek řešen domluvou a chodec bude upozorněn
policistou na novou povinnost danou zákonem.
Statistiky dopravní nehodovosti v oblasti střetů vozidel s chodcem nejsou v Kraji
Vysočina nijak příznivé. V roce 2015 policisté v našem kraji vyšetřovali cellem 119
dopravních nehod, při kterých byl jedním z účastníků chodec. Pět chodců při loňských
nehodách zemřelo, šestnáct jich utrpělo těžké zranění a dalších 83 jich bylo zraněno lehce.
Pouze dvanáct chodců vyvázlo ze střetu s vozidlem bez zranění. V sedmnácti případech byl
chodec - účastník dopravní nehody - pod vlivem alkoholu.
Čtyři z pěti tragických nehod se loni staly za snížené viditelnosti – tedy časně ráno
nebo v podvečer. Tři tragické nehody se staly na vyznačeném přechodu pro chodce
– v Pelhřimově, Třebíči a Žďáře nad Sázavou. Dva chodci loni zemřeli při nehodách,
které měly podobný scénář. V obou případech šli chodci mimo obec po okraji silnice
a projíždějící řidiči je přehlédli. Loni v prosinci zemřela na následky střetu s osobním
vozidlem teprve patnáctiletá dívka. Nehoda se stala na silnici u Ledče nad Sázavou.
Vyšetřování této tragické nehody není ještě ukončeno, ale s největší pravděpodobností řidič
osobního vozidla přehlédl skupinku tří chodců, kteří šli po okraji silnice. Následky nehody
byly fatální - dívka na následky těžkých zranění zemřela.
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Pravidla pohybu chodců po komunikacích upravuje zákon o provozu na pozemních
komunikacích. Chodec musí užívat především chodník a tam, kde chodník není, se chodí
po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít v těchto případech
nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti nebo v nebezpečných a nepřehledných
úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. V této souvislosti je zapotřebí připomenout, že
velice důležité pro bezpečnost chodců je, aby byli zřetelně a včas vidět. Zejména za snížené
viditelnosti je důležité, aby chodci používali vhodné oblečení s reflexními prvky, které
zvyšují jejich viditelnost zejména pro řidiče motorových vozidel, což nyní nově upravuje
zákon o provozu na pozemních komunikacích.
Loni se stalo v Kraji Vysočina 40 dopravních nehod přímo na přechodu pro chodce.
Chodec je povinen při přecházení vozovky použít přechod pro chodce vždy, když je od něho
vzdálen do padesáti metrů. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Mimo přechod pro
chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na komunikaci
se chodec musí přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejít. Chodec smí přecházet
vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí
jejich řidiče náhlé změnit směr nebo rychlost jízdy. Dále nesmí vstupovat na přechod pro
chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Jakmile vstoupí chodec
na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo
zdržovat. Chodec také nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.
Dopravní nehody chodců v Kraji Vysočina v roce 2015 (od 1. ledna do 31. prosince)
celkem

usmrceno těžce zraněno

lehce zraněno

bez zranění

chodci celkem

119

5

16

83

12

na přechodu pro chodce

40

0

8

23

2

v těsné blízkosti přechodu
pro chodce

2

0

0

0

0

chodec viník

24

0

3

32

4

chodec alkohol

17

0

1

14

2

přecházení mimo přechod
pro chodce

25

1

2

20

2

Dopravní nehody chodců v Kraji Vysočina v roce 2014 (od 1. ledna do 31. prosince)
lehce zraněno

bez zranění

chodci celkem

celkem
129

3

19

95

12

na přechodu pro chodce
v těsné blízkosti přechodu
pro chodce
chodec viník

33

0

8

23

2

0

0

0

0

0

39

0

3

32

4

17

0

1

14

2

25

1

2

20

2

chodec alkohol
přecházení mimo přechod
pro chodce

usmrceno těžce zraněno

por. Mgr. Tomáš Procházka, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
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Služby LPS stomatologické - 2. 4. - 30. 4. 2016
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
2.4.

so MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. Oslavou

568 620 248

3.4.

ne MUDr. Šabrňák Petr

MUDr. Petr Šabrňák s.r.o,
Jungmannova 116/18

Třebíč

568 844 350

9.4.

so MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. Oslavou

568 620 248

10.4.

ne MDDr. Vodička Petr

MUDr. Štěpánek Aleš,
Na Potoce 78

Třebíč

568 844 102

16.4.

so MDDr. Vodička Petr

MUDr. Štěpánek Aleš,
Na Potoce 78

Třebíč

568 844 102

17.4.

ne MUDr. Machová Eva

23.4.

so MDDr. Blažek Jan

24.4.

ne MUDr. Tomková Alena

30.4.

so MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. Oslavou

568 620 248

Sv. Čecha 840/39

Třebíč

568 844 002

Tomková  - dent s.r.o,
Vltavínská 1346

Třebíč

568 844 296

Husova 898

Náměšť n. Oslavou

568 620 248

Bc. Veronika Ramachová

Proč jsme vlastně na světě?
Na Horních valech, mezi dolní a spodní cestou je lavička zrobená z půlky kmene. Stojí
na okraji svahu, 20 m pod ní vede hlavní tah přes Jemnici, za silnicí je supermarket Penny. Už
ani nevím, jak dlouho jsem tam toho večera seděl. Pode mnou projížděla auta, některá mířila
na parkoviště, které bylo, jako obvykle v tuto dobu, plné rušného hemžení.
Zničehonic, na příčinu si už nepamatuji, mě zaskočila představa neskutečnosti. S hrůzou
jsem si uvědomil, že ani netuším, proč jsem na světě. Člověk by to zřejmě vědět měl, říkal
jsem si. Možná jsem to kdysi věděl, teď však jsem si to už za žádnou cenu nedovedl vybavit.
Kolik z těch lidí dole, co tam po celodenní šichtě vesele nakupují, by to dokázalo líp než
já? Možná si ale za celý život dotyčnou otázku nepřipustili. Zdá se, že jim to nechybí: ráno
vstávají, chodí do práce, platí daně, starají se o děti a vnoučata, věnují se koníčkům, na dušičky
zanesou na hřbitov květiny a občas si zajedou k moři, či na lepší do hospody.
Jistě, najdou se i takoví, není jich moc, kteří důvod své existence znají, nebo to alespoň
budou tvrdit. Náš starý katecheta to ještě míval jasné: abychom se řídili přikázáními, a tak
přišli do nebe. Když ho vystřídal agitátor, zněla odpověď trochu jinak: abychom celoživotním
úsilím přispěli ke vzniku ideální společnosti. Dneska jako by tyto odpovědi přestávaly platit.
Až na těch pár přesvědčených o svém mimořádném poslání. Od počátku sní o tom,
jak budou slavní, až zachrání lidstvo, když už ne celé, tak aspoň jeho nejbližší část. Pokud
jim to ostatní uvěří, zalévá je zvláštní pocit štěstí. Můžou si dát do erbu čestné heslo Jana
Lucemburského: sloužím. Běda však, když jim osud zkříží plány a oni nemají dost síly a vůle
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se mu postavit. Bezradně hledí kolem, žalují, motají se jako lodičky bez kormidla. Otázka,
proč jsem na světě, stojí v základech jejich životního projektu. Ale projektanti jsou konec
konců pouze oni sami.
Běžně potkáváme sběratele, jejichž životním projektem je vlastnit věci. Smysl života berou
coby rozmnožování majetku. Čím víc věcí mám, tím budu mít větší váhu a budu spokojenější.
Dobře známe i osoby toužící po jediném: mít moc nad druhými. Pocit moci jim nahrazuje
veškerá další potěšení.
S troškou štěstí najdeme tu a tam člověka, co žije výhradně v přítomném okamžiku.
Takový tulák po vesmíru. Nelituje zanedbaných příležitostí. Nestará se, co bude za týden,
jeho zájem se soustředí na to, co je dnes. Vítá každé nové dobrodružství. To o něm říká bible:
raduje se s radujícími, pláče s plačícími. Na kariéru nehledí, na povinnosti se nevymlouvá.
Pomůže, kde je potřeba, aspoň slovem či laskavým pohledem. Občas se rozzlobí, nedovede se
však mstít. Rád bych uvěřil, že právě takový člověk našel ten nejlepší důvod k životu.
Nevím ale, zda všichni lidi jsou doopravdy tak šťastni, jak se tváří. Jaké asi vypadají jejich
sny? Možná mají strach před něčím, o čem nevědí a před čím zavírají oči. Pochopili, že i oni
jednoho dne umřou? Smíření se s vlastní konečností je ta nejtěžší zkouška životního projektu.
Před rokem jsem na kousek dál na Horních valech hovořil se starší paní, o které jsem
si myslel, že už žije převážně ze vzpomínek. Obdivoval jsem její parádní paměť, s níž mi
vyprávěla události z mládí. Nohy jí už neslouží, jak by chtěla, většinou sedí, nebo se opírá
o dvě hůlky. S námahou dojde do kostela. Ale využívá každého příznivého počasí ke kontaktu
s lidmi. Kdo jde kolem, usměje se, pozdraví, prohodí s ní pár slov. Otázku, proč je na světě,
bych se jí položit neodvážil.
V rozhovoru s ní jsem poznal, že ptát se, proč jsme na světě, nemá cenu: teoretická odpověď
nic nevyřeší. Buď je to pouhá intelektuální hra, nebo smutný příznak toho, že strádáme, že
nám něco chybí. Kdo marně pátrá po smyslu své existence, a přitom není schopen vidět pádné
důvody ve svém nejbližším okolí, je vlastně už napůl slepý. I tady v zapadlé Jemnici by se
našlo tolik podnětů, že celý den, ba celý život, by na ně byl krátký. Kdo je opravdu na světě,
ten ví proč a nemusí se ptát. A kdo to neví, tomu ani poučky nepomůžou.
Milan Růžička

