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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
po měsíci se opět „scházíme“ na stránkách Jemnických listů
v rubrice Postřehy z radnice.
S otevřeným jarem na nás vykukují nedostatky, které
natropila zima. To se týká spousty odpadků, které se nastřádaly
během uplynulých měsíců. Existují těžko přístupné lokality,
ve kterých má problém s čištěním i naše organizace Správa
majetku města s. r. o. Díky dobrovolnické práci se opět podařilo
vyčistit svahy nad ulicí Údolní, která svými křovinami přímo
láká některé z nás k odhazování odpadu všeho druhu. Akce Čistá Jemnice se koná každý
rok, každý rok se zde desítka plných pytlů odpadků nasbírá. Snad se situace zlepší, až dojde
k realizaci zamýšleného projektu na kompletní revitalizaci zeleně ve zmíněné lokalitě.
Další velikou bolestí je stav krajské komunikace, zejména v ulici Velká brána. Obrátili
jsme se na naše kolegy z Krajské správy a údržby silnic KV. K zapravení děr již došlo
(stejně jako nezpevněné krajnice Na Podolí). Frekventovaný přechod (který se jeví býti
spíše neschůdným než schůdným) dozná kompletní opravy v podobě odstranění asfaltové
vrstvy a dočká se konečně nového potahu. Bohužel to zatím nelze říci o celém průtahu
městem. Obecně mohu konstatovat, že spolupráce s Krajskou správou a údržbou silnic
Kraje Vysočina je na skvělé úrovni – ráno zavoláte a odpoledne je hotovo. Samozřejmě se
to netýká větších investičních akcí.
Vážení spoluobčané. Jistě jste zaznamenali, že práce na celoplošných opravách
komunikací po rekonstrukci vodovodů a kanalizací stále probíhají. Setkávám se s názory,
že se mělo vyasfaltovat ještě tady to parkoviště, tady to protáhnout na celou ulici a proč
ještě neudělat tu uličku vedle apod. Podobné návrhy samozřejmě chápeme a rozumíme jim.
Problém je jednoduchý – finanční. Už v této chvíli město Jemnice investovalo do povrchů
více než 5,7 mil. Kč. Na první pohled se to může zdát jako hodně peněz, ale musíme
si uvědomit, kolik m2 ulic a náměstí je hotovo. Troufám si říci, že podobná akce nemá
v Jemnici obdoby (snad jen kromě rekonstrukce ulic Topolová a Lípová před pár lety).
Primární myšlenkou radních a zastupitelů bylo zlepšení komfortu pro uživatele místních
komunikací. Když totiž měníte vodovod, pak z daného rozpočtu zapravíte pouze rýhu
po výkopu a máte hotovo. Tomu jsme se chtěli vyhnout. Stejně tak je třeba zdůraznit, že
asfaltování je sice za námi, nicméně drobné úpravy terénu - dosypání krajnic, opravení
drobných nedostatků či napravení nedodělků na kanalizaci se bude ještě provádět.
Inkriminované úseky budeme procházet se zástupci Správy majetku města s. r. o., která
navíc upraví drobnosti, které s předchozími pracemi nesouvisejí, ale pro kompletní dobrý
vzhled ulice udělají své (osobně tuto schůzku nazývám „šperkovací“).
Přes výše zmíněné jsou ještě úseky, které si opravu (předláždění) zaslouží, zejména
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v centru města. O tom, zda se bude v dláždění pokračovat, rozhodnou zastupitelé města
Jemnice na nejbližším zasedání. To stejné se týká i tzv. Myší díry, kde nás děsí historická
a plně nefunkční kanalizace. V souvislosti s výměnou kanalizace bychom rádi předláždili
i úsek před restaurací U krále Jana.
Důležité je zmínit ulici Horní valy. Zde nedošlo k zamýšlené celoplošné opravě povrchu,
protože se náhle objevily požadavky na vodovodní a kanalizační přípojky. Stejně tak
dochází k prodloužení kanalizační stoky, kde se stále ještě pracuje. Když už jsme nestihli
asfaltový kryt v první fázi, tak jsme se rozhodli ve spolupráci s Vodárenskou akciovou
společností a. s. , že vyměníme zastaralý vodovod v celé délce ulice. Návrh na rekonstrukci
by mělo posvětit představenstvo Vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči na svém jednání
24. 4. 2016.
Co nás čeká a nemine je oprava a předláždění chodníků v ulici Lípová. Správa majetku
města s. r. o. zde vymění a zrekonstruuje veřejné osvětlení stejně jako v části pod hradbami
u Malé branky. Od ulice 28. října směrem k brance u kamenné panny se dočkáme nové
dlážděné cesty. Zkrátka – opravovaných úseků je moc a víme, že je to stejně stále málo.
Proto hodláme v úsilí o rekonstrukce veřejných prostranství pokračovat i v dalších letech.
Vám tak patří poděkování za trpělivost, kterou je třeba v sobě v souvislosti s podobnými
stavbami nalézt.
Přestanu teď chvíli čistit, rekonstruovat, dláždit, asfaltovat a začnu děkovat. Komu?
Předně to budou žáci naší základní školy a školní parlament, kteří velmi ochotně nabídli
svou pomoc s organizací pohádkového lesa pro děti z MŠ v rámci akce „Otevírání jara
se skřítkem Jarníčkem“. Obdobné akce pro naše nejmenší se snažím zajišťovat již
osmým rokem. Stále větší problém je ale najít dobrovolníky, kteří jsou ochotni zdarma
a ve volném čase pomoci. Nové řešení v podobě spolupráce se „základkou“ se jeví jako
vhodné. Školkáčci si užijí dopoledne plné atrakcí, úkolů a odměn, žáci ZŠ si „odpočinou“
od vyučování a udělají něco pro své následovníky a navíc Jarníčkovi odpadnou starosti se
sháněním dalších pomocníků. Kdo však nikdy nechybí, je pan Maroš Ďuračka, který i přes
svůj handicap dokáže myslet na ostatní. Díky všem za pomoc! A na podzim se budu těšit
zase na shledanou.
Taky už v dálce slyšíte bubny naší tradiční historické slavnosti Barchan? Já tedy ano.
Chtěl bych poděkovat kulturnímu odboru a barchanické komisi za aktivitu při přípravách
naší nejvýznamnější (nejen) kulturní akce. Pokud jste dočetli až sem, pak si zasloužíte
poodhalit roušku programu. Často slýchávám dotazy (a radši bych slyšel dotazy ohledně
historie Běhu o barchan), která kapela či zpěvák dorazí na letošní ročník. Tak tedy –
smlouvy byly podepsány například s Annou K., skupinou Turbo či skupinou ŠKWOR. Pro
znalce historie pak rád dodám, že stále pracujeme na vstupu Běhu o barchan do UNESCA stejně jako na vytvoření atraktivní expozice v jemnickém muzeu. Co se UNESCA týká, pak
víme, že Ministerstvo kultury ČR zatím nemůže nominovat nemateriální statek (což Běh
o Barchan je), nicméně intenzivně se o možnosti i takových nominací jedná. Dva tři roky
to bude jistě trvat. To však nevadí, čas lze využít pro přípravu oficiální žádosti a zjišťování
důležitých historických dat. Co se týče nové expozice v jemnickém muzeu, pak bude
utvořen „mikro-tým“, který pod vedením doc. Michala Stehlíka bude pracovat na vytvoření
scénáře muzea, ze kterého pak bude vycházet už konkrétní projektová dokumentace.
O Barchanu si jistě počtete i v červnových Jemnických listech, nicméně jsou před námi
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kulturní či jiné akce květnové. Dovolím si uvést například Den dětí v Jemnici, který se bude
konat 28.5. od 15:00 hodin v zámeckém parku.
Vážení spoluobčané, jako vždy mne můžete zastihnout na e-mailu:
mistostarosta@mesto-jemnice.cz, telefonu 775 394 944 či přímo na osobní schůzce.
Děkuji Vám.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Informace o Pečovatelské službě Jemnice
•

Nedovoluje Vám Váš zdravotní stav péči o sebe sama a domácnost?

•

Potřebujete pomoc s péčí o blízkého seniora nebo o osobu s chronickým
onemocněním?

Pečovatelská služba Jemnice nabízí podporu a pomoc lidem, jejichž soběstačnost
je snížena z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby.
Rádi Vám pomůžeme se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu, s osobní
hygienou, při zajištění stravy, se zajištěním chodu domácnosti (např. praní a žehlení prádla,
nákupy), se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím.
Provozní doba pečovatelské služby je v pracovní dny v době od 7.00 do 15.45 hodin.
Je zajišťována přímo v domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice a občanům
místních částí (Louka a Panenská).
Informace o poskytnutí pečovatelské služby najdete:
• v kanceláři sociálního odboru Městského úřadu Jemnice, ulice Husova 103, 675 31
Jemnice: tel. 568 450 221, 702 090 437, e-mail: soc-prac@mesto-jemnice.cz
• na webových stránkách města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz
pracovnice sociálního odboru

