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Adventní
Až celou střechu s komínem
nabílo natře mráz
a rybník pokryje se sklem,
co unese i nás,
až na klouzačce před vraty
ozve se dětský smích,
až uslyšíme roráty
a zpod bot skřípat sníh,
až věžního času kyvadlo
hodinu čtvrtou odbije,
přijdou nám hrát své divadlo
Josef a věrná Marie.

Milan Růžička
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané.
Opět nastává čas adventu. Tato skutečnost, stejně jako krátký den, dlouhé večery a časté
mlhavé počasí, nám neomylně naznačují, že se blíží konec roku. Zdá se, že teprve nedávno
jsme stáli na jeho počátku a plánovali naši činnost a veškeré aktivity. Současný stav nám
dává pocit jistého uspokojení. Ne, že by šlo vše hladce a bez problémů. Ale podařilo
se nám dokončit a vybudovat mnoho užitečného a potřebného pro další rozvoj města,
z čehož budou mít prospěch nejen jemničtí občané, ale i turisté, kteří naše město navštíví.
Když píši „podařilo se nám“, mám na mysli nejen vedení města. Je to samozřejmě zásluha
členů rady města a zastupitelů, kteří jsou schopni se na zásadních věcech domluvit nebo
je alespoň akceptovat. Začíná to vždy schválením rozpočtu na příslušný rok a pokračuje
průběžným projednáváním různých událostí a změn, které se vždy vyskytnou.
Za nejpodstatnější považuji dokončení povrchových úprav komunikací a zadláždění
značné plochy chodníků v centru města po rekonstrukci kanalizace a vodovodu, která
proběhla převážně v loňském roce. Mám radost, že i přes určitou časovou tíseň se podařilo
upravit okolí Malé branky podle architektonického návrhu a v souladu se schválenou
strategií rozvoje zeleně. Po osázení a instalaci nového mobiliáře to bude první ukázka
toho, jak by mohlo vypadat více malebných zákoutí v Jemnici na místech, kde byste to ani
nečekali. Jako další bude následovat areál bývalého arboreta, na jehož rekonstrukci jsme
získali dotaci 60 % a s dokončením prací se počítá v roce 2017. Obdobně se zpracovává
projekt na část Barandova, která si radikální zásah rozhodně zaslouží. Žádost o dotaci
můžeme podat v příštím roce.
V posledních dnech se dokončuje stavba, resp. úpravy křižovatky Znojemská –
Tyršova. Bylo vidět, že celá akce byla občany pozorně sledována. I když převážnou část
realizace zajišťoval Kraj Vysočina, oblast parkoviště a poměrně velká plocha chodníků
musí být finančně pokryta městem Jemnice. Parkoviště a okolní úpravy byly součástí
společného projektu s Krajem Vysočina a budou nás stát cca 600 tis. Kč. Oprava chodníků
směrem k vlakovému nádraží a od ulice Lípová po sokolovnu bude určitě nákladnější.
Z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací bylo financováno
dokončení fasády, výměna okapů a odvlhčení budovy bývalé zámecké sýpky na ulici
Tyršova. Pozičně i funkčně důležitý objekt dostal nový kabát a společně s úpravou
zmíněné křižovatky se oba staly důstojnou branou na příjezdu do centra města. Stejně
jako minulé roky se pokračovalo další etapou oprav krovů a střechy na zámku z programu
Záchrany architektonického dědictví.
Rád bych na tomto místě poděkoval pracovníkům dvou významných jemnických
firem, kteří na obou akcích odvedli velmi dobrou práci. Vždy však existují dvě strany
téže mince. Rekonstrukce křižovatky nepříjemně zasáhla zejména obchodníky a firmy,
kteří kromě ztíženého přístupu utrpěli i finanční ztrátu. I když zpočátku byla s provádějící
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firmou domluva na minimalizaci omezení, reálně to nebylo možné zejména ke konci
stavby. Druhá věc je, že selhávala včasná komunikace zhotovitele stavby s dotčenými
podnikateli i v místě bydlícími občany. Město Jemnice nebylo investorem této stavby,
která zasáhla nejfrekventovanější krajskou komunikaci. Nemůžeme přebírat odpovědnost
za Kraj Vysočina. Přesto jsme při každém setkání, v rámci kontrolních dnů, na potřebu
komunikace s firmami i občany upozorňovali. Naopak v zájmu urychlení nebo zabránění
průtahům v důsledku chybějících nutných vyjádření správců sítí nebo dopravním orgánům
jsme v řadě případů pomohli i přesto, že to nebyla naše povinnost. Vím, že projevená
účast moc nepomůže, ale snad přijmou alespoň poděkování za určitou trpělivost. Až
opadnou různé emoce, jistě převáží příjemný pocit z toho, že máme opraveny důležité
komunikace a chodníky za podmínek, které byly pro město výhodné.
Nadále rovněž probíhá jednání s firmou Detail CZ s.r.o., jejímž záměrem je výstavba
nové výrobní haly se zázemím. Prodej pozemku v průmyslové zóně bývalého autoparku
za tímto účelem byl již zastupitelstvem města schválen. Nyní spolupracujeme na řešení
inženýrských sítí společně s jejich projektanty a připravuje se konečná podoba kupní
smlouvy.
Vážení spoluobčané, v nadcházejícím adventním čase a zejména pak během
vánočních svátků Vám přeji klid a pohodu (pokud možno) se svými nejbližšími. I když
letos se sváteční dny míjí s těmi pracovními, věřím, že si i tak každý najde chvíli oddechu
a radosti. Zejména pak dětem přeji krásné vánoční prázdniny a hodně, třeba drobných, ale
milých dárků pod stromečkem.
Ing. Miloslav nevěčný, starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
„čas letí jako bláznivý“, mistr Karel Gott asi věděl, o čem
zpívá. Mohu potvrdit, že patrně nejvíce je tomu tak v čase
předvánočním. Někteří moji kolegové s úsměvem pronášejí,
že po slavnosti Barchan je třeba pomalu se připravovat
na Vánoce. V podstatě je tomu tak. Léto uteče jak voda
a s podzimem se nám v Jemnici rozjela řada nových
investičních akcí. Ani při tomto běhu nezapomínáme
na přípravu klidných Vánoc, v současné době vybírá Správa
majetku města Jemnice s. r. o. se zástupci odboru kultury
Městského úřadu v Jemnici nové osvětlení na vánoční strom.
Věřím, že tentokrát budete s výsledkem spokojeni. Když už jsem zmínil Vánoce, dovolte
mi, abych Vás tímto pozval na tradiční „Vánoční setkání“, které proběhne 25. prosince
od 15:00 hodin na náměstí Svobody.
Zmínka zde padla i o naší slavnosti Barchan. Nemohu tak nezmínit nedávnou
schůzku s panem ředitelem Národního ústavu pro lidovou kulturu ve Strážnici. Ano
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– je to právě tento úřad, který sleduje a „spravuje“ jádro naší slavnosti a národní
nehmotnou kulturní památku – Běh o barchan. Naším hlavním záměrem bylo získání
informací vedoucích k případnému zapsání Běhu o barchan na světový seznam
UNESCO. Z avizované hodinové schůzky bylo nakonec velmi příjemné a užitečné
téměř dvouhodinové jednání. Pan ředitel PhDr. Martin Šimša Ph.D ocenil na naší tradici
především dvě věci. Tou první je, že město slavností žije a že celou slavnost organizují
a podílejí se na ni převážně místní lidé. Tou druhou bylo, že město neustále pracuje
na zdokonalování celého průběhu slavnosti, že máme velmi kvalitně zpracovanou
historii slavnosti a umíme informace předávat z generace na generaci (zejména pak
díky Mateřské škole a Základní škole v Jemnici). Samozřejmě jsme se celou dobou
pouze „neplácali po ramenou“. Velký deficit a hlavně velkou příležitostí je zvýšení
prestiže běhu jako takového. Nejen touto otázkou se zabývala i Barchanická komise
Rady města Jemnice. Pár zajímavých nápadů zde padlo, o realizaci se postaráme
v rámci příprav Barchanu (které startují po Vánocích). Je jistě dobré, aby si každý
případný běžec uvědomil, že on je tím nejdůležitějším a že se svým počinem zapíše
nesmrtelně do historie (z kroniky a městských knih jej již nikdo nikdy nevymaže).
Věřím, že výzvu pana ředitele beze zbytku naplníme.
Dovolte mi pár slov k novému hřišti v Podolí. Některé finální úpravy se zde budou
provádět až na jaře příštího roku. Jde zejména o instalaci mobiliáře a pískoviště, stejně
jako dodělání zábran za fotbalovou brankou. Tady bych rád poděkoval za trpělivost
zejména těm nejmenším. Avizovaný workoutový prvek bude instalován ještě v tomto
roce.
Pracujeme též na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Jemnice. Mezi větší
investiční akce připravované už na příští rok jistě patří revitalizace zeleně v Arboretu
u psychiatrické léčebny. Nutností je připojení lokality Černý most na stávající městskou
ČOV (čistírnu odpadních vod). V rozpočtu počítáme s významnou částkou na rekonstrukci
hřbitova (odvodnění a přeložení cestiček).
Čilý stavební ruch zaznamenáte i v bývalém autoparku, zejména pak v souvislosti
s instalací inženýrských sítí a odvodem dešťových vod pro strojírenskou firmu.
Jestli se něco nezmění (záměrně podmiňovací způsob, jelikož se jedná o akci Kraje
Vysočina stejně jako například v současné době v ulici Znojemská), měla by se Jemnice
dočkat kompletní rekonstrukce vozovky od mostu v ulici Želetavská až po most pod
hrobkou rodu Pallaviciniů. V návaznosti na ni pak proběhne kompletní rekonstrukce
vozovky v Podolí, jejíž neutěšený stav vidíme a potýkáme se s ním dnes a denně. Město
samozřejmě nezapomene na nové chodníky a terénní úpravy, které si akce vyžádá. Je
toho hodně a ještě víc, co nás čeká. Naším hlavním úkolem je zajistit dostatek finančních
prostředků na zdárný průběh nejen výše zmíněných investic.
Vážení spoluobčané, Vánoce by měly být svátkem klidu a míru. Přeji to nejen našemu
městu, ale hlavně Vám, Vašim blízkým a přátelům. Do nového roku 2017 hlavně hodně
zdraví, s tím ostatním se už nějak „popereme“.
Krásné Vánoce všem!
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 19. října 2016 (výtah z usnesení, kompletní
usnesení naleznete na internetových stránkách města Jemnice včetně zápisů ze
zasedání Zastupitelstva města Jemnice).
Rada města schválila:
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 997/5 kultura ostatní plocha o výměře cca 36 m2
(bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Louka u Jemnice za cenu 175 Kč za 1
m2 s tím, že žadatel uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 1152/8 kultura ostatní plocha o výměře cca
106 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice za cenu 350 Kč za
1 m2 s tím, že žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 1152/8 kultura ostatní plocha o výměře cca
107 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice za cenu 350 Kč za
1 m2 s tím, že žadatel uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
- Záměr prodeje pozemku p.č. 868 kultura orná půda o výměře 279 m2 v k.ú. Lhotice
u Jemnice za odhadní cenu s tím, že žadatel uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
- Zpracování „Plánu odpadového hospodářství pro obce“ pro město Jemnice firmou
FCC Dačice, s. r. o., IČ: 19012161, se sídlem U stadionu 50/V, 380 01 Dačice
za cenu 19.000 Kč.
- Podání žádosti o příspěvek ve výši 16.800 Kč na zpracování „Plánu odpadového
hospodářství pro obce“ na Sdružení obcí Vysočiny, IČ: 70812853, se sídlem Matky
Boží 1182/9, 586 01 Jihlava.
- Pronájem místnosti č. 2.15 v budově č.p. 2 na ul. Husova v Jemnici (výměra
13 m2) společnosti FUDAPEM, s.r.o., Třešňová 678, 675 31 Jemnice za účelem
provozování účetních služeb. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 11. 2016
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
- Pronájem nebytových prostor - dvou místností ve dvorním traktu domu č.p. 36
na nám. Svobody v Jemnici o celkové výměře 31 m2 společnosti Normans - ohřev
motorů, s. r. o., IČ: 28294009, se sídlem Haraštova 26, 620 00 Brno za účelem
skladování prodejního sortimentu společnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena
od 1. 11. 2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
- Podání výpovědí nájemní smlouvy na nebytové prostory v bývalém autoparku firmě:
BaN STAV s. r. o. , IČ: 25515683, se sídlem Růžová 946, 675 31 Jemnice.
- Dohodu o ukončení nájmu na nebytové prostory v bývalém autoparku s firmou
DLAC s. r. o., IČ: 27901378, se sídlem Hornoměcholupská 561/60, 102 00 Praha 10
– Hostivař.
- Výpůjčku pozemků na části dopravního hřiště v blízkosti budovy Junáka na den
26. 11. 2016, a to za účelem konání „Zabijačkových hodů“ a prezentace Sdružení
nezávislých kandidátů v Jemnici.
- Dohody o ukončení nájemních smluv.
- Přidělení bytu č. 9 (2+1) v ulici Větrná 1061 v Jemnici do 30. 6. 2017.
- Přidělení bytu č. 5 (1+kk) v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici, a to na 1 rok do
31. 10. 2017.
- Přidělení bytu č. 15 (1+kk) v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici, a to na 1 rok do
30. 11. 2017.
prosinec 2016 / Jemnické listy / 7