Víte, že...
Vraťme se ještě jednou ke starým pohlednicím z roku 1901 a 1905, na kterých je část
Jemnice-Podolí. První zachycuje tzv. Podolské náměstí, hlavně jeho pravou část k mostu.
Poznáváme jeho pravou část, jednopatrovou hospodu a v pozadí bývalou hospodu, která
byla zbořena v roce 1959 – 1960. V poslední době sloužila jako sklad umělých hnojiv
JZD Jemnice. V prostoru byly postavený garáže. Restaurace v Podolí byla postavena
kolem roku 1926 panem Zásmětou. Vedle vchodu do hospody byl vchod do prodejny
masa, protože pan Zásměta byl řezník.
Vlevo je zábradlí cesty k jednotlivým domům. Teprve později byla otevřená strouha
po položení rour zasypána po svedení vody do Želetavky. Otevřená strouha vedla až
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k rybníku „Anděláku“, odváděla vodu z této části Jemnice. Svedena do kanalizace byla
postupně po celé délce.
Na druhé pohlednici je zachycena (rok 1905) Želetavka, její levá strana s původními
domy. Široké koryto mělké Želetavky, neupravené nábřeží, ale i kostel sv. Jakuba
připomíná, že Podolí bylo samostatnou součástí Jemnice. Mělo svoji samosprávu a bylo
zcela nezávislé na městu až do 25. 6. 1924, kdy výnosem FŘ Brno došlo ke sloučení
Jemnice, Podolí a Židovské obce. Tím byla vytvořena Jemnice vlastně jako celek. Dnešní
název Na Podolí nahradil dříve používaný název nábřeží Boženy Němcové, používaný
do provedené regulace Želetavky v roce 1960 – 1963. Název ulice Boženy Němcové
získala jedna z ulic bývalé Dvořákovy čtvrti. Podolí bylo vlastně nejstarší částí Jemnice,
dnes trochu opomíjené, i když v poslední době se zde daří rozšiřovat služby, které využívá
celá Jemnice.
A tak až budete mít čas, podívejte se do této zajímavé části Jemnice, ulice Pod Jandovem,
Údolní, jděte Starou cestou, Na Pořadí, Želetavskou, Žižkovou, Červenomlýnskou
k Červenému rybníku, cestou k bývalému muničnímu skladu, dále lesem a budete
překvapeni pohledem od Městského lesa směrem k jihu a západu na panorama našeho
města. Při procházce uděláte i něco dobrého pro své zdraví. Zjistíte, že „všude dobře,
doma nejlépe“. Hodně zdraví!
Vladimír Hrbek

Kulturní přehled
2. 4. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy Cooper, Tuzemáček párty

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.: 608823127
- 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

9. 4. 2016
21.00-05.00

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

Burza jarního a letního ošacení, obuvi, sportovního a spotřebního zboží
		
Výběr zboží: 14. - 15. 4. 2016 (čtvrtek 8.00 - 16.00, pátek 8.00 - 12.00)
		
Prodej zboží: 18. - 19. 4. 2016 (pondělí 8.00 - 16.00, úterý 8.00 - 12.00)
		
Výdej neprodaného: 20. 4. 2016 (středa 8.00 - 15.00)
		
- pořadatel DDM Jemnice
15. 4. 2016
19.00 hodin
		

Jarní rautové hody
- Restaurace U Svatého Víta
- neomezená konzumace, teplý a studený raut, živá hudba - klavír
a housle
- Prvních 100 piv Kozla 11° za ½ ceny

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

16. 4. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys, Pilsner party

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

23. 4. 2016

XXIII. ročník Jarního pochodu k příležitosti Dne Země
- trasy 10, 15, 25 a 40 km
- start od 8.00 do 10.00 hod. u skautské klubovny na dopravním hřišti
- startovné 30 Kč, 20,- Kč pro účastníky s vlastními turistickými holemi
- pořadatel Junák – český skaut, středisko Jemnice, z.s.

23. 4. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy Cooper, Ponožková párty

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
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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

30. 4. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt, Slet čarodějnic

1. 5. 2016
		

Jízda výletního vlaku – Prvomájové jízdy
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

8. 5. 2016

Zahájení turistické sezóny 2016
- dětské hřiště Panenská
- prezentace Jemnického mikroregionu a Regionu Renesance,
představení soutěže Hurá po Vysočině,
doprovodný program pro děti (skákací hrad, soutěže,…),
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci

		
		
14. 5. 2016
8.00 hodin
		
		
		

Dětské rybářské závody
- zámecký rybník v parku, startovné 50,- Kč
- závodů se mohou zúčastnit děti do 15 let
- pro soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny a občerstvení zdarma
- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice, www.mrs.jemnice.cz

15. 5. 2016
6.00 – 7.00
7.00 hodin
		
		

Rybářské závody O putovní pohár Barchanu
- losování stanovišť
- začátek, zámecký rybník v parku, startovné 300,- Kč
- občerstvení zajištění
- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice, www.mrs.jemnice.cz

15. 5. 2016
15.00 hodin

Včelí medvídci zpívají
- divadelní pohádka pro děti
- kino Jemnice, vstupné děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

		
20. 5. – 9. 6.