Slovo hejtmana
I při krátkodobých výpadcích elektrické energie si uvědomíme, jak moc jsme na ní
závislí. Že nesvítíme a nemůžeme se dívat na televizi nebo na počítač, to je to nejmenší.
Při delším čase bez proudu pocítíme i další problémy. Pokud nemáme klasická kamna
a pokud zrovna není léto, začne nám brzy být zima. To se týká většiny z nás. Pokud se
takový problém projeví na větším území, nefungují telefony, roztávají zásoby v mrazácích,
mohou se projevit problémy s vodou. Přestávají fungovat průmyslové podniky, zasekává
se postupně doprava, zásobování a spousta dalších věcí souvisejících s běžným životem.
Můžeme se cítit osamělí, bezmocní, můžeme mít s tím spojené psychické problémy.
Výrazný výpadek proudu, který přeruší zásobování rozsáhlého území elektrickou
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energií, je označován jako „blackout“. Známe tyto případy z celého světa, kdy blackout
doslova umrtvil na delší dobu život v rozsáhlých oblastech i v nejvyspělejších zemích –
např. na území USA a Kanady, ale také v Brazílii, Indii nebo Itálii. Příčiny mohou být
různé, může se to stát i u nás. Proto činíme obranná průběžná opatření. Ale také se konají
i konkrétní cvičení pro takové krizové situace.
Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, vrcholí přípravy „Krajského taktického cvičení orgánů
krizového řízení a složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina“. Pod názvem
„Blackout Vysočina 2016“ jej připravujeme na konec dubna. Jde o procvičení možných
řešení problémů spojených s nečekaným rozsáhlým výpadkem dodávek elektrického proudu
na území našeho kraje. Nemůžeme možnosti takových extrémních situací podceňovat,
a proto jsou i taková cvičení potřebná.
Dlouhodobě je ovšem nutno myslet v širším smyslu na energetickou soběstačnost naší
země. Jistě nechceme, aby někdo i za našimi hranicemi rozhodoval o tom, zda pustí nebo
nepustí energii do našich měst a obcí. I proto jsem mnohokrát jednal na všech úrovních
včetně premiéra o aktuálním nejdůležitějším strategickém cíli Vysočiny – výstavbě pátého
bloku Dukovan – a tedy o perspektivním udržení provozu dukovanské elektrárny. To má
v budoucnu zásadní význam nejen pro Třebíčsko, ale pro celou Vysočinu. Ve spojení
s dodavateli a službami jde mimo jiné i o tisíce pracovních míst. Dřívější problémy jsou
v současnosti v Dukovanech napraveny, takže věřím v další potřebné a úspěšné fungování
provozu tohoto našeho významného podniku.
Jak jsem už nejednou zdůraznil, při všech jednáních hraje skutečnost, že představitelé
Kraje Vysočina i měst a obcí bez rozdílu politické příslušnosti význam jaderné energetiky
pro náš kraj a celou ČR ve své výrazné většině chápou a podporují.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jemnice
V loňském zářijovém vydání JL jsme Vás informovali o plánu činnosti kontrolního výboru
na rok 2015.
Sedmičlenný výbor si stanovil tyto kontroly:
1) Kontrola vedení kroniky města Jemnice
2) Kontrola plateb z pronájmu bytových a nebytových prostor
3) Kontrola plateb za svoz komunálního odpadu
4) Kontrola plnění smlouvy mezi městem Jemnice a Mezinárodním řádem Křížovníci
s červeným srdcem – Cyriaci.
Ad 1) O první kontrole týkající se vedení kroniky města jsme Vás v témže vydání již
seznámili s tím, že o výsledcích ostatních kontrol Vás budeme opět informovat.
Nyní tedy uvádíme zjištění z těch ostatních tří kontrol.
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Ad 2) Kontrolu plateb za bytové a nebytové prostory města Jemnice s následujícím
výsledkem:
- Bytové prostory: za pronájem bytových prostor dluží 33 nájemníků celkem 908.407,45 Kč
ke dni 31. 12. 2015, z toho je s 15 nájemníky vedeno soudní řízení o dlužnou částku
768.727,45 Kč a zbytek je buď splácen, nebo je v přípravě k podání žaloby.
- Nebytové prostory: za pronájem nebytových prostor ke dni 31. 12. 2015 dluží nájemci
celkem 537.679,- CZK, z toho je se 3 nájemci vedeno soudní řízení o dlužnou částku
204.350,- Kč a se 3 nájemci je připravováno soudní řízení o částku 85.618,- Kč. Zbývající
částka 247.711,- Kč je částečně splácena a částečně v jednání o stanovení splátkových
kalendářů.
Vzhledem ke skutečnosti, že struktura vzniku dlužných částek je mnohdy více jak desetiletá,
kontrolní výbor upozorňuje pronajímatele na ustanovení nového občanského zákoníku, §
2291.
Ad 3) Kontrola nezaplacených poplatků za svoz komunálního odpadu: Bylo zjištěno,
že svoz komunálního odpadu nemá zaplaceno 52 rodin v celkové hodnotě 52.800,- Kč.
Z toho 24 rodin s celkovou dlužnou částkou 21.500,- Kč nebydlí v Jemnici, ale mají stále
nahlášený trvalý pobyt. Dlužníkům bylo dvakrát zasláno upozornění na nedoplatek (06/2015
a 10/2015). Kontrolní výbor doporučuje v případě dluhu neprodlužovat nájemní smlouvy
dlužníkům v nájemních bytech města Jemnice a všechny dlužníky v případě nezaplacení
předat JUDr. Holubovi k soudnímu vymáhání.
Ad 4) Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jemnice provedl během druhé poloviny
roku 2015 kontrolu plnění nájemní smlouvy mezi městem Jemnice (dále jen město)
a Mezinárodním řádem Křížovníci s červeným srdcem – Cyriaci (dále jen Cyriaci).
1) Kontrolní výbor touto kontrolou zjistil následující fakta :
- dne 27. 6. 2012 byla uzavřena nájemní smlouva mezi městem Jemnice a Mezinárodním
řádem Křížovníci s červeným srdcem – Cyriaci. Týž den byl z dosud neznámých důvodů
uzavřen mezi oběma stranami i dodatek č. 1 k nájemní smlouvě řešící úplatné převedení
vlastnického práva k pronajatým nemovitostem na třetí osobu, a to po skončení nájmu
- Cyriaci mají sídlo Na Pankráci 1352/2, 140 00 Praha 4, IČ 72496312, den vzniku dle
výpisu ze spolkového rejstříku vedeného MS v Praze oddíl L, vložka 23815 je 4. 1. 2012
- pronajímané nemovitosti jsou objekty k bydlení č.p. 1, č.p. 3, č.p. 8, č.p. 47, včetně cca
1,5 ha pozemků
- účelem pronájmu je provozování muzea s konferenčním centrem, ubytovacích prostor
a rehabilitačního (relaxačního) střediska
- doba nájmu je 50 let, tj. do 30. 6. 2062
- nájemné činí 1.000,- Kč za rok, energie, údržbu, revize, pojištění movitých věcí, opravy
a rekonstrukce si platí nájemce sám
- počet členů nájemce je 14, roční obnos finančních prostředků z členských příspěvků tedy
činí 14.000,- Kč
Celý areál zámku měl být dle nájemní smlouvy přeměněn na Evropské vojenské rehabilitační
(relaxační) centrum leteckého maršála RAF a armádního generála Karla Janouška, dále jen
Evropské centrum válečných veteránů.
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Projekt je rozdělen do tří částí:
1/ muzeum s konferenčním centrem
2/ ubytovací prostory
3/ rehabilitační lázeňské prostory
Dne 26. 10. 2015 provedl kontrolní výbor za účasti zástupců obou smluvních stran
prohlídku rozsáhlých zámeckých prostor včetně půdy. V současné době je v přízemí
ve dvou místnostech vybudováno strohé muzeum věnované našim letcům z 2. světové
války. Další prostory jsou vyklizené, avšak ve velmi špatném stavu. Půdní prostory jsou
též vyklizené. Jsou zde provedeny opravy krovů a střešní krytiny, to znamená, že krov
je v těch nejkritičtějších místech opraven a do zámku nezatéká. Dále je lokálně opraven
dřevěný povalový strop mezi 3. NP a půdou a probíhá oprava vikýřů. Tyto opravy byly
financovány převážně z dotačních peněz získaných v letech 2012 – 2015.
2. Finance
Při posuzování, zda je smlouva plněna či nikoliv, jsme vycházeli z dostupných podkladů
z účetnictví města Jemnice. Tyto podklady jsou dle názoru členů kontrolního výboru
nepřehledné, protože účetnictví zámku je součástí účetnictví celého města, není vedeno
jako samostatná kapitola. Neví se tedy, jak to bylo po finanční stránce před Cyriaky a jak
za nich. Předloženo bylo pouze účetnictví Cyriaků, které nevykázalo v době kontroly žádné
rozdíly. Z tabulky dotací a výdajů vyplývá, že v letech 1994 – 2001 město Jemnice bylo
schopno čerpat slušné částky, alespoň na udržování zámku. Od roku 2002 – 2011 nebyla
čerpána dotace žádná. O důvodech, proč se nepodařilo žádnou dotaci získat, nemáme
konkrétní informace. Před uzavřením smlouvy s Cyriaky v roce 2012 získalo ještě město
na dotacích 2 850 000,- Kč. Po uzavření smlouvy město prostřednictvím Cyriaků získálo
na dotacích v roce 2013 (800 tisíc Kč), v roce 2014 (900 tisíc Kč) a v roce 2015 (500 tisíc Kč)
a dále 250 tisíc Kč nadační příspěvek ČEZ a 85 tisíc Kč na předprojektovou dokumentaci.
Získané dotace by s největší pravděpodobností město samo stejně dostalo. Nyní protékají
peníze pouze přes Cyriaky a navíc, dle informací z MÚ Jemnice, za město provedené práce
a oprávněnost následné fakturace nikdo nekontroluje. Kontrolu provádí Cyriaci sami se
svým technickým dozorem investora. Větší část administrativy spojené s dotacemi provádí
Cyriaci sami. Ti se zároveň domáhají na městě vyplacení 10% podílu ze získaných dotací,
který vkládá vlastník a který zaplatili Cyriaci ze svého a v případě nezdaru zvažují, jestli
od nájemní smlouvy neodstoupí nakonec sami.
Na rok 2016 byla podána žádost o další dotace ve výši 12.150.000,- Kč z PZAD, dále pak
z Ministerstva kultury ČR.
3. Závěr
Co se nájemní smlouvy týče, smlouva je plněna dle svého textového obsahu a z tohoto
pohledu tomu asi není co vytknout. Bohužel je postavena tak, že z ní neplynou žádná velká
práva a povinnosti pro Cyriaky. Velkolepý záměr Cyriaků ztroskotal na nedostatku peněz
a nevypadá, že by se do budoucna mohlo něco změnit. V současné době se záměr zúžil
na větrání, provázení návštěvníků zámku a muzea, na částečný úklid a údržbu zámku. I přes
snahu Cyriaků zde vytvořit to, co předložili ve svém ideovém plánu, je nutno konstatovat,
že je to pro jemnický zámek stále málo.
Smlouva je pro město za současného stavu neperspektivní. Nájemce nemá žádnou povinnost
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pokračovat v opravách a regeneraci zámku. Také k čerpání dotací není zapotřebí žádného
prostředníka, přes kterého peníze jen protečou. Proto je třeba zvážit, zda další působení
Cyriaků na zámku touto formou je pro město výhodné.
Kontrolní výbor navrhuje toto řešení:
1) Ustanovit konkrétní osobu k jednání s Cyriaky, která bude mít o zámku ucelený
přehled ve všech směrech.
2) Vstoupit do jednání s Cyriaky a zjistit další záměr a možnosti realizace projektu.
3) Vést účetnictví zámku jako samostatnou přehlednou kapitolu.
Za kontrolní výbor zastupitelstva města: Jiří Kopr, Hana Ukašíková, Ivan Kvasňa,
Milan Havlíček,  Roman Havlíček, Tomáš Bařinka, Eduard Mach