Přidělení bytu č. 9 (1+kk) v ulici Na Předlískách 1152 v Jemnici, a to na 1 rok do 31.
10. 2017.
- Smlouvu č. JI-1030033440/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice a E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, se sídlem F.A.Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice.
- Servisní smlouvu mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice a firmou LANius s.r.o., IČ: 25150707, se sídlem Jiráskova 1775,
390 02 Tábor.
- Smlouvu o výpůjčce mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, IČ: 70885184, se
sídlem Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava.
- Darovací smlouvu na 2.000 Kč mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem
Husova 103, 675 31 Jemnice a Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s., klub Stonožka Ostrava, IČ: 68308892, se sídlem Mitušova 1330/4,
700 30 Ostrava – Hrabůvka.
- Cenu za 1 ks betonové dlaždice o rozměru 30 cm x 30 cm ve výši 8 Kč/ks včetně
DPH.
Rada města vzala na vědomí:
- Informaci Spolku pro alternativní vzdělávání Jemnice o projektu „Mikrojesle
Jemnice“.
- Žádost Lesů ČR s.p., Lesní správa Telč, Slavatovská 123, 588 56 Telč o prodej
pozemku p.č. 868 kultura orná půda o výměře 279 m2 v k.ú. Lhotice u Jemnice.
- Nabídku na zpracování „Plánu odpadového hospodářství pro obce“ pro město
Jemnice od Sdružení obcí Vysočiny, IČ: 70812853, se sídlem Matky Boží 1182/9,
586 01 Jihlava za cenu 20.000 Kč.
- Výpověď z pronájmu místnosti č. 3.09 v budově č.p. 2 na ul. Husova v Jemnici
(podnikatelský inkubátor) .
- Anketní dotazník Programu regenerace MPZ Jemnice na rok 2017 a doporučuje jej
zastupitelstvu města ke schválení.
- Návrh na postup při zveřejňování záměrů prodeje, směny a darování hmotné
nemovité věci ve vlastnictví města Jemnice.
- Žádost o prodloužení nájemní smlouvy podané dne 17. 10. 2016 na byt č. 10 v ulici
Větrná 1058 v Jemnici s tím, že zůstává v platnosti bod č. 40 z usnesení č. 9/2016
ze dne 17. 8. 2016.
- Žádost o zmírnění nebo zrušení úroků z prodlení v částce 49.159,40 Kč a nedoporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
- Situační nákres na výstavbu myčky na části pozemku p.č. 1832/1 v k.ú. Jemnice.
-

Zastupitelstva města Jemnice konaného dne 3. listopadu 2016
Zastupitelstvo města Jemnice schválilo:
- Rozpočtová opatření č. 5 na rok 2016, dle předloženého návrhu, která se týkají
zvýšení příjmů i výdajů o 2.336.200 Kč proti dosud schválenému rozpočtu
- Kupní smlouvu na část parcely p.č. 288.
- Prodej pozemků p.č. 2822/83 o výměře 25 m2, p.č. 2822/84 o výměře 24 m2,
p.č. 2822/85 o výměře 24 m2 a p.č. 2822/86 o výměře 25 m2 - vše kultura ostatní
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plocha v k.ú. Jemnice za schválenou cenu 30.000 Kč za jeden pozemek s tím, že
kupující uhradí podání návrhu na vklad do KN.
- Anketní dotazník Programu regenerace MPZ města Jemnice na rok 2017.
- Vyřazení „Server HP OS SBS2003 R2“, inv. č. 54022053, vstupní cena 272.345,80 Kč,
datum pořízení: 23.11.2006, z majetku města.
Zastupitelstvo města Jemnice neschválilo:
- Zmírnění nebo zrušení úroků z prodlení v částce 49.159,40 Kč.
Zastupitelstvo města Jemnice zrušilo:
- Bod č. 20 z usnesení č. 4/2016 ze dne 22. 9. 2016 týkající se záměru prodeje části
pozemku p.č. 1832/1 v k.ú. Jemnice.
Petr Novotný , místostarosta města Jemnice

Výběrové řízení
Správa majetku města, s.r.o. Jemnice
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:
Fakturantka, skladové hospodářství
zástup za mateřskou dovolenou, s nástupem od 1. 1. 2017!!!
Požadujeme:

- min. úplné SŠ vzdělání technického nebo ekonomického směru
- bezúhonnost
- schopnost komunikace a orientace v problému
- řidičské oprávnění typu B, aktivní řízení vozidla
- počítačové dovednosti (Word, Excel, Outlook, Libre Office, Windows 10)

Nabízíme:

- práci v dynamickém kolektivu
- smluvní platové ohodnocení
- zaměstnanecké benefity
- 5 týdnů řádné dovolené

Přihlášky s kontaktem zasílejte poštou nejpozději do 15. 12. 2016 na adresu:
		
		
		

Správa majetku města, s. r. o.
Romana Havelky 994
675 31 Jemnice

nebo e-mailem na: svoboda@smm-jemnice.cz
Jako přílohy doložte:

- strukturovaný životopis
- výpis z rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce
- kopii osvědčení nejvyššího dosaženého vzdělání
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JEMNICE
Poskytovatel: Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice, IČ: 00289531
Pečovatelská služba je určena pro:
• seniory
• osoby s chronickým onemocněním
Věková struktura cílové skupiny:
• dospělí (27 - 64 let)
• mladší senioři (65 - 80 let)
• starší senioři (nad 80 let)
Pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné smlouvy o poskytnutí
pečovatelské služby.
Základní činnosti:
•
•
•
•
•

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poslání Pečovatelské služby Jemnice:
Posláním Pečovatelské služby Jemnice je nabídnout podporu a pomoc lidem,
jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v pracovní dny v době
od 7.00 do 15.45 v domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice a občanům
místních částí (obec Louka a Panenská).
Uživatelům je poskytována taková podpora, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného života
společnosti. Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů. Je zajišťována
tak, aby byla v co největší možné míře zachována jejich samostatnost a soběstačnost
a co největší míru jejich sociálních kontaktů tak, aby byl zachován dosavadní životní
styl a nedocházelo k jejich společenskému vyloučení. Rozsah a forma pomoci a podpory
zachovává lidskou důstojnost osob. Je zajištěno důsledné dodržování lidských práv
a základních lidských svobod.
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Zásady poskytování služby: individuální přístup, respektování hodnot uživatele,
respektování volby uživatele, respektování práv uživatele a rovného zacházení,
profesionálního poskytnutí služby, partnerství, nezávislosti, flexibility, ochrany lidské
důstojnosti, podporování sociálního začlenění uživatele.
Co dělat v případě zájmu o pečovatelskou službu?
Formulář žádosti o poskytnutí pečovatelské služby je k dispozici:
• 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
• v kanceláři Pečovatelské služby Jemnice: Na Předlískách 1154-1155, 675 31
Jemnice, pecovatelky@mesto-jemnice.cz, tel. 603 874 749
• na webových stránkách města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz
Vyplněnou žádost předejte na výše uvedenou adresu Městského úřadu v Jemnici.
Naše pracovnice Vás poté navštíví a seznámí s nabídkou poskytovaných služeb.
pracovnice sociálního odboru

Slovo hejtmana
Letošní konec roku bude mít pro mne dvě podoby. První bude pracovní a aktuální
– ustavující zasedání krajského zastupitelstva po volbách schválilo nové složení rady
a vedení Kraje Vysočina. Nyní se musíme pustit do práce. Pro část zastupitelů to bude práce
nová, ale vesměs mají už zkušenosti z komunální politiky. Jsem přesvědčen, že je zhodnotí
a vnesou do krajské politiky nové poznatky a vědomosti. Podstatné je, že všichni deklarovali
dobrou vůli pracovat ve prospěch občanů Vysočiny. Ostatně od vzniku našeho kraje v roce
2000 – i pod vedením prvního hejtmana Františka Dohnala a poté Miloše Vystrčila – byl Kraj
Vysočina místem, kde šlo o dělnou spolupráci napříč politickým spektrem bez žabomyších
válek a sporů. Myslím, že to bylo znát na výsledku. Jsem přesvědčen, že ve stejném duchu
budeme pokračovat i nadále.
Ta druhá podoba konce roku je velmi radostná a těším se na ni. Předvánoční čas adventu
přináší rozumným lidem v našem světě křesťanských tradic jisté zklidnění a pokoru.
Alespoň by měl. A většinou tomu tak je. Přestože si na to mnozí stěžují, nervozita z nákupů
a shánění zbytných věcí není nutná. Je to také věcí volby. Klidné rozjímání a radost ze
společného pobytí v kruhu blízkých příbuzných i přátel je velmi příjemná a můžeme si ji
dopřát všichni. Vánoční pohoda není podmíněna kupou dárků ani přeplněnou ledničkou.
Důležitější je ta láskyplná atmosféra, kterou si vytvoříme.
Přeji Vám, abyste si adventní dobu i vánoční svátky hezky užili.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc říjen hasiči zasahovali celkem u 9 mimořádných událostí. Tento měsíc došlo
k: 2 požárům, 1 dopravní nehodě, 4 technickým pomocím, 1 úniku nebezpečné látky a bylo
provedeno 1 taktické cvičení jednotek PO v I. stupni požárního poplachu.
Na začátku měsíce 1. 10. zasahovaly jednotky HZS Jemnice, JSDHO Jemnice a JSDHO
Mladoňovice u požáru stohu v obci Mladoňovice.
Druhý požár byl hlášen 22. 10. v obci Oponešice. Jednalo se o požár pily, kde byl
vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na likvidaci požáru se podílely jednotky HZS
Jemnice, JSDHO Třebelovice, JSDHO Oponešice, JSDHO Budkov a JSDHO Jemnice.
26. 10. byla jednotka HZS Jemnice povolána na území Jihomoravského kraje do obce
Vratěnín k úniku nebezpečné látky.
27. 10. proběhlo v Dětském domově v Jemnici taktické cvičení s evakuací ubytovaných
dětí. Cvičení se účastnila jednotka HZS Jemnice a JSDHO Jemnice.
nprap. Milan Šerka HZS Kraje Vysočina stanice Jemnice

Život se rodí z nebe
V neděli 4. prosince 2016 v 15.00 h čekáme nebeského hosta, svatého Mikuláše.
Náš jemnický kostel sv. Stanislava dobře zná. S dětmi hodnými i těmi trochu zlobivými
se rád setkává každý rok. A nepřichází nikdy sám, ale v doprovodu dvou milých křídlatých
andělů, a také jej vždy následuje umouněný čert se seznamem hříšníků. Na obrázcích
malíře Josefa Lady jdou tito návštěvníci sice pospolu, ale k sobě rozhodně nepatří; nebeští
poslové přichází odměňovat dobré a naopak rohatý pekelník jde ocejchovat své pozemské
posluhovače, aby jim připomněl, komu slouží, když konají zlo. Ti pak zakusí pravdivost
lidové moudrosti: Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Nadarmo se kdysi neříkalo, kdo
lže, do pekla se klouže a kdo krade, do pekla se hrabe.
Dobré odměňovat a zlé postihovat je základem každé spravedlnosti. Bez tohoto rozlišení
nelze nikoho chválit ani napomínat. Zrelativizovat rozdíl mezi pravdou a lží vyhovuje dnešní
sekularizované /zesvětštělé/ společnosti, která nerada ctí řád a proto, když to nejde jinak,
alespoň mlží celou pravdu. Jaké důsledky má mlha na silnici, v lodní a letecké dopravě,
nemusím nikomu připomínat. Vraky lodí na dně kanálu La Manche jsou toho dokladem.
Naštěstí se již v dnešní době námořníci nemusí spoléhat jen na varovný zvuk lodních sirén;
pomocí radaru či sonaru mohou vidět i ve tmě. Pro nás je takovým světlem, majákem
ve všech pochybnostech a temnotách, zjevení Boží přítomnosti v Ježíši Kristu. Jeho narození
i narozeniny si adventní a vánoční dobou každoročně připomínáme a oslavujeme. Díky
člověčenství Božího Syna víme, že náš život má smysl i cíl, i když se neobejde bez těžkostí.
Svěřený čas pozemského bytí máme prožívat tak, aby každý z nás mohl mít v úctě sebe
sama a zakoušel blízkost druhých ve skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. Být
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milosrdní jako Otec. Právě tak znělo poselství právě ukončeného Svatého roku. Ono nás
má i nadále povzbuzovat k vynalézavým skutkům lásky. Nemáme však přitom zapomínat,
že každé dobré dílo má i své kritiky, odpůrce a někdy i ničitele.
Zobrazení tajemství zla - a jeho působení v lidském životě má mnoho podob. Jednou je
již zmíněné čertisko z našich pohádek. Vystupuje např. ve filmu Princezna ze mlejna jako
neškodné přihlouplé stvoření. Jinak se však již tváří tyrolská obluda Krampus, bájná bytost,
něco mezi zvířetem a člověkem. I americké řepné hlavy (zvané Halloween), mají upozornit
na existenci strašidelných děsů. Neposledním symbolem zla jsou nově i tzv. klauni, kteří
svými pitoreskními maskami a pod rouškou anonymity skrývají i možné nebezpečí násilí
a loupeží. Pro všechny tyto jmenované a jim podobné negativní postavy je společným
jmenovatelem záludnost a zdánlivá neškodnost. Kolik vystrašených dětí začalo po zážitcích
s nimi koktat nebo se panicky bát tmy...
Kdosi prohlásil, že největším úspěchem ďábla je to, že v něho lidé nevěří a nebo ho mají
za hlupáka.
Jaké jsou však důsledky jednání, když člověk nevnímá řeč Boží, ale řídí se jen lidskými
názory či hlasem svého rozumu a těla?
Vyslechněte si svědectví matky, která podstoupila interrupci, prosí za odpuštění Boha
i nenarozené děti.
„Po zmaření Božího stvoření v sobě pociťuji prázdnotu a lítost, že vy, naše nenarozené
děti, nemůžete nyní žít zde mezi námi a za sebe a za další matky vás prosím o odpuštění.
Život po potratu se zdá spíše „putováním temnotou rokle“, ale Ježíš Kristus je Světlo
a tma ho nepohltila. Našel mě i na tak temném místě, na kterém přebývala moje duše,
vyvedl mě, a tak mohu dnes prosit za sebe a za všechny matky, které podstoupily interrupci:
„Pane Bože, odpusť nám hříchy spáchané proti nenarozenému životu a uzdrav zranění
v nás i v našich blízkých.
Pomoz v nelehké situaci všem matkám, párům, rodinám i lékařům, kteří o potratu
uvažují a odvrať je od tohoto úmyslu.
Dej, aby bylo mateřské lůno znovu bezpečným místem pro život a aby každé dítě bylo
přijato s láskou. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.“ /12.11.2016/
V měsíci prosinci vyplňujeme poslední stránky diáře roku 2016. Než je nadobro
popíšeme, poděkujme za každé probuzení do nového dne, kterým nám dal Bůh novou šanci.
Vánoční události nám nabízejí pokojné ohlédnutí za uplynulým časem a vybízejí k vděčnosti
nejenom za dny a týdny, ale i měsíce a roky, které nám byly svěřeny k proměnění. Vše,
čeho se v našem žití mohla dotknout Boží láska, Kristova milost a síla Ducha Svatého, dává
našemu pomíjejícímu času věčné trvání. Těšme se proto z tohoto bohatství, vždyť se v nás
stále projevuje Boží nekonenčná dobrota. Navíc pamatujme na to, že skutky milosrdné
lásky nejsou vyhrazeny jenom pro věřící. Ke skutkům tělesného milosrdenství není třeba
dokonce ani víry. Jsou výzvou pro všechny lidi dobré vůle, aby už zde na zemi vytvářeli
mezi sebou Boží království a zároveň pro sebe i pro druhé shromažďovali nezcizitelný
poklad v nebi.
Radostnou oslavu Vánoc v kruhu nejbližších a vděčnost za všechny pozemské i nebeské
dary přeji Vám všem i každému z Vás.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Okénko MŠ Jemnice