Výstava Zmizelí sousedé
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

21. 5. 2016
9.00-16.00
		
		

O májovou korunku DDM Jemnice
- VII. ročník nepostupové soutěže mažoretek
- doprovodný program, občerstvení zajištěno
- areál sokolovny, pořadatel DDM Jemnice
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21. 5. 2016
		
		

Beseda s Lucií Pyskatou o dějišti jaderné katastrofy v Černobylu
- městská knihovna Jemnice
- pořadatel město Jemnice

26. 5. 2016
16.00 hodin

Beseda s Mgr. Martinem Štindlem
- téma: Židé v poddanských městech západní Moravy
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

28. 5. 2016
		

Jízda výletního vlaku – Pohádkový vlak
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

28. 5. 2016
15.00 hodin

Den dětí v Jemnici
- zámecký park u DDM
- pořadatel: spolek Mladí za rozvoj Jemnice

28. 5. 2016
		

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

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 sobotu 2. dubna 2016 v 16.00 hodin na zámku. V případě
nepřízně počasí se schůzka uskuteční ve vestibulu KD Jemnice.
Odbor kultury města Jemnice

Večer s Martinem Zounarem a Martinou Randovou
Večer 15. dubna bude patřit těmto dvěma známým hercům, které určitě všichni znáte z velmi
úspěšného seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. Komediální dvojice MUDr. Bohdan „Bobo“ Švarc
(Martin Zounar) a Heluš Otradovská (Martina Randová) prožívali po seriálové svatbě doslova
peklo na zemi. Společně nám povypráví o seriálových postavách a zajímavých historkách nejen
z tohoto seriálu. Pojďte strávit páteční večer zase trochu jinak a přijďte se pobavit do jemnického
kinosálu. Předprodej vstupenek v TIC Jemnice od 21. 3. 2016 za cenu 150,- Kč.
Veronika Kubáčová, DiS., odbor kultury
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Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
před nedávnem jsme dostaly v knihovně zajímavou nabídku na uspořádání přednášky
na téma „Rakovina a záření kolem nás“ Ing. Pavla Kavříka. Domníváme se, že toto téma
mnohé z Vás osloví a uvítáte možnost dozvědět se nejen, co jsou geopatogenní zóny, co
je technické záření a jak negativně působí na naše zdraví a proč v současné době narůstají
počty různých nemocí, ale i odpovědi na všechny Vaše otázky související s tématem.
Přednáška se uskuteční v pondělí 18. dubna 2016 v 17:00 hodin a vstup je zdarma.
Z nových knih:
Saudková Sára – Ta zrzavá
Brutálně upřímná až sarkastická zpověď od raného dětství po dospělou současnost.
Skutečnost a fikce...
Geislerová Aňa – P.S.
Deník herečky zachycuje všední život i záblesky střeženého soukromí.
Fuchsová Irena – Co žena nikdy neřekne a muž neudělá
Převážně úsměvné příběhy na téma soužití mužů a žen.
Pawlowská Halina - Manuál zralé ženy
Kniha povídek o lásce, rodině a o ženách, které umí žít, navzdory tomu, co je potká.
Chamberlain Mary - Švadlena z Dachau
Osudy mladé anglické švadleny, jejíž sen o módním salónu zničila druhá světová válka.
Jaganjac Edo – Sarajevská princezna
Osud malého děvčete těžce zraněného v roce 1993 při ostřelování Sarajeva.
Čermák Bedřich – Máme doma feťáka, abeceda osudů
Autor podává základní informace o problematice drogové závislosti spolu s osobními příběhy.
Připravujeme:
Duben - beseda pro I. stupeň ZŠ Lubnice
Duben – beseda pro 1. ročník ZŠ Jemnice
21. května 2016 – beseda s Lucií Pyskatou o dějišti jaderné katastrofy v Černobylu
Pracovnice knihovny

Jarní pochod ke Dni Země
V sobotu 23. 4. 2016 se v Jemnici uskuteční již XXIII. ročník tradičního Jarního pochodu
k příležitosti Dne Země (22.4.).
Vybírat můžete z tras 10, 15, 25 a 40 km, které vás provedou přírodními krásami v okolí
Jemnice. Start bude probíhat od 8.00 do 10.00 hod. u skautské klubovny na dopravním hřišti
(u autobusového nádraží). Na startu i během trasy pro Vás budou připraveny zajímavé hry
a soutěže o ceny. Zpřístupněna bude také věž kostela sv. Stanislava. V cíli nebude chybět
ani zasloužené občerstvení. Startovné je 30 Kč za účastníka (pro účastníky s vlastními
turistickými holemi je startovné sníženo na 20 Kč).
Těšíme se na Vaši účast.
Junák – svaz skautů a skautek ČR,  středisko Jemnice
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Jemničtí ochotníci připravili další hru