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc březen hasiči evidují celkem 14 mimořádných událostí se zásahem jednotek
požární ochrany.
Tento měsíc došlo ke 2 požárům, 1 dopravní nehodě, 1 úniku nebezpečné látky,
9 technickým pomocem a 1 ostatní pomoci.
21. 3. Došlo k dopravní nehodě na silnici z obce Police směrem na Vranov nad Dyjí.
Zasahovala zde jednotka HZS Jemnice a prováděla vyproštění zaklíněného spolujezdce.
25. 3. Zasahovala jednotka HZS Jemnice u požáru slámy u obce Lhotice.
Druhý požár, u kterého jednotka HZS Jemnice tento měsíc zasahovala, vznikl 30. 3.
u obce Oslnovice okres Znojmo. Jednalo se o požár chaty. Jednotka HZS Jemnice byla
na místě požáru jako první. Postupně na místo přijely jednotky SDHo Bítov, Uherčice
a HZS Znojmo. Byla to další mezikrajská pomoc, kdy jednotka HZS Jemnice zasahovala
na území Jihomoravského kraje.
nprap. Milan Šerka HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Základní umělecká škola informuje
Výběr žáků do hudebního oboru ZUŠ Jemnice na školní rok 2016/2017 se
uskuteční v pátek 10. června 2016 od 13.00 do 17.00 hod. v budově ZUŠ v Husově ulici.
Přihlásit se mohou zájemci o hru na klavír, akordeon, elektronické klávesové nástroje,
trubku, lesní roh, pozoun, baskřídlovku, tubu, zobcovou flétnu, kytaru.
S nezletilým žákem musí přijít k výběrovému řízení rodiče.
Nemůžete-li se dostavit v tomto termínu, můžete nás navštívit kdykoliv v odpoledních
hodinách ve škole, nebo se domluvit mailem nebo telefonicky.
Výběr žáků do výtvarného oboru ZUŠ Jemnice na školní rok 2016/2017 se
uskuteční 10. května 2016 od 14.00 do 15.00 hod., a od 16.00 do 17.00 hod. v budově
ZUŠ v Husově ulici.
Na setkání s Vámi se těší kolektiv učitelů ZUŠ
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Děti - dětem
Na fakt, že různé společnosti či firmy věnují školám sponzorské dary, si začínáme v této
době zvykat, ale aby žákyně 8. třídy věnovala naší škole nábytek ze svého dětského pokoje,
včetně PC stolu, se nám stalo poprvé. Kamilka Šmídová není sice žačkou naší školy, ale
přesto nezištně darovala našim dětem nábytek, dětské knihy, hračky, krabici fixů. Toto vše
při čekání na hodinu zpříjemní malým muzikantům chvilky v ZUŠ. Děkujeme!
Za ZUŠ Moravské Budějovice - pobočka Jemnice Milena Puchnarová

Jarní setkání Míčků Flíčků a 1. A
Těsně před Velikonocemi se děti z 1. A vypravily zavzpomínat na svoje ,,mladá“ léta
a navštívily ve školce třídu Míčka Flíčka. Paní učitelky jim nachystaly tvoření a děti řádění.
Nejprve si vyrobily velikonočního zajíčka z lékařské špachtle a potom přáníčko pro rodiče.
Po práci následovala zasloužená zábava. Na koberci čekali školkáčci se samými super
hračkami. V mnohých případech také didaktickými pomůckami, za což patří pochvala
paním učitelkám, že tak vhodně vybírají hračky pro své svěřence. Samozřejmě, že kluci
nepohrdli ani obyčejným autíčkem a holky panenkou v kočárku. Před obědem jsme se
všichni rozloučili a vrátili se každý do své reality.
Po Velikonocích nám bylo tak smutno, že jsme si setkání museli společně zopakovat.
Prvňáčci tentokrát pozvali školkáčky na návštěvu do hodiny tělocviku. Do nově
zrekonstruované velké tělocvičny se čtyřicet děti vejde lehce i s maxi pohybem. Chvílemi
se děti tak promíchaly, že jsme měly všechny učitelky co dělat, abychom si vybraly své
,,kousky“. V tělocvičně jsme všichni dětem připravili opičí dráhu, soutěže, míčové a jiné
hry, cvičení s nářadím... Čas je však neúprosný a návštěva skončila.
Myslím, že obě akce si školkáčci, prvňáčci i paní učitelky velmi užili a že se těší na další
podobná setkání.
Mgr. Radka Šestáková

Čistá Vysočina
Děti, děti, pojďte ke mně, dnes má svátek naše Země!
Budeme si povídat, jak jí máme pomáhat.
Máme rádi dobré lidi, co potřeby Země vidí.
Ten, kdo Zemi miluje, ten rád s námi na ní je.
Letos, stejně jako loni, se naše mateřská škola zapojila již do 8. ročníku úklidu veřejného
prostranství a přírody „Čisté Vysočiny 2016“. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly
děti získávat a osvojit si již od útlého věku, proto jsme se my všichni zapojili do této akce.
V měsíci dubnu má Země svátek, tak jsme toto téma otevřeli povídáním o naší planetě
a o životě na ní. Děti si prohlédly glóbus, hledaly obrázky planety v encyklopediích
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a nakonec si planetu i vyrobily. Doplnily ji obrázky zvířat, květin a lidí tak, aby byla šťastná.
Opakem byla planeta smutná, která byla plná odpadků. Děti dostaly na výběr, na které
planetě by chtěly žít. Většina na té šťastné, ale objevily se i názory, že na té smutné, aby ji
mohly uklidit.

Společně s dětmi jsme si ve třídě všichni vyrobili vlastní kontejnery - papírožrouta,
plastojedlíka, sklobašťouna a kartonomlska, do kterých se děti učily správně třídit
odpadky. Rády bychom, aby se děti naučily znát barvy kontejnerů, které jsou běžně
na ulicích, a věděly, co do nich patří. Prvotně ale, aby měly povědomí o tom, proč se
odpady sbírají - chráníme přírodu, něco dalšího se z nich vyrobí. Tímto bychom my
učitelky chtěly dospět k tomu, že děti budou vědět, že chovat se ekologicky neznamená
jen sbírat odpadky, ale být k přírodě co nejohleduplnější, žít s ní v co největším souladu
a zatěžovat ji co nejméně.

Z akce Čistá Vysočina jsme všichni obdrželi igelitové pytle a vypravili jsme se na sběr
odpadků do našeho parku a na sokolovnu. Do žlutých pytlů jsme sbírali plasty a do modrých
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ostatní odpad. Vše jsme pak společně odnesli do kontejnerů a správně roztřídili. Děti také
hrabaly trávník na naší školní zahradě a v okolí mateřské školy. Bohužel našly i odpadky,
které neukáznění lidé hází přes plot. Děti se do úklidu zapojily s nadšením a měly radost
z odvedené práce.

A jaké je naše přání po skončení akce? Aby veřejná prostranství v našem městě vydržela
dlouho čistá. Při vedení dětí ke třídění odpadu vnímáme rodiče jako nejvýznamnější
partnery. Společně můžeme vystavět základy k odpovědnému chování dětí v jejich dalším
životě.
I když jsme jen malé děti,
umíme už třídit smetí.
Žlutá, modrá, zelená,
víme, co to znamená.
MŠ Jemnice, třída Včeličky

Poděkování
Dne 4. 4. 2016 prožily děti z mateřské školy pěkné vítání jara, které bylo zároveň
spoluprací MŠ a ZŠ v Jemnici. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a připravili
dětem zábavné dopoledne. Především panu místostarostovi Ing. Petru Novotnému za celou
organizaci, žákům ze základní školy za obsazení stanovišť a pohádkové kostýmy i panu
Maroši Duračkovi, který měl pro děti připravené úkoly týkající se jejich bezpečnosti.
Děkujeme a těšíme se na další společné akce.
MŠ v Jemnici
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Velkonoční ples-ání
Každý rok se v závěru Velikonočního oktávu a v návaznosti na 11. duben v jemnické
farnosti slaví. Jde o velkonoční ples-ání těch, kteří se scházejí, aby si opět po čase
dopřáli příjemného posezení, více v klidu popovídali a též pobavili. Společný program
v jemnickém kulturním domě se začíná již v 18,00 h. Jeho první část patří těm nejmenším.
Jaká překvapení nás letos zásluhou Blaži Bastlové, Věry Tesařové a Jany Nápravníkové
čekala? Děti z nultého ročníku, tj. místní mateřské školky a též ZŠ si tentokráte připravily
dvě divadelní scénky. V první nám v právě probíhajícím Svatém roce milosrdenství byl
představen příběh Milosrdného samaritána, druhá scénka byla pohádka s názvem Kuřátko
a obilí. Všem angažovaným maminkám a tatínkům patří uznání a dík za čas věnovaný
nácviku. Pomohli tak svým dětem vyjádřit živou hrou důležité příklady správného anebo
naopak špatného jednání. Již od malička je třeba formovat schopnost nejmenších rozlišovat
dobro od zla, a tak děti vychovávat k správným postojům.
V této části programu také vystoupila naše akční lektorka Dáša Kasárníková. Svými
tanečními kreacemi se snažila zviditelnit reprodukovanou hudbu. Za svůj výkon si vysloužila
potlesk a uznání přítomných. Obzvláště udělala radost všem začátečníkům na prknech jež
znamenají svět a též dodala odvahu i nejmenším. Právě bázlivci mají největší trému a bojí
se, aby se jim druzí nesmáli, když zapomenou svou roli a na chvíli se odmlčí. Naštěstí
v tomto našem, takřka rodinném setkání, nejde o soutěžní programy a nezasedá žádná
hodnotící porota. Co se zadaří, to se odmění potleskem a co úplně nevyjde, se ocení stejně
- vždyť už dobrá vůle a nadšení je výkon hodný uznání. Nutno však podotknout, že bez
minimální pokory nejde jít - jak se říká - se svou kůží na trh.
Pyšný člověk se bojí o svou slávu jako čert kříže. Proto raději mlčí, aby se neblamoval
nějakou chybou a je věčně schovaný za bukem, aby mohl vždy říci, že on při tom či onom
nebyl a nebo se jen díval. Hodnotu našeho žití však netvoří jen to, co jsme neudělali, nebo
byli nezaujatými diváky, ale především to, co dobrého se i naším přičiněním podařilo.
Riziko chyb by nás nemělo nikdy od konání dobra odradit. I papež František říká, že má
raději církev zraněnou, /vlastními chybami/ než tzv. nedotčenou, ale ubližující druhým svou
lhostejností.
Maminky a tatínkové však nejsou jen diváky, ale též dětské publikum uvedou
do rytmického prohybu a písňového projevu. Další program totiž odpískal svatební hit:
Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka s mašinfýrou Toníkem. Než lokomotivě dojde
pára a vagonům dech, tak se kulturní sál na chvíli promění v rušné vlakové nádraží. Není
snadné odolat lákavému svezení a bez lístku a pasu se nechat povozit - koleje nekoleje i po schodech dolů a nahoru. Když tato show skončila, čekala děti zmrzlina na osvěžení
a dospělí již netrpělivě vyhlíželi, kdy přestane pěnit tekutý chmelový či pšeničný produkt
a z pódia konečně zazní známá znělka Po kalíšku, po kalíšku. Tato výzva se pak pravidelně
opakuje, dokud demižony od P. Vítka, našeho bývalého kaplana, neukáží dno a hudební
skupina Kalíšci nevyhlásí půlnoční finále.
Pak začnou zhasínat světla, jelikož posledním velkonočním představením pozdní noci je
vystoupení místního p. faráře v roli ponocného. Tím je všem nenápadně naznačeno, aby se
dobrovolně rozešli, což nikdy nejde jen tak. V této pokročilé hodině si totiž téměř všichni
již potykali a o to je loučení těžší.
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Naštěstí to není nadlouho. Hned prvního května se slaví podobné setkání na Ranči.
V areálu rancířovské fary se koná Májové odpoledne. V letošním roce 2016 vychází
na neděli a program začíná jako obvykle odpoledne ve 14,30 h. Po pobožnosti k Panně
Marii, Královny máje, je mše svatá s adorací a požehnáním s NSO. Pak se na farním dvoře
a zahradě rozběhnou soutěže dětí v různých disciplínách. Pytliáda, lovení ryb z lavoru,
přenášení vody na hlavě, hod kruhem na cíl, ale také kvízy s biblickými tématy apod.
Velkým zážitkem je také jízda na koni za asistence manželů Simandlových z nedalekých
Jiratic. Tuto službu nejmenším začal kdysi pan starosta Simandl a k jeho chvále budiž
řečeno, že se nikdy nedal odradit ani chladnějším počasím či deštěm s hrozícími mraky.
Setkání v Rancířově se koná za každého počasí a končí v předvečer opékáním klobás. Jejich
pečení na čtyřzubých vidlích pečlivě očištěných po předchozím použití má dostatečný spád,
a tak nikdo nemusí na šunkovou pochoutku s chlebem a hořčicí dlouho čekat. Budkovská
restaurace Maják celé odpoledne pečuje o velké i malé, a tak nikomu nechybí, co oči
na pultě pohostinné paní Bláhové a spol. uvidí.
Myslíte, že jsem v této chvíli již řekl či napsal všechno?
Kdepak. Ještě je tady jedno pozvání. A to na poslední májovou do našeho farního
kostela sv. Stanislava, o svátku Navštívení Panny Marie, v úterý 31. května v 18,00 h.
Součástí pobožnosti bude i představení obrazu Madony z Veveří. Dataprojektor Vám toto
vzácné dílo neznámého středověkého mistra umožní vidět hodně zblízka a taktéž Vás
překvapí bohatá teologicko-filozofická výpověď tohoto mimořádného uměleckého skvostu.
Na setkání s Madonou jste všichni opět srdečně zváni.
Mons.Josef Brychta, jemnický farář