Dne 10. listopadu 2016 se děti z třídy Sluníček zúčastnily exkurze ve firmě pana
Antonína Hotového, kterému touto cestou děkujeme za velmi pěknou a poučnou prohlídku.
Děti měly možnost vidět nejen, jak se šije, ale i postup, jak vše vzniká nejdříve na počítači,
přes tiskárnu, vyšívání emblému, dírek - až po celkový produkt. Firma pana Hotového
vyrábí zboží pro české i zahraniční firmy. Na závěr dostaly děti do mateřské školy různé
odstřižky, které použijeme na vánoční výzdobu, a také malou ušitou kabelku na dětské
poklady. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Děti a učitelky z třídy Sluníček
Pomalu se blíží konec roku a děti se nedočkavě těší na vánoční svátky. Než zazvoní
kouzelný zvoneček, čeká děti v mateřské škole mikulášská nadílka, vánoční tvoření
s rodiči, výlet na vánoční výstavu v Dačicích a také zhlédnutí výstavy v Jemnici. Přivítáme
ve školce bývalé zaměstnance a navštívíme babičky a dědečky v DPS v Jemnici.
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Děti také zpestří 27. listopadu pásmem koled a vánočních veršů rozsvícení jemnického
stromečku.
VÁNOČNÍ BESÍDKY
Tak už zase jako vloni
cukroví ve školce voní,
a tak jsem si zcela jistá,
že se opět něco chystá.
Pootevřu dveře třídy,
co to moje oči vidí?
Na nástroje děti hrají,
až se mi dech skoro tají,
v další třídě zpívají,
zahanbit se nedají.
Pak se ještě recituje,
běhá, cvičí a tancuje.
Že by nějaké přehlídky?
Kdepak, to jsou besídky!
A když potlesk zazní třídou,
na řadu i slzy přijdou.
Tiše dveře zavírám,
dobrý pocit z toho mám.
Všechno je tak, jak má býti,
nezbývá než domů jíti.
Všem lidem přejeme šťastné a spokojené Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2017.
Děti a zaměstnanci z MŠ

Okénko Základní umělecké školy
Koledy a písně Vánoc
Kde se vzalo slovo „koleda“? Má základ v latinském slově „calendae“.
Tak se označoval každý den v měsíci, později už jen počátek roku spojený s oslavami
a průvody. Od 14. století mělo to slovo více významů. Označovaly se tak například dary,
které si dávali lidé mezi sebou navzájem. V rodině, mezi sousedy, přáteli. Dary, které
si dávali učedníci s mistry, páni s poddanými. Tohle slovo ale také znamenalo „chodit
na koledu.“ Na Štědrý den, na Štěpána, na Nový rok a na Tři krále. Mnozí si koledováním
zajistili na určitý čas obživu. Zpívaly a hrály se nejen koledy nábožné, ale i veselé, až
rozpustilé.
České historicky doložené koledy sahají až do doby předhusitské.
Píseň Narodil se Kristus Pán, která se stala symbolem vánoční melodiky, bychom našli
ve 13. století. Nejkrásnější vánoční koledy a písně pocházejí z období baroka, tedy doby
pobělohorské. Tehdy vznikly koledy Půjdem spolu do Betléma nebo Nesem vám noviny.
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U většiny starých koled neznáme jejich autory. Část z nich pramení z latinských písní
a chorálů. Další zase napsali vesničtí učitelé pro své žáčky. Koleda Já bych rád k Betlému
je prý dílem východočeského kantora, který vypomáhal v kostelním sboru a příležitostně
skládal. V 17. století zase severní Moravu zasáhla invaze italských a rumunských pastýřů.
Říkalo se jim valaši a kraji se začalo říkat Valašsko. Od té doby si taky o Vánocích notujeme
koledu Pásli ovce valaši.
Představitel české barokní vánoční poezie Adam Michna z Otradovic je nám však
znám. Ačkoli prožil třicetiletou válku, jeho dílo bylo již za jeho života rozšířeno, pochopeno
a milováno. Bylo dokonce vydáno tiskem. Narodil se v Jindřichově Hradci, kde také prožil
celý svůj život a v roce 1676 tam také zemřel. Pocházel ze starého zemanského rodu.
Studoval na jezuitském gymnáziu, stal se varhaníkem, skladatelem, obchodníkem s vínem.
Zanechal nám po sobě dost, ale až díky vánočním skladbám Roztomilý slavíček a Chtíc
aby spal se stal nesmrtelným.
Do našich vánočních svátků jsme ovšem přijali i písně ze zahraničí. Zřejmě úplně
nejznámější a nejslavnější je Stille Nacht, heilige Nacht (Tichá noc). Příběh jejího vzniku
a rozšíření do světa je pohádkou a detektivkou zároveň. Krátce před vánočními svátky roku
1818 se v kostele sv. Mikuláše v hornorakouském městečku Oberndorf nedaleko Salzburku
porouchaly varhany. Bylo zřejmé, že se je nepodaří do Štědrého dne opravit. „A jaká to
bude půlnoční bez varhan?“ zoufal si šestadvacetiletý pomocník tamního faráře Joseph
Franz Mohr. Na něm bylo, aby vymyslel náhradní hudební program, který by místní farníky
zaujal. Varhaník kostela Franz Xaver Gruber si o vzniklé situaci v roce 1854 zapsal: „24.
prosince 1818 mi pan Josephh Mohr, zástupce faráře, tehdy nedávno založené obendorfské
farnosti, přinesl báseň a požádal mne, abych ji zhudebnil pro dva sólové hlasy, sbor a kytaru.
Téhož večera jsem mu žádanou skladbičku předal a ta byla ještě toho dne zpívána a přijata
se značným ohlasem.“ Autoři jí tenkrát dali název Píseň z nebes, ale s jejím příznivým
přijetím to prý nebylo tak horké. Kytara jim varhany, zřejmě nenahradila. Na Tichou noc se
začalo zapomínat. Až během dvacátých let 19. století varhanář Karl Mauracher z Fugenu
opravil již zmiňované varhany. Když byl hotov, zahrál mu Gruber svou koledu. Varhanáře
tak nadchla, že si Tichou noc odvezl domů a při svých cestách za prací ji hrál, kde se
dalo. Tak se s ní seznámil i kramář Strasser, který každoročně jezdil na předvánoční trhy
do Lipska. Vozil s sebou i tři dcery, které zpěvem lákaly k otcovu stánku zákazníky. A tak
se o krásné vánoční písni dozvěděl i saský král Bedřich August a tato píseň mu učarovala.
Tichá noc pokračovala ve vítězném tažení světem. Gruberův syn, také varhaník,
vytvořil věrnou kopii originálního rukopisu. Díky evropským přistěhovalcům doputovala
do Ameriky, kde se stala nedílnou součástí tamních Vánoc. Byla přeložena do pětačtyřiceti
jazyků - i do arabštiny, hindštiny mnoha středoafrických jazyků. Jejímu dalšímu rozšíření,
pomohl ve 4O. letech minulého století rozmach gramofonového průmyslu a především
skvělý zpěvák Bing Crosby. Jako jeden z prvních začal nahrávat vánoční desky. Tichou noc
nazpíval u příležitosti prvních Vánoc, kdy byly Spojené státy ve II. světové válce. Prodalo
se 7 milionu desek. Tichá noc se na dlouhá léta stala druhou nejprodávanější deskou všech
dob.
Bing Crosby proslavil i legendární Jingle Bells (Rolničky), o kterých se dlouhá léta
myslelo, že jsou ústně předávaným tradicionálem. Ve skutečnosti je kolem roku 1850
napsal J. S. Pierpont. V průběhu let dosáhly Rolničky výsadní postavení mezi vánočními
písněmi, čemuž napomohl v roce 1943 opět Bing Crosby s The Andrews Sisters. První
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česká verze vznikla v roce 1964 díky Orchestru Karla Vlacha a Malému dětskému sboru
za řízení Josefa Mikeše, a především díky textu Vladimíra Dvořáka.
Tři tenoři se zasloužili o založení tradice, díky které se každoročně pozornost milovníků
koled a vánočních písní zaměří do rakouské metropole. Od roku 1992 se střídají v sále
vídeňské radnice s hvězdami světového popu a záznam z jejich společných a netradičních
vystoupení vždy obohatí následující vánoční trh. Po jejich boku se objevily různé zpěvačky,
francouzský šansonier a další. V jejich repertoáru najdeme i naše koledy Nesem vám noviny
nebo Půjdem spolu do Betléma.
K sváteční atmosféře patří i zpívaná modlitba Ave Maria. Vznikly jich stovky, ale
nejslavnější jsou od Franze Schuberta, Johanna Sebastiana Bacha a Charlese Gounoda.
Vánoční hity vznikaly i v několika posledních desetiletích. Je jich mnoho a stále
provázejí naše vánoční dny.
Až budete letos vánoční písně a koledy poslouchat - a je jedno v jaké verzi a v jakém
podání - vzpomeňte si na příběhy, které jsou s nimi spjaty. Je v nich poselství lásky
a naděje, které potřebujeme nejen o Vánocích.

Za ZUŠ připravila Luba Jánská

Rizikové Vánoce
Postupně se blíží adventní čas a s ním neodmyslitelně spojené nákupní horečky, shon
a stres při vybírání a pořizování dárků pro rodiny a blízké. Lidé jsou zamyšleni nad tím, co
a kde ještě nakoupit, nebývají ostražití a své věci nechávají bez dozoru. Tím však dávají
příležitost zlodějům.
Ženy nechávají své kabelky zavěšené na nákupních vozících nebo položené na prodejních
pultech, často i otevřené a nezapnuté na zip. Muži nosí své cennosti a peněženky v batohu
na zádech nebo v zadních kapsách kalhot. V peněženkách mají lidé často větší množství
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peněz než obvykle. V nákupních centrech, různých obchodech a na rušných ulicích těchto
situací zneužívají všeteční kapsáři. Ti nejraději vyhledávají místa s velkou koncentrací
lidí, kde se mohou rychle a nepozorovaně ztratit v davu. Ideální příležitostí jsou pro ně
i předvánoční kulturní akce – rozsvěcení vánočního stromečku, veřejné zpívání koled
a mikulášské besídky.
Policie vyzývá občany k větší opatrnosti a obezřetnosti.
 Kabelky a batohy nenoste na zádech, kde na ně nevidíte. Mějte je dobře zapnuté
a neustále na očích. Nikdy je neodkládejte na pultech nebo nákupních vozících,
a to ani na krátký okamžik.
 Peněženky a mobilní telefony nenoste v zadních kapsách kalhot. Ideálním místem
je vnitřní kapsa bundy nebo na dně dobře uzavřené příruční tašky.
 Nedávejte si své cenné věci do tašek, které se nedají uzavřít.
 PIN kód a platební kartu nikdy nemějte pohromadě.
 V případě krádeže ihned vše oznamte policii a platební kartu si zablokujte.
Další nebezpečí číhá na parkovištích u nákupních center a obchodů. Ve svých vozidlech
by lidé neměli nechávat nic, co by zloděje mohlo přilákat. Pečlivě si vše uschovejte nebo
raději vezměte do obchodu s sebou. Vždy si pečlivě vozidlo uzamkněte, i když jdete jen
odvézt nákupní vozík do stojanu. Buďte obezřetní i při ukládání nákupu do zavazadlového
prostoru nebo usazování dětí do autosedaček. Nenechávejte kabelky, mobilní telefony
nebo peněženky jen tak na sedadlech, kde jsou zlodějům přímo na očích. Ti se pak do auta
dostanou jakýmkoli nešetrným způsobem a nejen že odcizí vaše cennosti, ale navíc vám
vozidlo i značně poškodí.
Někteří lidé namísto tlačení se v kamenných obchodech dávají přednost výběru dárků
na internetových portálech. To sice přináší řadu výhod, ale i zde je potřeba se mít na pozoru.
Ušetříte čas i peníze, můžete si porovnat ceny a zboží Vám bude dodáno až do domu. Avšak
ne vždy probíhá vše tak hladce a zákazníci často již nikdy neuvidí ani objednané zboží ani
své peníze.






Nenechte se zlákat nápadně nízkou cenou nebo výhodnými podmínkami.
Předem si pečlivě pročtěte obchodní podmínky a reklamační řád.
Nakupujte jen u známých nebo ověřených prodejců.
Za zboží předem plaťte jen u důvěryhodných obchodníků.
Uchovávejte si průběh internetové komunikace včetně potvrzení objednávky
a údaje o provedené platbě.

Policisté jako každý rok zvýší v adventním období kontroly v rizikových místech, ale
i přesto by každý z nás měl být více opatrný na své věci a mít na paměti, že obezřetnosti
není nikdy dost.
por. Mgr. Tomáš Procházka,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - oddělení tisku a prevence
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Služby LPS stomatologické - 1. 12. 2016 - 1. 1. 2017
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
3.12.

so

MUDr. Machová Eva

Husova 898

675 71 Náměšť
nad Oslavou

568 620 248

4.12.

ne

MDDr. Vodička Petr

MUDr. Štěpánek Aleš,
Na Potoce 78

674 01 Třebíč

568 844 102

10.12.

so

MDDr. Vodička Petr

MUDr. Štěpánek Aleš,
Na Potoce 78

674 01 Třebíč

568 844 102

11.12.

ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898

675 71 Náměšť
nad Oslavou

568 620 248

17.12.

so

MDDr. Blažek Jan

Sv. Čecha 840/39

674 01 Třebíč

568 844 002

18.12.

ne

MUDr. Tomková Alena

Tomková - dent s.r.o,
Vltavínská 1346

674 01 Třebíč

568 844 296

24.12.

so

MUDr. Machová Eva

Husova 898

675 71 Náměšť
nad Oslavou

568 620 248

25.12.

sv

MDDr. Vodička Petr

MUDr. Štěpánek Aleš,
Na Potoce 78

674 01 Třebíč

568 844 102

26.12.

sv

MUDr. Machová Eva

Husova 898

675 71 Náměšť
nad Oslavou

568 620 248

31.12.

so

MUDr. Machová Eva

Husova 898

675 71 Náměšť
nad Oslavou

568 620 248

1.1.

sv

MUDr. Machová Eva

Husova 898

675 71 Náměšť
nad Oslavou

568 620 248

Jaroslava Chmelíčková

Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice
(So, Ne, svátky 8.00 – 10.00 hodin )
Prosinec
3. - 4. 12. 2016 - MUDr. Lacinová (areál nemocnice) - tel. 384 358 294
10. - 11. 12. 2016 - MUDr. Matoušková (areál nemocnice) - tel. 384 358 291
17. - 18. 12. 2016 - MDDr. Pelikánová (areál nemocnice) - tel. 384 358 297
24., 25., 26. 12. 2016 - MUDr. Soukupová (CENTROPEN) - tel. 384 423 430
31. 12. 2016 - 1. 1. 2017 - MUDr. Musilová (NA PŘÍKOPECH) - tel. 384 420 638
Aktuální informace a případné změny najdete na stránkách města Dačice
http://www.dacice.cz/mesto-3/mesto/zdravotnictvi/
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Kurz Základní ICT dovednosti
Cílem kurzu je poskytnout znalosti a základní počítačové dovednosti potřebné v běžném
i pracovním životě. Skupina se naučí pracovat s nejnovějšími prostředky informačních
a komunikačních technologií. Vzdělávané osoby získají znalosti a dovednosti pro efektivní
práci s informacemi, naučí se pracovat s moderní výpočetní technikou a komunikovat
pomocí internetu a e-mailu.
Obsah jednotlivých vzdělávacích modulů
•
Informativní schůzka, představení kurzu
•
Základy používání PC a správa souborů.
•
Textové kancelářské programy.
•
Tabulkové kancelářské programy.
•
Počítačová grafika a multimédia.
•
Internet, e-mail, počítačová bezpečnost.
Jedna přednáška bude trvat 2 x 45 minut s krátkou přestávkou. Lekce bude vedena
kvalifikovaným lektorem Ing. Bohumilem Navrátilem. Výuka bude probíhat formou
prezenčního studia – 1x týdně (2 x 45 minut), nebo 1x za 14 dní (2 x 45 minut), dle
domluvy na první schůzce. Celkem se uskuteční 6 přednášek.
První přednáška začíná ve čtvrtek 19. 1. 2017 od 15.00 v počítačové učebně
Základní školy Jemnice (1. patro).
Kapacita kurzu je 30 míst.
Cena za celý kurz (6 přednášek po 2 x 45 min.) je 300,- Kč.
Přihlásit se na kurz je možné v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, o. p. s. (Husova
2 - budova Podnikatelského inkubátoru, 2. patro, vedle výtahu, po - pá: 8.00 - 11.30; 13.00
- 14.30) nebo telefonicky na číslo 606 205 472 do 6. 1. 2017.
Jana Karásková

Zájezd do Belgie jsme si užili!
V závěru loňského školního roku se některé třídy Gymnázia a SOŠ v Moravských
Budějovicích zapojily do soutěže vyhlášené poslankyní Evropského parlamentu Ditou
Charanzovou. Úkolem bylo napsat jakýkoli zajímavý a atraktivní příspěvek o Evropské
unii, který by mohl fungovat na sociálních sítích, ať už jako text na facebooku, tweet
na twitteru, obrázek na instagramu atd. A naše třída – 4.A –se stala absolutním vítězem
této soutěže a vyhrála pobyt v Bruselu a na dalších zajímavých místech v Belgii,
který byl financován Evropskou unií. A právě o tomto výjimečném výletě vás chceme
informovat.
Z Moravských Budějovic jsme odjížděli v pondělí 10. 10. 2016 ve večerních hodinách.
Čekal nás noční přesun do Belgie. Prvním městem, které jsme navštívili a kde jsme také
byli po následující dvě noci ubytováni, byly Antverpy. Jedná se o příjemné a okouzlující
město, které leží ve Flandrech, má asi 500 000 obyvatel a je slavné hlavně díky diamantům
a činnosti malíře Petra Paula Rubense. Diamanty jsme si sice nekoupili, ale město nám
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nabídlo řadu krásných zážitků. Navštívili jsme dům, ve kterém Rubens žil a pracoval, nebo
také slavnou fontánu Brabofontein.
Další den byl ve znamení návštěvy Bruselu, především Evropského parlamentu. Když
jsme zvládli ranní dopravní špičku a kolonu před Bruselem (40 km z Antverp jsme jeli
téměř dvě a půl hodiny) a bezpečnostní opatření, mohli jsme si konečně užívat Evropského
parlamentu. Měli jsme příležitost diskutovat přímo s paní poslankyní Charanzovou a strávit
asi hodinu na tribuně zasedacího sálu. Vyslechli jsme si zajímavé informace o chodu této
instituce. Na závěr návštěvy EP jsme zhlédli expozici Parlamentaria, která nás až tolik
nenadchla. Odpoledne jsme poznávali Brusel, prošli se po slavném náměstí, podívali se
na Manneken Pis, tedy „čůrajícího chlapečka“, který byl oblečen do dresu žokeje, asi
protože se u nás konala Velká pardubická. Dále jsme vystoupali na vršek Atomia a podívali
se z výšky na Brusel.
Poslední den našeho pobytu jsme strávili ve dvou malebných a slavných belgických
městech - v Bruggách a Gentu. Bruggy jsou označovány často jako „belgické Benátky“.
I my jsme využili příležitosti poznat město z lodí, které proplouvají po kanálech městem.
V Gentu je častým cílem turistů slavný Gentský oltář. V současné době se rekonstruuje, ale
aspoň části a repliky jsme viděli.
Belgie je krásná a zajímavá země. Udivilo nás množství gotických katedrál, zajímavé
spojení staré a nové architektury, příjemná a klidná atmosféra belgických měst.
Chtěli bychom také poděkovat CK VOMA, kterou jsme přizvali ke spolupráci. Pan
Zdeněk Vondráček, majitel cestovní kanceláře, nám byl skvělým průvodcem. Na cestě nás
provázely a zájezd organizačně zajišťovaly Mgr. Blanka Roupcová, Mgr. Olga Honsová
a Mgr. Květa Bretšnajdrová.
Zpět domů jsme dojeli v pátek 14. 10. v ranních hodinách. Dovezli jsme si řadu krásných
zážitků a zkušeností. Koupili jsme pro sebe i své blízké suvenýry - většinou pralinky a pivo,
produkty, kterými je Belgie známá po celém světě. Belgie jsme si užili a doufáme, že se tam
někdy opět podíváme.
Velký dík patří Iloně Beranovské a Lucce Buličkové, které vítězný příspěvek sestavily.
Bez nich bychom nikam nejeli.
studenti 4.A a Mgr. Blanka Roupcová
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Návštěva zařízení poskytujících v našem regionu
sociální služby

Kromě studia a teoretické přípravy na maturitní zkoušku mají studenti oboru Sociální
činnost na Gymnáziu a SOŠ v Moravských Budějovicích řadu možností poznat reálný svět
tohoto oboru. V rámci výuky odborných předmětů na SOŠ se snažíme zprostředkovat našim
studentům i náhled do zařízení, která poskytují sociální služby v našem regionu. Situaci
máme o to lehčí, že za 16 let existence oboru Sociální činnost pracují v mnoha těchto
zařízeních naši absolventi, a to na nejrůznějších pozicích. V průběhu října a listopadu jsme
navštívili se studenty 2.-4. ročníku tři zařízení - Domov pro seniory a Domov bez zámku
v Náměšti nad Oslavou a Senior Home v Telči.
Domov bez zámku poskytuje pomoc a podporu lidem s mentálním, případně
kombinovaným postižením od 18 let věku. Cílem tohoto zařízení je začlenění a setrvání
lidí se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí. Základní pobytovou službou
pro tyto klienty je služba chráněného bydlení, která se odklání od starého konceptu ústavní
péče a naopak se snaží podporovat klienty v samostatném bydlení a rozhodování o svém
životě a potřebách.
Domov pro seniory v Náměšti nad Oslavou poskytuje celoroční pobyt pro občany,
kteří dosáhli důchodového věku a ze zdravotních důvodů nemohou žít samostatně.
Posláním zařízení je umožnit klientům přiblížit se běžnému způsobu života v soukromí
jednolůžkových pokojů.
Senior home v Telči je Domov se zvláštním režimem, který své služby nabízí klientům
s Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, včetně osob s Parkinsonovou chorobou.
Ve všech třech zařízeních vyslechli studenti krátkou přednášku o historii zařízení
a o poskytovaných službách. Následovala exkurze s možností vidět zařízení, klienty, ale
v neposlední řadě mohli studenti sledovat přímo pracovníky při práci s klienty, nejen
v přímé obslužné péči, ale i v poskytování aktivizačních služeb.
Věřím, že exkurze nebyly jen příjemným zpestřením výuky, ale i osobním přínosem
pro studenty. Na všech výše zmíněných pracovištích byla studentům nabídnuta možnost
odborné praxe či stáže, kterou někteří studenti určitě v budoucnu využijí.
Mgr. Ilona Hobzová
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Poděkování - výstava „Zmizelí sousedé“
Vážení spoluobčané, členové Muzejního spolku města Jemnice.
Dovolte, abych Vám - spoluobčanům, spolužákům a členům muzejního spolku poděkoval
za zdařilou akci v roce 2016 „Zmizelí sousedé“ - spoluobčanů Židů, kteří byli vyhnáni ze
svých domovů do transportu smrti a poté nahnáni do plynových komor. Byli okradeni o své
osobní věci a o svůj majetek německými vrahy. Zůstaly jen smutné vzpomínky na sousedy
a přátele. Měli jsme tu čest, že moji sourozenci se zúčastnili této vzpomínkové akce.
Rodina Simandlova nás přijala velmi přátelsky a starala se o nás s největší péčí se svojí
dcerou Alenkou. Spoluobčané nás přijali s nevšední laskavostí, jako bychom v Jemnici žili
celé velké období. Vyjadřuji poděkování všem spoluobčanům, členům muzejního spolku
za zdařilou akci a další činnost, které zajišťují pro spoluobčany v Jemnici.
V nastávajícím roce 2017 přeji všem spoluobčanům pevné zdraví, Boží požehnání,
dobré pohody v rodinách a se sousedy. K tomu všemu musíme mít předpoklad zachování
míru na celém světě.
Rodinné životní zkušenosti z 2. světové války jsou nám velkým poučením. Naši dva
strýci, Armín jako 17-tiletý jinoch byl vyhozen ze školy z obchodní akademie z rasových
důvodů. Jeho životní pouť vedla útěkem se svým bratrem Egonem v roce 1939, a to
za hranice republiky. Strýc Armín se zúčastnil všech bojů se Svobodovou armádou
od Sokolova až do Prahy. Když se vrátil z války, byl prošedivělý jako následek prožitků
na frontách. Život druhého strýce Egona byl zcela odlišný: 3 měsíce jako vězeň v Polsku, 5
let věznění na gulagu za polárním kruhem a 15 let jako běženec po SSSR pronásledovaný
NKVD *. Oba se zachránili a vrátili do Československa. Strýc Egon až v roce 1960. Hrůzy,
které zažili, jsem popsal v publikacích. Když oni psávali dopisy mé mamince po válce,
nikdy nezapomněli na závěr dopisu napsat slovíčko „mír“. Dobře se uvědomili, že bez míru
nelze mít přátelství, dobrou pohodu v rodinách, sousedech a v práci. Vše poznali na vlastní
kůži, co je válka – mrtví, zoufalství, bída a hlad.
Končím s přáním všeho nejlepšího a hlavně zachování míru. K tomu na Nový rok 2017
trochu dobré slivovičky s dobrými přáteli v duchu epigramu: „Slivovička a ženy hezké, to
jsou dary země české.“
*Lidový komisariát pro vnitřní záležitosti
S pozdravem Váš Ing. Stanislav Poskočil

