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Společenská kronika
Sportovní okénko
• Odznaky odborností pro mladé hasiče
z Jemnice
• Okrsková soutěž v Jemnici
• Atletický trojboj
• Atletická přípravka Jemnice byla opět
vidět
• Pozvánka na Barchanický turnaj
smíšených dvojic ve volejbale
• Dvanáctý ročník Dačického víceboje
družstev měl krásnou atmosféru
Obce Jemnického mikroregionu
• Kulturní kalendář
• Mladoňovice
• Radotice
Obraz města
Nejvíce s městem cítím v noci,
když se mi skryje v tmách.
Nosím si jeho obraz v srdci,
na kámen v bráně jsem si sáh.
Pach řeky dýchám lačně z mostu
i selskou vůni z Podolí.
V závratnou mravní výšku rostu
a vůbec mě už nebolí
pitomé spory, řeči pivní,
boj žab a myší, chuť se přít.
Chci vnímat jen to pozitivní,
společnou snahu, rozum, klid
i kuráž mozků k nové vizi,
plán postupu jak vpřed se hnout.
Věřím, že stačí, když závist zmizí,
za jeden provaz zatáhnout.

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané.
Ve svém příspěvku bych se rád zmínil o několika zásadních projektech a aktivitách,
které jsou před námi a kterými je třeba se intenzivně zabývat.
Jistě jste si všimli, že úpravy na Malé brance po rekonstrukci vodovodu jsou naprosto
zásadní. Cílem je aplikovat záměr schválený ve Strategickém plánu rozvoje systému zeleně
a vytvořit v částech města, kterých se výrazně dotkla rekonstrukce, úpravy prostranství v souladu s tímto schváleným dokumentem. Navíc toto místo je jednou z prohlídkových tras a rozhodně si naši pozornost zaslouží. Bude to zároveň taková malá ukázka toho, jak by mohla vypadat i některá další krásná zákoutí našeho města. Schéma řešení najdete uprostřed těchto JL..
Dalším důležitým krokem je výzva pro výstavbu bytového domu Na Předlískách. Je to
v souladu s územním plánem a s podmínkami dotace poskytnuté na výstavbu inženýrských
sítí v roce 2003. Příspěvek na vybudování IS byl určen 80 tis. na jednu bytovou jednotku v bytovém domě. Počet bytových jednotek byl stanoven na 50. V současné době chybí ke splnění
podmínek 14 bytů. Již v roce 2008 vyhlásilo město výzvu pro soukromé stavební firmy na výstavbu bytových domů. Obdrželo dvě nabídky od známých firem v našem regionu. Jak znám,
o v tomto období začal ekonomický pokles a stagnace, a tak z realizace sešlo. Dotace, které
byly občas vyhlašovány, se týkaly pouze bytů specifického určení a za složitých podmínek.
To nebylo pro naše město výhodné. Náš bytový fond s cca 250 byty, tvořený všemi kategoriemi bytů včetně dvou domů zvláštního určení (s pečovatelskou službou), je pro město, jako
vlastníka bytů, více než dostatečný. Nyní se naskýtá možnost řešit tuto situaci developerským
způsobem, což je pro město mnohem výhodnější.
Další významnou skutečností je příprava výběrového řízení na dodavatele pro regeneraci
parku v bývalém arboretu. Město získalo dotaci z Operačního programu životního prostředí
a akce by měla být dokončena v červnu roku 2017.
Na závěr jedna velmi důležitá informace. Vedeme jednání s firmou Detail CZ s.r.o. o prodeji významné části autoparku předběžně 1,25 ha za účelem výstavby výrobního areálu s veškerým zázemím, který by byl určen pro přesunutí výroby ze stávajících prostor v Jemnici. Ty
jsou v současné době již naprosto nevhodné pro jejich výrobu a zejména pro její další rozšíření min. o 50 %. V současné době zaměstnává firma 94 zaměstnanců. Navýšení pracovníků má
zahrnovat i významnou část profesí vysoce specializovaných s potřebným vysokoškolským
vzděláním. Plně si uvědomujeme, že po takovém využití naší průmyslové zóny po mnoho let
volá naprostá většina zastupitelů. O dalších pozitivech z oblasti zaměstnanosti, struktury pracovních míst, stabilizace prosperující firmy atd. ani nemluvě. I to v daném okamžiku vypadá
velmi slibně, jsme teprve na začátku a je předčasné dělat definitivní závěry.
Před námi je jeden z nejhezčích měsíců v roce – červen a samozřejmě slavnost Barchan
se všemi průvodními akcemi. Koupaliště je již napuštěné, tak zbývá si přát co nejvíce slunných a teplých dní. Prožijte je co nejpříjemněji a nenechte si je ničím a nikým pokazit.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta
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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
je svatou pravdou, že podělit se s Vámi o postřehy z radnice
s sebou nese velkou dávku objektivity a do žádného článku by
neměly promlouvat emoce. Omlouvám se, ale dnes si nemohu pomoci. Jednak jsme opět řešili s policií ČR stav veřejných
toalet v ulici Husova, jednak jsem byl upozorněn některými
zastupiteli na lži, které se nám stále častěji objevují na stránkách Jemnických listů.
Případ veřejných (promiňte) záchodků je velmi čerstvý.
V pátek 12. května zde proběhl patrně sedánek, jehož výsledkem byly tisícové škody na vybavení. Po ukradených větrácích následuje zdemolované zařízení (topný infrapanel) a počmárané zdi. Jako suvenýr nám
zde pachatel zanechal (asi zapomněl) plnou injekční stříkačku s nezjištěným obsahem. Celou věc řeší PČR.
To, že se na stránkách Jemnických listů setkáváte s pomlouvačnými články, na to si stále
ještě zvykáme. Když mne však někteří zastupitelé upozornili na sprosté lži, které se v článcích nachází, začal jsem se bát. Ne o mou osobu či o osobu pana starosty. Nasazování psí
hlavy z řad některých sdružení je už folklorem. Začal jsem se bát o Vás, milí spoluobčané.
Jemnické listy slouží k Vaší informovanosti a věřím, že své poslání (i díky Redakční radě)
plní. Nicméně jsou lidé, kteří Vás záměrně informují mylně, až lživě. Co tím sledují? Proč
to dělají? Proč Vám lžou? To je otázka na ně. Asi k tomu pomáhá víceméně anonymní podpis, za který se schová celá plejáda lidí. Nevěřím však, že všichni členové nejmenovaného
sdružení by pod snůšku nepravd připojili své podpisy. Jestli ano, pak je mi to líto. Ujasnit
si své názory a informovat se přímo u úředníků na radnici nebyl nikdo. Ale teď už k praktičtějším záležitostem.
Určitě jste zaznamenali čilý stavební ruch na ulici Lípová. Rekonstrukce povrchu vozovky je za námi, následuje dodatečná akce v podobě rekonstrukce chodníků a veřejného
osvětlení, kterou provádí Správa majetku města Jemnice s.r.o.. Jakmile zde bude hotovo,
přesunou své síly na cestu od pověstného „Non stopu“ k brance u kamenné panny a rozsvítí
další část města Jemnice. Následovat bude úprava cesty v dané lokalitě. Na zmíněnou cestu
navazuje úprava prostoru na vyhlídce u Malé branky. Podle zpracovaného projektu „Zelené
cesty městem“ dozná turisticky navštěvovaná část města finální úpravy v podobě dlážděných chodníků, vysazení nové zeleně, vkusné opěrné zdi, odpočívadla apod. Věřím, že
s výsledkem budete spokojeni. Co nám dělá trochu vrásky na čele, je stav vodovodu v ulici
Horní valy. Protože zde silnice vyžaduje celoplošnou opravu, je třeba poválečný vodovod
vyměnit. Proč se nedostal do akce Dyje 2. etapa, kdy se zde rekonstruovala kanalizace,
mi známo není. Vím jen, že projekt byl původně rozsáhlejší a na požadavek poskytovatele dotace byl o určité úseky okleštěn. Patrně to se stalo osudným zmíněnému vodovodu.
V současné době je před podpisem smlouva mezi svazkem VAK a zhotovitelem. Výměna
bude provedena v nejbližších týdnech. Samozřejmě ale s ohledem na blížící se historickou
slavnost Barchan.
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Věřím, že též jako já, sledujete práci šikovných dlaždičů v centru města. Zastupitelé města Jemnice schválili finance na předláždění nejkritičtějších chodníků v ulici Husova a v horní části náměstí Svobody. Opět je milníkem slavnost Barchan. Práce na předláždění se nestihnou, nicméně během Barchanu
budou práce zastaveny (nemělo by se stát, že bude některý z chodníků „rozdělán“).
Další skvělou zprávou je, že byla městu Jemnice přidělena dotace na restaurování křížků
v místní části Panenská. Další střípek do mozaiky, která udělá Panenskou ještě krásnější
a též turisticky přitažlivější. Nezapomínáme ani na místní část Louku, kde úspěšně roste
dětské hřiště.
Oproti některým článkům čtu se zájmem články pana Vladimíra Hrbka. Ano – tak si
představuji případnou konstruktivní kritiku a také možnost čerpat podněty od člověka, kterého si velmi vážíme. Dovolím si tedy odpovědět na dotaz, který se týkal sdružení, za které jsem byl zvolen. Dotaz zněl, co děláme pro úspěšnou cestu hrobky rodu Pallaviciniů
do Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD). Je pravda, že zatím jsme stále
ještě čerpali na gotický kostel sv. Víta. Odbor investic dostal pokyn k přípravě žádosti
do PZAD. Nicméně stále ještě jednáme s vlivnými lidmi o možnosti získání většího množství financí z britské nadace. Více se zatím rozepisovat nebudu, až bude konkrétní výsledek,
rád Vás budu (pravdivě) informovat.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří přišli svou účastí podpořit zdárný průběh čarodějnic. Jak můžete registrovat, akce se rok od roku vyvíjí, snad správným směrem. Reportáž
o čarodějnicích přenášela Česká televize.
Velké poděkování patří také těm, kteří se podílejí na historické slavnosti Barchan. Ten,
kdo není přímo u toho, si dokáže jen velmi těžko představit, kolik lidské píle, nápadů a peněz je třeba, aby královské město Jemnice dokázalo bavit své návštěvníky po celý víkend
(a pondělí k tomu).
Jako vždy mne můžete zastihnout na telefonu 775 394 944, e-mailu:
mistostarosta@mesto-jemnice.cz či přímo na osobní schůzce.
VIVAT BARCHAN 2016!
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Záměr prodeje pozemku
Město JEMNICE dává na vědomí
Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v posledním znění textu
Záměr:
Prodeje pozemku p.č. 815/2 – zahrada o celkové výměře 3 703 m2 v obci a k.ú. Jemnice
za těchto podmínek:
1. Na předmětném pozemku bude postaven jeden bytový dům o maximálně 4
podlažích a nejméně 24 bytových jednotkách.
2. Provedení terénních úprav v okolí domů na nezastavěné části parcely p.č. 815/2
v k.ú Jemnice bude zajištěno a provedeno na vlastní náklady kupujícího.
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3.
4.

Pravomocné kolaudační rozhodnutí na jeden bytový dům bude vydáno do dvou
let od vydání stavebního povolení.
Doručení písemné nabídky městu Jemnice v termínu do 31. 7. 2016 musí obsahovat kromě obecných náležitostí písemné podklady tak, aby mohla být hodnocena
podle všech těchto kritérií:
a)

Minimální nabídka musí činit 610,- Kč/m2

b) Skladba bytů v domě a jejich předpokládaná cena při nejméně standardním vybavení všech bytů
c)

Způsob řešení venkovních úprav na nezastavěné části parcely p.č. 815/2
v k.ú. Jemnice, připojení na dopravní a technickou infrastrukturu

d) Reference o zájemci
e)

Navržený způsob zajištění eventuálního zaplacení smluvní pokuty ze
strany kupujícího v případech, kdy kupující poruší výše uvedené povinnosti
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města, tel. 604 861 394

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
6 / Jemnické listy / červen 2016