Informace z Okresní hospodářské komory Třebíč
Shromáždění delegátů OHK Třebíč 2016
Ve středu 30. 3. 2016 se konalo Shromáždění delegátů Okresní
hospodářské komory Třebíč. Téměř 50 účastníků – členů OHK Třebíč,
bylo informováno o činnosti komory v loňském roce a o plánech činnosti
na rok letošní. V průběhu shromáždění byla schválena účetní závěrka
za rok 2015 a plán rozpočtu na rok 2016. Zároveň zde byli voleni delegáti na Valnou
hromadu Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a na XXVIII. Sněm HK ČR.
Dotační možnosti
Fond Vysočiny – Inovační vouchery 2016
Cílem programu je podpora inovačních aktivit podniků, zaměřených především
na spolupráci s výzkumnou sférou, které zvyšují jejich konkurenceschopnost, zefektivňují
komercializaci výsledků výzkumu a vývoje a posilují inovační prostředí v Kraji Vysočina.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit podporu spolupráce malých,
středních i velkých podniků s vysokými školami, univerzitami či veřejnými výzkumnými
institucemi související s přístupem k know-how, jeho využitím a s aplikovaným
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výzkumem a vývojem. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden
projekt je 50 000,- Kč, maximální výše dotace je 200 000,- Kč. Příjem žádostí o dotaci
od 2. 5. do 20. 5. 2016.
Fond Vysočiny – Prodejny regionálních produktů 2016
Cílem programu je podpora malých podnikatelských subjektů zaměřujících se
na prodej regionálních produktů, které jsou, nebo se stanou součástí Sítě regionálních
prodejen. Dalším cílem programu je posílení stability malých podniků poskytnutím
příspěvku na pořízení nového zařízení či vybavení prodejny, případně rozšíření
podnikatelských prostor. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden
projekt je 30 000,- Kč, maximální výše dotace je 150 000,- Kč. Příjem žádostí o dotace
od 2. 5. do 20. 5. 2016.
http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/index.php?typ=aktivni
Petra Valová, projektový manažer, OHK TŘEBÍČ

Pozor na změny v zákoně o provozu
na pozemních komunikacích
Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
dalších zákonů je v účinnosti od 20. února 2016.
Koncem února vešla v účinnost dlouho připravovaná novela zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změně dalších zákonů. Připravovaná novela
byla předložena Poslanecké sněmovně ČR v dubnu 2015 a po schvalovacím procesu byla
postoupena v prosinci ke schválení Senátu ČR. Zákonodárný proces završil svým podpisem
prezident České republiky a novela zákona tak nabyla účinnosti k datu 20. února 2016.
Změny obsažené v novele se týkají všech účastníků silničního provozu, a proto je nutné
se s nimi seznámit. Ve sdělovacích prostředcích a tisku je stále zmiňováno téma viditelnosti
chodců, ale změny se týkají i řidičů a cyklistů.
Mezi nová ustanovení patří například i povinnost, kdy řidič nesmí

ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty.
Tímto je výslovně stanovena povinnost neohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní
komunikaci na přejezdu pro cyklisty. Jedná se o adekvátní doplnění povinností neohrozit
(popř. i neomezit) vztahujících se na chodce přecházejícího pozemní komunikaci. I přes
existenci obecné povinnosti neohrozit život, zdraví a majetek ve staré úpravě zákona bylo
žádoucí zakotvit do povinností řidiče specifickou povinnost neohrozit cyklistu přejíždějícího
pozemní komunikaci. Úprava se vztahuje pouze na cyklistu, který se již nachází na přejezdu
pro cyklisty, nikoliv na cyklistu, který se k němu blíží (hodlá ho užít)!
Do povinností řidiče byly dále doplněny další specifické povinnosti týkající se stavu
vozidla. Předcházející zákonná úprava stanovovala obecnou povinnost, která se týkala
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požadavků na výhled a rozhled řidiče. Jako konkretizace této povinnosti je nyní přímo
v zákoně stanoveno, že řidič nesmí
 řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují
výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.
Jedná se zejména o nečistoty, námrazu nebo sníh na předním a bočních sklech vozidla
a na zpětných zrcátcích.
Dále byla doplněna konkretizace obecné zásady neohrožování ostatních účastníků silničního
provozu prostřednictvím požadavku na odstranění potenciálně nebezpečných kusů ledu
z vozidla před jeho použitím. Nejedná se přitom o tenkou vrstvu ledu popř. námrazu
na vozidle, ale o silnější vrstvu ledu, která by při odpadnutí mohla ohrozit ostatní účastníky
silničního provozu. Na rozdíl od sněhové vrstvy, která se na vozidle či nákladu může utvořit
poměrně snadno a rychle, bývá takováto vrstva ledu zpravidla důsledkem dlouhodobějšího
působení povětrnostních podmínek. Ustanovení zákona je pak formulováno takto:
 řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při
uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Při neočištění vozidla před jízdou a jeho užití v provozu bude toto jednání kvalifikováno
jako přestupek, za který může být řidiči uložena bloková pokuta do výše 2 000 korun.
Změny se dotkly i povinných dokladů, které musí mít řidič při řízení vozidla u sebe.
Z ustanovení tohoto paragrafu byla vyjmuta povinnost mít u sebe doklad prokazující pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu.
Tímto však řidič vozidla není zbaven povinnosti tento doklad vozit! Zákonodárci
pouze odstranili duplicitu této povinnosti, která byla zakotvena ve dvou zákonech, a to
v zákoně 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v zákoně č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů.
Nově doplněná povinnost platí pro řidiče, kteří mají vydaný průkaz profesní způsobilosti
a vykonávají činnost, při které je tato způsobilost nutná.
Tito řidiči musí mít u sebe:
 průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným
členským státem nebo Švýcarskou konfederací, to neplatí, mají-li záznam
o profesní způsobilosti v řidičském průkazu.
Přehled dokladů, které musí mít řidič motorového vozidla u sebe:
 řidičský průkaz,
 osvědčení o registraci vozidla
 průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným
členským státem nebo Švýcarskou konfederací, to neplatí, má-li záznam
o profesní způsobilosti v řidičském průkazu,
 doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče, kteří podléhají povinným
zdravotním prohlídkám a
 doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla podle zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla
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Všechny tyto doklady je pak řidič povinen předložit na výzvu policisty, vojenského
policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole.
V tomto ustanovení také nastala změna oproti předchozí právní úpravě, podle které se
například celníkovi a strážníkovi obecní policie ve stejnokrojích předkládaly pouze některé
z uvedených dokladů.
Novela zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích přinesla i další
důležité změny, jako je například možnost zadržení osvědčení o registraci vozidla. Dle
současné právní úpravy, pokud policista zjistí při kontrole technického stavu vozidla nebo
jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečnou závadu, která vzhledem
ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní
prostředí, je oprávněn zadržet osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu.
Od data své účinnosti v roce 2000 doznal zákon o provozu na pozemních komunikacích
mnoho změn a každý účastník provozu na pozemních komunikacích by se měl seznámit
s aktuálním zněním jeho ustanovení. V právu totiž stále platí latinské přísloví „Ignorantia
iuris non excusat“ čili „Neznalost zákona neomlouvá“.
por. Mgr. Tomáš Procházka,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence

Služby LPS stomatologické - 1. 5. - 29. 5. 2016
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
1.5.

ne MDDr. Vodička Petr

MUDr. Štěpánek Aleš,
674 01 Třebíč
Na Potoce 78

568 844 102

7.5.

so MUDr. Machová Eva

Husova 898

675 71 Náměšť n. Osl.

568 620 248

8.5.

ne MUDr. Machová Eva

Husova 898

675 71 Náměšť n. Osl.

568 620 248

14.5. so MUDr. Machová Eva

Husova 898

675 71 Náměšť n. Osl.