Z deníku jemnického podnikatele
1. 9. Milý deníčku, tak nám začíná školní rok... Jó, to byly časy! Teď mám úplně jiné
starosti a některé mě pěkně štvou, protože by vůbec být nemusely. Ještě, že mám aspoň
tebe, můj věrný deníčku!
10. 9. Starostovo okénko v JL prorokuje, že se již patrně začalo s výstavbou křižovatky
Znojemská - Budějovická, akci za cca 11 mil. Kč provádí Kraj Vysočina za účasti města.
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Zatím se tu neděje nic, patrně zas nějaký skluz. Jen doufám, že mi před tím dají včas
vědět.
5. 10. Starosta si nedá pokoj a prorokuje dál. Jak prý jsme určitě zjistili, práce
započaly s velkou intenzitou a termín dokončení je skutečně konec listopadu. No nevím,
nepopletl to nějak? Říkalo se, že Budějovická bude průjezdná už na konci října... Prý část
výjezdu z parkoviště u Večerky bude z dopravního hlediska kritické místo. Co výjezd, celé
parkoviště už je dávno kritické místo! Jenže to léta nikoho nezajímá ...
6. 10. Už tři roky marně žádám, aby dali na parkoviště ceduli, že parkování je povoleno 1,
max. 2 hodiny. Prý to není tak jednoduché, říkají na radnici. V Jemnici není nic jednoduché,
nic tu prostě nejde... V Budějovicích, Dačicích, Slavonicích - tam všude to jde! Kolikrát
přijdu v 5 ráno do práce a parkoviště už je ze 40 % obsazené na celý den! Pacienti z léčebny,
ti tu stojí i přes dva týdny. Nebo lidi, co jezdí dělat do Rakouska. Přijedou do Jemnice
v několika autech, jedním odjedou a ta zbylá mi tu zaparkují. A zákazníci mají parkovat
kde? Tak se podporují podnikatelé...
12. 10. Začali nám bagrovat silnici před krámem. Předem nám nikdo z radnice nic
neoznámil. Že by neměli čas nebo je to tím, že o podnikatele nemají vůbec žádný zájem?
Tento den nám zůstalo veškeré pečivo a mnoho dalšího zboží denní spotřeby. Ach jo, milý
deníčku, zbytečně bych se rozčiloval. Aspoň jsme se dnes dozvěděli, že silnice a parkoviště
se znovu otevře 8. 11. Asi na počest VŘSR ...
20. 10. Řekli nám, že silnice bude uzavřena v obou směrech. Místostarosta mi radostně
sdělil, aniž bych se ho na něco ptal, že na žádné odškodnění nemám nárok. Prý ze zákona.
Taky dobrák! A to jsou prosím na radnici strany, které v jednom kuse vykřikují, jak
podporují podnikatele. Jenže od toho 12. 10. se s námi nikdo nebavil, nikdo nic neví, nikdo
za nic nemůže. Nebýt ochotného vyjádření stavbyvedoucího pana Vladana Nesiby, ani bych
nevěděl, že silnice bude otevřena o týden později, až údajně 15.11.!
27. 10. V posledních dvou týdnech nám pořád klesá tržba, teď skoro o 60 %. Ale koho
to zajímá? Já vím, že všechno město ovlivnit nemůže. Aspoň kdyby se ale snažilo tam,
kde to ovlivnit může. Kdyby komunikovalo, kdyby včas informovalo. Kdyby se pořád jen
nevymlouvalo, že tohle a tam nejde a tohle je dočista nemožné. Ale v jiných městech to
docela dobře jde!
7. 11. Tak mám dnes výročí VŘSR. Aspoň, že nemusím do průvodu...
8. 11. Zaměstnávám tu 13 lidí, to na Jemnici není zrovna málo. A z města slyším akorát,
že na žádné odškodnění nemám nárok. Ze zákona...
10. 11. Odehrála se tu nějaká jakoby kolaudace a všichni se honem rozutekli. Po silnici
se údajně bude jezdit až někdy? Kolaudace se zúčastnil místostarosta Novotný. Ten říká:
„Skoro všechno je tu špatně, ale my s tím nemáme nic společného, všechny výhrady musíte
řešit s Krajem Vysočina.“ Tak od čeho tady ta radnice je? Nebo tu pro lidi žádná není?
Starosta v JL psal, že akce se provádí za účasti města. Tak na čem se účastní?
11. 11. Začali lajnovat vodorovné značení. Bylo nám oznámeno, že 3 hodiny
po nalajnování se po tom nesmí jezdit. Kdy se opravdu otevře, těžko říct. Od dnešního dne
je tedy vše hotovo, nic se nedělá, mohl by být minimálně vjezd na parkoviště otevřen. Ale
to by někdo z radnice musel požádat, což se nestalo. Nebyl kdo.
Pátek ... nic se neděje!
12. 11. Sobota .... a zase se nic neděje!
13. 11. Neděle ... a zase se nic neděje!
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14. 11. Pondělí ... že by? Zase nic. Prý tu před víkendem byla delegace z radnice a nechala
se slyšet, že se tahle stavba moc nepovedla. No, nejenom tahle stavba, co říkáš můj deníčku?
A co říkáte Vy, spoluobčané města? Nebo řidiči, kteří musíte neustále zbytečně půl města
objíždět?
A na závěr bych chtěl jen říct:
„Od prvního dne sleduji z obchodu pracovníky Banstavu Jemnice. Denně pracují
od rána do večera, od zahájení všechny soboty, neděle – tak, aby stihli daný termín. Firma
termín dodržela, ale silnice se stejně neotevřela. Údajně chybí jakési kolaudační rozhodnutí
z radnice.“
Ladislav Chalupa, vedoucí OD Večerka Jemnice

Víte, že...
Jistě Vám neuniklo, že Jemnice získala nový most přes Ostojkovský a Třebětický potok.
Nahradil původní, dokončený 26. září 1896, který postavila firma Hrůza a Rosenberk
z Prahy za 2250 zlatých. Viz JL 5/2015. Podle pracovníků na stavbě by prý starý most
vydržel ještě řadu let. Byl prý velmi kvalitní, dobře postaven. Při bourání se prý přišlo
i na to, že byl podminován, připraven k odstřelu na začátku II. světové války.
Podle provedené práce, použité technologie - nový most vydrží rozhodně déle než
původní. Navíc byly vybudovány i chodníky. Terén upraven, a tak mohou být obyvatelé
Jemnice i uživatelé spokojeni. Náklady na výstavbu byly cca 6.000.000,- Kč a věřím, že
kvalitní práci odvedla i firma IDS Olomouc, která most postavila. Rozhodně i případná
velká voda potoků jej nepoškodí.
A tak Jemnice získala pátý most, mosty, které jistě přečkají řadu generací, a to nepočítám
šestý most, který odvádí vodu z Nového rybníka.
Můžete si udělat procházku, začít na silnici od Dačic a skončit mostem u Týnice.
Samozřejmě se podívat i na další.
Vladimír Hrbek

Rybníkářství na Jemnicku
V roce 1628 koupil za 70 000 zlatých jemnické panství katolík Fridrich Jankovský
z Vlašimi, pán na Bítově. Jemnický statek jmenovitě obnášel zámek a město Jemnici
s pivovarem, vinopalnou, předměstím Podolí se dvorem, ovčárnou, cihelnou a vápenicí,
vsí Pálovice se dvorem, Ostojkovice, Báňovice, díl Lhotic, pusté Račice, dále Třebelovice,
Menhartice se dvorem a Louku s dvorem a ovčárnou. To znamená, že vrchnost již tehdy
nejen vybírala rentu od poddaných, ale měla i další příjmy z různých forem podnikání
ve vlastní režii, konkrétně i z pivovarnictví a rybníkářství.
Z odhadu vyhotoveného v roce 1627 vyplývá, že rybniční hospodářství jemnického
panství v té době vynášelo 1074 zlatých. Kapr se v té době choval tzv. třístupňovým
prosinec 2016 / Jemnické listy / 25

systémem, kdy po šesti letech strávených v rybnících dosahoval hmotnosti pouze něco málo
přes kilogram. Příjem peněz z prodeje ryb však převyšoval kdejaké jiné hospodářství.
Na jemnickém panství bylo celkem 26 rybníků či rybníčků. Na 15 se chovali především
kapři; nasazoval se do nich tříletý kapří plod v množství 261 kop. Dalších 11 rybníků se
používalo jako plodové k chování kapří násady; z rybníků u města se nelovilo, protože měly
potíže s přítokem vody – šlo o tzv. dešťové rybníky. Brala se z nich voda pro potřeby zámku
a panského pivovaru. Město Jemnice mělo 9 rybníků a o vlastnictví k některým z nich se
vedly spory s vrchností. Mezi poddanské povinnosti jemnických měšťanů patřilo, mimo
jiné, kupovat ryby z vrchnostenských rybníků, i když město mělo rybníky vlastní.
Fridrich Jankovský umírá na Bítově na jaře 1635. Panství zdědil jeho syn Hynek,
který měl v té době 19 roků. Zemřel na Bítově 10. února 1653 v 38 letech a byl pochován
do hradní kaple. Za jeho vlády, zejména z důvodu probíhající 30leté války, došlo k úpadku
rybníkářství; řada rybníků zpustla, nebo byla zpustošena vojsky. Přesto ryby ze zbylých
zachránily řadu lidí od smrti z hladu.
Po smrti Hynka Janovského z Vlašimi (1653) dědí město Jemnici jeho syn Maxmilián
Arnošt z Vlašimi; zemřel na zámku v Jemnici 9. března 1708. Pro duševní chorobu se
však roku 1666 vzdal řízení panství. Správy se ujala do roku 1689, kdy jejich syn dosáhl
plnoletosti, jeho žena Jana Alžběta.
Při správě panství si podle všeho vedla úspěšně. Záhy poté, co se roku 1689 Maxmilián ujal
správy rodinných statků, zjistil, že stávající režijní podniky již neskýtaly zvláštní možnosti
zvýšení výnosu. Použitelná zemědělská půda byla již veskrze obdělávána (půda zpustlých
usedlostí byla buď připojena k vrchnostenským dvorům, nebo přidělena novousedlíkům).
Proto zvolil cestu rozšíření zemědělských ploch na úkor málo využitých dominikálních
lesních pozemků. Také se pouští do obnovy poničeného rybničního hospodářství.
Rybníkářství není jen o rybnících a rybách, ale také o lidech, kteří za ním stáli, kteří jej
formovali svou pílí, nadáním a osobní angažovaností. Mělo-li být rybníkářství výnosné,
muselo být svěřeno zkušenému odborníku, kterému říkali fišmistr (porybný). O fišmistrech
na panství jemnickém nemáme písemné zprávy. Z rodové kroniky rodu Kačenků víme, že
více jak 130 let byli porybnými, později správci rybníků na panství příslušníci tohoto rodu.
Prvním fišmistrem byl Jan Kačenka; Kačenka bylo přízvisko bývalého švédského vojáka
Jana Jansona. Podle rodové tradice byl Jan v roce 1645 nedaleko Jemnice, v lokalitě zvané
„u Borovice“, těžce zraněn, když velitel, kterého doprovázel a všichni další členové jeho
doprovodu byli při potyčce zabiti. Ze zranění se léčil ve špitálu v Podolí, kde se seznámil
s Kateřinou, dcerou sedláka Jíry Kačenky, která v té době již sama hospodařila na otcově
statku sousedícím se špitálem. Zamilovali se a po vyléčení se s ní oženil. Podle tehdejších
zvyklostí převzal po svatbě její příjmení Kačenka. Měli spolu čtyři děti – tři syny a dceru.
Jan zemědělství mnoho nerozuměl. Pomáhal ženě při práci na polích i při robotě a vedle
toho si přivydělával tím, že činil kůže a kožešiny. Manželka Kateřina zemřela. A tak se vedle
hospodářství musel starat i o malé děti. Protože neštěstí nechodí po horách, ale po lidech,
přišel i o přivýdělek - jen co se staly cesty bezpečnější, obnovili Židé obchodování s kůžemi
- kůže a kožešiny skupovali a vozili je ke zpracování do velkých koželužen v širokém okolí.
Jan se podruhé oženil s Barbarou, příbuznou jemnického rychtáře Lukáše Uhra. Měli
spolu dceru Marianu. Janův sňatek s Barbarou přináší do jeho života a života jeho rodiny
zásadní změnu. Zásluhou příbuzenského vztahu s rychtářem se Jan stává za hraběnky
Jany Alžběty Jankovské panským fišmistrem; podle dnešní terminologie byl porybným
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zodpovědným za rybniční hospodářství na panství. Ve funkci ho ponechal i Max Arnošt,
když se v roce 1689 ujal správy panství. Jan v té době nepoužívá příjmení Kačenka, ale je
uváděn jako Jan Fišmistr nebo Jan, starý Fišmistr. Zemřel v roce 1704 ve věku 95 let.
Janovi při práci pomáhal syn Adam, do roku 1704 má příjmí Adam Fišmistr, po tomto
roce Adam Kačenka. Ještě za života otce převzal funkci fišmistra. Narodil se kolem roku
1656, zemřel v roce 1736 ve věku 80 let. S manželkou Justynou, rozenou Šteflová, se
seznámil v Pálovicích, kde byl tzv. třecí rybník zvaný Kubík, do kterého se dávaly na tření
dvě kopy ryb. Plod získaný v tomto rybníku se rozvážel do tzv. rybníků plodových, kde rostl
3 roky. Justyna zemřela v roce 1721 ve věku 60 let. Svatbu měli 23. 10. 1691 a za svědka jim
byl Adamův příbuzný Pavel Uher, rychtář z Jemnice. Adam a Justyna měli devět, respektive
deset dětí.
V roce 1700 město Jemnice nemělo dostatek peněz. Proto vrchnosti na deset let pronajalo
všechny městské rybníky a pivovar. Adam tak měl mnohem více práce než jeho otec. Proto
předal hospodářství svému prvorozenému synovi Františkovi. V pořadí páté dítě, druhorozený
syn Bartoloměj, narozený v roce 1704, zemřel v roce 1776, pomáhá otci a po jeho smrti se
stal fišmistrem. Poprvé se oženil v roce 1733 s Magdalenou, rozená Vízková z Bítova. Měl
s ní 9 dětí, a to pět synů a čtyři dcery. Bydlí v novém stavení označeném číslem 130. Později
povýšil, je uváděn jako „custos piscinarum Dominii Jamnicensis“ - správce rybníků panství
jemnického. Bartoloměj patřil mezi panské úředníky vykonávající dozor na panství a ze své
práce skládal účty přímo vrchnostenskému pánovi. Když proto v roce 1734 panství zdědil
hrabě Maxmilián Daun, musel ho do funkce ustavit i on. Bartoloměj v roce 1764 ovdověl.
Téhož roku, v září, si za manželku vzal Kateřinu, rozenou Svobodová.
Tomáš Kačenka, prvorozený syn Bartoloměje Kačenky, narodil se v roce 1735,
zemřel v roce 1805. V roce 1767 se oženil s Eliškou, rozená Hájek, dcerou hospodského
z Domamile. Až do převzetí úřadu správce rybníků panství jemnického po svém otci byl
hospodským v Podolí. Ke konci jeho života již ale dochází k rušení rybníků a jejich přeměně
na pole nebo louky. Souviselo to zejména s přechodem na stájový chov dobytka a ztrátou
zájmu lidí o rybí maso, což vedlo k problémům s prodejem odlovených ryb.
Zdroj: rodová kronika
František Kačenka