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít
vlastní cestovní doklad.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině
států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15
let je 50,- Kč a cestovní pas stojí 100,- Kč. Oba doklady mají dobu platnosti stanovenou na 5 let.
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný
list dítěte.
V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze
tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30
dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn částkou ve výši 2 000,- Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná
minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území - informace na cesty“.
Na závěr bych čtenářům chtěla popřát krásné a vydařené léto, odpočinek od každodenních starostí v kruhu nejbližších a pokud budete cestovat, tak pěkné počasí a šťastný návrat domů.
Jana Habrová, matrikářka
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Slovo hejtmana
Řemeslo má zlaté dno. Ten má zlaté ruce. Známá přísloví z dávných dob evokovala
po staletí šikovnost a význam odborníků nejrůznějších oborů. Po zrušení soukromých dílen
i to přísloví zhořklo. Byli jsme po léta svědky nespolehlivé a často odflinknuté práce různých „komunálních“ pracovníků. Ti byli mizerně placeni, a tak se nechávali často mnohokrát prosit a uplácet, aby vůbec něco udělali.
Ovšem vždycky existovali i opravdoví zruční mistři řemesel. Dnes mají možnosti
pracovat „na sebe“, získávat dobré jméno a pak i vydělávat. Když ne rovnou zlato, na nějaké ty slušné groše si mohou přijít. Ani v polistopadových poměrech se ale s nimi pytel
neroztrhl. Ne všichni jsou ochotni a schopni vzít tu odpovědnost a veškerou starost na svá
soukromá bedra. Přiznávám, že podmínky pro práci soukromých jednotlivců nejsou ideální a byrokratických překážek je pořád spíše více než méně. Ale jsem přesvědčen, že
nakonec se ti schopní a pracovití uplatní a dojdou k uspokojení ze své práce i k tomu určitému zisku. Zároveň mnohé větší firmy stále cítí hlad po zručných rukou a jsou ochotny
je dobře zaplatit.
Abychom podpořili obnovu a rozvoj řemeslných aktivit, rozhodli jsme se ke konkrétním krokům. Letos je to například projekt „Rok řemesel na Vysočině“, jenž volně navazuje na projekt „Rok průmyslu a technického vzdělávání“. Ten úspěšně proběhl v minulém
roce a jeho cílem bylo motivovat absolventy a absolventky základních škol s přiměřenou
zručností a konstrukční tvořivostí ke studiu středních technických škol. Prezentací a podporou zájmu o řemesla, která se vyučují na našich odborných školách, bychom rádi motivovali
žáky a žákyně základních škol k jejich studiu.
Dalším krokem je udělování titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
udělovaný od letošního roku. Ten bude jistě také motivací, aby nezanikaly méně obvyklé
a někdy zapomínané obory lidské zručnosti, jež jsou součástí historické lidové kultury.
V této souvislosti bych vás rád pozval na „Den s Krajem Vysočina“, kde bychom rádi
představili co nejvíce učebních oborů – řemesel, a to aktivní formou v podobě dílniček,
ve kterých si široká veřejnost a především děti budou moci vyzkoušet jednotlivá řemesla
v praxi. „Den s Krajem Vysočina“ bude probíhat v pátek 3. června na ledové ploše Horáckého zimního stadionu v Jihlavě a v přilehlém parku Smetanovy sady. Na ledové ploše budou
prezentována řemesla, která využívají moderní technologie – svařovací trenažér, simulace
programování CNC strojů, ukázka diagnostiky motorových vozidel. Pro mlsné jazýčky zde
bude ukázka gastronomických specialit, molekulární mixologie – moderní výroba zmrzliny
a gastroshow Ondřeje Slaniny z dvojice Kluci v akci. Na venkovní ploše návštěvníci najdou kovářskou výheň, dráteníka, ale také mobilní veterinární stanici, sedlání koní, výrobu
šindelů. Vybraná řemesla bychom rádi prezentovali i v dalších městech kraje formou podzimního minifestivalu řemesel.
Každý známe i ze svého okolí ty šikovné řemeslníky s fortelem, na něž je radost se
dívat. Doufám, že zájem o řemesla zase poroste a že ty „zlaté české ručičky“ zase budou
běžnou realitou a ne jen vzpomínkou na staré časy. Je to v zájmu nás všech.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc duben hasiči evidují celkem 12 mimořádných událostí se zásahem jednotek
požární ochrany.
V tomto měsíci došlo k 1 dopravní nehodě, 10 technickým pomocím a bylo provedeno
1 prověřovací cvičení.
Vážná dopravní nehoda se stala 18. 4. u obce Dědice. Zde došlo k nehodě naloženého
kamionu, který skončil mimo vozovku. Na místě zasahovaly jednotky HZS Jemnice a HZS
Moravské Budějovice.
nprap. Milan Šerka HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Základní umělecká škola informuje
Výuka klasických varhan a sborového zpěvu
na pobočce ZUŠ v Jemnici
Varhany, označované jako „nástroj královský“, mají své nezastupitelné místo
v chrámové a liturgické hudbě, ale i v hudbě vážné. Zdobí největší katedrály stejně jako
malý venkovský kostelík. Varhany najdeme u nás nejen v chrámech, ale i v některých
koncertních síních, na konzervatořích a na některých základních uměleckých školách. Jedná
se o největší a nejsložitější hudební nástroj s různým počtem manuálů a jednou klávesnicí
pro nohy - pedál.
Studijní zaměření Hra na klasické (píšťalové) varhany umožňuje žákům výuku
hry, která je uskutečňována od školního roku 2014/2015 na třímanuálovém digitálním
nástroji značky Johannus Rembrandt, umístěném v koncertním sále v budově školy
v Jemnici. Samotná výuka probíhá individuální formou jednou týdně. Na varhany může
začít hrát žák po předchozí klavírní průpravě, ale také začátečník. Jako přípravný nástroj
mohou sloužit elektronické klávesové nástroje nebo klavír. Podmínkou přijetí je kromě
hudebních předpokladů i fyzická vyspělost žáka, a to především jeho dostatečná výška.
Výuka se zaměřuje na zvládnutí základní prstové a pedálové techniky a rozvoj rytmických
a interpretačních schopností žáka, použitím vhodných klasických varhaních skladeb.
Do výuky je možné začlenit také repertoár duchovních skladeb interpretovaných při
bohoslužbách podle zájmu a profilace žáka.
Nový obor ve sdružení Art, který plánujeme od příštího školního roku 2016/2017
v Jemnici otevřít, je sborový zpěv. V něm se žákům nabízí získání odborného vzdělání,
které jim umožní uplatnit se podle svých schopností a zájmů jako dobří amatéři (v různých
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typech sborů a komorních ansámblů, ale i různých hudebních kapel). Připraví je ale také
na takový profesionální směr, jehož předpokladem je úspěšné zvládnutí kultivovaného
hlasového projevu (profesionální zpěvák pěveckého sboru, učitel, vychovatel, herec apod.).
Umožní žákům interpretovat díla nejrozmanitějších epoch, stylů a žánrů a tím může přispět
k rozvoji jejich hudebního cítění a hudebního rozhledu. Cílem této výuky je také zapojení
žáků do společné práce na hudebním díle, kdy se u nich rozvíjí schopnost týmové spolupráce
a odpovědnost za společné dílo. Výuka bude probíhat od září 2016 každý čtvrtek od 15.15
hodin v délce dvou vyučovacích hodin.
Pokud máte zájem o hru na varhany nebo sborový zpěv, přijďte na přijímací
zkoušky, které se uskuteční v pátek 10. 6. 2016 v době od 13 do 17 hodin v budově
ZUŠ v Jemnici.
Josef Hofbauer, zástupce ředitelky ZUŠ

Madona v Jemnici
V úterý 31. 5. 2016 v 18.00 hodin, o svátku Navštívení Panny Marie, bude v jemnickém farním kostele sv. Stanislava příležitost se seznámit s příběhem Madony z hradu
Veveří. Její prezentaci, spojenou se slavením eucharistie a poslední májovou, bude mít
ThLic. Marek Hlávka, toho času farář ve Veverské Bítýšce. /Do jeho správy patří i kaple
Matky Boží u hradu Veveří/. Možná víte, že jeho maminka se narodila v nedalekých Radoticích. On sám rád vzpomíná, že jako malý kluk tam trávil nejedny prázdniny a v neděli
chodili na mši sv. do Jemnice. Proto se i těší, že město svého dětství opět navštíví.
Součástí ohlášeného setkání je i obrazová projekce. Proto bych při této příležitosti rád
pozval všechny obdivovatele gotického ikonografického umění. Originál tohoto vzácného
díla byl dosud k vidění jen v pražské galerii, ale nyní - po nekonečných tahanicích - je obraz konečně církvi navrácen a umístěn v diecézním v Brně na Petrově. Právě tam jsem ho
též před nedávnem viděl a velice mě zaujal svým obsahem i historií. Zvláště dvě věci mě
z Markova výkladu utkvěly v paměti.
První se týká legendy, která vysvětluje, proč má stehlík červenou hlavičku. Vypráví se
v ní, že když byl Kristus Pán ukřižován, přiletěl právě tento ptáček, aby ho svým zpěvem
potěšil a při té příležitosti mu vyjmul z hlavy jeden zalomený trn. To se mu sice podařilo,
ale na jeho hlavičku při tom z otevřené ranky skanulo několik kapek krve. Zvláštní význam
mají též i jeho rozepjatá křídla. Ty mívá pták obvykle nad hnízdem, když chrání svá mláďata před nepohodou a nebezpečím. Tady je toto obětavé gesto zaměřeno na malé dítko
v matčině náručí.
Aplikace tohoto výjevu je možná následující. Když nemůžeme pomoci těm, kteří se
ocitli v nějaké nouzi, můžeme je alespoň potěšit svou přítomností, a tak je zbavit nejméně
jednoho bolestného trnu, kterým je samota a beznaděj. I tak lze ochránit člověka před pocitem opuštěnosti a lhostejnosti. Chránit maličké děti je navíc úkol nás všech. Nejedna matka
své miláčky sama neuhlídá, zvláště když povyrostou…
Druhá symbolika se vztahuje ke zlaté koruně. Její centrální umístění totiž nekoresponduje se sklonem Mariiny hlavy, ale je spíše součástí zlatého pozadí - které je znakem ne10 / Jemnické listy / červen 2016

beské slávy. Můžeme proto říci, že po Ježíši Kristu, který byl oslaven svým Otcem, to
byla jediná Boží Matka, která „dorostla“ svým lidstvím do božství. Již zde na zemi byla
milostiplnou a dokonale spojenou se slávou věčnosti. Proto nezakusila umírání smrtí, ale
blaženě zesnula, a tak byla oslavena s tělem i duší. Také my máme možnost uniknout obavám z umírání pohledem víry do otevřeného nebe a každý den se rozhodovat pro hodnoty,
jejichž platnost je nadčasová, což jsou skutky živé víry, stálé naděje a obětavé lásky. Říká
se, že žádný strom neroste do nebe, ale to se nevztahuje na „věnec slávy“, který máme
od Boha připravený v nebi. Svatý Pavel přesně takto vypovídá o závěru svého života, když
říká: „Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen
čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně;
stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod.“ 2 Tim 4,7-8.
Dále již nebudu předbíhat vyjevováním dalších detailů z ohlášeného setkání s Madonou
a těším se, že bude Markovo vyprávění objevné i pro Vás.
Další pozvání se týká Svatovítské pouti. Nedělní bohoslužby u sv. Víta 19. června 2016
v 8,00 a 10,00 bude celebrovat P. Guenther Ecklbauer, OMi. Jako oblát Panny Marie působí
s ostatními spolubratry řeholníky v Plasích u Plzně.
Patří též ke skupině misionářů Božího milosrdenství, kteří z pověření papeže Františka disponují jeho pravomocemi ohledně odpuštění hříchů. Kontakt s ním je možný všem
kajícím hříšníkům na tel.: +420 603 742 887. Je sice Rakušan, ale rozumí i mluví velice
dobře česky. S jeho zkušenostmi z devítiletého působení v Pakistánu, Libanonu a Egyptě
jste se mohli setkat na stránkách Katolického týdeníku, ve vysílání Křesťanského magazínu
na ČT 2 a také u nás v Jemnici při přednášce: Jak se žije mezi muslimy konané 22. 10. 2015
ve farním kostele sv. Stanislava. Bude k dispozici pro osobní setkání již po sobotní večerní
bohoslužbě v 18,00 v kostelíku sv. Víta, a to do 22,00 h.
Využijte jeho přítomnosti a zbavte se všech vin, které jste dosud neodpustili sobě nebo
druhým. Někdy si stýskáme: „Kdybych věděl, co vím nyní, vše bych udělal jinak.“ Tuto
milost Ti Bůh nabízí právě v tomto čase.
Svatý rok milosrdenství 2016 nabízí každému mimořádnou příležitost pro osvobození
se z područí starých vin. Bůh Ti chce vrátit radost ze života, abys pomocí obdržené milosti
odpuštění mohl začít psát nové řádky.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