568 620 248

15.5. ne MUDr. Machová Eva

Husova 898

675 71 Náměšť n. Osl.

568 620 248

21.5. so MUDr. Machová Eva

Husova 898

675 71 Náměšť n. Osl.

568 620 248

22.5. ne

MUDr. Bartoňková
Olga

Vltavínská 1346

674 01 Třebíč

568 808 274

28.5. so

MUDr. Bednářová
Marie

Zdislavina 11

674 01 Třebíč

568 824 359

Stomatologické
centrum Třebíč s.r.o,
Kpt. Jaroše 1123

674 01 Třebíč

568 826 880,
776 166 268

29.5. ne MDDr. Beníček Jiří

Bc. Veronika Ramachová
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Představení projektu MIKROJESLE
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo výzvy na podporu mikrojeslí s cílem
podpořit zaměstnanost a snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Mikrojesle se
v zahraničí osvědčily jako výborné řešení pro rodiče s nejmenšími dětmi.
Výzva nabízí možnost vybudování a provozu mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku
od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus
s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních.
Rodiče jsou cílovou skupinou jen tehdy, když oba splní jedno z následujících kritérií
(patří do jedné z těchto skupin):
• jsou zaměstnaní nebo vykonávají podnikatelskou činnost
• nebo v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají (na Úřadu práce)
• nebo studují v prezenční či kombinované formě či v rekvalifikačním kurzu
Pro koho jsou mikrojesle určeny?
Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou
profesionální péči o děti od 6 měsíců do 4 let (včetně).
Kolik dětí může být v mikrojeslích?
V mikrojeslích mohou být v jeden okamžik maximálně čtyři děti, avšak místa je možné
sdílet (například jedno dítě chodí dopoledne a druhé odpoledne).
Kdo zajišťuje péči o děti?
O děti v mikrojeslích pečují pečovatelky s příslušnou kvalifikací z oblasti pedagogické,
sociální či zdravotní.
Kdy bude projekt realizován?
V případě získání dotací zahájí mikrojesle provoz od října 2016
Pokud Vás projekt Mikrojesle zaujal, spadáte do cílové skupiny, nebo máte k projektu
jakékoliv dotazy, pište na: mikrojesle.jemnice@post.cz
Jana Daněčková

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici informuje
Vážení spoluobčané v Jemnici,
v článku, který si můžete přečíst na našich internetových stránkách a který mnozí z Vás
obdrželi na našich zabijačkových hodech v závěru minulého roku, jsme mimo jiné psali:
„Koalice s námi totiž nemluví a hlavně nemáme žádné informace o tom, co se vlastně
na radnici děje – co a proč se plánuje, co a proč se bude dít atd. atd. Je zde na místě otázka:
Jak máme táhnout za jeden provaz s panem místostarostou, když nám ho ani neukáže?
Je to smutné, ale je to bohužel tak. Naši zastupitelé dostávají program jednání zastupitelstva
bez jakýchkoliv bližších informací o jednotlivých bodech jednání. Podle čeho a jak se tedy
mají rozhodovat?“ a dále pak – „Informovanost našich zastupitelů je věc jedna. Druhou
(a ještě ostudnější) je informovanost Vás – obyvatel Jemnice.“
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Chtěli jsme tím koalici upozornit na to, že nelze rozhodovat tzv. „od zeleného stolu“, tzn.
bez projednání věcí týkajících se veřejnosti bez znalosti názorů těch, kterých se týkají – obyvatel
města anebo alespoň zastupitelů, jež tyto obyvatele zastupují. Koalice, která vládne na radnici,
je však zřejmě nepoučitelná a domnívá se, že má patent na rozum. Důkazem pro toto tvrzení
je průběh zasedání březnového zastupitelstva, jehož stěžejními body byly prodej bytů na ulici
Větrná, řešení dopravní situace v centru a prodej zasíťovaných pozemků pro bytovou výstavbu
na Předlískách. Mnozí z Vás, kteří se zasedání zúčastnili, byli na vlastní oči svědky něčeho, co
se dá nazvat jediným výstižným slovem – fiasko. Vy, kteří máte zájem se dozvědět, jak to fiasko
probíhalo, se můžete podívat na naše internetové stránky, kde jsme zápis ze zasedání zveřejnili.
Na stránkách města bohužel tento zápis není, i když jsme se ve zmiňovaném článku ptali – „proč
nejsou na webových stránkách a úřední desce města záznamy z jednání zastupitelstva tak, aby
se občané mohli podívat, co se projednávalo, co se dělo, jak se hlasovalo?“
Stručně shrnuté fiasko tedy vypadá takto: Prodej bytů zůstal nedořešen, doprava v centru
zůstává při starém a prodej pozemků na Předlískách byl raději stažen z programu jednání
zastupitelstva. Zásluhou našich zastupitelů však vyšla najevo jedna závažná skutečnost.
Tyto pozemky byly v minulosti zasíťovány pro bytovou výstavbu s využitím dotací. Tyto
dotace (1 milion a stotisíc korun) se však zřejmě budou muset vracet vzhledem k tomu,
že do konce roku se už s určitostí nestihnou kolaudovat plánované bytovky. Kdo je za to
odpovědný? Čí vinou došlo ke škodě na majetku města? To se bohužel dozvíme těžko,
protože konkrétní odpovědnost se na naší dnešní radnici „jaksi nenosí“. Úzce s tím souvisí
otázka plánování, kterou jsme už v minulosti několikrát kritizovali. Kdyby totiž radnice
skutečně uměla plánovat, nemohlo by k výše uvedenému vrácení dotace dojít. V plánech
práce jakékoliv organizace totiž má být uvedená i konkrétní odpovědnost konkrétního
člověka za konkrétní úkol. Toto jsme v minulosti navrhovali i u tzv. strategického plánu.
Dodnes se nic takového nestalo a tento plán je tak dosud jenom „nezávaznou deklarací“.
Bez konkrétní odpovědnosti za jeho jednotlivé body ani ničím jiným být nemůže. Chtěli
jsme dokonce, aby jedním z bodů programu jednání každého zastupitelstva byla i kontrola
plnění plánu, zůstali jsme však nevyslyšeni. Rovněž tak zůstal nevyslyšen náš návrh
na zpracování a realizaci plánu na rekonstrukci chodníků v našem městě.
Nechápeme přístup radnice k tak závažným otázkám, jakými jsou prodej bytů
ve vlastnictví města a řešení dopravní situace v centru. Je necitlivý vůči těm, kterých se
bezprostředně týká – nájemníkům předmětných bytů a obyvatelům a obchodníkům v centru
města, se kterými se tyto věci řádně neprojednaly. Zastupitelé byli v zásadě postaveni před
„hotové věci“ bez řádného zdůvodnění. Náš názor na prodej bytů byl takový, že byty by se
prodat měly, ale utržené peníze by se měly použít na výstavbu nových bytů na připravených
pozemcích. Na řešení dopravní situace v centru se nás nikdo neptal a nebýt občanů,
přítomných na zastupitelstvu, asi by to hlasy koalice prošlo. O návrhu, který nakonec
neprošel, rozhodli přitom 4 (slovy čtyři) lidé v radě města.
Dalším důležitým faktem, který na zasedání zastupitelstva vyšel najevo, je cena
pozemků na Předlískách navrhovaných k prodeji. Koalice navrhovala cenu 350,-Kč za m2,
přičemž občanům se zasíťované pozemky prodávají za 650,-Kč. Proč tomu tak bylo, se
můžeme všichni jenom dohadovat. Pan starosta se na dotaz našeho zastupitele Ing. Hoška
v tomto směru vyjádřil tak, že „jeho mluva obsahuje zavádějící pojmy“. Úsudek, zda je to
k pousmání či k zaplakání, necháme na laskavém čtenáři.
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V Jemnici do dnešního dne existuje také mnoho nevábných „zákoutí“, které jsou
v tristním stavu. V nejbližší době plánujeme na našich stránkách a na Facebooku vytvořit
tzv. „Jemnický pranýř“, na kterém budou fotografie těchto zákoutí zveřejněna včetně
komentářů k nim. Budou tam rovněž zveřejněny i další skutečnosti, které se nám nelíbí.
A budou tam viset do doby, než s tím „odpovědná místa“ něco neudělají. Vyzýváme všechny
občany, aby na našem pranýři zveřejňovali skutečnosti, se kterými nejsou spokojeni.
Abychom však radnici jenom nekritizovali – kvitujeme s povděkem, že radnice vzala
do úvahy naše připomínky, takže letošní jarní úklid komunikací proběhl včas a lidé se tak
nemuseli potýkat se všudypřítomným prachem.
Na závěr nám, vážení spoluobčané, dovolte otázku. Jak dlouho bude ještě koalici trvat,
než pochopí, že se podobné závažné problémy nedají řešit oným mnichovanským způsobem
„o nás, bez nás“?, ale pouze na základě širokého konsensu všech zainteresovaných. My
bychom byli rádi, aby to bylo co nejdříve.
Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici

Jemnická výročí??? Neotravujte…!
„5. prosince uplyne 95 let od úmrtí světově významného sochaře Ignáce Weiricha.
Sochaře, který vytvořil a zanechal v našem městě výraznou stopu: 19 monumentálních
soch. Víte např., kde v Jemnici jeho sochy jsou?
22. července 1856, tedy před 155 lety, se tento sochař narodil. Věřím, že si město
Jemnice důstojnou formou připomene takto výrazné jubileum?“
Pod tímto upozorněním, které pod názvem „Dvě výročí Ignáce Weiricha“ vyšlo v JL
12/2011, je podepsán Stanislav F. Müller. Něco Vám to říká? No jistě, je to mladý šikovný
sochař, který u sokolovny znovu postavil Šlezingerova Sokola a vytvořil jak pomník
tohoto komunisty umučeného sochaře, tak i unikátní, zatím ještě nedoceněný pomník
– obraz malíře Romana Havelky. Můžeme tedy oprávněně předpokládat, že pokud nazývá
I. Weiricha sochařem světově významným, tak ví, o čem mluví.
Za 5 let uteklo v Želetavce plno vody a čas přinesl ještě významnější sochařova výročí:
160 let od narození a 100 let od jeho úmrtí. A jaké že oslavy k těmto výročím Jemnice
připravila? Pohled do „Kulturního přehledu Jemnice a Jemnického mikroregionu 2016“
nám dá jasnou odpověď: tak jako před těmi pěti roky OPĚT ŽÁDNÉ!
Je to zvláštní. Jemnice nemá zase tak bohatou paletu slavných rodáků a obyvatel (byť
některých jen dočasných). A přesto zcela soustavně, chtělo by se říct až plánovitě, jejich
výročí téměř zcela ignoruje. Jako by vedení města říkalo: neotravujte nás s tím, my máme
svých starostí dost!
Jemnice vůbec nereagovala na řadu významných výročí, z nichž by jiná města
udělala prvotřídní turistickou atrakci. Zaspala zcela výjimečných 700 let od svatby Jana
Lucemburského a Elišky Přemyslovny i všechna ostatní „lucemburská“ výročí. A jen tak
mimochodem: slyšeli naši páni radní či členové barchanické komise někdy něco o bitvě
u Crécy? Letos v srpnu si bude svět připomínat 720 let od narození a 670. výročí úmrtí Jana
Lucemburského. Co s tím udělá Jemnice? Kulturní přehled mlčí. Jemnice zaspala i celou
řadu výročí „rakouského Máchy“ Franze Grillparzera. Zaspala kdeco.
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A letos, jak je z „Kulturního přehledu“ zřejmě, to lepší nebude. Ne že by nebylo z čeho
vybírat. O I. Weirichovi a Janu Lucemburském už byla řeč, ti mají dokonce výročí dvojité.
Máme tu však i kulatá či půlkulatá výročí J. Šlezingera, opět F. Grillparzera, J. Nepomuka
Škroupa a jeho žáka A. Andera, otce i syna Charlemontových, Jana Kapistrána, Jana Vrby…
V mikroregionu pak minimálně Petra z Mladoňovic či učitelky Vítězslava Nováka Marie
Krejčů z Budíškovic… V „Kulturním přehledu“ nic, nic, nic!
Dobrá, odbor kultury je nový, nevyzná se, nestíhá… Ale co komise kultury a cestovního
ruchu, jak to, že ta neví pár let dopředu, nač by mohla do Jemnice přilákat návštěvníky?
Nebo snad Jemnice takovou komisi vůbec nemá?!
Nedá mi to, abych v těchto neradostných souvislostech nezmínil onu slavnou „vizi“,
kterou se zápalem hodným ušlechtilejších věcí tak vehementně obhajuje pan místostarosta.
„Jemnice je atraktivní historické město dominující Jemnicku s vynikajícím zázemím pro
život, bydlení a podnikání s mnoha přístupnými památkami a malebnou krajinou.“ (Jen
připomínám: od roku 2008 počet obyvatel města každoročně klesá, z 4 262 na zatím 3891!)
Tak se vedení města, které tyto pohádkové výhledy vymyslelo, ptám: co nám dopomůže
k onomu vynikajícímu zázemí pro život, bydlení a podnikání, ke zpřístupněným památkám,
a hlavně – kdo a z čeho to zaplatí? Najde se v Jemnici ropa, zlato, diamanty? Otevřou se
tu střední a vysoké školy či vědecké ústavy? Nové Silicon Valley? Nebo aspoň významné
průmyslové či lázeňské areály? Při vší úctě k historické atraktivnosti a malebné krajině asi
těžko. Jedinou šancí pro Jemnici tak zřejmě zůstává turistika a cestovní ruch.
Jenže – máme něco, nač se k nám budou chtít návštěvníci přijet podívat a hlavně, kvůli
čemu se sem budou opakovaně vracet? Zabývá se v Jemnici někdo aspoň střednědobou
koncepcí cestovního ruch a kultury, o té dlouhodobé ani nemluvě? Zatím se zdá, že
vedení města dělá své vlastní vizi jenom naschvály. Ostudná smlouva o padesátiletém
panování cyriaků (malé c!!!) na zámku. Padající Faastova vila nepostižitelného pana
Agostina. Jedna zkušenost nestačila: mauzoleum už je zase na prodej (cena v RK). Pro
kašnu na náměstí se 800 tisíc asi jen tak nenajde; možná se podle našeho obyčeje město
nejdřív vydláždí a pak znova rozkope. Svatá Anna též se neopraví sama... Snad nám
vedení konečně vysvětlí, jak to s tou vizí a budoucností města vlastně je, co tedy bude
základem jeho dalšího rozkvětu…
Zatím by snad mohlo aspoň přemýšlet (ale ne moc dlouho) o tom, jak si poradí s dvojitým
výročím světového sochaře a prvního českého Lucemburka. Instantní Barchan to ovšem
nevytrhne! Tak co takhle spláchnout Kresčak v srpnu v parku – chytrému napověz…?
A ostatní výročí? Neotravujte!
Luboš Tesař
Článek p. Tesaře nebyl gramaticky opraven

Víte, že...

...se mnou nemusíte souhlasit. Srovnejme však volební programy všech stran, co
kandidovaly do Městského zastupitelstva v Jemnici. Od voleb uběhla polovina období, a tak
můžeme alespoň částečně hodnotit. Volební programy obsahovaly jen málo konkrétních
věcí. Přesto zde najdeme několik věcí, které zaujaly, i když převažovalo obvyklé „budeme“
usilovat. Například KSČM - oprava kaple sv. Anny u Víta, ODS - zlepšení dopravní
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obslužnosti včetně zachování železniční trati (dopravy?), sdružení nezávislých kandidátů
- usilovat o realizaci obchvatu města s cílem snížit zatížení centra. ČSSD - necháme
vypracovat studii revitalizace obecního hřbitova, Mladí za rozvoj Jemnice - hrobka
Pallaviciniů, rekonstrukce z Programu záchrany architektonického dědictví, ANO - jako
zastupitelé se nebudeme stydět za svůj názor, KDU-ČSL - dbát na dostupnost zdravotní
péče, například nabídnout vhodné podmínky pro odborné lékaře včetně rehabilitace.
Jde o přínosné a konkrétní body volebního programu stran, a tak bych chtěl požádat
redakční radu JL, aby dala prostor pro vyjádření stran, co udělaly pro tyto body svých
volebních programů. Zároveň vyjádření současného vedení města Jemnice, co se v tomto
období realizovalo. To pro informaci a posouzení občanů. A občané? Možná by bylo vhodné
udělat si čas projít se pěšky ulicemi města. Budete překvapeni, jak mizí šedivé fasády domů,
do ulic svítí nová okna, zlepšila se čistota, je hotová celá řada akcí, které se odkládaly. Park
kromě nevzhledné rozpadlé zdi přivítá návštěvníky jako skutečný park. Vím, že je řada
věcí, na které se nedoslalo, snad tedy příště.
A ještě prosba. Přes značné úsilí se nepodařilo zjistit osud sochy pluk. Švece, která
stávala před západní stranou sokolovny v Jemnici. Byla odhalena 29. 6. 1934 a jejím
autorem byl sochař Jaroslav Šlezingr. Pamětníci skoro žádní nejsou, ale možná, že existuje
záznam nebo předání informace pamětníky. Existují čtyři verze, která je pravdivá, nevím!
Snad se podaří pravdu zjistit. Předem děkuji.
Vladimír Hrbek

Poděkování
Moc děkuji Hasičskému sboru Jemnice, a to za pomoc mého náhlého problému.
Bečvaříková z Jemnice - důchodkyně z Předlísek

Obraz kostela sv. Víta visí i v newyorské městské části
Manhattan
Fotografii obrazu kostela sv. Víta najdete na zadní straně obálky. Pod obrazem je napsán
tento text:
Jemnice
A rich history of this place in Moravia dates back to 12th century.It is situated in a nice
valley of the river Zeletavka. In the Middle Ages, the town was badly damaged several
times. The most interesting monuments are the gothic church of St. Stanislaus, the church
od St. Jacob and the castle with chapel of Holy Mary.
Jemnice
In memory of Stanley Soukup donated by wife and daughters Vera, Pauline and
Millie
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Překlad do češtiny:
Jemnice
Bohatá historie tohoto moravského sídla se datuje od 12. století. Nachází se v krásném
údolí říčky Želetavky. Ve středověku bylo město několikrát těžce poškozeno. Nejzajímavější
památky jsou gotický kostel sv. Stanislava, kostel sv. Jakuba a kostel sv. Víta s kaplí sv.
Panny Marie.
Jemnice
Na památku Stanislava Soukupa darováno jeho ženou Zdeňkou a dcerami Věrou,
Pavlou a Millio.
Dodatek
Do soutěže o památku roku 2015 se zařadil i kostel sv. Víta v Jemnici. Celková jeho
oprava stála cca 12 000 000 Kč. Podle dokladu získaného od pana Františka Ellingera je
zřejmě znám i v USA - New Yorku na MANHATTANU v budově Sokola, kam chodí děti
cvičit.
Vše zveřejněno na paměť pana Stanislava Soukupa, rodáka z Jemnice. Tak nemusíme
být smutní, že se o Jemnici málo ví!
Vladimír Hrbek

Kulturní přehled
1. 5. 2016
		

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

7. 5. 2016
21.00-05.00

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

8. 5. 2016
13.000-17.00

Zahájení turistické sezóny 2016
- dětské hřiště Panenská
- prezentace Regionu Renesance, představení soutěže Hurá po Vysočině,
doprovodný program pro děti (skákací hrad, soutěže,…)
- občerstvení zajištěno, možnost opečení „buřtů“
- pořadatel město Jemnice

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

14. 5. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy Cooper, Amundsen party
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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. 2016
19.00 hodin
		
		
		
		

Hudební slavnosti 2016
- vystoupí Naďa Urbánková a žáci ZUŠ v Jemnici
- vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek od 9. 5. 2016 v TIC,
tel. 721 508 737
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

20. 5. 2016
17.00 hodin

Vernisáž výstavy Zmizelí sousedé
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

21. 5. – 9. 6.

Výstava Zmizelí sousedé
- vestibul KD Jemnice
- PO – PÁ 9.00 – 16.00, SO - NE 9.00 – 14.00
- 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

21. 5. 2016
16.00-22.00
		

Muzejní noc v Jemnici
- Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Jemnice (nám. Svobody 75)
- vstupné zdarma
- pořadatel Muzeum Vysočiny Třebíč

21. 5. 2016
13.00 hodin
		
		

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

21. 5. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje hraje Dj Adas, Májová noc
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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

27. 5. 2016
19.00 hodin

		

Podivné dueto – divadelní představení v podání DS Tyl Dačice
- Divadelní hra PODIVNÉ DUETO amerického současníka Neila Simona
zavede diváka do poloviny šedesátých let minulého století. Řeší mnohá
ženská témata tak, jak odvíjejí od setkání šesti přítelkyň na návštěvě
u jedné z nich. Nechybí vtipné dialogy, vypjaté emocionální situace,
předpokládané zauzlení i nečekané řešení.
- vstupné 50,- Kč, předprodej vstupenek od 9. 5. 2016 v TIC,
tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

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 odrážedel
- bohatý doprovodný program - skákací hrad, trampolína
- informace a propozice na stránkách www.mtb-jemnice.cz nebo
www.facebook.com/mtb.jemnice
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice z.s.