Po velkém úspěchu jemnických divadelních ochotníků v minulém roce se už diváci
nemohou dočkat jejich dalšího vystoupení. A konečně je to tady!
Divadelní spolek NKN (Nezávislý klub nadšenců) pod vedením režisérky Mgr. Václavy
Malotínové nastudoval pro diváky hru Jaroslava Koloděje „Postel pro anděla“. V současné
době herci dolaďují poslední nedostatky, připravují kulisy a zvykají si na jeviště v kulturním
domě. V této komedii diváci uvidí 8 herců: Danu Babišovou, Petra Kadrnožku, Alenu
Drachovskou, Bc.Terezii Malotínovou, Martina Rišku, Martina Muchu, Broňu Hedbávnou
a Luboše Šálka. Nápovědu poskytuje Renata Matějková a Marie Vychytilová ml. Kulisy
navrhla Mgr. Dagmar Otáhalová, kostýmy andělů ušila Irena Dvořáková, techniku zajišťuje
Jitka Kadrnožková a Václav Babiš.
Z komedie „Postel pro anděla“ si můžete odnést poučení, že není radno střílet Pánu
Bohu do oken. Hlavní hrdina Ludvík Mysliveček se navrací ve značně podroušeném stavu
z honu a jen tak pro radost si vystřelil do vzduchu. Jenže právě tam v té době poletoval
jeho anděl strážný Zvoníček. A tak Ludvíku Myslivečkovi začínají potíže, musí se totiž
postarat o postřeleného anděla strážného. Na radu se vypravil k zvěrolékaři i k panu farářovi
a ke všemu musí vše tajit před manželkou, která má plnou hlavu vdavek jejich dcery Diany.
Tak vznikají ty správné scény pro dokonalou veselohru. Já věřím, že se my, diváci, opět
dobře pobavíme.
Členové divadelního spolku děkují všem, kteří jim poskytli azyl ke zkoušení. Nejprve
paní Jaroslavě Furdanové, vedoucí DDM Jemnice, kde mohli v teple realizovat ty první
tzv. čtené zkoušky. Později jim vyšel vstříc majitel restaurace V Podolí pan Aleš Kasal, kde
nacvičovali první scény. Poslední měsíc po domluvě se starostou města Ing. Nevěčným se
scházeli v kulturním domě.
Vážení, za všechny členy divadelního spolku, si dovoluji Vás pozvat na první představení
hry Jaroslava Koloděje „Postel pro anděla“, které se uskuteční 24. dubna 2016 v 18, 30 hod.
v kulturním domě v Jemnici.
Jana Jánská
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Středověká mlata opět v zámeckém parku

Po více než půl roce zažije zámecký park opět pořádnou porci středověkého boje. MFC
Vysočina ve spolupráci s městem Jemnice a dalšími pro vás připravují 2. kolo eliminačního
turnaje pro Bitvu národů 2016. MFC Vysočina se bude snažit upevnit svoji vedoucí pozici
a zajistit si tak nejlepší výchozí bod pro mistrovství světa, které se letos uskuteční v květnu
opět v Praze. V podzimním kole konaném na severu Moravy v Ostravě dokázali domácí
borci vybojovat první příčku, takže se dá očekávat, že budou chtít pokračovat ve velmi
slibně rozjeté sezóně. V průběhu zimy se však všechny kluby, které přijedou do Jemnice,
pilně připravovaly a bude to tak pro bojovníky MFC Vysočiny velká výzva. Zvláště pak
nově vzniklý klub Pragae Meretrices, složený ze silných a zkušených bojovníků, má velkou
šanci domácí potrápit. Navíc druhý moravský tým Moravia má možnost promluvit silně
do celkového pořadí a zamíchat tak kartami v osudí reprezentace. Přijďte nás proto podpořit
9. dubna 2016 od 13:00 na tradiční místo do zámeckého parku a jistě nebudete litovat.
Opět se budou tříštit štíty, lámat meče a prohýbat přilby.
Za MFC Vysočina Josef Pohl.

Turnaj v mariáši O pohár starosty SDH
V sobotu 20. 2. 2016 proběhl v restauraci Na Podolí již 10. ročník turnaje v karetní hře
v mariáši. Letošního ročníku se účastnilo 17 hráčů. Hrála se čtyři kola, každé kolo po dobu
jedné hodiny. Po ukončení poslední herní hodiny rozhodčí spočítali body u jednotlivých
hráčů a bylo stanoveno pořadí.
Výsledky na medailových pozicích jsou následující:
1. místo pan Protivínský
2. místo pan Oulehla z Jemnice
3. místo pan Nevoral
Za SDH Jemnice Milan Šerka.
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Sobota, neděle jsou
víkendové dny,
rodina společně
zasedne k snídani.
Kafíčko na stole
pěkně voní,
křupavý rohlíček
neuškodí.
Děti se napijí
dobrého mlíčka,
aby jim zčervenala líčka.
Babička si rohlík nadrobí,
protože zuby už jí tak neslouží.
Aby si víkendu pěkně užili,
na výlet společně se vydají.

Marie Čurdová

Vzpomínka
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát
Takoví lidé by neměli umírat
Dne 27. 4. 2016 uplyne 5 smutných let od úmrtí
pana Zdeňka Vevery z Jemnice
S láskou stále vzpomínají manželka Marie, syn Petr
s rodinou a syn Zdeněk
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi

Vzpomínka

Hvězdy Ti nesvítí,
sluníčko nehřeje,
už se k nám, maminko, nevrátíš,
už není naděje
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Dne 21. dubna 2016 vzpomeneme na 5. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Marie Fučíková z Jemnice
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami

Vzpomínka

Jak tiše žil,
tak odešel

Dne 19. dubna vzpomeneme
13. smutné výročí úmrtí mého milovaného
manžela pana Františka Musila z Jemnice

S láskou a úctou vzpomíná manželka Květoslava,
synové František a Jiří se svými rodinami
a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Už nikdy Tvá ústa nepromluví, ruka nepohladí,
jen slza v oku, v srdci žal,
co drahého bylo, Bůh si k sobě vzal
Dne 29. března 2016 uplynulo 15 smutných let,
kdy nás ve věku 55 let
navždy opustila manželka, maminka a babička
paní Marie Krejčí z Jemnice
S láskou vzpomínají děti Petr, Lenka, Martina

Vzpomínka
Dne 4. dubna 2016
vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky
paní Emílie Nevěčné z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje syn Miloslav s rodinou