25. výročí vzniku PČR
Policie České republiky si v letošním roce připomíná 25 let od svého vzniku. „Při
této příležitosti připravujeme v průběhu roku pro veřejnost celou řadu zajímavých akcí,
na nichž bychom chtěli prezentovat veřejnosti moderní techniku, výstroj a výzbroj našeho
bezpečnostního sboru,“ uvedl k chystaným aktivitám ředitel Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina plk. Mgr. Radek Malíř.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina připravilo na červen pro veřejnost u příležitosti oslav Dne Policie České republiky dvě prestižní akce. Pro širokou veřejnost, ale
zejména pro děti z mateřských, základních i středních škol, bude určen Den s Policií ČR
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2016. Jedná se o tradiční akci, na které se podílejí také všechny ostatní složky integrovaného záchranného systému našeho kraje. Den s Policií ČR se bude konat v úterý 7. června
od 9.00 do 13.00 hodin na letišti v Jihlavě – Henčově.
Letošní akce bude v mnohém mimořádná – mediální partner - Český rozhlas Region
- bude přímo z Henčova po celé dopoledne živě vysílat. Návštěvníci se mohou po celé
dopoledne těšit na zajímavé a akční ukázky policejních zákroků, na představení moderní
policejní techniky, výstroj a výzbroj moderního bezpečnostního sboru. Chybět nebudou
ani ukázky činnosti profesionálních hasičů i zdravotníků, stejně jako stacionární ukázky
dalších partnerů akce – Besip týmu, Městské policie Jihlava, Vojenské policie Tábor nebo
Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Pro návštěvníky připravujeme zdarma kyvadlovou dopravu z Masarykova náměstí na letiště i zpět. Záštitu nad akcí převzal hejtman
Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.
Druhou akcí určenou pro milovníky hudby bude promenádní koncert Hudby Hradní
stráže a Policie České republiky, který se uskuteční v úterý 21. června od 14.30 hodin v Parku Gustava Mahlera na ulici Benešova v Jihlavě. Záštitu nad koncertem převzal primátor
statutárního města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek. Vstup na koncert je zdarma.
Hudba Hradní stráže a Policie České republiky je velké hudební těleso, které déle než
sedmdesát let vysoce profesionálně reprezentuje českou hudební kulturu, a to nejen doma,
ale i v zahraničí. Svým vznikem v roce 1945 orchestr navázal na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických hudeb z období první československé republiky. Šlo totiž
o hudební tělesa, která byla vždy neoddělitelnou součástí naší hudební kultury a zároveň
ukázkou hudební vyspělosti národa.
Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní stráže a Policie České republiky patří zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě, především
státních návštěv a nástupních audiencí velvyslanců. Orchestr je také významným kulturním
reprezentantem Policie České republiky a zároveň plní veškeré služební úkoly vyplývající
z tohoto postavení. V rámci koncertu v Jihlavě zazní nejen slavné světové melodie z policejních a kriminálních filmů a seriálů, ale posluchači se mohou těšit na některé populární
melodie od známých českých i světových autorů.
Mediálními partnery obou červnových akcí jsou Jihlavské listy a Český rozhlas Region.
por. Mgr. Tomáš Procházka, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
oddělení tisku a prevence

Služby LPS stomatologické - 1. 6. - 26. 6. 2016
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
4. 6. so MUDr. Machová Eva
Husova 898
Náměšť n. Osl.
5. 6. ne MDDr. Blažek Jan		
Sv. Čecha 840/39 Třebíč		
11. 6. so MDDr. Blažek Jan		
Sv. Čecha 840/39 Třebíč		
12. 6. ne MUDr. Boshnyaková Liudmila
				
Vltavínská 1346 Třebíč		
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568 620 248
568 844 002
568 844 002
568 808 275

18. 6. so MUDr. Machová Eva
Husova 898
Náměšť n. Osl. 568 620 248
19. 6. ne MUDr. Cafourek Jiří
Vltavínská 1346 Třebíč		
568 843 787
25. 6. so MUDr. Machová Eva
Husova 898
Náměšť n. Osl. 568 620 248
26. 6. ne MUDr. Černoch Vladimír ml. Stomatologické centrum Třebíč s.r.o.,
				
Kpt Jaroše 1123 Třebíč		
568 826 880,
								
776 166 268
Bc. Veronika Ramachová

Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice
(So, Ne, svátky 8.00 – 10.00 hodin)
ČERVEN 2016
4. - 5. 6.
MUDr. Blechová (areál nemocnice) 			
384 358 293
11. - 12. 6.
MUDr. Lovětínský (NIVY)				
384 423 107
18. - 19. 6.
MUDr. Soukupová (CENTROPEN) 			
384 423 430
25. - 26. 6.
MUDr. Marková (THK) 				
384 456 215
Aktuální informace a případné změny najdete na stránkách města Dačice
http://www.dacice.cz/mesto-3/mesto/zdravotnictvi/

Poděkování – divadelní představení
Za všechny spokojené diváky bych chtěla poděkovat ochotníkům ze spolku N.K.N.,
kteří nám opět připravili příjemný večer s divadelním představením „Postel pro anděla“.
Všichni jste byli úžasní a své role zahráli velmi dobře. Nezapomenutelná byla Dana Babišová. Její „labutí balet“ vzbudil vlnu nadšení po celém městě.
Takže, vážení členové herecké skupiny N.K.N., děkujeme Vám a prosíme Vás, hrajte
dále a nenechte se ničím odradit.
Za spokojené diváky napsala Jana Jánská

Prodej části městských bytů v Jemnici
Kolem prodeje bytů ve vlastnictví města č.p. 1060 – 1063 na ulici Větrná, se vyrojila
spousta polopravd a některé věci je potřeba uvést na pravou míru.
Nájemníci si už léta stěžují, že se byty neopravují a že město, respektive správa majetku
města, nevyřizuje včas a dostatečně žádosti o jejich údržbu. Podstatná část nájemníků sama
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projevila žádost o odkup bytů do osobního vlastnictví. Hlavně z tohoto důvodu se začal
připravovat plán prodeje. Byl sestaven harmonogram návrhu prodeje a na pracovním
zastupitelstvu, které se konalo 17. února 2016, se návrh projednal a většina zastupitelů
ho shledala bezproblémovým. V únoru se též konala na radnici schůzka s nájemníky
a jak se dalo očekávat, nejurputnější debata se strhla kolem navrhované ceny prodeje.
Je zcela jasné, že nájemníci tlačí prodejní cenu co nejníže, ale na druhou stranu
zastupitelé rozhodují o městském majetku a nikdo z nás nechce být v budoucnu popotahován u soudu z důvodu špatného hospodaření. Byty se musí prodávat za reálnou cenu,
určitě ne pod cenou, doba divokých devadesátých let je už za námi.
Na zasedání zastupitelstva dne 17. 3 .2016 se projednával bod: Návrh postupu při
prodeji bytů. Při projednávaní tohoto bodu zavládla v sále napjatá atmosféra, místy doplněná o hysterické výkřiky a vulgarismy. Návrh postupu prodeje je, dle mého názoru,
sestaven vůči stávajícím nájemníkům velice férově. Bohužel, někteří nájemníci staví
prodej bytů na rovinu: buď si byt odkoupíme, nebo Vás město vystěhuje na ulici. Ale
takto to vůbec není, pokud nájemník nemá zájem koupi, bude mu nabídnut jiný byt
ve vlastnictví města, nebo tu je možnost výměny bytu s nájemníkem v jiné lokalitě,
který má zájem o koupi bytu do osobního vlastnictví a další možností je prodej i s nájemcem jiné fyzické osobě. Rozhodně chci vyvrátit fámu, že by se chystal prodej všech
bytů jedné právnické osobě.
Oslovili mě někteří občané bydlící v nájemních bytech, kteří o koupi zájem nemají.
Důvody jsou různé – např.: máme úspory, byt bychom si mohli koupit, ale vydali bychom za něj všechny peníze, a kdyby přišla nějaká neočekávaná událost, nezůstalo by
nám nic. Nebo: na koupi bytu nemáme finanční prostředky a nechceme se v této době
zatěžovat hypotékou. Jsem ale přesvědčen, že většina nájemníků (i z jiných lokalit) má
vážný zájem o koupi bytu do osobního vlastnictví a v budoucnu tak investovat do vlastního majetku. Prodej městských bytů, je dle mého názoru, výhodný pro obě strany. Jak
pro nájemníky, tak pro samotné město. Samozřejmostí je, že město se zcela nemůže
zbavit všech bytů, vždy musí mít určitý počet ve svém vlastnictví, ale vždy v rozumné
míře.
Vrátím se k samotnému jednání na zastupitelstva. Někteří opoziční zastupitelé podmiňují prodej městských bytů výstavbou nových, přesněji řečeno, stavbou nového bytového domu. Jsem toho názoru, že město tu není od toho, aby suplovalo trh s volnými
byty, a to ještě s přihlédnutím toho faktu, že Jemnice má na počet obyvatel oproti
ostatním městům v našem okolí nadprůměrný počet bytů ve svém vlastnictví. Pokud
přijde soukromá firma s nabídkou výstavby bytového domu (tato nabídka v lokalitě
Na Předlískách je již na stole), tak to zcela určitě postačuje k tomu, že nabídka volných
bytů v Jemnici bude plně dostačující. Skutečně nevidím důvod, proč by se mělo město
zadlužovat výstavbou nových bytů, když je zde tolik jiných nutných investic, např.
opravy chodníků, revitalizace hřbitova, zateplení základní školy apod.
Pro Jemnické listy radní města Jemnice
Petr Ambrůz
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Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici informuje
Vážení spoluobčané v Jemnici,
dovolte nám, abychom Vás informovali o tom, čím jsme se zabývali za poslední měsíc.
Radě města jsme předložili náš návrh pravidel pro vydávání Jemnických listů. Podstatou tohoto návrhu byla naše snaha učinit z Jemnických listů skutečně „otevřenou
demokratickou platformu pro uplatňování dotazů a názorů občanů“ tak, jak se to píše
v dosavadních pravidlech. Návrh těchto pravidel, včetně jeho odůvodnění, si můžete
přečíst na našich internetových stránkách. Velmi nás zklamala reakce pánů Novotného
a Nevrkly, kteří na tento návrh reagovali velmi negativně bez jakéhokoliv odůvodnění
svého stanoviska. Podle našeho názoru má každý právo s čímkoliv nesouhlasit, měl
by však také umět svá stanoviska odůvodnit. Jinak to zavání jednáním z pozice síly,
či arogancí. S tímto způsobem jednání se ze strany koalice bohužel setkáváme často
a rozhodně z toho nemáme radost.
Netěší nás ani situace s dopravou v centru města. Na popud radnice se tam zvýšila
četnost policejních kontrol takovým způsobem, že se tam už lidé bojí jezdit. K velké
nelibosti obchodníků, pochopitelně. Jistě lze pochopit, že bouřlivý rozvoj automobilismu přináší tyto problémy, a to nejen v centru Jemnice. Města a obce prostě nebyla
v minulosti stavěna na takový počet aut. Problémy jsou však od toho, aby se řešily
nějakým rozumným způsobem a nikoliv represivními opatřeními. „Odpovědná“ místa
však mlčí a nikdo neví, co se bude v tomto směru dít. Chtěli bychom také upozornit,
že se problém s parkováním netýká jenom centra. V našem městě snad, kromě Široké,
neexistuje ulice, kde by se dalo zastavit za zákonem stanovených podmínek. Zamyslel
se už někdo nad tím?
Radost naopak máme z toho, že se po naší kritice konečně (ve vší tichosti) začaly
zveřejňovat zápisy z jednání zastupitelstva. Myslíme si však, že by měly být o hodně
konkrétnější. Např. se v nich píše, že pan starosta „vysvětlil“ to a to. Už se však neuvádí
jak to „vysvětlil“. Podobných „nekonkrétností“ je tam víc. Navíc v těch zápisech chybí
záznam o tom, jak kdo hlasoval. Domníváme se totiž, že na radnici neexistuje věc, která by měla být „tajná“. Občan má právo vědět vše o věcech veřejných. V budoucnu se
budeme snažit i o zlepšení v tomto směru.
Dále máme radost z toho, že se na našich internetových stánkách začíná rozvíjet
diskuse o problémech veřejného života v našem městě. Je vidět, že jsou mezi našimi
občany lidé, kteří v tomto směru nejsou lhostejní a kteří nás i kritizují. My se na rozdíl
od vládnoucí koalice před kritikou neschováváme, ale jsme za kritiku vděční zejména
proto, že ji považujeme za pomoc v naší práci.
Rozhodně si nemyslíme, že víme všechno nejlíp a máme na všechno recepty.
Naopak si myslíme, že do veřejného života by se mělo zapojit co nejvíce lidí a rádi
přivítáme každého, kdo by se do diskuse chtěl připojit. Adresa našich stránek je:
www.snkjemnice.cz nebo snkjemnice@facebook.com.
Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici
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Jemnická ulice
Ulice je, jak známo, přístupná všem. Kdokoli nás tam může pozdravit, kontaktovat,
vyfotit. Za údržbu a pořádek na ulici odpovídá město. Pravidelně se má starat o to, aby
na chodníku nerostla tráva a aby odpadkový koš byl vyprázdněný zavčas.
Jsme-li na ulici, nemůžeme si dělat nárok na soukromí. Na ulici se nesluší ležet, žebrat,
převlékat se či vykonávat jinou potřebu. Pohoršuje i líbání osob různého, neřku-li stejného
pohlaví. Ani jíst by se na ulici nemělo, pokud to zrovna není zmrzlina určená k rychlé
spotřebě, která by roztála, než bychom došli domů. Osobně považuju za nepřístojné, když
někdo na ulici kouří a zbytek cigarety odhodí na zem.
Na ulici jsme účastníky obecně komunikačního provozu, a tak se může stát, že se na nás
někdo obrátí s otázkou: kolik je hodin, či kde se dostane něco k jídlu. Záleží pak na nás, jak
důstojně a přiměřeně ho svou odpovědí informujeme. Je nutné si uvědomit, že v té chvíli
representujeme celou Jemnici. Odpovídat nemusíme pouze v případě, že dotyčný tazatel
je opilý, pod vlivem drog, nebo je-li o něm známo, že mu otázka sloužila jako záminka
k hádce či k vyžadování peněžní půjčky.
Vypravíme-li se za normálních okolností do ulic, očekává se, že máme vhodný oděv:
do ulic se nechodí ve spodkách, teplákách, papučích nebo s obličejem zahaleným nikabem
či maskou. Je však třeba připomenout, že jemnické ulice se občas stávají jevištěm slavností.
Tak tomu bude i tento měsíc. Některá z výše uvedených pravidel pak po tu dobu pozbývají
platnosti.
Nemusím zdůrazňovat, že ulice je prostředím rozhovorů na běžná a nikoho nepohoršující
témata. Sem patří například počasí, ceny nákupů či nedávná úmrtí. Rozhodně není vhodná k intimním sdělováním jako jsou: vyznání lásky, nabídky k sňatku, životní zpověď.
O značné bezohlednosti svědčí, když někdo začne líčit potíže svého trávení či podrobnosti manželského soužití ve chvíli, kdy jsme se ho zdvořile optali: jak se máte? Stejně
nepřístojné je, když nám člověk, kterého jsme náhodou ve spěchu pozdravili, začne klást
osobní a indiskrétní dotazy, nebo nám dává nevyžádané rady.
Nedávno jsem se v Jemnici stal svědkem následujícího pouličního hovoru. Starší pán
stojí na chodníku a snaží se nekašlat. Zleva přichází paní.
Pí: Když kašlete, dejte si něco před obličej, nevíte, že řádí chřipka?
Pán pro kašel nemůže odpovídat.
Pí: Kašlete na město a bacily se šíří vzduchem.
Pán: Tak se ke mně nepřibližujte. Nemám kapesník.
Pí: Kupte si papírový, Papírnictví je na rohu. Pán: Nemám u sebe drobné.
Pí: To vám nemusím věřit. Pán: Podívejte se, vidíte, že nekašlu schválně.
Pí: Nebožtík manžel měl to samé. Říkám mu, dej si pozor, ale on kdepak.
Pán: Příběh Vašeho muže mě nezajímá.
Pí: Co jsem se ho naposílala k doktorovi, ale on na mé řeči kašlal.
Pán: Já na ně kašlu taky. Paní odchází uraženě doprava. Scéna končí.
Věřte nebo nevěřte. Tím pánem jsem mohl být já. Tou paní kdokoli z nás. Proto, jsme-li
na ulici, dávejme si na své chování pozor.
Milan Růžička
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Poděkování
Ocitla jsem se v těžké životní situaci nejednou. Byla
jsem rychlou sanitou dopravena do nemocnice v Třebíči.
Pan místostarosta Ing. Petr Novotný spolu s p. Jaroslavem Andělem ve svém volném čase přišli k nám a postarali se o mé psí miláčky a p. Anděl je umístil ve svém
psím útulku. Také p. Křivánková, která tam každý den
dochází pomáhat, se zapojila. Bylo o ně opravdu moc
dobře postaráno a nic jim nechybělo. Moc děkuji za jejich ochotu a dobrou péči, kterou jim věnovali.
Marie Koprová