28. 5. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Badys, Morgan party

4. 6. 2016
		
		
		

Večerníčkův pohádkový les
- vstup do lesa od KD v Panenské
- více na www.pohadkovyles.jemnice.cz
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.

5. 6. 2016
12.30 – 13.00
		
		

Dětské rybářské závody - spodní nádrž v Panenské
- prezence, není potřeba rybářský lístek		
- startovné zdarma, pro všechny účastníky připraveny odměny
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.
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14. 6. 2016
17.00 hodin

Závěrečný koncert žáků ZUŠ
- koncertní sálek ZUŠ Jemnice

17.-20. 6. 2016

Historická slavnost Barchan

Zájezd na muzikál - podzim
V neděli 10. dubna se uskutečnil první ze dvou plánovaných zájezdů na muzikál
Mýdlový princ do divadla Broadway v Praze. Muzikál se dle ohlasu všech zúčastněných
velmi líbil a hned při zpáteční cestě se objevila poptávka po další takovéto akci.
Podobnou akci se chystáme připravit opět na podzim. Není však ještě rozhodnuto, o jaký
muzikál se bude jednat. Abychom dosáhli na zajímavou cenu vstupenek, musíme vybírat
z nabídek divadla Broadway (Angelika, Adéla ještě nevečeřela) a Hybernia (Romeo a Julie,
Antoinetta - královna Francie, Sibyla, Mefisto, Alenka v kraji zázraků, Sněhová královna).
Bližší informace k jednotlivým muzikálům najdete na oficiálních stránkách divadel. Pokud
byste měli o některý z muzikálů zájem, dejte nám zcela nezávazně vědět prostřednictvím
emailu na tic@mesto-jemnice.cz nebo na tel. čísle 721 508 737 (stačí sms), případně osobně
v TIC Jemnice.
Dostal se k nám i požadavek na zájezd na muzikál Fantom opery do pražské GOJA
Music Hall. Muzikál jsem v letošním roce navštívil a mohu jen a jen doporučit.
Zde by ovšem vstupné bylo za plnou cenu + doprava autobusem (899,- + 200,).
Pokud byste měli zájem i o tento muzikál, můžete se nám taktéž nezávazně ozvat na
tic@mesto-jemnice.cz nebo na tel. čísle 721 508 737 (stačí sms), případně osobně v TIC
Jemnice.
Dle tohoto předběžného zájmu připravíme podzimní zájezd.
Bc. Zdeněk Hopian, odbor kultury

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
26. dubna 1986 došlo v jaderné elektrárně v ukrajinském Černobylu k jedné ze dvou
nejhorších havárií v historii jaderné energetiky- podle mezinárodní stupnice jaderných
událostí INES šlo o havárii stupně 7, tj. nejvyššího stupně. Postiženou oblast navštívila
a procestovala Lucie Pyskatá, která Vás provede netradiční cestopisnou besedou o dějišti
katastrofy. Uvidíte i současné fotografie z černobylské zóny a z „města duchů“ Pripjati.
Jestli vás místo, kde se „zastavil čas“, zajímá, přijďte v sobotu 21. května 2016 v 13:00
hodin k nám do knihovny, dozvíte se spoustu informací o tom, jak to dnes v Černobylu
vypadá a funguje.
Z nových knih:
Mankell Henning – Firewall
Další z případů švédského komisaře Kurta Wallandera se zabývá spojením kriminálních
činů s digitalizovaným světem.

květen 2016 / Jemnické listy / 27

Huarache Mamani Hernán - Hadí žena
Hledání podstaty ženské síly. Nevšední duchovní román.
Svozilová Zlata – Josefův pivovar
Biografická rodinná sága, v jejímž centru je osud autorčina dědečka, politika, podnikatele
a zakladatele litovelského pivovaru.
Esmaeli Zohre – Moje nová svoboda
Autobiografické vyprávění dívky afghánského původu o jejím dvojím útěku – nejprve
z Talibánem ujařmené země a posléze před svazujícími tradicemi vlastní rodiny.
Theorin Johan – Na velké planině
Soubor patnácti příběhů známého švédského autora, který se podobně jako většina jeho
detektivních románů odehrává na ostrově Öland.
Připravujeme:
Květen besedy pro I. stupeň ZŠ
beseda pro ZŠ Dešná

Pracovnice knihovny

Muzejní noc v Jemnici
Termín: sobota 21.5 . 2016, od 16.00 do 22.00 hodin
Místo konání: Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Jemnice (nám. Svobody 75, 675 31
Jemnice). Vstupné: zdarma
Co čeká návštěvníky o muzejní noci v Jemnici?
- oživené expozice (Dějiny Jemnice a Svět čaje) a výstava o slavnosti Barchan
- drobné úkoly pro menší i větší návštěvníky, které prověří muzejní schopnosti každého z nich
- rukodělná dílna, kulturní program
- program pro děti Oživený exponát - hodinový program pro rodiče a děti představující
vybraný předmět z expozice
- kulturní program na muzejním dvoře
a mnohé další
Podrobný program najdete na webových stránkách muzea - www.muzeumtr.cz, TIC Jemnice
- www.tic.jemnice.cz nebo na vývěsních plochách města Jemnice.
Muzeum v Jemnici zahájí sezónu v neděli 1. května, kdy bude také vstup zdarma.
Otevírací doba v sezóně:
květen a září: sobota a neděle, 9–12, 13–17 hodin
červen, červenec, srpen: denně mimo pondělí, 9–12, 13–17 hodin
Kontakt: Michal Zábrš, Muzeum Vysočiny Třebíč, 733160524
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Michal Zábrš, Muzeum Vysočiny Třebíč

Středověký plněkontaktní boj opět v Jemnici
V sobotu 9. 4. se zámecký park v Jemnici opět proměnil na arénu. I přes nepřízeň počasí
si zde zhruba stovka diváků vychutnávala 2. eliminační kolo pro výběr do reprezentace
České republiky v plněkontaktním středověkém boji.
V mírném dešti a na kluzkém povrchu zde změřilo svoje síly celkem pět týmů
ucházejících se o svá místa v reprezentaci.

Domácí klub MFC Vysočina nastoupil do turnaje značně oslabený, chyběli dva klíčoví
fighteři. Bylo tedy jasné, že aby obhájili prvenství z prvního kola, které proběhlo na podzim
v Ostravě, museli by při klucích stát všichni svatí.
Po urputných bojích plných emocí, zvratů a pěkných sportovních výkonů zvládli nejlépe
všechny zápasy odvěcí rivalové domácích, tým Trollů z pražského SKSKB. MFC Vysočina
brala druhé místo a třetí obsadil tým Pragae Meretrices.
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Po celkovém sečtení bodů z obou kol eliminačního turnaje však má MFC Vysočina
důvod slavit. Podařilo se jí přerušit dvouletou dominanci Trollů a na nadcházející mistrovství
světa, které se koná 5. - 9. května opět v Praze na Petříně, vyjíždí jako česká jednička.
Nyní všem fighterům nastává težké období finálních příprav, aby v květnu ukázali svým
fanouškům jen to nejlepší, co v nich je.
Do Jemnice se středověký plněkontaktní boj vrátí již 17. září, kdy se bude konat již třetí
ročník turnaje Jemnice CUP.
Za domácí tým MFC Vysočina Josef Pohl
foto: David Baštář

Akce Čistá Vysočina
I v letošním roce jsme se
zapojili do akce Čistá Vysočina,
která je zaměřena na zapojení
široké veřejnosti do úklidu
veřejných prostranství a zejména
sběru odpadků podél komunikací
v Kraji Vysočina. Sbírat odpadky
jsme se vydali v neděli 17. 4.
2016 v odpoledních hodinách.
Akce se zúčastnilo celkem
11 dobrovolníků
a podařilo
se nám uklidit příkopy podél
následujících komunikací:
Komunikace 15215: Jemnice
- Pálovice - Panenská - hranice
kraje (směr Báňovice)
Komunikace 152: Jemnice hr. kraje (směr Staré Hobzí)
Komunikace 15214: Pálovice
- hr. kraje (směr Ostojkovice)
Příkopy
podél
těchto
komunikací sbíráme pravidelně
již několik let. Odpadků postupně
sice ubývá, ale i tak se jich podaří
každý rok nasbírat několik pytlů.
Děkujeme tak těm, kteří neodhazují
odpadky
podél
komunikací
a přispívají tak ke krásnějšímu
prostředí, ve kterém žijeme.
Velké poděkování patří i všem
dobrovolníkům za jejich pomoc
při úklidu.
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PS. Bohužel již druhý den ráno se v jednom z příkopů u Jemnice válela plechovka
od energetického nápoje a plastová lahev. Pak si musíte položit otázku: Měla tato akce
vůbec smysl?
Zdeněk Hopian, AFT Jemnice, z.s.

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Tuto básničku jsem našla v Jemnických listech z r. 2001 a napsala ji Lucie Štolfová ze 7. C.
Mně se líbila a tak jsem ji napsala.
Básničky píší zamilovaní,
třebaže jsou nesmyslné,
jim nevadí.
Básničky píší básníci,
teprve až dostanou múzy.
Básničku si můžeš
napsat třeba ty,
jsou povolené i úlety.
Básnička je pohodové
čtení,
naučit se ji těžké není.
Básničky mají všechny
možné názvy,
ale to je jen na básníkovi.
Marie Čurdová

Vzpomínka
Kytičku kvítků chceme Ti dát
a potom tiše vzpomínat
Dne 15. května 2016 uplyne 8 smutných let,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Josef ELLINGER z Jemnice
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Jindřiška a tři děti s rodinami
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Vzpomínka
V měsíci březnu jsme se naposledy rozloučili
s panem plk. Ing. Jiřím Moosem, rodákem z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují
rodiny Moosova a Jandáková

II. ročník neregistrovaných hráčů v kuželkách
kuželna Jemnice 9. 4. 2016
1. kolo
jméno

2. kolo

15 hodů 15 hodů
plných

součet

dorážka

15 hodů

15 hodů součet

plných

dorážka

celkem pořadí

Beňadíková D.

77

17

94

72

52

124

Kubeš J.

84

44

128

71

45

116

Endl B.

79

26

105

68

44

112

Pokorný J.

84

44

128

71

36

107

Kovář M.

79

21

100

70

34

104

Zelenka S.

85

35

120

85

35

120

Čarnický F.

82

32

114

61

33

94

Nix F.

79

43

132

65

26

91

Nesibová V.

73

35

108

77

34

111

Wernerová M.

79

25

104

71

27

98

Pokorná M.

71

26

97

70

16

86

Svoboda J.

79

27

106

88

35

123

Sláma V.

63

27

90

73

17

90

Chalupa K.