Osobnosti: Bohuslav Ježek
Dne 24. září 2016 zasadili starosta Ing. Nevěčný a členové muzejního spolku
v zámeckém parku mladý platan na počest oblíbeného ředitele Základní školy v Jemnici
pana Bohuslava Ježka, pedagoga, přírodovědce a mykologa. Zasazení platanu bylo
součástí 1. Houbařské výstavy v Jemnici, kterou uspořádal muzejní spolek za odborné
pomoci Ing. Pavla Šimka, profesora Zahradnické fakulty v Lednici. Akce bohužel
přilákala jen málo zájemců. Věřím, že to bylo hlavně kvůli velmi suchému počasí v měsíci
září. Houby nerostly, a proto tato akce působila spíše jako vtip. Ale díky obětavcům jsme
mohli vystavit na 75 druhů hub.
Na mykologické výstavě zájemci mohli vidět i několik knih o houbách, které napsal
nebo na jejich vydání spolupracoval Bohuslav Ježek. Knihy nám zapůjčila rodina Bekečova
a Fuchsova.
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Pan ředitel Ježek se narodil 16. listopadu 1919 na Vlažince. Jeho otec měl hostinskou
živnost a malé hospodářství. Rodiče se měli co ohánět, aby uživili svých 5 dětí a poskytnout
jim vzdělání. Bohuslav Ježek vystudoval reálné gymnázium v Telči a učitelský ústav v Brně.
Po skončení studií nastoupil jako pomocný pedagog na několika školách. Za války neušel
totálnímu nasazení. Po těžkém úrazu byl propuštěn do domácího léčení. Po osvobození
nastoupil nejprve na měšťanskou školu v Želetavě a později do Starého Hobzí. Po složení
zkoušky způsobilosti pro měšťanské školy působil jako odborný učitel s aprobací
na matematiku, fyziku, přírodopis a chemii a od roku 1948 jako ředitel školy. Do Jemnice se
přestěhoval v roce 1957. Spolu s manželkou zde oba pracovali jako učitelé. V roce 1968 se
stal ředitelem Základní školy v Jemnici a tuto funkci vykonával až do roku 1980, kdy odešel
do důchodu. Žáci si na něj vzpomínají jako na učitele s přirozenou autoritou, který neměl
zapotřebí na žáky křičet ani je ponižovat. Měl velké sociální cítění. Snažil se pomáhat
nadaným studentům, kteří by bez jeho pomoci nemohli vystudovat.
Pan ředitel Bohuslav Ježek dostal v roce 1959 titul „vzorný učitel“ a v roce 1978 byl
jmenován „zasloužilým učitelem“. A na závěr několik slov z jeho životopisu: „Učitelské
povolání jsem měl vždy rád, práce s dětmi i s učitelským kolektivem byla pro mne prací
radostnou. Dovedli jsme si při plnění náročných úkolů všichni vzájemně pomáhat a dovedli
jsme se i společně radovat.“
Velkou láskou pana ředitele byly houby. Určitě nepatřil jen ke konzumentům jedlých
hub, ale snažil se pochopit jejich výskyt v přírodě našeho kraje. Lidé mu nosili k určování
houby, které neznali. A on jim je nejen určoval, ale i radil, jak je upravit. A o tom napsal
i několik publikací. První brožuru „Recepty pro houbaře – labužníky“, kterou napsal se
spoluautorem PhMr. Janem Vrbkou, vydala Osvětová beseda v Polici v roce 1969. Další
jim vyšla ve slovenském vydavatelství Osveta v Martině pod názvem „Malá kuchárka pre
hubárov“ v roce 1982. V roce 1988 v rámci Sešitů domácího hospodaření byl vydán sešit
„Houby po celý rok“ ve spolupráci PhMr. Janem Vrbkou a ing. Miroslavem Smotlachou,
který byl jednatelem Československé mykologické společnosti. V této společnosti byl
pan Ježek od roku 1949. Od roku 1992 do roku 1996 psal kuchařské recepty každý měsíc
od ledna do prosince podle vyskytujících se hub v jednotlivých měsících do časopisu „Chatař
a chalupář“. V roce 1999 byla připravena kniha kulinářských a uzenářských receptů hub
„Kuchařka pro houbaře“ včetně barevných obrázků hub. Bohužel se nenašlo vydavatelství,
které by to vydalo. Stejný osud měla poslední kniha v roce 2002 „Houbař labužník“, tudíž
obě kuchařky zůstaly pro potřebu rodiny.
Všechny publikace jsou plné receptů na úpravu hub. A protože tento článek vychází
v prosincovém čísle Jemnických listů, zkuste si obohatit vánoční stůl o dobroty z publikace
„Recepty pro houbaře – labužníky“.
Krémová vánoční polévka
1 rybí hlava, 15 dkg másla, mouka, mléko, houska, žloutek, cibule, celer, petržel, kari
koření, 15 dkg žampiónů, nové koření, pepř, muškátový květ a sůl.
Postup: Ve slané vodě uvaříme rybí hlavu, jikry a mlíčí. Na části másla osmažíme
pokrájenou zeleninu, přidáme vodu a uvaříme ji do měkka. Uděláme světlou jíšku, kterou
zalijeme procezenou polévkou. Přidáme zeleninu a na cibuli podušené žampiony. Necháme
povařit. Do hotové polévky přidáme žloutek rozkvedlaný v mléce a osolíme. Nakonec
přidáme koření podle chuti a zelenou petrželku. Servírujeme s osmaženou na kostky
nakrájenou houskou.
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Půlnoční silvestrovský guláš
½ kg žampiónů, ¼ kg havelek, 2 pórky, 3 feferonky, ½ kg vepřového masa, sůl,
pepř, paprika, kmín, kari, citronová kůra, petrželová a celerová nať, 1/4 l smetany, olej,
mouka.
Postup: Očištěné houby nakrájíme na větší kousky. Na oleji osmažíme pokrájené
feferonky, přidáme pórek, houby, koření, na kostky nakrájené maso a dusíme. Hotové
zahustíme smetanou, ve které jsme rozkvedlali lžíci mouky. Na talíř nakrájíme
podélně nakrájenou kyselou okurku a přelijeme ji hotovým gulášem. Podávat můžete
s bramborovým knedlíkem nebo jen s houskou. (Místo havelek bych použila hlívu
ústřičnou).
Jana Jánská

Kulturní přehled
3. 12. 2016
16.00 hodin

Čertovský rej
- sraz Mikulášů, andělů a čertů
- nadílka od Mikuláše, pro neposlušné děti peklo, hry a soutěže
- areál zámku, pořadatel DDM Jemnice a město Jemnice

3. 12. 2016
		

Jízda výletního vlaku - Mikulášský vlak do Třebelovic
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

3. 12. 2016
20.00 hodin

Mikulášská taneční zábava
- hraje skupina Spektrum
- KD Jemnice

3. 12. 2016
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Maty, Mikulášská párty

5. - 9. 12. 2016
9.00 - 16.00
		

Vánoční výstava
- práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci se Svazem tělesně postižených
Jemnice

9. 12. 2016

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
- tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord
ve vypouštění balónků v celé ČR, přijďte si poslat Ježíškovi svá přáníčka
na balóncích, balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma těsně před
akcí
- sraz zájemců o vytvoření rekordu
- vypuštění balónků, areál zámku

14.00 - 15.00
15.15 		
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9. 12. 2016
17.00 hodin
		
		

Vernisáž autorské výstavy fotografií
- zámek Jemnice
- občerstvení zajištěno
- pořadatel Skupina fotografů Jemnicka

10. - 11. 12. 2016 Autorská výstava fotografií
13.00 - 17.00
- zámek Jemnice
		
- pořadatel Skupina fotografů Jemnicka
10. 12. 2016
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy Cooper

11. 12. 2016
		
		

Zájezd na představení Vánoční koleda (poslední 3 volná místa)
- na motivy proslulé povídky Charlese Dickense, hrají Karel Roden, David
Koller, Zuzana Mauréry, Marina Vyskvorkina, Ivana Chýlková a další
- představení se uskuteční v pražském divadle Studio DVA
- cena 659,- Kč - v ceně je vstupenka na představení (řada 7 - 10) a doprava
z Jemnice do Prahy a zpět
- rezervace a bližší informace v TIC Jemnice, tel. 721 508 737

		
		
14. 12. 2016
16.00 hodin

Beseda s PhDr. Martinou Indrovou
- téma: Karel IV. a Lucemburkové
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

15. 12. 2016
19.00 hodin

Adventní koncert
- vystoupí Kabátovo kvarteto a žáci ZUŠ Moravské Budějovice,
pobočka Jemnice
- kino Jemnice
- vstupné 50,- Kč, předprodej vstupenek v TIC Jemnice od 28. 11. 2016
- pořadatel město Jemnice

17. 12. 2016

Vánoční turnaj ve volejbalových deblech
- tělocvična ZŠ v Jemnici, prezence 8.00 - 8.15
- podmínky soutěže:
- přihláška do 15. 12. 2016 na mail iivanch@seznam.cz
- zaplacení startovného 50 Kč na dvojici, při prezentaci, nečernící
obuv do tělocvičny
- dvojice mix (muž, žena), nebo 2 ženy (dívky)
- upozornění - vstup do tělocvičny jen po přezutí
- organizátor turnaje Mgr. Ivan Chvojka

17. 12. 2016
08.00 hodin

ČOČKO CUP - nohejbalový turnaj
- sokolovna Jemnice
- pořadatel Aleš Jedlička tel. 608 823 127
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17. 12. 2016
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas

25. 12. 2016
15.00 hodin

Vánoční setkání
- živá zvířata, živý oheň, u kterého si můžete opéct „buřty“ nebo se jen tak
ohřát - občerstvení - něco k zakousnutí, něco na zahřátí
- náměstí Svobody v Jemnici, pořadatel město Jemnice ve spolupráci se
spolkem Mladí za rozvoj Jemnice

25. 12. 2016
20.30 hodin

Štěpánská zábava
- hraje Secret
- KD Jemnice
- pořadatel TJ Sokol Jemnice - oddíl tenisu

25. 12. 2016
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Zavik

27. 12. 2016
		

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

31. 12. 2016
13.00 hodin
		
		

Silvestrovský výšlap na Modrácký kopec
- sraz u kostela sv. Víta, délka trasy 7,5 km
- přípitek s sebou
- pořádá TJ Sokol Jemnice, oddíl žen

31. 12. 2016
19.00 hodin

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2016
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice

31. 12. 2016
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt, Silvestrovská párty

7. 1. 2017
16.00 hodin
		
		
		

Tříkrálový koncert
- společenský sál KD v Jemnici
- žáci ZUŠ, Komorní ženský sbor při ZŠ v Jemnici, Chrámový sbor
při kostele sv. Stanislava v Jemnici, Kdousovská schola
- vstupné 50,- Kč, pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

27. 1. 2017
20.00 hodin
		
		
		
		

Městský ples
- k tanci a poslechu hraje skupina BLUE BAND
- předprodej vstupenek (od 9. 1. 2017) v TIC za 100,- Kč,
na místě 120,- Kč
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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Pozvánka na koncerty do ZUŠ v Jemnici
6. 12. - Mikulášský koncert - sálek ZUŠ od 17.00 hodin
7. 12. - Varhanní koncert - sálek ZUŠ od 17.00 hodin
13. 12. - Klavírní koncertík tř. H. Ukašíkové - sálek ZUŠ od 17.00 hodin
21. 12. - Večer s Karlem Hašlerem - sálek ZUŠ od 17.00 hodin
Na adventní setkání s Vámi se těší žáci, žákyně a vyučující Základní umělecké školy
v Jemnici.

Adventní a vánoční koncerty Kdousovské scholy v roce 2016
3. 12. - Volfířov (kostel sv. Petra a Pavla) - 16.00 hodin
4. 12. - Moravské Budějovice (kostel sv. Jiljí) - 17.00 hodin
17. 12. - Uherčice (zámecká kaple) - 17.00 hodin
18. 12. - Znojmo (kostel sv. Jana Křtitele) - 15.00 hodin
25. 12. - Jemnice (kostel sv. Stanislava) - 17.00 hodin
26. 12. - Kdousov (kostel sv. Linharta) - 15.00 hodin
Těšíme se na Vás!
Více na www.kdousovskaschola.cz

František Hofbauer

Bohoslužby o Vánocích 2016 a po Novém roce
18. 12. Neděle: Adventní putování – Budkov - Farářova kaplička – 13.15
24. 12. Sobota: Štědrý den
Rancířov: 16.30, Budkov: 22.00, Jemnice: 24.00 - Půlnoční
25. 12. Neděle: Slavnost Narození Páně - Hod Boží vánoční
		
Jemnice: 8.00 a 9.45, Budkov: 11.15, Rancířov: 16.30
		
Jemnice: 16.30 koledy, 17.00 zpívá schola z Kdousova
26. 12. Pondělí: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
		
Jemnice: 8.00 a 9.45, Budkov: 11.15
30. 12. Pátek: Svátek sv. Rodiny
		
Jemnice: 8.30 a 15.15, Budkov: 17.00
31. 12. Sobota: sv. Silvestra - poděkování za rok 2016
		
Jemnice: 18.00, Budkov: 17.00
		
Jemnice: 23.30 - Adorace před NSO a požehnání do nového roku
-----2 0 1 7 -----1. 1.
Neděle: Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie
		
Jemnice: 8.00 a 9.45, Budkov: 11.15 Rancířov: 16.30
6. 1.
Pátek: Slavnost Zjevení Páně - Tří králů
		
Jemnice: 8.30 a 15.15, Budkov: 17.00
8. 1.
Neděle: Křtu Páně - končí doba vánoční
		
Jemnice: 8.00 a 9.45, Budkov: 11.15, Rancířov: 16.30
Betlém je přístupný v čase bohoslužeb a také o svátcích od 14.00 do 15.00 hodin
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Adventní putování: Farářova kaplička 2016
Neděle 18. 12. 2016 - u lesa nad Budkovem ve 13.15 hodin
Každoročně se na konci adventu mladí i starší z okolí setkávají na místě, kde 22.12.1927
tragicky zahynul O. František Maňoušek.
Odchod z Jemnice:
Sraz pro „pěšáky“ je v neděli 18. 12. 2016 u sv. Víta v 11.30 hodin
/Cesta trvá 1,5 hodiny, jde se lesem asi 7 km/
Odjezd autobusem z Jemnice od kostela sv. Stanislava v 12.45 hodin
Odchod z Budkova:
Pobožnost navazuje na nedělní bohoslužbu v kostele sv. Martina v Budkově, která
začíná v 11.15 hodin. /Cesta trvá 30 min., jde se po silnici/
Poutníci k Farářově kapličce se nejprve zahřejí u vatry zapálené Betlémským světlem
a po pobožnosti Růžence světla se občerství horkým čajem a koláčky.
Nezapomeňte lampy na světlo z Betléma!