Plynofikace „po jemnicku“ – podruhé
Když vyšel v JL 12/2015 článek B. Kasárníka Plynofikace „po jemnicku“, říkal jsem
si: tak tohle už přece občané nemůžou nechat jen tak, na to musí být plno ohlasů, toto už
si lidé líbit nenechají. Což teprve zastupitelé (článek vyšel krátce před posledním loňským jednáním zastupitelstva)!
Občané tehdy ani později nad touto neuvěřitelnou zvůlí a zpupností moci ani nevzdechli… A zastupitelé? Jediný, kdo na tuto úřednickou aroganci reagoval, bylo SNK,
které ústy svého předsedy J. Kopra „interpelovalo“ pana starostu. Ten, zdánlivě vcelku
oprávněně, uvedl, že tehdy on na radnici nebyl, že o tom skoro nic neví, že šlo o nějaké
pozemky, ale kdo ví, jak ono to tenkrát vlastně bylo, kolik by to teď stálo peněz a jestli si
to někdo chce vzít na zodpovědnost…? Osobně si jen stěží dovedu představit malebnější
ilustraci alibismu!
Pravda je, že u toho současný pan starosta tehdy nebyl. Ale je u toho teď! Je to náš
první zastupitel a měl by zastupovat a hájit nás všechny jemnické občany, děje-li se (nebo
se stalo) někomu z nás příkoří. Dělá on to? Ze čtyř účastníků toho dávného „jednání“
mají dosud tři nějakou vazbu na radnici. Při loňském prosincovém zasedání zastupitelstva
seděl vedle starosty tajemník, a bývalý starosta hned naproti. Co mohlo být jednoduššího,
než se těchto pánů zeptat, jak to tenkrát doopravdy bylo? Anebo kdykoli jindy, pánové
starosta a tajemník mají kanceláře hned vedle sebe… A kdokoli se mohl zeptat rovnou
pana Kasárníka.
Zeptal jsem se ho. A viděl jsem to na vlastní oči: znalecký posudek, návrh kupní
smlouvy, žádosti na radnici, zamítavé odpovědi, původní projekt plynofikace celé Červenomlýnské, plán oněch sporných pozemků i pozemky samotné… Všechno to skutečně
existuje. Tak si teď shrňme fakta.
- Projekt i rozpočet počítal s plynofikací Červenomlýnské až k č. 403.
- Tehdejší představitelé města podmínili plynofikaci č. 404 a 403 a prodejem parcel
2664/6 a 7 ve vlastnictví pana Kasárníka městu Jemnice.
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Soudní znalec pan I. Křivánek ocenil dotyčné pozemky na 48 290,- Kč.
JUDr. K. Holub sepsal na tyto pozemky kupní smlouvu s cenou 12 500Kč.
Starosta, místostarosta (v rukopise článku je uveden, korektura JL ho však při
svých obvyklých rejích vynechala), tajemník a zmíněný právník přesvědčovali
při jednání na radnici p. Kasárníka o přiměřenosti čtvrtinové ceny, s čímž tento
kupodivu nesouhlasil.
Plynofikace Červenomlýnské se tak v r. 2002 zastavila u č. 405 (vzhledem k původnímu projektu a rozpočtu až k č. 403 došlo ke zkrácení cca o 360 m) a během
následujících 14 let ani o metr nepokročila.
Pokud by tyto údaje neodpovídaly pravdě, zcela jistě by se některý z aktérů proti
jejich veřejné prezentaci v článku p. Kasárníka rázně ohradil.
Současný starosta poukazuje na výši nákladů dostavby a táže se, kdo si to chce vzít
na zodpovědnost.

Začněme od konce: nejspíš ti, co si to vzali na zodpovědnost tenkrát. A pokud to z nějakého důvodu není možné (?), tak ti, kteří od nich onu zodpovědnost kontinuálně převzali, tedy dnešní vedení. O problému ví a mělo na jeho nápravu 10 let. A ruku na srdce, milí
spoluobčané: kdo z vás by svůj pozemek prodal za čtvrtinu odhadní ceny jen proto, že si
to nějaký nadutý úředník zamanul? Neexistuje náhodou pro takové jednání (v souvislosti
s podmíněným zavedením plynu) celkem výstižné označení: vydírání? Uvědomme si konečně, že děje-li se bezpráví a křivda jednomu občanu Jemnice, děje se nám všem. Příště
může být na řadě kdokoli z nás.
Ptám se tedy spolu s panem Kasárníkem: „Jak je možné, že právník sepíše takovou
smlouvu a úřad člověka nutí ji podepsat? Copak takhle smí vedení města zacházet s občany?“ A dále: proč v Jemnici, na rozdíl od jiných měst, nemají úředníci odvahu pravidelně
předstupovat před občany a odpovídat na jejich dotazy, polemizovat s nimi a obhajovat
svá rozhodnutí? Vzpomeňme si na to, až je za pár týdnů uvidíme ve starodávných hábitech důstojně kráčet po ulicích. A zkusme si představit, co by s nimi tak asi provedl
skutečný král Jan, kdyby se mu donesly zvěsti o jejich konání.
Před 63 roky napsal slavný britský spisovatel A. J. Cronin v románu Velká neznámá:
„Jakou to má, k čertu, cenu, říkat si chceme demokracie, když se necháme terorizovat
hordou byrokratů? Jestliže si chceme demokracii zachovat, musíme si zamést před vlastním prahem. Musíme jít kupředu a dělat pokroky. Jestliže přirazíme dveře třeba jen před
jediným případem nespravedlnosti, jestliže někomu třeba jen na vteřinu zavřeme ústa, je
to náš konec.“
Za tu dobu, zdá se, jsme moc nepokročili. V Jemnici tedy určitě ne…
Luboš Tesař
Článek p. Tesaře nebyl gramaticky opraven.
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Víte, že...
... někdy trvá dlouho, než se podaří najít fotografii události, která je svědkem minulosti. Pan V. Boček, soused, mi daroval vzácnou fotografii z doby, kdy
se o Barchanu používaly o slavné mši svaté u kostela sv. Víta ke zdůraznění bohoslužby výstřely z hmoždíře. Hmoždíř, litěný odlitek, se naplnil potřebným množstvím střelného prachu, utěsnil se mechem a do otvoru byl zatlučen dřevěný špalek. Na připraveném ohništi byl rozžhaven železný hák, kterým se v otvoru zapálil
střelný prach. Když byl dřevěný špalek s obloukem dýmu vyražen, došlo k pořádné ráně. Za vše zodpovídal pan Theodor Tesař, pracovník na radnici. Na fotografii z roku 1948 je pan V. Boček, který se odpálení zúčastňoval, vedle pan
B. Adam, pekař, jehož dům byl v roce 2015 zbořen.
Na druhé fotografii je pan V. Boček, dále pan Fiala (SNB), R. Smutný, Jar. Havlík
a Petr Nevěčný. V pozadí je kaple sv. Anny ještě s původní šindelovou střechou. Vše je
z doby, kdy nestála prodejna u Víta, panelové domy, ani dnešní závod Motorpal i ostatní domy kolem. Dřevěné špalky lítaly na fotbalové hřiště a pole v pozadí.
Podobně se stříleno i za zdí zámeckého parku. Při vycházení běžců (barchaníků ze
sokolovny), vždy jedna rána a pátá při startu. Hlučné rány oznamovaly, že běh začíná.
Později se odpalovaly dělobuchy a střílelo se z pušky.
A hmoždíře, by dnes byly ozdobou muzea. Zmizely v nenávratnu asi ve sběru, když
pro bezpečnost z nich byla střelba zakázána.
Připomeňme si alespoň dobu před více jako 65 lety i poslední pamětníky. Chtěl
bych panu V. Bočkovi poděkovat za uchování vzácných fotografií a popřát mu pevné
zdraví.
Vladimír Hrbek

Generálmajor Karel Ondráček
Představitelé města Ing. Miloslav Nevěčný a Ing. Petr Novotný spolu se zástupci
Muzejního spolku v Jemnici opět (jako každoročně) položili věnce k památníku padlých
z 2. světové války a k hrobu sovětských vojáků. Kytici květů položili také na hrob generálmajora Karla Ondráčka.
Přestože vím, že většina obyvatel zná jméno tohoto hrdiny a mnozí dříve narození ho
osobně poznali, připomněla bych několik poznatků, které mi poslala paní Dvořáková ze
Stříteže, kde si generálmajora Ondráčka jako svého rodáka velmi váží. Poznatky k jeho
osobě se nachází ve fondech Vojenského historického archívu v Praze. Ve výpisu ministerstva vnitra České socialistické republiky, příloha číslo 12 k čj. 74476/69 je napsáno:
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Karel Ondráček nastoupil k armádě v srpnu 1914 jako jednoroční dobrovolník. V roce
1918 byl převzat jako npor. do čs. armády. Od roku 1924 do roku 1928 působil jako
zpravodajský důstojník u 17. pěšího pluku v Trenčíně. V letech 1930 až 1933 absolvoval
Vysokou válečnou školu v Praze. V září 1933 byl přidělen k Zemskému vojenskému
velitelství v Brně. V roce 1937-1938 zastával funkci přednosty 2. odd. štábu IV. sboru.
Později do 30. 9. 1939 pracoval jako přednosta 2. odd. u velitele I. sboru v Praze.
Po likvidaci čs. armády až do 22. 1. 1940 pracoval na zemském inspektorátu pro
zemské dráhy v Praze. Krátce nato odjel ilegálně přes Slovensko do Francie, kde vstoupil
do čs. vojenské jednotky. Později přešel do Londýna, kde byl jmenován 25. září 1941
náčelníkem štábu 1. čs. samostatné brigády. Dne 15. 3. 1945 byl poslán s personálem
ministerstva na východ a 19. dubna se vrátil přes Rumunsko do Košic, kde byl jmenován
přednostou 4. odd. hlavní správy ministerstva obrany. Dne 11. května přijel do Prahy,
kde pak působil v různých funkcích. V září 1948 byl jmenován velitelem brněnské divize
a povýšen na brigádního generála.
V dubnu 1949 byl dán do výslužby. Spolu s manželkou Annou, rozenou Eisnerovou,
se v 50. letech odstěhoval do Jemnice. Odtud byl nuceně přestěhován do Radkovic
u Budče, kde pracoval v zemědělství. Po roce 1968 byl plně rehabilitován a byla mu
také vrácena hodnost generála. Zemřel v dubnu 1976 a je pochován na jemnickém hřbitově.
V materiálech, které poskytla paní Dvořáková, je také zpráva Vojenské organizace
domácího odboje Obrana národa ze dne 18. 12. 1947, kde je potvrzeno, že Karel Ondráček byl členem Obrany národa od 16. března 1939 až do 28. února 1940, kdy byl nucen
uprchnout před gestapem do zahraničí. O svém odchodu napsal: „30. 12. 1939 mi sdělilo
vedení odboje v Praze (Pplk. gšt. Kolařík a Pplk. gšt. Hála), že mne stíhá gestapo a nařídili mi okamžitě změnit bydliště a připravit se k odchodu k čs. zahr. armádě ve Francii. Vedl
jsem skupinu mjr. Bartošky a kpt. Zapletala. V Hranicích se k nám měl připojit železničář
Otáhal. Ve stanici Lidéčko nás pak měl v noci umístit do nákladního vlaku, který odjížděl
na Slovensko.
První pokus o útěk se však nezdařil, zjistili jsme, že Otáhal se před týdnem podrobil
operaci slepého střeva a bude schopen cesty až za tři týdny. Musili jsme se vrátit do Prahy a čekat až bude Otáhal schopen cesty. Pak jsme 28. února 1940 znovu opakovali pokus
o přechod hranic a ten se zdařil. Přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko a Turecko
jsme se dostali do Istanbulu a odtud francouzskou obchodní lodí do Marseilles a do Agde
k 1. čs. divizi ve Francii.“
Z čistopisu kvalifikační listiny Vojenského historického archívu je možno zjistit, že
generál Karel Ondráček dostal tato vyznamenání a pochvalná uznání:
Pochvalné uznání velitele 9. divize 1930, Pochvalné uznání velitele z roku 1939, Československý válečný kříž 1939, Československou medaili za zásluhy I. stupně, Československou medaili za chrabrost, Československou vojenskou pamětní medaili se štítkem,
Britský řád Officer of the mst exellent order of the British Empire, Pochvalné uznání
V. stupně velitele čs. samostatné brigády ve Velké Británii a Pochvalné uznání I. stupně
ministerstva národní obrany.
Jana Jánská
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Kulturní přehled
4. 6. 2016
12.00-15.00
		