81

32

113

73

42

115

Šuhaj J.

78

26

104

75

22

97

Beranovský J.

57

17

74

74

25

99

Tříletý B.

65

24

89

75

21

96

Jedlička A.

56

32

88

60

23

83

Bendová V.

63

17

80

50

32

82

Pokludová L.

53

34

86

54

33

87
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462

1.

451

2.

444

3.

431

4.

421

5.

412

6.

408

7.

374

8.

356

9.

335

10.

Aleš Jedlička

Kulturní kalendář
Mladoňovice
7. 5. 2016

26. 6. 2016

Den matek – akademie žáků ZŠ (kulturní dům)
- začátek 14.00 hod.
Den dětí - soutěže a disciplíny s motivy pohádek
(sportovní areál - ČČK)
Taneční zábava (SDH – CHOBOT) – začátek 20.00 hod.
Střelecká soutěž „O putovní pohár barchanu“ (střelnice MS)
- začátek v 09.00 hod.
Soutěž v PÚ mladých hasičů (sportovní areál – SDH)
- začátek 13.00 hod.
Setkání seniorů a občanů Mladoňovic (sportovní areál Chobot)

Police
7. 5. 2016
8. 5. 2016
29. 6. 2016
		

Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava, začátek v 8:30 hod.
Rybářské závody pro děti, rybník Doubrava, začátek v 8:30 hod.
Přijetí budoucích prvňáčků a nejlepších žáků školy starostou obce
v obřadní síni

27. 5. 2016
11. 6. 2016
12. 6. 2016
12. 6. 2016
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Třebětice
7. 5. 2016
4. 6. 2016
11. 6. 2016
25. 6. 2016

Lampionový průvod s kladením věnce k pomníku padlých
Taneční zábava (Motákaréna)
MOTÁKFEST (areál Motákaréna)
Dokopná (Motákaréna)

Pálovice
21. 5. 2016
28. 5. 2016

Sraz rodáků, pouťová zábava
Dětský den od 14.00 hod. na návsi

Kostníky
14. 5. 2016
28. 5. 2016

Dětské rybářské závody
Memoriál J. Šálka - soutěž mladých hasičů, hřiště-Hájek

Třebelovice
6. 5. 2016
Červen		
Červen		

Pouťová zábava - hrají ČERTOVI ŠVAGŘI, kulturní dům Třebelovice
Dětský den - TJ + Obec Třebelovice
Soutěž v požárním sportu „O pohár starosty obce“ - hasičské hřiště

Menhartice
14. 5. 2016
		
		

Hasičské závody o putovní pohár starostky v Menharticích
- prezentace ve 12.00 hod, začátek ve 12.30 hod.
- více na stránkách www.firesport.cz

Rácovice
15. 5. 2016
25. 6. 2016

Okrsková soutěž v požárním útoku - Sportovní areál Mladoňovice
Turnaj v malé kopané - Sportovní areál Rácovice

Mladoňovice
Přeborník Vysočiny
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V sobotu dne 19.3.2016 jsme
se utkali o titul PŘEBORNÍK
VYSOČINY v přehazované.
Krajská soutěž proběhla
v Moravských Budějovicích
a získali jsme STŘÍBRNÝ
POHÁR. Na prvním místě byly
Moravské Budějovice.
Za ZŠ Mladoňovice Ivana,
Aneta, Jitka, Saša, Kamila
a Katka

Radotice
Víra, v co?
Svět, a dnešní zvláště, nabízí spoustu divů přírody i techniky, že je to až k neuvěření.
Jsou však na tomto světě stále ještě lidé a je nás dost, dalo by se říct, že většina, i když
občas zklamaná, co věřit nepřestává. To je jeden z důvodů, proč tento svět, navzdory těm,
co klamou, žije a dělá vše proto, aby žil. Těmto lidem vděčí generace za to, že zde jsou
a očekává se od nich, že jednou se „jejich“ přičiněním víra v plnohodnotný život všech
lidí naplní. Měsíc květen symbolizuje připomínku mezníku, který před více jak sedmdesáti
lety pootevřel dveře k naplňování této tužby. I když se pomyslné dveře nepodařilo otevřít
dokořán, změnilo se ve světě mnohé a posílilo víru těch, co věřit nepřestávají. Nebylo by
přínosem pro svět neodpustit nepřátelům, ale důležité je „nezapomenout“ nikdy jejich
jména. Jistě poněkud snílkovské se zdají být tyto úvahy jak dospět ne k blahobytu, ale
ke snášenlivosti, vzájemnému respektu neuspořádaném podle velikosti, jak se děje dnes.
Blahobyt ohraničené komunity je pak záležitostí jí vlastní. Záležet pak bude jen na ní, jaké
božstvo si zvolí a jak nároční a pracovití budou všichni. Ze zkušenosti a z historie víme, že
řinčením zbraněmi se toho nedosáhne.
Tímto způsobem vždy trpěli nejvíce ti, co neztráceli víru ve svět lepší. Ti panovační
nestáli a nestojí o takový hodný svět, trýzeň boje se jich osobně nikdy netýkala a týkat
nebude. Naopak, zisk a nabyté zkušenosti jejich panovnické touhy posilují. Na nás pak,
kterým již demokratická možnost rozhodování nastala, je neumožňovat to. My, současníci,
máme ještě v živé paměti další promarněnou nabídku, „možnosti proměny světa“ a vypadalo
to na dveře otevřené dokořán. Bohužel, pouze vypadalo, naopak se snad i malinko přivřely.
Vize pro budoucnost byla lákavá a atmosféra nadšení nezakládala důvod neuvěřit.
Co bylo ve hře? „Náš stát by už neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv
jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé
době dělat zase jako rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří
kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor!“ „Komunisté Vás
budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte.“ „Již nikdy do žádného
paktu nepůjdeme.“ „Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme jen proto, že by
to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně,
svobodně, rozumně a rychle jednat…“ Neuvěřit takto veřejně vysloveným myšlenkám
mohl jen člověk tvrdě k nastalé změně zapšklý.
Kdo z nás by nechtěl vidět všechno to ničivé harampádí na hromadě překuté na rádla
a techniku ulehčující práci ve světě klidu a spokojenějšího života. Chvíli bylo na to zklamané
lidi uplácet, než sami došli k poznání, že je nezbytné s realitou se smířit. Nezůstalo jen
u nenaplněných slibů, ale i nadále se něco jiného prohlašovalo a něco jiného konalo. Média
předkládala kauzy, které si zdravý rozum nedokázal představit jako nepostižitelné a svým
způsobem prezentace se zapsala u veřejnosti jako služba vládnoucí moci. Společnost se
pozvolna stává apatickou k problematice, která by ji měla zajímat, poněvadž bez jejího řešení
se dá jen velmi obtížně prosazovat trvalá vize stability rozhodnutých záměrů vývoje. Malá
volební účast s nestabilní voličskou základnou mění polarity vládnutí. Jedni zavedou, druzí
ruší a ztrácí se celé desetiletí, aniž se pokročí ke stabilizaci, třeba jen o píď. Nedivme se, že
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v takové atmosféře se velice daří šedi, která na tom všem vydělává. Začíná se bít na poplach
v boji o mladou generaci jako voliče, který by pomohl rozhodnout a ke stabilizaci přispět.
Hledá se forma, jak ji přimět k účasti, jak získat její hlas, možnost elektronické volby je
jedna z nich, a nabízí se i vybuzení šokem.
Oba způsoby se musí mladým jevit velice ponižující. Oni nejsou líní jít k urnám, oni jsou
vzdělaní a především dobře slyší a vidí. Když vidí, jak někteří představitelé, kterým byla
demokratickou cestou daná příležitost spravovat tuto zem, což je vlastně role služebníka,
pojali jako moc nad zemí danou jim v pléin, tak se nedivme, že nesdílí nadšení. Nenastaneli změna v nás dospělých a zodpovědnému přístupu k této službě, nezískáme je. Budou si
řešit svoje situace po svém, svět mají otevřený. Jsou pracovití, a to je ta deviza, o kterou
zájem je.
Že budou doma chybět? To jistě budou, už dokonce chybí nyní. Sázíme-li na to, že
po nabytých zkušenostech se jednou vrátí domů jako jejich předchůdci, vandrovní
řemeslníci, tak se domnívám, že jde o úvahu lichou. Budou prospěšní pro svět, ale pro
nás ztraceni, jestli své manýry nezměníme. Neberme jim prosím víru v tu, dalo by se říct
ještě blahobytnou zem, která mohla po těch dvaceti pěti letech pod naším vedením vypadat
podstatně lépe, nemíním tím jen pěkné fasády, ale především sluníčka v duších. Naše mámy
říkávaly: „Chval cizinu, ale zůstávej doma.“
Blahopřejeme jubilantům:
Nováková Františka
Lukšová Marta		
Slabá Božena		

83 roků
81 roků
77 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. května 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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Tomáš Pecka, Josef Jekl - 777 624 862
Jungmannova 595, 588 13 Polná

e-mail: studny.pecka@email.cz I www.vrtanestudnypecka.cz

veškerá doprava a zaměření

ZDARMA

ODVEDENÍ DÍLA
NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
„od A až do Z“
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
ŽÁDNÉ PLATBY
• vyhledání pramene • vyvrtání
PŘEDEM
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu
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Inteligentní
kamerové systémy
Kamerové systémy pro firemní areály i rodinné domy
Městské kamerové systémy
Systémy s inteligentními, analytickými
a statistickými funkcemi
Profesionální megapixelová řešení
JHComp s.r.o.
Monitorování dopravy a rozpoznávání SPZ
sídl. U Nádraží 1140/II, Jindřichův Hradec
tel.: 384 325 158, 734 310 278, 602 400 433
Elektronické zabezpečovací systémy
info@jhcomp.cz
Telekomunikační technologie

www.jhcomp.cz/kamery
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8.5.2016

PANENSKÁ

(7 km od Jemnice)
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
OD 13.00 DO 17.00 HODIN

- prezentace aktivit v Jemnici
a Jemnickém mikroregionu
- prezentace Regionu Renesance
- představení soutěže Hurá po
Vysočině
- informace o mobilním průvodci Kraje
Vysočina a Regionu Renesance
- vědomostní soutěž se slosováním
o ceny
- možnost návštěvy pohádkové stezky
- malování hrnečků
- facepainting pro děti
- doprovodný program pro děti
(skákací hrad, soutěže,…)
- možnost opečení buřtů
- občerstvení a posezení zajištěno

Pořadatel: Město Jemnice
www.mesto-jemnice.cz
www.tic.jemnice.cz
FB Infocentrum Jemnice
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Obrazový seriál

Jemnice - kostel sv. Víta

Jemnice - Sokolovna
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