Vzpomínka
Dne 24. ledna 2016 uplynuly 4 roky,
kdy nás navždy opustil
náš bratr a strýc
pan Karel Křivan z Jemnice
Vzpomínají rodiny Tomákova a Lukšova
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Vzpomínka
Dne 29. března 2016 uplynuly 4 roky,
kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička
paní Anna Křivanová z Jemnice
Stále vzpomíná dcera Ivana s rodinou
a vnoučata Martin, Tereza a Roman

Vzpomínka
Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát
a s láskou na Tebe vzpomínat
Dne 25. dubna 2016
vzpomeneme třetí smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný bratr a strýc
pan František Jobbagy z Jemnice
S láskou vzpomíná sestra Marie Andělová s rodinou
a neteř Kateřina Škodová s rodinou

Vzpomínka
Očím jsi odešel,
v srdci jsi zůstal
Dne 21. 4. 2016 uplyne
5. smutné výročí
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk Pecha
z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje rodina
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KVĚTÁK CUP - nohejbalový turnaj - 12. 3. 2016 Jemnice

Petr Kašparides „50“

základní skupina A

družstvo

Panikáři
Lhotice
Jemavate II.
č.112
Opičáci
Slavoj

Hlavní partneři turnaje:
Aleš Kasal - provozovatel restaurací
Jan Šplíchal-svářečské, instalatérské
práce, dozory
Partneři turnaje: SMM Jemnice s.r.o.,
Jemča Jemnice a.s., Betony Ježek,
Čechomor s.r.o., Binder-Pánek,
Kaufland Jemnice,
BIO Obchod - Lenka Vyhnálková, Aleš
Jedlička, Milan Jahoda,
Zdeněk Tesař, zemědělec A. Tichý,
Petr Finda, Miroslav Fiala, Oldřich
Zabloudil, Hotel,Stadion“ Dačice

základní skupina B

body pořadí

10
8
6
4
2
0

čtvrtfinále

ve skupině
1.
2.
3.
4.
5.
6.

družstvo

Sebranka
SDH Mladoňovice
Kotelníci
Nidrc team
Jemavate I.
Grand

body

10
8
6
4
2
0

semifinále

Panikáři
Nidrc team

2
1

Panikáři
SDH Mladoňovice

0
2

SDH Mladoňovice
Jemavate II.

2
0

Kotelníci
Sebranka

0
2

Kotelníci
Lhotice

2
0

o 3.místo

č.112
Sebranka

0
2

Panikáři
Kotelníci

0
2

finále
SDH Mladoňovice
Sebranka

0
2

pořadí
ve
skupině
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konečné pořadí v turnaji:
1. Sebranka
2. SDH Mladoňovice
3. Kotelníci
4. Panikáři
5. Lhotice
6. Jemavate II.
7. č.112,
8. Nidrc team,
9. Jemavate I.,
10. Opičáci,
11. Slavoj
12. Grand		

Aleš Jedlička
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Českomoravská myslivecká jednota
Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
Střelecká sekce Dačice
Město Dačice
pořádají

Střeleckou soutěž družstev v brokovém víceboji
pod záštitou starosty Města Dačice
2016
XII. ročník
Střelnice Dačice – Zahrádecký les

7. května 2016 od 10:00 hodin
Časový pořad soutěže:
9:00 – 10:00		
registrace družstev, prodej položek, kontrola dokladů
10:00 – 10.10		
slavnostní zahájení
10:20 – 14.00		
střelby disciplín LB; LK; Z+T
14:15			
vyhlášení výsledků, předání cen
Podmínky soutěže:
- Závazná přihláška a registrace družstva bude na střelnici do 9:45 hod.
- Doklad o pojištění, platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Cena položky pro tříčlenné družstvo členů ČMMJ = 1.500 Kč
Organizační výbor:
ředitel: 			
Bohuslav Ferdan
hlavní rozhodčí: 		
Jan Láník st.
rozhodčí: 		
Jan Láník st.; Jan Láník ml.; Karel Štibich; Jaromír Beneš;
			
Miroslav Ferdan; Ladislav Říha; Bohuslav Ferdan
jednatel: 		
Milan Navrátil
zbrojíř: 			
Petr Novák
lékař: 			
MUDr. Ivana Kelblerová
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Propozice soutěže a organizace:
Závod je vypsán na 60 terčů pro každého střelce: 20 lovecká baterie; 20 zajíc s terči;
20 lovecké kolo
• Střílí se za každého počasí dle střeleckého řádu ČMMJ z roku 2006 a jeho
doplňků a technických pravidel ISSF.
• Maximální velikost broku je povolena do 2,5 mm. V případě zjištění
nepovoleného střeliva odstupuje střelec z položky s výsledkem 0.
• Při shodnosti celkového počtu zásahů, bude o 1. místo proveden rozstřel,
v disciplíně zajíc s terči – střílí celé družstvo, každý člen družstva 10 terčů.
•
O dalším pořadí rozhoduje lepší výsledek na položce Z+T.
• Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i ochrana očí.
• Po celou dobu soutěže zajištěno občerstvení. Parkování vozidel v okolí areálu
střelnice.
Závod je dotován hodnotnými cenami.
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese v Dačicích se těší členové střelecké sekce
Dačice, OMS ČMMJ J. Hradec a Město Dačice.
Bohuslav Ferdan
ředitel závodu 		