		

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

4. 6. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Bubu (Karel Janoušek), 9. Noc splněných přání

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
- více na www.pohadkovyles.jemnice.cz
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.

6. 6. 2016
11.45-12.15
		

Na kole dětem - veřejná cyklotour napříč Českou republikou
- zastavení cyklotour v areálu zámku
- doprovodný program

10. 6. 2016

Noc kostelů v Jemnici
Podolí - kostel sv. Jakuba
18.00 – 19.00 Mše sv. a dramatické pásmo - děti
Náměstí - farní chrám sv. Stanislava
19.30 – 20.30 Chrámový sbor - zpěvy, hudba a meditace
Kostel sv. Víta
21.00 – 22.00 Zpívané nešpory a zamyšlení z Bible

11. 6. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Badys, Warm up Barchan party

14. 6. 2016
Závěrečný koncert žáků ZUŠ
17.00 hodin
- koncertní sálek ZUŠ Jemnice
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17.-20. 6. 2016

Historická slavnost Barchan - více informací na www.barchan.cz

17. 6. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy Cooper, Barchan,disco + venkovní posezení

18. 6. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas, Barchan, disco + venkovní posezení

25. 6. 2016
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- Dj Kitt, Helllo holiday

26. 6. 2016

16. ročník Hasičské pohárové soutěže SDH Panenská
- pořadatel SDH Panenská

1. – 31.7.2016
		

Jemnice patří dětem
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

10. 7. 2016
14.00 hodin

Jemnická harmonika a heligonka
- sál KD v Jemnici, vstupné 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

12. - 13. 8. 2016 VI. jemnická bitva v zámeckém parku
12. 8. 2016

Večerní zábava + fire show od 19:00 (50,- Kč vstupné)

13. 8. 2016
od 14.00 hodin
		

středověká hudba, tance, souboje, fire show, lukostřelba, fakír,
orientální tance, jízda na koních, středověká bitva (17.00)
a mnoho dalšího

Vstupné na sobotu: děti do výše meče zdarma, mladí do 18 let 80,- Kč, dospělí 100,- Kč,
rodinné vstupné (2+2) 280,- Kč
Pořadatel Novus Origo (Polná) ve spolupráci s městem Jemnice a spolkem Mladí za rozvoj
Jemnice

červen 2016 / Jemnické listy / 23

BARCHAN 17. - 20. 6. 2016
Pátek 17. 6. 2016
17.30

18.00
18.30
18.30
19.45
22.00
24.00

Vystoupení dechovky HUDBA Z MARSU REVIVAL a jemnických mažoretek
před radnicí
Slavnostní průvod kostýmovaných postav ulicemi města Jemnice a zahájení
slavnosti vyvěšením praporu Barchan
Otevírání mazhausů
Koncert dechovky HUDBA Z MARSU REVIVAL (za nepřízně počasí
v kinosále)
Koncert skupiny JAGABAB
Koncert skupiny TURBO
Taneční zábava hraje skupina SECRET

Alternativní scéna Letní kino (pořadatel AlterNaiva o.s.)
Vstup do areálu od 20.00 hodin, vstup zdarma
First6years / Let´s roll / 4K / MMM Crew / Tančírna – Neurodope (dnb) / SOCHÁNÍ

Sobota 18. 6. 2016

Slavnostní budíček s trubači a bubenicemi a otevření městských bran
Otevření historického tržiště s doprovodným programem
Příjezd krále Jana a královny Elišky do Jemnice – scéna na zámku
Historický běh královských poslů (Tyršova ulice)
Rozloučení královského páru s opevněnou Jemnicí – scéna na zámku,
následuje slavnostní průvod kostýmovaných postav ze zámku přes náměstí
z centra k sokolovně
15.30
Koncert ANNA K & BAND
17.00
EQUIDANCE - Šašek královský - představení pro děti
18.00
Koncert TEMPUS
20.00
Taneční zábava - hraje skupina STÍNY
21.30
Večerní historický průvod s pochodněmi ulicemi města
22.00
FIRE DANCE - jezdecká noční show s ohněm
cca 22.20 Ohňostroj v zámeckém parku (za DDM) – po skončení ohňové show
22.30
Koncert skupiny ŠKWOR
24.00
Taneční zábava - hraje skupina STÍNY
8.30
9.00
10.00
13.30

Doprovodný program
Vyhlídkové lety vrtulníkem - odlety od budovy zdravotnické záchranné služby (bývalý
PS útvar)
Jízda na ponících a s koňským povozem - areál zámeckého parku za DDM Jemnice
Alternativní scéna Letní kino (pořadatel AlterNaiva o.s.)
Vstup do areálu od 20.00 hodin, vstup zdarma
Tynytus / Neprodleně zpět / Procz / ONA / Tančírna – Patrick (dnb) /
SOCHÁNÍ
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Neděle 19. 6. 2016
10.00
13.00
13.45
15.30

Poutní mše u kostela sv. Víta
Vystoupení skupiny (J)ELITA BAND
Vystoupení MARCELA ZMOŽKA S MÁROU
Vystoupení skupiny DOBRÁ PÁRA

Doprovodný program
Vyhlídkové lety vrtulníkem - odlety od budovy zdravotnické záchranné služby (bývalý
PS útvar)

Pondělí 20. 6. 2016
15.00
18.00

JIŽANI (areál zámku, samostatné vstupné)
Taneční zábava - VASR BAND

Veškeré kulturní programy (mimo alternativní scény) se uskuteční v areálu zámku.
Během slavnosti budou v areálu zámku probíhat i další doprovodné programy - loutkové
divadlo, dobové tance, sokolník, katovna, kejklíř, střelnice, historická tržnice a ukázky
středověkého ležení a kuchyně.
Po celý víkend budou k dispozici městské mázhausy a historická krčma v prostorách zámku,
tradiční trh a pouťové atrakce spolu s veškerým historickým a kulturním programem. Vstup
do bran města a areálu zámku je zdarma (není-li uvedeno jinak). Za nepříznivého počasí se
taneční zábavy a koncerty přesunou do kulturního domu.
Změna programu vyhrazena!!!!

Zvláštní jízdní řád vlaku na trati Jemnice - M. Budějovice
17. 6. 2016 “Vlakem na Barchan”
odjezd z MB		
– 18.10
odjezd z Jemnice
– 23.30
18. 6. 2016 “Vlakem na Barchan”
odjezd z MB		
– 10.10, 14.10, 18.10, 22.00
odjezd z Jemnice
– 12.50, 16.50, 20.30, 23.30

BĚH O BARCHAN je součástí národního kulturního dědictví
www.barchan.cz
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Historická slavnost Barchan
Rok utekl jako voda a před námi je dlouho očekávaná slavnost Barchan. Jedna z nejdůležitějších akcí v Jemnici, kterou se může město pyšnit. I z toho důvodu byla zpracována nová grafická podoba webových stránek, nová propagační brožura a s tím související
i vzhled plakátu. Zároveň byla vytvořena nová FB stránka Barchan Jemnice. Mimo doposud používané stránky www.barchan.jemnice.cz byla zaregistrována i její kratší verze
www.barchan.cz.
Při přípravě programu, který zde krátce nastíním, jsme se snažili myslet na všechny
generace. I když nikdy se nelze zavděčit všem. Podrobný program včetně tras průvodů
a dalších informací dostanete formou barevné brožury do Vaší schránky začátkem měsíce června. Pokud by snad přeci jenom někomu nedošla nebo jich potřeboval více, budou
k dispozici v Turistickém informačním centru a v době konání slavnosti v připravených
stojanech u vstupu do města.
Nebudu se zde rozepisovat o již zaběhlých průvodech a některých opakujících se kulturních vystoupení. Z pátečního programu bych zmínil dvouhodinový koncert skupiny Turbo,
která vystoupí od 22.00 hodin v areálu zámku.
Sobotní hlavní program pak bude patřit vystoupení Anny K a její kapely. Následovat
bude jistě velmi zajímavé vystoupení pro děti v podání skupiny Equidance s názvem Šašek
královský. Nebude to nic jiného, než Kašpárek na koni, který bude předvádět všelijaké
skopičiny.
Večerní program na zámku zahájí skupina Stíny, která začne hrát od 20.00 hodin do příchodu večerního historického průvodu. Ten bude v letošním roce obohacen o ohňovou
show, která bude součástí tohoto průvodu. Po dojití průvodu do areálu zámku bude připravena jezdecká noční show s ohněm skupiny Equidance. Následovat bude tradiční ohňostroj,
který se však bude střílet z prostoru parku za budovou DDM.
Po skončení ohňostroje bude areál zámku patřit koncertu skupiny Škwor. Zbytek večera
pak bude patřit opět skupiny Stíny.
Na nedělní odpoledne je připraveno vystoupení skupiny (J)elita Band, Dobrá pára
a hlavní hvězdou odpoledne bude vystoupení Marcela Zmožka s Márou z TV Šlágr.
V rámci doprovodného programu budou připraveny jízdy na ponících a s koňským povozem v prostoru parku za DDM (pouze v sobotu). Po oba dva dny (so+ne) pak bude možnost využít vyhlídkové lety vrtulníkem – odlety budou od budovy zdravotnické záchranné
služby (bývalý PS útvar). Lety nelze dopředu rezervovat. Doba letu cca 5-6 minut. Kapacita
3 osoby + pilot.
Podstatnou změnou bude změna kompozice celého areálu zámku. Dřevěné pódium, kde
se odehrávají veškeré historické vstupy, zůstane na stejném místě před zámkem. Druhé pódium, které stávalo u brány k drogerii, bude přesunuto naproti dřevěnému pódiu, tj. na druhou stranu parteru. Uvolní se tím vstup do zámku od města a lavičky umístěné na parteru
budou sloužit pro obě dvě pódia.
Dobové ležení historických skupin bude umístěno na zeleném ostrůvku mezi zámkem
a konírnami. U tohoto ležení budou zároveň probíhat veškeré ukázky historických skupin.
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Na parteru před zámkem budou vedle hradeb postaveny velkokapacitní stany s posezením, které v případě nepříznivého počasí poskytnou návštěvníkům potřebný úkryt.
Zbytek areálu zámku včetně spodní cesty pod zámkem bude využit pro umístění stánkařů – především dobové stánky a ukázky řemesla.
Uvidíme, jak si areál zámku kapacitně poradí s předpokládanou vyšší návštěvností
na známé kapely. Snahou bylo opět využití areálu sokolovny pro tyto kulturní programy,
což však nebylo podpořeno.
Celá slavnost by se nemohla konat bez finanční podpory města Jemnice. V letošním
roce se nám opět podařilo získat dotaci z Kraje Vysočina ve výši 100.000,- Kč – historická
slavnost Barchan v Jemnici je zařazena mezi VIP akce na Vysočině.
Závěrem nezbývá nic jiného, než si přát, aby nám přálo i počasí a celá slavnost se vydařila ke spokojenosti všech. Budete-li mít jakékoliv postřehy či nápady, klidně se na nás
můžete obrátit.
Zdeněk Hopian, odbor kultury

Barchan – oznámení
1.