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
poslední měsíc v letošním roce jsme se v knihovně věnovaly hlavně dětem:
ve středu 7. prosince od 13:00 společně ozdobíme vánoční stromek a doufáme, že si zdobení
děti užijí stejně jako partička pomocníků v loňském roce. Od středy 14. prosince do pátku
30. prosince se děti mohou zúčastnit oblíbeného „Pizza kvízu“ na téma: Vánoční zvyky
a obyčeje. Vyhlášení kvízu proběhne 4. ledna 2017 mezi 13. a 14. hodinou. Poslední letošní
akcí bude už VIII. ročník turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“ - hrát začínáme 21. prosince
ve 13:00 hodin, hrajeme až do večera a vítěz se může těšit na chutnou odměnu.
Z nových knih:
Třeštíková, Radka – Bábovky
Dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v jednom románu. Emotivní příběhy se
vzájemně prolínají, jeden vede ke druhému, k celé řadě zajímavých rozuzlení a potom
nerušeně pokračují dál, někdy šťastně, někdy nešťastně, takový už je život.
Přibský, Vladimír – Má čtvrtá žena Alžběta
Alžběta Pomořanská, čtvrtá žena Karla IV.. O tom, jak ji viděl sám český král a římský
císař, vypráví tento historický román.
Wurmová, Monika – Pákistánská princezna
Strhující příběh krásné Slovenky. Erotický dobrodružný příběh z tajemného Pákistánu.
Kessler, Leo – Smrt na Rýnu
Dramatický příběh námořního poručíka pracujícího od dvacátých let minulého století
v řadách britské tajné služby.
Kallentoft, Mons – Větrné duše
V pečovatelském domě je nalezen mrtvý devětasedmdesátiletý obyvatel. Vše nasvědčuje
sebevraždě. Výsledky pitvy mluví o vraždě. Další případ pro Malin Forsovou. Švédský
krimi román.
Pracovnice knihovny
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Maminka na stůl ze skříňky vyndá to nejlepší nádobí. Ryba a bramborový salát nám
bytem zavoní. Vánoční stromeček v rohu se zatřpytí, pod ním v jesličkách malý Ježíšek spí.
Dětské oči radostí nad dárky zazáří. Vánoční koledy všude zní a vánoční nálada už je tady.
Spokojenost a radost si užívejte a všichni se rádi mějte.
Marie Čurdová

Vánoční vyznání

Až zavoní jehličí, purpura, cukroví,
že jsou tu Vánoce, zase nám napoví.
A když kraj pokryje sněhová peřina,
v našich srdcích čas adventu začíná.
S pokorou v duši máme k sobě blíž,
podaná ruka ať není nám na obtíž.
Zajít si poslechnout v kostele kázání,
a slyšet zvon, když z věže nám vyzvání.
Že kdysi v Betlémě chlapec se narodil,
je pořád s námi, aby nás ochránil.
Zapálit svíčku, učinit pokání,
to je mé letošní vánoční vyznání.
Také lidem dobré vůle přeji,
ať mají vždy jen, co sami chtějí.
Každý ať stromeček nastrojí
a všichni žijí v pokoji.
Marie Prknová, členka klubu ZTP

Oddíl ZRTV žen při TJ Sokol Jemnice
zve veřejnost na tradiční „Silvestrovský výšlap na Modrácký kopec“. Tento pochod založila
paní Zdena Mikulová, dlouholetá oddaná cvičitelka našeho oddílu, která po celý svůj
život podporovala sokolské ideály, mezi něž patří mimo jiné, i kamarádství a pocit lidské
soudržnosti všeobecně. A protože nám byla Zdena všem členkám dobrou kamarádkou,
rozhodly jsme se k uctění její památky tento pochod do budoucna nazývat „Silvestrovský
memoriál Zdeny Mikulové“.
Sraz účastníků bude jako obvykle ve 13.00 hod. u kostela sv. Víta. Odtud půjdeme
ke druhému šraňku a na vrcholu Modráckého kopce si připijeme na šťastný nový rok 2017.
Poté se vydáme po asfaltové cestě kolem hájenky zpět k městu. Celá trasa je dlouhá
7,5 km. Je vhodná pro rodiče s dětmi i pro prarodiče s vnoučaty. Oheň na zahřátí, případně
k opečení špekáčků z vlastních zdrojů zajistí na rozcestí pod Modráckým kopcem pánové
F. Musil a K. Vala, starosta a místostarosta TJ Sokol Jemnice, pod jehož záštitou se celá
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akce koná. V minulém roce se výšlapu zúčastnilo na 170 lidí. Doufáme, že tento rekord
bude v roce 2016 překonán. Takže pojďte s námi a přípitek a dobrou náladu s sebou!
Za oddíl žen napsala Jana Jánská

Přijmeme nové členy do skupiny historického šermu a tance

Jsou vítáni dámy, páni, slečny i mladíci každého věku se zájmem o historii, šerm, tanec
i divadlo.
Informace na telefonu 607 681 026.
Skupina Lucemburk

Retro párty u hasičů

Vždy ke konci roku připravují vedoucí mladým hasičů jako odměnu za celoroční
činnost pro hasičskou mládež besídku. Po loňské úspěšné Rockové párty si mladí hasiči
sami odsouhlasili RETRO PÁRTY. Vedoucí s tímto návrhem souhlasili, a tak 12. 11.
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probíhala na hasičské stanici ve spolkové místnosti sboru Retro párty. Celý retro večer
probíhal ve velice přátelské náladě, ke které přispívaly i připravené soutěže. Bylo zajímavé
sledovat, jak si mladí hasiči a jejich rodiče poradili s přípravou kostýmů. Asi největší radost
měli všichni účastníci z připraveného foto koutku se spoustou rekvizit.
Více fotografií naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/SDH.Jemnice.
Za SDH Jemnice Milan Šerka

Jak se sv. Martinovi splašil kůň
Stalo se to při pouličním divadle u nás v Jemnici - Podolí. Sv. Martin nevjel do Jemnice
na svém bílém koni Bonifácovi, aby radostně ze sedla pozdravil nadšené publikum v ulicích,
ale pouze ulicemi prošel se svým doprovodem, padající mlhavou mokrou tmou a malým
nadšením v srdci.
Ale jak to všechno dole v Podolí začalo?
U hospody byl již sešikován téměř celý Martinův doprovod. Herci i herečky všichni
chvátali z práce, aby… Byla zde sešlost i vcelku větší skupiny diváků. Všichni tam přítomní
stále upírali oči směrem k benzince, odkud se očekával příchod těch hlavních. Téměř v čas
začátku se konečně v dáli objevil bílý kůň s postavou muže, která ho vedla na uzdě. Po chvilce
se Jenda Svoboda se svým běloušem Bonifácem zastavil opodál na druhé straně silnice,
na trávníku nedaleko místa, kde stává podolská máj. Z podpaží bere ocelovou přilbu římského
důstojníka, ozdobenou krásným bujným čírem, aby si ji nasadil na hlavu. Bonifác vše dobře
pozoruje svýma velkýma bystrýma očima a oběma ušima točí jako radary a monitoruje
neznámé divné prostředí v centru Podolí. Vtom Jenda, aniž by chtěl, přilbou zazvoní o krásný
ocelový kyris na své hrudi a tím zahájí Bonifácův tanec psychiky i těla. V mžiku se stává
Jenda krotitelem. Tahá Bonifáce za uzdu, aby zahájil jeho uklidňující chození v kruhu. Ale
Bonifác to nechápe. Malé divadélko chvilku eskaluje. Vtom, na neštěstí od Dačic přijíždí
obrovský tirák, který za sebou vede kolonu několika dalších automobilů. Auta mohutně bruní,
řinčí a ostrými světlomety prořezávají podvečerní přítmí. A toto bylo pro Bonifáce již opravdu
příliš. Osmsetkilový Boniš začíná tlučením kopyt do podolského trávníku říkat dost! Dost
říká i náhodně přítomná a vše pozorující (naštěstí) naše jemnická koňská psycholožka Jája.
Říká: „Je konec. Kůň musí domů, než se něco stane.“ Za všeobecně panujícího údivu, z něhož
vyprchává i nadšení, hlavně herců, pro krásné divadlo, Jenda otáčí svého Boniška, naštěstí
ho stále ještě drží pevně na uzdě a kvapem společně mizí kdesi v dáli. Smutek nám začínal
pomalu zalézat až někam hluboko pod kostýmy.
No a jak to bylo dál?
Za chvíli se Jenda coby sv. Martin vrátil. Nasadil helmici v čele průvodu a průvod
vychází. Vychází do stmívající se vlhké Jemnice. Průvod doplňuje nemalý doprovod
dětí s lampióny a jejich rodiči. Procházíme známou trasou až na náměstí. Zde je sehrána
scénka s žebrákem, kterému byla již tuze zima, tak jako mnohým trpělivým divákům nás
očekávajících. Po scéně, na které se celkem dobře povedlo odejmutí pláště Martina, průvod
pokračuje směr Podolí, kde se následně rozejde.
Ano, tak to bylo. Viděli jsme krásného Martina s purpurovým pláštěm a pochodní. Děti,
diváky i nás to asi všechny trochu pobavilo. Všem Vám, kteří jste přišli v celkem hojném
počtu, srdečně děkujeme za účast při oslavě sv. Martina.
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Závěrem:
Po následné poradě realizačního týmu Vám můžeme již dnes sdělit některé jasné změny
scénáře pro příští rok 2017:
- zapůjčíme dva vycvičenější koně (kůň je stádové zvíře a ve stádu se méně bojí), aby
sv. Martin Jemnicí opravdu projel na koni, nikoli prošel pěšky
- trasa průvodu bude kratší, jen centrum města a ne po silnici II. třídy
- průvod bude pomalejší, aby děti lépe stíhaly Martina doprovázet
- scénka u kostela bude ozvučená a delší (min. 15 minut). Dojde opět k obdarování
žebráka a navíc vyhovíme Martinově zvědavosti a předvedeme mu nějaké ukázky šermu
jemnických šermířů, stále připravených k obraně našeho města.
To je prozatím vše. Ještě jednou Vám všem srdečně díky, že jste vyšli do ulic pozdravit
sv. Martina. Potěšilo nás to.
A pochopitelně také ještě jednou díky všem herečkám, hercům, koni Bonifácovi
a spolupořadatelům. Například paní Věra Chvátalová ušila téměř na počkání ten krásný
plášť pro sv. Martina.
Výraznou herečku (obsazenou do role žebrákovy manželky) Mařenku K. prosíme, ať
příště drží slovo a přijde hrát, když to slíbí, nebo se alespoň omluví.
Za tým organizátorů pro JL napsal Josef Lichtneger

Vzpomínka
Jak tiše žil,
tak odešel
Dne 31. prosince 2016
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Josefa Svobody
Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina
Vzpomínka
Dne 27. prosince 2016
uplyne 20 let od úmrtí
pana Rudolfa Váky
Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami
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Vzpomínka
Čas neúprosně letí,
ale bolest v srdci zůstává
Dne 1. prosince 2016
uplynulo 1. smutné výročí úmrtí
paní Boženy Slabé z Jemnice
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina a příbuzní
Vzpomínka
Dne 29. listopadu zemřel
můj bratr Miroslav Šula
Budou to 4 roky, proto tento čas moc vzpomíná bratr
Libor Šula s rodinou ve Stříbře.
Bratr se narodil 18. 11. 1958. Zemřel v Praze.
Vzpomínka
Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal,
nám jen vzpomínky zanechal
Dne 7. prosince 2016
uplyne 8 roků od chvíle,
co nás opustil syn Luboš Koukal
S láskou vzpomínají rodiče a sestra Ilona s rodinou
Vzpomínka
Dne 6. prosince 2016
uplyne 10 let od úmrtí
pana Josefa Juránka z Jemnice
Děkujeme všem, kdo s námi vzpomínkou uctí jeho
památku
Synové a dcera s rodinami
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Vzpomínka

Dne 27. listopadu 2016
jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí
pana Viléma Novotného z Jemnice
S láskou vzpomínají manželka, dcery a vnoučata
Vzpomínka
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat
Dne 11. prosince vzpomeneme
sedmé smutné výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka
pana Miroslava Krejčího ze Lhotic
S úctou a láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami
Za tichou vzpomínku děkuje rodina
Blahopřání
Dne 9. prosince 2016
oslaví 80. narozeniny
pan Josef Mandát z Jemnice
Vše nejlepší, hodně zdraví přeje dcera Jana s rodinou,
dcera Ivana s rodinou, syn Pavel s rodinou
a ostatní příbuzní

Pozvánka na Vánoční volejbalové debly
ZŠ v Jemnici v Jemnici Vás zve na tradiční Vánoční turnaj ve volejbalových deblech.
Datum: 17. 12. 2016
Další podrobnosti k akci v rubrice Kulturní a společenský přehled na straně 30.
Ivan Chvojka
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Byli jsme atletit v Holandsku

Od roku 2013 se společně se Základní školou Benešova v Třebíči účastníme mezinárodních
atletických závodů - byli jsme v belgickém Mouscronu, v německém Tettnangu / u Kostnice/
a od 15. do 18. září 2016 jsme se zúčastnili 27. ročníku Mezinárodních atletických závodů
v holandském Landgraafu, což je asi 30.000 město na hranicích s Německem. Zájezd není
jen o atletickém soupeření, ale důležitou součástí je poznávání nových zemí a setkávání
s mladými lidmi z celé Evropy.
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Během cesty do Holandska jsme se plavili lodí po řece Rýn a propluli bájnou soutěsku
Lorelei, v Landgraafu jsme navštívili místní trhy s nabídkou sýrů, ovoce, ryb, viděli jsme
300 metrovou halu s lyžařským svahem a umělým sněhem – kdy naši němečtí přátelé
konstatovali, že sice v Německu mají Alpy, ale Holanďané mají sníh. Překvapil nás kopec
s 510 betonovými schody, který byl v sobotním dopoledni využíván běžci a rychlobruslaři
k intenzívnímu tréninku, včetně cca 8 -10 letých dětí společně s rodiči a trenéry. Doprovodné
týmy z České republiky, Itálie, Belgie, Holandska, Francie a 3 německé týmy byly přijaty
starostou a místostarostou města Landgraaf na místní radnici. Závodníci spali společně
v obrovské tělocvičně - asi si umíte, nebo spíše neumíte představit tu směs jazyků, zvyků,
nových přátelství - a toto bylo důležitější než vlastní atletické výkony.
ZŠ Benešova obsadila pěkné 4. místo z 8 účastníků a obhájila svoje výsledky z minulých
let a těšíme se na rok 2017, kdy bude pořadatelem francouzské město Lille.
Josef Novák.