Ing. Kamil Kupec
předseda OMS ČMMJ J. Hradec

Ing. Karel Macků
starosta Města Dačice

Zimní soutěž mladých hasičů v Moravských Budějovicích

V sobotu 20. 2. 2016 pořádal Sbor dobrovolných hasičů z Moravských Budějovic třetí
ročník soutěže o Moravskobudějovického rytíře v disciplíně štafeta požárních dvojic. Této
soutěže se opět z Jemnice účastnilo jedno družstvo v kategorii starších stejně jako předešlé
dva ročníky. Naše družstvo v konečném pořadí obsadilo 11. místo.
Více fotografií a informací naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/
SDH.Jemnice.
Pro JL za SDH Jemnice Milan Šerka
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Kulturní kalendář
Mladoňovice
21. 4. 2016
22. 4. 2016
30. 4. 2016
30. 4. 2016
7. 5. 2016
27. 5. 2016
Police
25. 4. 2016
30. 4. 2016
7. 5. 2016
8. 5. 2016
Třebětice
30. 4. 2016
7. 5. 2016
Pálovice
30. 4. 2016
21. 5. 2016
28. 5. 2016
Kostníky
30. 4. 2016
14. 5. 2016
28. 5. 2016
Třebelovice
6. 5. 2016
Menhartice
9. 4. 2016
		
30. 4. 2016
Rácovice
15. 5 2016

Zápis dětí do MŠ
Den Země – orientační závod žáků ZŠ - začátek 8.00 hod.
Stavění máje
Pálení čarodějnic - opékání špekáčků s dětmi, rej masek, začátek 20.00 hod.
Den matek - akademie žáků ZŠ (kulturní dům) - začátek 14.00 hod.
Den dětí - soutěže a disciplíny s motivy pohádek (sportovní areál - ČČK)
Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Police, 10 - 12 hodin
Stavění máje v 19 hodin, pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti
Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava, začátek v 8:30 hod.
Rybářské závody pro děti, rybník Doubrava, začátek v 8:30 hod.
Stavění máje na návsi / Pálení čarodějnic
Lampionový průvod s kladením věnce k pomníku padlých
Loutkové divadlo od 18.00 v KD Pálovice
Sraz rodáků, pouťová zábava
Dětský den od 14.00 na návsi
Stavění máje a pálení čarodějnic, náves, hřiště-Hájek
Dětské rybářské závody
Memoriál J. Šálka – soutěž mladých hasičů, hřiště-Hájek
Pouťová zábava – hrají ČERTOVI ŠVAGŘI, kulturní dům Třebelovice
Menhartické buchtování - soutěž v pečení buchet, ve Víceúčelové
budově Menhartice, začátek v 17.00 hodin, vstupné 50,- Kč.
Stavění máje a pálení čarodejnic - louka za čekárnou od 17.00 hodin
Okrsková soutěž v požárním útoku – Sportovní areál Mladoňovice