2.

Oznamuje všem účastníkům historických průvodů při slavnosti Barchan 2016, že
„generální zkouška“ se koná v neděli 12. 6. 2016 od 13.00 hodin na zámku. Přijďte
všichni, kdo jste se přihlásili. Dozvíte se informace, kdy a kam přijít o Barchanu.
Na „generální zkoušku“ přijďte z důvodu focení v kostýmech.
Oznamujeme všem spoluobčanům trvale žijícím v historické části města, že
od pondělního rána 13. 6. 2016 budou najíždět do prostoru náměstí Svobody
pouťové atrakce. V této souvislosti žádáme všechny, kteří parkují své automobily
na náměstí, aby si je přeparkovali. Děkujeme za pochopení.
Zdeněk Hopian, odbor kultury

BARCHAN – Pondělní výlet
I letos se „Pondělní výlet“ bude konat v zámeckém areálu. Od 15 hodin zde vystoupí
mladá a velmi úspěšná kapela Jižani z Českých Budějovic. Jižani zaplnili před šesti lety
volné místo na trhu dechové hudby. Základem repertoáru kapely, kterou tvoří mladí profesionální muzikanti, je jihočeská a česká dechovka.
Kapelníkem a uměleckým vedoucím je Miroslav Dvořák, který je zároveň generálním
ředitel největší strojírenské firmy v jižních Čechách a za svoji vynikající práci letos na jaře
přebral od prezidenta Miloše Zemana titul „Manažer roku 2015.“ „Jižani svým názvem
projevují příslušnost k Jihočeskému kraji, odkud pocházím a který mám rád. A snad název
kapely rovněž evokuje určitý temperament a mládí, což je pro jižní národy dost typické,“
vysvětluje Dvořák.
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Právě on se na sklonku roku 2010, po třicetiletém působení ve Veselé muzice, rozhodl
založit vlastní kapelu. „Muzicírování mi dělá radost, umí mě potěšit a dokonale zvednout
náladu, proto jsem se rozhodl inicializovat založení vlastní kapely. Svůj věk jsem kompenzoval partou mladých dvacátníků. Mají spoustu nápadů a invence a já doufám, že právě oni
budou jednou nositeli dalšího vývoje této muziky, která má v jižních Čechách dlouholetou
tradici. Celý repertoár skládáme tak, aby Jižani oslovili a pobavili nejen generačně starší
publikum, které má k dechovce blíž, ale i to mladší. Klasickou hudbu v taktech valčíku
a polky mísíme i s dalšími žánry jako jsou swing, blues, waltz nebo tango,“ zdůraznil Miroslav Dvořák.
Svoji úspěšnost a píli potvrdila kapela, která čítá bezmála 20 členů, hned necelé dva
roky po svém vzniku, kdy se stala vítězem nejprestižnější soutěže Zlatá křídlovka 2012
a odnesla si titul Mistr republiky dechových hudeb pro rok 2012. O rok později obdržela
stříbrnou medaili za druhé místo na 14. mistrovství Evropy dechových hudeb v německém
Ehningenu.
Předprodej vstupenek na toto vystoupení probíhá v TIC Jemnice a Textil Domino Dačice. Vstupenky z předprodeje zároveň obsahují kupón na nápoj zdarma. Vstupenky bude
možné zakoupit i na místě v den konání.
Po 18. hodině se na pódiu vystřídá znojemské duo Vasr Band, které zpříjemní pondělní večer klasickými zábavovými hity. U tohoto vystoupení vstupné není.
Jiří Prokeš
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Výstava Zmizelí sousedé
Výstava Zmizelí sousedé (Židovská náboženská obec v Jemnici a Polici) je dalším výstavním počinem Muzejního spolku Jemnice, který každoročně pořádá ve spolupráci s městem Jemnice výstavy zaměřené na historii Jemnice i širšího okolí. Návštěvníci se v minulých letech mohli blíže seznámit s tématem první světové války, či v minulém roce druhé
světové války. Letošní výstava je tak plynulým navázáním na tento, dnes už se dá říci,
cyklus výstav. V tomto roce doplněném ještě odbornými přednáškami. V dubnu proběhy
přednášky Mgr. Mileny Veselé – Úvod do judaismu a Židovské svátky a obřady životního
cyklu. 26. května pak bude přednášet Mgr. Martin Štindl Ph.D. na téma Židé v poddanských městech západní Moravy.
V jisté zkratce můžeme říci, že: „Výstava o Židovství je do jisté míry bolestným tématem, neboť nám ukazuje, nakolik jsme jako lidstvo omylní a nemilosrdní k jednotlivcům
i celým etnickým skupinám, jež nenaleznou zastání. Na druhou stranu máme možnost představit pestrost a krásu kultury, která přestože měla být vymazána z paměti, žije dál ve svých
nositelích a je předávána dalším generacím.“
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Historie jemnické židovské obce zabírá sedm staletí. Začíná v roce 1338 a pomyslně
končí před Vánocemi roku 1942 nástupem rodiny Bedřicha Kaufrieda do transportu Praha –Terezín. V nedaleké Polici u Jemnice žili Židé od roku 1454 až do roku 1913, kdy se
poslední z nich Leopold Landesman odstěhoval do Jemnice. Již z časového rozmezí, které
bylo nutné zpracovat, je zjevné, že se jednalo o nesnadný úkol. Historická data jsou proto
dokreslena kopiemi archiválií ze sbírek Moravského zemského archivu v Brně a Moravských Budějovicích i archivu Židovského muzea v Praze.
Díky spolupráci s Muzeem Vysočiny v Třebíči zastoupeným zejména odbornicí na judaismus Mgr. Milenou Veselou a Židovským muzeem v Praze se podařilo opatřit unikátní
exponáty přibližující jak náboženský život (svitek Tóry, ukazovátko na Tóru, povijan
na Tóru aj.), tak okamžiky každodennosti v předmětech osobních (modlitební řemínky,
sederový talíř, mezuzy aj.). Většina předmětů vybraných z fondů Muzea Vysočiny pochází přímo z Jemnice, mnoho z nich budou mít návštěvníci možnost spatřit poprvé. Magistra Veselá pro výstavu zpracovala také soubor věcí nalezených v Jemnici roku 1979.
Dokumenty a několik drobností zde před nuceným odjezdem z Jemnice uschoval Bedřich
Kaufried.
Sílu osobní statečnosti a věrnosti pak zosobňuje příběh manželů Poskočilových. Jejich
odvaha a vzájemná láska překonávající dobově nevhodný vtah Židovky a Čecha je inspirující i tři čtvrtě století.
Prezentovány jsou také reprodukce předmětů z majetku Židovské náboženské obce
v Jemnici, dnes uložené ve sbírkách Židovského muzea v Praze. Do Jemnice se tak pomyslně vrátí předměty odvezené před 74 lety. Neobyčejnou krásou na nás dýchne synagogální
opona, kterou věnoval v roce 1776 Isak Landesmann polické synagoze i více jak třímetrový
povijan na Tóru, věnovaný jemnické synagoze roku 1755. Za zhlédnutí stojí i další předměty, jejich výčet by byl ovšem příliš dlouhý.
V další části výstavy se návštěvníci seznámí s tradičním oděvem Židů, či nahlédnou
do světa symbolů na náhrobních kamenech židovských hřbitovů. V neposlední řadě si pak
prohlédnou řadu historických fotografií jemnické židovské čtvrti s dnes již neexistující synagogou, jemnického a polického židovského hřbitova a mnoha dalších, dnes již často zmizelých míst.
Smutným zakončením výstavy je pak seznam 53 jemnických Židů zavražděných v hitlerovských koncentračních táborech.
Vernisáž výstavy Zmizelí sousedé (Židovská náboženská obec v Jemnice a Polici) se
konala v Kulturním domě v Jemnici 20. 5. 2016. Otevření výstavy se zúčastnili děti manželů Poskočilových, ředitel Muzea Vysočiny v Třebíči Ing. Martínek, vedoucí historického
odboru Moravského zemského muzea v Brně PhDr. Břečka, zástupci města Jemnice, za něž
pronesl úvodní řeč starosta Ing. Nevěčný a mnozí další příznivci historie. Hudební doprovod celé akce vytvořili žáci sboru ZUŠ Jemnice a p. Ukašíková., kteří zazpívali tradiční
židovské písně.
Výstavu můžete navštívit každý den do 9. 6. 2016. Všem zájemcům o historii i obdivovatelům dávno zapomenutých krás ji nelze než doporučit.
Mgr. Jana Lochmanová

32 / Jemnické listy / červen 2016

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
každoročně v červnu nabízíme návštěvníkům knihovny výběr z vyřazených titulů časopisů.
Máte-li zájem, připravte se na pátek 24. června v době od 8.00 do 15.00 hodin, kdy bude
možné si ve vestibulu knihovny vybrat ze starších ročníků časopisů.
Blíží se konec školního roku a před námi je čas prázdnin a dovolených, proto chceme
všechny čtenáře informovat, že knihovna bude v měsíci červenci a srpnu otevřena v obvyklých výpůjčních dnech bez omezení.
Z nových knih:
Ježková Alena - Tichá srdce
Kláštery a jejich lidé: čtivé nahlédnutí do dějin působení šesti řeholních řádů u nás.
Ebershoff David - Dánská dívka
Román inspirovaný osudem dánského malíře Einara Wegenera, který jako první podstoupil
operativní změnu pohlaví.
Guillou Jan – Klapky na očích
Čtvrtý román ze série Velké století, odehrávající se v průběhu 2. světové války.
Mlakic Josip – Živí a mrtví
Válečná novela přináší ojedinělý, zčásti autobiografický pohled na dvě tragická období
dvacátého století v dějinách Jugoslávie.
Doležalová Marie – Kafe@cigárko
Úsměvné blogové zápisky ze života obyčejné české herečky získaly své autorce ocenění
Magnesia Litera 2015.
Drobný Milan – Když se ucho utrhne
Poutavé a vtipné vyprávění známého českého zpěváka.
Připravujeme:
Září 2016
Říjen 2016
		

hudební pořad Jana Rejžka
beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou
tvořivé dílny
Pracovnice knihovny
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Divadelní zájezd – Veselé Paničky Windsorské
Na 16. července připravujeme divadelní zájezd do moravské metropole. Letní
shakespearovské slavnosti na hradě Špilberk patří mezi prestižní divadelní festivaly
a sklízí velkou oblibu i u nedivadelních nadšenců.

Nenechte si ujít tuto vynikající komedie v režii Jiřího Menzela. Obsazení vévodí Bolek
Polívka v roli rytíře Jana Falstaffa, důvtipnou paní Pažoutovou hraje Simona Stašová, její
spikleneckou přítelkyni paní Brouzdalovou ztvárňuje Eva Režnarová. V dalších rolích se
můžeme těšit na Jaromíra Dulavu, Jaroslava Satoranského, Michala Novotného, Šárku Vaculíkovou, Petru Hobzovou, Ctirada Götze, Jana Cinu, Jana Přeučila a další.
Role se nealternují!
Paničky Windsorské měly premiéru v této podobě v roce 2009. Tím získávají titul nejdéle hraná hra ve stejném obsazení na Letních shakespearovských slavnostech. I přesto, že
letos je již osmá sezóna této hry, má neustále velký úspěch a dostat se do hlediště je stále
velký oříšek.
Traduje se, že komedii si od Shakespeara objednala sama královna Alžběta, neboť ji
v prvním díle hry Jindřich IV. nadchla postava rytíře Jana Falstaffa a svého oblíbence chtěla
vidět příště zamilovaného. Shakespeare její přání splnil i nesplnil: ve Veselých paničkách
totiž Jan Falstaff lásku používá hlavně jako nástroj, kterým chce vyřešit svoji „osobní finanční krizi“…
Letní shakespearovské slavnosti jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým
nebem v Evropě zaměřenou na uvádění děl Williama Shakespeara. Jejich historie sahá již
do roku 1990. Do současné velkolepé podoby se slavnosti dostaly o osm let později.
Odjezd autobusem bude v soboru 16. července 2016 z Jemnice v cca 17 hodin, o dalších
místech zastávky je možné jednat dle zájmu. Návrat je plánován o půl druhé v noci. Celková cena vstupenky s dopravou je 800 korun. Bližší informace a závazné rezervace přijímá:
Jirka Prokeš (608 619 911 – jemnice@centrum.cz)
Jiří Prokeš
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Klub důchodců v Jemnici vám chce také něco říci
18. a 19. června se koná v Jemnici „Barchan“
Slyšíte bubny bubnovat?
To ohlašují, že v Jemnici
začíná pouť.
Na počest krále
Jana Lucemburského
a choti Elišky Přemyslovny
průvod se konat bude.
Jemnické náměstí
zaplní hosté.
Každý si přijde na své.
Tak si tu pouť všichni užívejme,
dobroty na stole pojídejme
a dobrým vínem zapíjejme.
Marie Čurdová

Studentský Majáles v Moravských Budějovicích
Dne 6. 5. 2016 proběhla v Moravských Budějovicích akce známá pod názvem Majáles.
Jako každý rok bylo vše v režii studentů gymnázia a střední odborné školy.
S úderem deváté hodiny ranní se gymnazijní park zaplnil studenty v různých kostýmech. Přihlížející se mohli pokochat pohledem na upíry, víly či mimoně. Kdo není fanouškem pohádkových bytostí, mohl být potěšen kostýmy roztleskávaček, historických postav
od Krista až po Marilyn Monroe či vskutku netradičním smutečním průvodem s rakví.
Mladším ročníkům zdatně sekundovali někteří učitelé a provozní zaměstnanci školy, které
bylo možné spatřit v převlecích za gejši, houbaře, hříbky i superhrdiny.
Od školní budovy zamířil celý průvod masek na pochod městem, za vydatného povzbuzování diváků přešel celé náměstí a přemístil se do areálu zámeckých koníren.
Zde začal ten pravý zábavní program a nutno dodat, že byl stejně pestrý jako všudepřítomné kostýmy. Nejen že zde byl široký výběr stánků, kde studenti nabízeli všechno
možné - od občerstvení po malování na obličej a česání. Návštěvníci se také mohli potěšit různými vystoupeními - buď samotných studentů, nebo malých žáčků z místních
mateřských škol. Novinkou byla výstava výtvarných prací studentů gymnázia a SOŠ.
Zajímavou aktivitu si pro své vyučující nachystala třída 5.C převlečená za historické
osobnosti. Učitelé se rozdělili do dvou skupin a jejich úkolem bylo nejen vypátrat,
o které osobnosti světové i české historie se jedná, ale museli je i zařadit do pomyslné
časové osy.
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Velký úspěch a pozornost patřily také hudebnímu doprovodu, skupině Speedři. Tato kapela roztančila a rozezpívala celý parket už podruhé a snad se tak stane i na příštím ročníku.
V závěru celého programu se vyhlásili nejlepší z nejlepších. Nejpovedenějším vystoupením byly podle poroty tvořené učiteli náročné kreace superhrdinů ze 2.A. Ceny za nejlepší mužský a ženský převlek si odnesli Karel Chromý ze 3.A a Jakub Dračka z 1.A. Jako
nejkrásnější pohádková postava byla oceněna víla v podání Lukáše Lovicara ze 4.C. Výhra
za nejlepší výpravu připadla 3.A za náročné a originální ztvárnění pohřebního průvodu.
Nejlepší maskou se mohla pochlubit třída 5.C za již zmíněné historické postavy.
Letošní Majáles byl u konce nečekaně brzy, jako každá příjemná a atraktivní akce. Návštěvníci odešli pobaveni, studenti se převlékli opět do civilu, učitelé odložili kostýmy, aby
zanedlouho opět vzali do rukou klasifikační archy. Kapela Speedři schovala mikrofony,
aparaturu a hudební nástroje. Už teď se těšíme na další ročník této oblíbené studentské
slavnosti, která každoročně oživí naše město a pobaví široké spektrum občanů.
Ilona Beranovská, studentka Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice
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Letní kino – Radkovice u Budče
Sbor dobrovolných hasičů v Radkovicích u Budče uspořádal v minulých letech promítání letního kina, které naposledy navštívilo přes 600 diváků. Letos se můžete těšit na promítání ve dnech 1. – 4. července. Promítnuty budou tyto filmy: Padesátka, která na plátně
poběží v pátek. Další na programu je Hotel Transylvania 2, tato animovaná pohádka bude
promítnuta v sobotu, kdy je přes den v Radkovicích uspořádán i dětský den, a tak bude
pohádka pro děti tzv. sladkou tečkou. V neděli diváci zhlédnou českou komedii Hodinový
manžel. A na závěr pořadatelé nabídnou film Kobry a užovky. Bohaté občerstvení bude
jako vždy samozřejmostí. Filmová představení budou začínat vždy v 21:30 hodin, vstupné
je pouhých 30 Kč. K připomenutí příjemné atmosféry již téměř zapomenuté tradice letních
kin vás srdečně zvou pořadatelé.
Martin Kessner

Vzpomínka
Dne 6. června 2016 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí naší milované
maminky, babičky a prababičky
paní Marie Fukalové z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Scházíš nám, ale v srdcích
a ve vzpomínkách zůstáváš
Dne 9. června 2016
uplynou 2 smutné roky,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček,
bratr, strýc, švagr
pan Augustin VÁKA z Jemnice
V tento den by zároveň oslavil své 68. narozeniny
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami
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Vzpomínka
Kdo Tě znal, jen v dobrém vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene
Dne 29. 6. 2016
by se dožil 70 let
pan Antonín Řepa
S láskou vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene
Dne 2. 6. 2016 vzpomeneme
1. smutné výročí od úmrtí
pana Richarda Anděla
Vzpomíná maminka, manželka,
syn Sergij, dcera Olga a vnučka Nikolka,
bratr Pavel s rodinou, bratr Marcel s rodinu.

Vzpomínka
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát
a s láskou na Tebe, tatínku, vzpomínat
Dne 2. června 2016
vzpomeneme 14. smutné výročí úmrtí
drahého manžela, tatínka a dědečka
pana Jana MAURITZE z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Kdo v srdci žije,
ten neumírá
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Dne 17. června 2016 vzpomeneme
10. smutné výročí mrtí
manžela, tatínka a dědečka
pana Jaroslava Mrkvy z Jemnice
S láskou vzpomínají manželka, dcera Denisa
s rodinou, syn René s rodinou a ostatní příbuzní

Odznaky odborností pro mladé hasiče z Jemnice
V neděli 24. 4. 2016 proběhly na Požární stanici v Jemnici zkoušky mladých hasičů
k získání odznaků odborností. Komise složená z členů SDH prověřila znalosti jednotlivých
uchazečů o jednotlivé odznaky. Po vykonání písemných i ústních zkoušek následovalo
slavnostní předání osvědčení a odznaků úspěšným mladým hasičům.

Strojník Junior – Dominik Černý a Dana Leitgebová.
Preventista – David Nevrkla.
Cvičitel – Klára Vaculová, Sandra Brabcová a Aneta Šerková.
Více informací a fotografií naleznete na facebookovém profilu
www.facebook.com/SDH.Jemnice.
Milan Šerka

Okrsková soutěž v Jemnici
V sobotu 7. 5. 2016 se konala na hřišti v Podolí okrsková soutěž Okrsku č. 25 Jemnice. Na soutěž se přihlásilo 9 družstev mužů, 3 družstva žen a 2 družstva mladých hasičů.
Muži a ženy soutěžili ve dvou disciplínách požárního sportu. První disciplínou byla štafeta
4 x 100 metrů, druhý byl požární útok. Mimo hodnocení okrskové soutěže poměřili své síly
jednotlivci v disciplíně běh na 100 metrů překážek. Zatím co v kategorii mužů soutěžilo
6 jednotlivců, žena se přihlásila pouze 1.
Po ukončení všech pokusů a sečtení bodů byly medailové pozice následující:
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Muži: 					
1. místo SDH Menhartice 			
2. místo SDH Radotice družstvo B
		
3. místo SDH Lhotice
		
Jednotlivci:
1. místo David Lukš SDH Jemnice
2. místo Pavel Vacula SDH Jemnice
3. místo Pavel Ellinger SDH Menrartice

Ženy:
1. místo SDH Menhartice
2. místo SDH Panenská
3. místo SDH Jemnice

SDH Jemnice jako pořadatel děkuje za pomoc při přípravě a realizaci soutěže městu
Jemnice, SMM Jemnice s.r.o., restauraci Na Podolí, SDH Menhartice, paní Renatě Matějkové, paní Daně Babišové, panu Václavu Babišovi a panu Josefu Fučíkovi.
Za Okrsek č. 25 Jemnice Milan Šerka

Atletický trojboj
Ve středu 4. května 2016 se naše škola zúčastnila závodu atletického trojboje 1. – 5. tříd
v Třebíči. Závodilo se v běhu na 50 m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Z jedenácti
škol okresu jsme obsadili krásné 3. místo. Nejlepším závodníkem byl náš Daniel Štancl, který
nejen že ve své kategorii starších žáků zvítězil, ale byl první i ve všech třech disciplínách. Jeho
výkony: běh na 50 m, 7,84 s, hod míčkem 42,37 m, dálka 400 cm. Skvěle zabojoval i Radek
Obrdlík na celkově 4. místě (3. v běhu na 50 m, 4. v dálce). Ve starších dívkách na pěkném
6. místě se umístila Barbora Samková (2. v dálce, 4. v běhu na 50 m).
Poděkování patří všem, kteří tak úspěšně reprezentovali naši školu.
Mgr. Šárka Kalužová
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Atletická přípravka Jemnice byla opět vidět
V neděli 1. května 2016 se konalo v Humpolci 1. kolo závodů přípravek v rámci Kraje
Vysočina. Zúčastnili se jich žáci a žákyně 1. – 5. tříd. Závodilo se v běhu na 50 m, skoku
dalekém, hodu kilovým míčem, žebříku a štafetě.
V kategorii starších hochů startovalo 35 žáků a celkově na 1. místě se umístil náš Vítek Králík (1. v žebříku, 2. v míči), 3. místo obsadil Daniel Štancl (1. v běhu, 1. v dálce,
1. v míči, bohužel v žebříku se mu nevedlo), 4. místo Tomáš Fišer (3. v dálce), 5. místo
Radek Obrdlík (3. v míči), 8. místo získal Daniel Stružka.
V kategorii starších dívek startovalo 37 žákyň. Celkově 6. místo obsadila Barbora Samková a 7. byla Aaliyah Mukumbu (3. v míči).
V kategorii mladších hochů (34 startujících) vybojoval krásné 6. místo prvňáček Jan
Krejčí (porazil i o dva roky starší kluky), na 8. místě Teodorik Seitl, 11. byl Michal Engelmann (1. v míči) a 12. místo patřilo Martinu Baštářovi.
V kategorii mladších dívek (39 startujících) získala 9. místo Vendulka Svobodová
(1. v míči).
V závodu štafet jsme zvítězili ve starších hoších, starší dívky byly čtvrté, mladší hoši
obsadili 2. místo a mladší dívky 3. místo.
Děkuji všem našim dětem za jejich nadšení a výkony. A děkuji všem dospělým, kteří se
podílejí na trénincích a pomáhají při závodech.
Mgr. Šárka Kalužová

Pozvánka na Barchanický turnaj smíšených dvojic ve volejbale
Město Jemnice ve spolupráci se ZŠ v Jemnici organizuje turnaj ve volejbale smíšených
dvojic, na který Vás srdečně zve.
Místo: velká tělocvična ZŠ v Jemnici, v případě většího počtu dvojic i malá tělocvična.
Termín: 25. 6. 2016
Čas:
prezentace od 8.00 do 8.30, zahájení v 8.45.
Podmínky účasti – nahlášení účasti na mail: iivanch@seznam.cz do 20. 6. 2016.
- dodržení času prezentace
- nečernící obuv pro hru
- startovné 50 Kč na dvojici
- možnost hry dvou děvčat, žen ve dvojici
- vstup do tělocvičny jen po přezutí, platí pro soutěžící i diváky
- systém soutěže bude stanoven podle počtu přihlášených dvojic
Rozhodčí z řad soutěžících. Turnaj je určen maximálně pro 12 dvojic.
Soutěž není pojištěna zvláštní pojistkou, každý hraje na vlastní nebezpečí.
V případě malého počtu zájemců se turnaj konat nebude.
Organizátor turnaje Chvojka Ivan.
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Dvanáctý ročník Dačického víceboje družstev
měl krásnou atmosféru
Dvanáctý ročník Dačického víceboje družstev měl tentokrát zvláštní slavnostní atmosféru, a to díky vyhlášení soutěže mladých příznivců přírody, která nese název „Mé toulky
za zvěří“. Byli vyhlášeni vítězové všech mládežnických kategorií, a to buď v malování zvěře v přírodě, nebo za vyřešení těžkého mysliveckého testu, který obsahoval 50 otázek. Střelnici společně s dětmi navštívili i rodinní příslušníci, a tak závod měl krásnou atmosféru.
Do dačického víceboje se přihlásilo 15 družstev, což představuje 45 střelců. Byla mezi
nimi i jedna žena, paní Jana Vystrčilová a nevedla si špatně. Závod byl vypsán na 60 terčů
pro každého střelce, celkem 180 terčů pro družstvo. Střílelo se ve třech disciplínách: Lovecké baterii 20 terčů, Loveckém kole 20 terčů a Zajíci s terči 20 terčů (8+12). Tentokrát
na dačickou střelnici našly cestu i čtyři nové týmy z různých částí ČR, a to díky článku
o dačické střelnici, který napsala paní Kaasová z časopisu Myslivost.
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Krásné jarní počasí přispělo k dobré náladě a hladkému průběhu závodu.
Nově přihlášené týmy se přesvědčily,
že dačická specialita Zajíc s terči je velmi těžkou disciplínou, a tak s výjimkou
vítězů skončily v poli poražených. Dačický víceboj vyhrálo družstvo z Bystřice nad Pernštejnem ve složení Bělík
Michal, Vrbas Josef a Vala Jiří s výborným nástřelem 148 bodů, a zůstalo tak
pouze jeden bod za rekordem, který
vytvořilo legendární dačické družstvo
ve složení Jindřich Krejdl, Ladislav
Tomíšek a Jan Láník starší.
Druhé místo obsadilo družstvo KUROZA Kunžak ve složení Bláha Jan, Štefl Jiří a Štefl
Jaroslav s celkovým počtem 138 zásahů. Na třetím místě skončilo družstvo Staré Město
střed se střelci Sejk Richard, Zdychynec Václav a Joska František se 131 zasaženými terči.
Všem zúčastněným družstvům děkujeme za věrnost dačické střelnici a již teď se těšíme
na první soutěž v novém střeleckém kalendáři 2017 – Novoroční pohár (25 AT;20 LK),
který pořádá Střelecký klub Dačice na střelnici Zahrádecký les, a hlavní cenou je půlka
prasete.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

Kulturní kalendář
Mladoňovice
11. 6. 2016

Taneční zábava (sportovní areál Chobot - SDH) – začátek 20.00 hod.