Radotice

Jaká to doba?
Doba, slovo hojně předhazované, zejména pří debatách, které umožňují porovnávat.
Tématy bývají zpravidla negativa, která jsou spojována se stávajícím režimem doby, vzdor
tomu, že přinesl mnoho kladů jak diskutujícím, tak většině vyhovujících. Tady platí pravidlo,
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že pro stromy nevidíme les a prostoru chvály a uznání se zato při těchto debatách nedostává.
Tak už to chodí, že přes filtr našeho vidění a myšlení to neprochází. Příkladně: doba ledová,
kdy ještě nebyl vliv člověka prokazatelný, pouze dílo přírody, nesmlouvavý zákon, co se
nepřizpůsobilo, nepřežilo. Těch dob potom již s vlivem nás, lidí, následovalo nespočet o nichž
víme jen zprostředkovaně a takové, jak se nám předkládají, být vůbec nemusí. Paměti, které
národu představovali jedni, převálcovali paměti druhých. K nepochopení na tom však bývá,
že pohledy na stejnou věc představovali titíž lidé stejnému lidu, avšak v jiném vlivu. Nedávno
jsem zaznamenal, jakoby vysvětlení pohledu na dobu husitskou, z pera světem uznávaného
spisovatele. Prý se nejednalo o historické, ale románové zpracování, ze kterého převažovalo
oslavování jakési lidovosti, která se postavila tehdejší moci, což nevystihovalo podstatu
vzniku té doby. Tato verze, že pak vyhovovalo době socializace, která ji obratně využila
k široké publicitě, i filmově zpracované, a vnesla tím do podvědomí lidí neskutečnost, kterou
je nutno napravovat. Kolo dějin je proto kolem, aby se s ním dalo nejen snadno manévrovat,
ale i měnit směr. Připomeňme si historii vývoje našich novodobých dějin viděnou z přízemí,
kde může dění na větší vzdálenost uniknout, případně být zacloněno. Zrod samostatného
Československa byl splněným snem našich slovanských předků. Rozdělení a okupace zbytku
této republiky našimi sousedy provázené zradou, postoupené bez odporu, což odvrátilo
genocidu, ale bohužel poznamenalo mentalitu národa do budoucna. Doba po druhé světové
válce zaznamenala u drtivé většiny lidí velké uvolnění s přesvědčením, že svět poučen touto
tragedii se bude ubírat cestami, které budou k prospěchu zdravě se rozvíjejících společností.
Taková očekávání měli střízlivě uvažující lidé, a netušili, že stratégové mají již svět opět
rozdělen a rýsují se nová válečná tažení. Náš lid zaujaly sliby (z nichž vyvěrala vidina
lepšího života), které ve volbách vynesly do popředí komunisty. Jak se ukázalo, měli podporu
značnou. Poválečné budování skýtalo mnoho pracovních příležitostí, což přízeň navyšovalo.
Pamětníci nezaměstnanosti se plně postavili na jejich stranu. Tím jejich sebevědomí rostlo
a bylo inspirací k dalším, pro většinu důležitých změn. Krizový stav ve vládě přerostl v jejich
prospěch a plně ovládli dění ve státě. Vědomi si ohrožení svých pozic i nadále, organizovali
pro svoji obhajobu aktivní dobrovolné bezpečnostní složky. Znárodněním průmyslu veškerý
národní produkt soustředili do jedné kapsy, ze které si mohli dovolit pokrývat problematické
fungování některých odvětví hospodářství. Jejich kladem bylo, že se postupně dospělo k lepším
výsledkům, což občanská společnost opravdu registrovala. Cenovky na zboží byly tištěny
přímo při výrobě obalů, a to představovalo spolu se zaměstnaností jistotu. Negativním jevem
naopak byla i násilná kolektivizace zemědělství, uplatněná na jednotlivcích a osnování procesů
politicky motivovaných. Neúprosný politický boj se odehrával i v řadách vedoucí strany pod
vlivem paktu, ve kterém jsme se nacházeli. Postupně se toto společenství (i přes tyto klady)
přežilo, lidem vadila přehnaná izolovanost od sousedního světa a dá se říct, že zapůsobila
i propaganda o životě lepším, bohatším a svobodnějším. Lidé podpořili změny a nenásilný
odchod předešlého režimu byl zpečetěn. Nová doba, demokratická, byla skutečností. Euforie,
která zavládla doslova opojně, zvláště mezi inteligenci a studenty, ovlivnila i masy lidi,
které opět podlehly slibům pod dojmem „vidiny lepšího života“. Protagonisté svým šarmem
a představami dokázali přesvědčit, ale již méně uskutečňovat. Toto převzali ti druzí vzadu,
perfektně ovládající realitu, boje obyčejného všedního dne. Nová doba, nové pořádky v dikci
zásad demokracie. Nic, co by nebylo v souladu se zákony, pouze námi nezažité a tím nechápavě
námi přijímané. Mnozí záhy zjistili, když ztratili práci, že svoboda bez peněz je jen mlhavý
pojem. Tržní hospodářství, od kterého se očekává jakási samoregulace cen, nabídka, poptávka,
dle ekonomů plní svůj účel. Potravin je nadbytek, při pohledu do regálů supermarketu doslova
přechází zrak z pestrosti a množství sortimentu, uspokojen by snad měl být každý. Jenže
fyziologové, kteří se zabývají účinkem potravin s nadmírou „éček,“ na lidské tělo varují,
hovoří o nich ve smyslu škodlivosti jako o době jedové. Podobné je to i se zbožím, dnes
skutečně proti době minulé dostupným v moderních verzích a nebývale širokém sortimentu,
a to i cenově. Jenže jeho životnost je oproti bývalým zařízením nástrojového typu podstatně
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kratší. Slušně je založen sociální a solidární systém podpor nezaměstnaných a sociálně
potřebných. Nebezpečí, s kterým se dříve lidé nesetkávali, je nadmíra jakoby podnikatelů
a poskytovatelů služeb skrývajících ve smlouvách mnohdy nesplnitelné podmínky, což lidé
netuší a při jejich úrovních ani nejsou schopni odhalit, a to jim pak působí osobní a rodinné
tragédie. Negativem oproti době minulé je, že nelze hovořit o zlepšujících se trendech,
pomineme-li ceny, na které nemá stát vliv. Neustále jsme sešněrováváni do dalších a dalších
poplatků, nových předpisů, které ukrajují z našeho spotřebního koše a tím i životní úrovně.
Pesimista varuje, při současném uvolnění mravů a vztahů i malá celoplošná nouze je schopna
navodit atmosféru neklidu. Řečeno slovy evangelisty: „Děje-li se toto na stromě zeleném, co
se bude dít na suchém. Motivace a podmínky nastavovaly vždy směr rozvoje těch dob, což
s odstupem časovým je nezbytné hodnotit velice uvážlivě.
Blahopřejeme jubilantu: Novák Josef, 85 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 15. dubna 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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Jarního a letního ošacení, obuvi,
sportovního a spotřebního zboží v DDM Jemnice

VÝBĚR ZBOŽÍ
ČTVRTEK 8:00-16:00 PÁTEK 8:00-12:00

PONDĚLÍ 8:00-16:00

ÚTERÝ 8:00-12:00

VÝDEJ NEPRODANÉHO ZBOŽÍ 20. 04. 2016
STŘEDA 8:00 -15:00
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Odkládejte zdarma
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
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Karneval

Tvořivé dílny

Velikonoční výstava a výstava mluvené a psané slovo
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Obrazový seriál

Jemnice - Na Podolí

Jemnice - Na Podolí
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