12. 6. 2016

Střelecká soutěž „O putovní pohár barchanu“ (střelnice MS)
– začátek v 09.00 hod.

12. 6. 2016

Soutěž v PÚ mladých hasičů (sportovní areál Chobot – SDH)
– začátek 13.00 hod.

Police
29. 6. 2016
		

Přijetí budoucích prvňáčků a nejlepších žáků školy starostou obce
v obřadní síni
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1.7. - 31. 8. 2016
		
1.7. - 31. 8. 2016
		
		

Otevření Zámku Police pro veřejnost, otevření návštěvnického
infocentra, prohlídkové trasy pro návštěvníky, výstava
Letní kino v Polici
- začátky v 21.15 hodin, v případě nepříznivého počasí se akce ruší
(program na fb)

Třebětice
4. 6. 2016
11. 6. 2016
25. 6. 2016
3. 7. 2016
9. 7. 2016
16. 7. 2016
23. 7. 2016
31. 7. 2016
6. 8. 2016
27. 8. 2016
28. 8. 2016

Taneční zábava (Motákaréna)
MOTÁKFEST (areál Motákaréna)
Dokopná (Motákaréna)
Dětský den – „Vítání prázdnin“
COUNTRYFEST (Motákaréna)
Zvěřinové hody (Motákaréna)
Hasičské závody (sportovní areál)
ODPOLEDNE PŘI DECHOVCE (Motákaréna)
Pivní slavnosti (Motákaréna – skupina VIGO)
Taneční zábava (hraje SPEKTRUM - Motákaréna)
Loučení s prázdninami (Motákaréna)

Pálovice
9. 7. 2016
13.00 hodin
27. 8. 2016

Pálovská Neckyáda – soutěž netradičních plavidel
- rybník Lukavec u obce Pálovice
Rozloučení s prázdninami - od 14.00 hodin na návsi

Třebelovice
Červen 2016
Červen 2016

Dětský den - TJ + Obec Třebelovice
Soutěž v požárním sportu „O pohár starosty obce“ - hasičské hřiště

Rácovice
25. 6. 2016
5. 7. 2016

Turnaj v malé kopané - Sportovní areál Rácovice
Tradiční pouťové odpoledne - Sportovní areál Rácovice
- Souboj rodáků v malé kopané - Plánovaný začátek 15.00
- K poslechu a tanci hraje skupina HORŇANKA
						
- Plánovaný začátek 16:00
16. 7. 2016
Taneční zábava - „ GENETIC “ – Sportovní areál Rácovice
20. 8. 2016
Taneční zábava - „ GENETIC “ – Sportovní areál Rácovice
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Kostníky
2. 7. 2016
13. 8. 2016
27. 8. 2016

Pochod na Bítov po řece Bíhance a Želetavce
Noční hasičské závody – hřiště Hájek
Ukončení hasičské sezóny – náves

Vratěnín
23. – 24. 7. 2016 Historická slavnost u příležitosti 765. výročí od první písemné zmínky
		
o obci Vratěnín

Mladoňovice
HIIT je HIT
Zdá se, že žánry jako LINE DANCE či HIIT si na žebříčku naší letošní fitness hitparády
vybojovaly první místo.
Ve škole jsme do taneční přípravky zařadili právě line dance. Ve srovnání s tradičními
párovými country tanci je to disciplína poměrně mladá – několik desítek let. K její oblíbenosti na západě přispívá využití moderní hudby a neobejde se bez sombrera /kovbojského
klobouku/. Choreografie jednotlivých tanců není složitá. Pohyb je veden do všech světových stran a výsledkem je úžasná dynamika plus využití prostoru. No, a teď se tedy line
dance dostaly k nám do Mladoňovic. Pro letošní veřejné vystoupení si děti vybraly tance
HAPPY CHICK a TOE AND HEEL, do nichž se úplně zamilovaly. Mohly by zkrátka „lajnovat“ od rána do večera.
Co se týče HIIT, ten zařadily do svého cvičení ženy. HIIT, česky vysoce intenzivní intervalový trénink, se právě veze na módní vlně. Je mnohem účinnější než tradiční kardio cvičení pro spalování tuku a zvyšování aerobní a anaerobní vytrvalosti. Střídání intenzivních
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dávek náročných kardio cviků a cviků proti odporu ve výsledku znamená, že konstantně
udržujete tělo ve stavu zmatku a bráníte mu se přizpůsobit zátěži. Navíc HIIT jako bonus
přidává tzv. „after-burn“ efekt, kdy spalujete kalorie ještě poté, co jste docvičily, na rozdíl
od statického tréninku. Při našem společném cvičení nejde samozřejmě jen o spalování tuků
a vyrýsování svalů. Chceme se především cítit silnější, vyrovnanější, pružnější a v maximální pohodě i po odchodu z tělocvičny.
Za ZŠ a TJ Mladoňovice Ivana Tesařová

Radotice
Změna, značení?
„Co kdysi bylo, to dávno už není“, zaznamenal písničkář v jedné lidovce a svět se točil
dál. Na podobné změny si budeme muset zvykat i my a nářky nad tím, že je to škoda, jsou
zbytečné. Nic nového pod sluncem. Střet civilizací zažili naši předci jako Slované mnohokrát od monarchie až k současné demokracii ve společenství s EU a přece jsme stále tady
a uznávaní. I když dosahujeme počtu obyvatel jednoho velkoměsta, nikdo nás do země nezadupal a budeme-li ctít pravidla zásad světového společenství ani nezadupe. To vždy za to,
že jsme se dokázali přizpůsobit novému trendu a v tom se můžeme pokládat za mistry. Naše
generace měla to „štěstí,“ že bipolárně rozdělený svět nám téměř padesát roků poskytoval
jakousi stálost, sice za cenu neustálých obav z toho, že se něco semele. Neúnosností rostoucích nároků na udržení rovnovážnosti se jeden z bloků položil, skončila bipolarita a nastaly
časy jiné, skoro růžové, dalo by se říct, změna značení. Tím se uvolnila cesta živlům jiným,
což stratégové předpokládali a obtížně se nyní hledá forma dalšího soužití. Radikalizace,
která tento vývoj provází převlečena do různých hávů, nejedná vždy podle zásad a nepracuje v rukavičkách. Každý včelař ví, že pokud si rozvrtá více úlů ve včelíně, situaci nezvládne
a nemá pak ani včely a ani med. Co však má jisté, je nadmíra žihadel. Musí se připravit
na větší výdaje a slabší výnos.
Otevřeme-li školní atlas dnešního světa a zastavíme se nad mapkou demografického
vývoje předpokládaného kolem roku dva tisíce čtyřicet pět, musíme zpozornět a zamyslet
se. Evropa a západní svět dohromady nedosáhne ani počtu obyvatel kontinentu Afriky, což
budou asi dvě miliardy, stranou pak zůstává ještě kontinent Asie s počtem přes pět miliard
obyvatel. Založeným způsobem našeho života žít a užit se postupně dopracováváme toho,
ne že budeme lidi odjinud odmítat, ale očekávat. Populace, která nestojí o vlastní nástupce,
stárne, postupně zaniká.
Co je stáří? Je to postupná ztráta všeho, co dělá život životem. Jednu z těch ztrát představuje neschopnost pracovat pro nemoc a ztrátu síly pro věk, prostě ztráta možnosti zajistit si
obživu sám. Toto v minulosti zajišťovaly děti těch potřebných. Dnes tuto roli u nás převzal
stát jako společnost a pokrývá to z fondu, naplňovaného těmi, co ještě pracovat mohou,
jejich dětmi. Jak ale tato produktivní síla slábne a není doplňovaná kýmkoliv, hrozí solidárnosti kolaps. Oddalování tohoto konce se daří produktivnějším způsobem výroby, za přispění moderní techniky, kdy rostou i mzdy, to však vytváří propad mezi průměrnou mzdou
a poživateli penzí ze sociálního zabezpečení. Pro tyto penzisty se pak daří jejich penze za46 / Jemnické listy / červen 2016

chovávat, nikoliv však úměrně zvyšovat. Ceny pod vlivem růst mezd reagují na poptávku,
narůstají a roste tím i počet lidí pod hranicí chudoby. Vynořuje se celý řetězec problémů,
kterým se snaží stát čelit. Zavádí pak různé platby a poplatky, kterými se snaží své povinné
výdaje vykrýt. Poplatky ve zdravotnictví „byly jedny z nich.“ Nic proti nim, je nutné si
uvědomit, že zdraví je majetek, který je potřeba ochránit jako každé jiné vlastnictví, a to
si mnoho lidi neuvědomuje. Skoro se zdá, že naše chování u mnohých k němu je a bylo
hazardní jen proto, že jeho náprava je zadarmo. Zadarmo v životě není nic, kdo to tak má,
musí si být vědom toho, že vždy to někdo za něj platí.
Některé z poplatků měly své opodstatnění, ale u části z nich se opodstatnění výběru
nenacházelo. Jak ti, co je zavedli, tak ti, co je zrušili, jednali pod vlivem něčeho a někoho,
nikoliv pod vlivem potřeby zdravotnictví. Nepochopitelný je výrok jednoho ze strůjců jejich zavedení, stále ještě vlivného činitele. „Zrušení poplatků bylo vekou chybou, miliardy,
které přinášely, dnes ve zdravotnictví chybí. Ty poplatky lidi nějak zvlášť nezatěžovaly,
podívejme se, jaká luxusní auta u nás si jezdí a viz cesty k moři i opakovaně, takže i na ty
poplatky by lidé měli. Je pravdou, že dvacet procent obyvatel má hluboko do kapsy, ale to
by se nějak ošetřilo.“ Rozhoduje-li takový politik jen pod vlivem toho, co vidí, a nesleze
o patro níž, aby se mu do rozhodování zapojily nejen oči, ale i uši, kde by dospěl k poznání,
že jde o jedno dějství divadelní hry, ve které účinkujeme. Dluhy lidí u nás přesahují jednu
miliardu. Došlo by mu, že mnoho těch lidí v luxusních autech a u moře i opakovaně je provázeno touto zátěží. Chovají se tak ze studu před svým okolím, odhalit to, přesto že řádně
a poctivě pracují, na toto nemají.
Netuší však, že tímto tajem zkreslují pohled na svá postavení ve společnosti těm, kteří se
pak pod vlivem toho, co vidí, rozhodují. Proč neřeší takový politik to, aby člověk, který poctivě pracuje, byl odměňován tak, aby se na venek, nemusel „přetvařovat“ a hrát si na něco,
co není. Vždyť auto a odpočinek na dovolené není dnes zas tak přehnaný luxus, ale běžný
standard, který by měl být těmto lidem dopřán. Podnikatel, a zvláště malý, to také nemá
lehké, je rád, když se mu zadaří u těch velkých získat dílčí práci. Už to, že jde o mezičlánek
mezi zadavatelem napovídá, že výtěžek nese znaménko mínus. Měl by mít na paměti, že
nejde jen o jeho odměnu, ale i těch, co mu dělají firmu firmou. Jejich spokojenost je mu pak
zárukou, že se s nimi může pustit i na tenký led a neutone. Může se ucházet o práci i bez
zbytného mezičlánku. Chová-li se pak takový podnikatel bezohledně a sobecky, měl by se
za bídu těch lidí stydět on, ne oni. Všechno však má svůj vývoj i zaměstnanecké vztahy se
vyvíjí a obě strany možnost výběru mají. Lze proto předpokládat, že i zde budeme jednou
vyučeni a nastanou vztahy ke spokojenosti obou. Politická vměšování do těchto vztahů se
pak stanou nežádoucí a změna značení nastane víc než patrná.
Blahopřejeme jubilantům:
Plátová Anna		
Štěpánová Marie		
Tobolková Dana		

74 roků
76 roků
50 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice
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Uzávěrka příštího čísla je ve středu 15. června 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@mestojemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo do Turistického informačního centra Jemnice.
Bc. Zdeněk Hopian

inzerce
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Obrazový seriál

Jemnice - Barchan (1948)

Jemnice - Lipová (1950)
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