Biketrial Jemnice 2016
V roce 2016 proběhlo 10 soutěží
závodů Mistrovství České republiky
v biketrialu, kterých se zúčastnil
i jemnický jezdec Josef Táborský
v kategorii Elite. Celkově skončil
v seriálu MČR na 11. místě.
Koncem srpna startoval
na Evropském poháru v rakouském
Retzu, kde v silné konkurenci v kategorii
Elite dojel na 9. místě.
Josef Táborský
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Českomoravská myslivecká jednota
Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
Střelecká sekce Dačice
Město Dačice
pořádají

Novoroční pohár 2017

XVIII. ročník
Střelnice Dačice – Zahrádecký les
7. ledna 2017 od 10.00 hodin

Časový pořad soutěže:
09:00 – 10:00
prodej položek, zápis, kontrola dokladů
10:00 – 10:10
slavnostní zahájení
10:20 – 14:00
střelby disciplín AT; LK
14:15		
vyhlášení výsledků, předání cen
Podmínky soutěže:
- Závazná přihláška a registrace střelců bude na střelnici do 10:00 hod.
- Doklad o pojištění, platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně
Cena položky = 350 Kč
Organizační výbor:
ředitel: 			
Bohuslav Ferdan
hlavní rozhodčí: 		
Jan Láník st.
rozhodčí: 		
Jan Láník st., Jan Láník ml., Karel Štibich,
			
Bohuslav Ferdan, Ladislav Říha, Miroslav Ferdan
jednatel: 		
Milan Navrátil
zbrojíř: 			
Petr Novák
lékař: 			
MUDr. Ivana Kelblerová
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Podmínky soutěže a organizace:
- Závod je vypsán na 45 terčů: 25 automatický trap; 20 lovecké kolo.
- Střílí se za každého počasí dle střeleckého řádu ČMMJ z roku 2006, jeho doplňků
a technických pravidel ISSF.
- Maximální povolená velikost broku je do 2,5 mm. V případě zjištění nepovoleného
střeliva odstupuje střelec z položky s výsledkem 0.
- Při shodnosti celkového počtu zásahů bude o první místo proveden rozstřel
v disciplíně Lovecké kolo, stanoviště číslo 4, do první chyby. O dalších místech
bude rozhodovat lepší položka na loveckém kole.
- Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i ochrana očí.
- Po celou dobu soutěže zajištěno občerstvení. Parkování vozidel v areálu střelnice.
- Doklad o pojištění, platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Závod je dotován hodnotnými cenami. Hlavní cena - ½ jatečního prasete!
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese v Dačicích se těší členové střelecké sekce
Dačice a OMS ČMMJ J. Hradec.
Bohuslav Ferdan						
ředitel závodu					

Ing. Kamil Kupec
předseda OMS ČMMJ J. Hradec

Kulturní kalendář
Mladoňovice
4. 12. 2016
		
5. 12. 2016
15. 12. 2016
24. 12. 2016
31. 12. 2016
Police
18. 12. 2016

Adventní koncert - obsluha z řad mládeže (kulturní dům - ČČK)
- začátek ve 14.00 hodin
Mikulášská nadílka pro nejmenší děti - začátek v 17.00 hodin
Vánoční dílničky v MŠ
Štědrovečerní průvod obcí - s hudbou - začátek 19.30 hodin
Silvestrovský ohňostroj na návsi – začátek 00.00 hodin

24. 12. 2016
1. 1. 2017

4. adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi,
Klub maminek
Štědrovečerní průvod ovcí po obci v 19.00 hodin
Silvestrovský ohňostroj, 0.30 hodin u vánočního stromu na návsi

Třebětice
3. 12. 2016
23. 12. 2016

Mikulášská nadílka - hospoda u Fida
Průvod ovcí k betlému s vánočními koledami u kostela
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Třebelovice
18. 12. 2016

Koledování u jesliček - kulturní dům Třebelovice

Kostníky
18. 12. 2016
24. 12. 2016
28. 12. 2016
31. 12. 2016

Adventní koncert - Kalíšci - kulturní dům
Štědrovečerní průvod ovcí - náves
Výroční schůze SDH - kulturní dům
Silvestrovský přípitek - náves

Radotice
29. 12. 2016
		
10.00 hodin
		
31. 12. 2016
13.00 hodin
		
		

2. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise
- Memoriál Jana Seveldy
- KD Radotice, startovné 250,- Kč
- pouze pro neregistrované hráče
- přihlášky u Jana Nevěčného, tel. 723 171 236
- pořadatel TJ Družstevník Radotice
Silvestrovský fotbálek
- fotbalové hřiště Radotice, hrát může kdokoliv
- občerstvení zajištěno
- srdečně zvou fotbalisté z Radotic

Radotice
Vytrácí se dobrá vůle?
Nacházíme se v období měsíce, kdy slova „dobrá vůle“ jsou hojně zmiňována. Ne
všude a všem lidem je dopřán ten pocit klidu a pokoje. Jsou na světě dnes ještě místa,
kde zájmy jiné nedají tomu dobru zaznít ani žít. Lidem prostým a zpravidla chudým,
mají-li to štěstí, pak zbývá jediné, zanechat vše a v zájmu uhájení si holého života odejít.
Odejít strastiplnou cestou do bezpečnějšího místa k lidem „dobré vůle“. Biblické dějiny
zaznamenávají exodus celých národů, na tehdejší dobu větších rozsahů. Dnešní přesuny,
i když pozadím jsou stejné důvody - tyranie a násilí, nepřesídlují dnes celé národy, ale lid
velkého počtu.
Bez lidí „dobré vůle“ na druhém břehu by jejich osudy byly velmi nejisté.
Nechápavě se tu však ptají, proč je nezbytné přijímat ubožáky i ze zemí bohatých, které
se předvádí megalomanskými zbytnými stavbami, sklízí náš obdiv, nikoliv opovržení
za nehájení životů svých zoufalých potřebných. Přes to všechno, i když každá z komunit
u nás má své závislé na dobré vůli, nacházíme pro ně pochopení a potřebné prostředky.
Naše sympatie a dobrou vůli k ním oslabují živly, které se na ně a jejich úděl bezdůvodně
nabalují za účelem přístupu k lepší ekonomické výhodnosti. Tato ekonomická výhodnost
nezřídka přesahuje dobrou vůli k našim vlastním potřebným, které navíc, jak už je u nás
zažité, zneužívá „obchod s chudobou.“
Co se za tímto označením skrývá? Movití jedinci zakoupí rozpadající se nemovitosti,
draze je pronajmou potřebným s vědomím, že na to finanční prostředky od státu dostanou
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a nájemné uhradí. Pozice chudých se o mnoho nezlepší, příspěvek od státu se přes ně jen
přelije. Charitní pracovníci zprostředkující humanitární služby zjišťují, že převažující
podíl disponibilních prostředků poskytují právě ti, kteří ze svého mála dávají v poměru
majetnosti víc než movití přesto, že poskytují částky milionové. Kladný názor na dobrou
vůli politiků získal u veřejnosti bojkot proti nákupu palmových olejů jako produktu sice
levného, ale škodlivého. Tato deklarace byla později upřesněna ve věci škodlivosti, která
spočívala ne tak v konzumaci produktu na zdraví, ale na životní prostředí planety země,
sídla nás všech.
Ochranáři a ekologové spatřují velké ohrožení v záborech deštných pralesů
přeměňovaných na plantáže k jeho produkci s dopadem na změnu klimatických podmínek.
Jsou procesy, které se nedají zastavit, když tak jen s obrovskou hospodářskou ztrátou,
která se nedotkne jen byznysmenů, ale všech. Než se byznys stroj uvede do pohybu,
měl by být podroben neúplatnému souhlasu (za účastí vědeckých kapacit) o prospěšnosti
či škodlivosti pro budoucno. Není to jen otázka „dobré vůle“, ale zodpovědnosti
za tento svět. Věda (sama o sobě) nemůže existovat bez velké finanční podpory, kterou
jí nemohou poskytnout ti, kteří to dobře myslí, a jsou chudí, bohatě přispívají na její
činnost provozovatelé velkostrojů za podmínek pozitivního návratu. Těžko očekávat, že
budou živit něco, co oslabuje zisky, brzděním jejich aktivit. Jsou procesy, které byly
nastartovány již dříve, a dnes kladně ovlivňují náš život natolik, že zůstat musí, budou
řešeny za účasti společenství. Co musí následovat? Dobrá vůle zde již nestačí, nastoupí
povinnost, která zavazuje dodatečně investovat do náprav, neškodnosti provozu. Zpravidla
vždy, když zrod něčeho je příliš snadný, spuštěním se pak odhalí, že jednoduchost byla
pouze zdánlivá a náklady na nutné změny se vynaložit stejně musí. Politici nás i nadále
přesvědčují a nejen u nás, že dobré vůle, oproti řadovým občanům, je mezi nimi jako
šafránu. V demokracii žijeme již přes čtvrt století a stále se střetáváme s nepochopitelným
postojem nemalého počtu z nich. Najdou se tací, že učiněná rozhodnutí vůli většiny
ve volbách či sněmovnách halasně napadají navzdory tomu, že demokracie o vůli většiny
je. Takoví nezralí politici by měli nejprve demokracii dostudovat, nebo z politiky odejít.
Doba hájení neznalosti v této věci již dávno minula, jen řečnické schopnosti k výkonu
funkce dnes již nestačí. Za stejnou dobu se v této věci naopak zdokonalil občan, volič,
jeho kvalifikace se odráží v kvalitnějším rozhodováním, nahoře. Dobrá vůle se nevytrácí,
kdyby tomu tak bylo, svět by byl již o mnoho šedivější, neutěšeně však narůstá počet
závislých na ní. Nic však neukazuje na brzké významné zlepšení.
Vážení čtenáři „listů,“ blíží se Vánoce, svátky pokoje a dobré vůle. Přeji Vám jejich
pohodové prožití ve zdraví a spokojenosti. Máme k tomu stále ještě mnoho dobrých
důvodů, poohlédneme-li se kolem. Nezapomeňme, dle starého zvyku, mít přichystáno
jedno místo u svého prostřeného vánočního stolu, pro náhodného hosta. Bude to
nezpochybnitelný projev „Vaší“ dobré vůle, i když zůstane nevyužito.
Blahopřejeme jubilantům:
Čechová Josefa
Liška Josef

		
		

79 roků
76 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice
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Mladoňovice
Jsme malá škola s velkým srdcem - ZŠ a MŠ Mladoňovice
Zúčastňujeme se závodů a pak se radujeme. Je to u nás po rekonstrukci, a proto je to tu
hezké. Máme tu dvě třídy. Už jsme byli v Třebíči 19.10.206 na čtyřboji, zúčastňujeme se
i jiných soutěží. Například ve sběru papíru a Matematické olympiády v Třebíči.
Jakub Svoboda, 5. r.
Tahle škola se nebojí přihlásit do soutěže. Každý rok je plno soutěží, například čtyřboj
v Třebíči, přehazovaná, atletika. Na čtyřboji jsme soutěžili ve čtyřech disciplínách: skok
z místa, člunkový běh, šplh a hod medicimbalem. Umístili jsme se do 20. místa.
Karolína Nehybová, 5. r.
Jsme malá škola, ale umíme na sobě zapracovat a jsme dobrý tým. Minulý měsíc jsme
byli se sportovním kroužkem na čtyřboji v Třebíči.
Lukáš Čurda, 5. r.
Tento rok už jsme byli na čtyřboji. Nebyla jsem první, ale to nevadí. Stačí mi se zúčastnit.
Jsme dobrý tým, i když se někdy hádáme. Všichni táhneme za jeden provaz. Máme se tu
jako v ráji.
Nikol Nevěčná, 5. r
Naše škola je sice malá, ale je tu samý sportovec. A taky je tu velmi pěkně, přímo
nádherně. Tato škola skoro pořád jezdí na výlety, je to, jako bychom jezdili okolo celého
světa. Jezdíme na čtyřboje do Třebíče a tak dál.
Eliška Krulová, 4. r.
Sportovní kroužek byl letos na čtyřboji. Naše škola se docela změnila, jsou tu nové
toalety, je nově vymalováno. Jsem ráda, že jsme dobrý tým.
Karolína Karásková, 4. r.
Na této škole se mi líbí, že tu všichni spolupracují. Máme nový rozvrh hodin.
Karolína Šimková, 4. r.
Naše škola je po rekonstrukci a nám se tu líbí. Byli jsme na čtyřboji. A když táhneme
za jeden provaz, tak vyhrajeme.
Tomáš. Nekula, 4. r.
Naše škola je malá, ale všichni mají dobré srdce. Chodíme na různé výlety. Máme tady
u nás kroužky: Šikulky, čtenářský, sportovní, Melodie. Všichni jsme jeden velký tým.
Veronika Vítková, 4. r.
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Pozvánka na II. Adventní koncert
Ve čtvrtek 15. 12. 2016 se v jemnickém kinosále uskuteční II. Adventní koncert,
na kterém vystoupí žáci ZUŠ Moravské Budějovice – pobočka Jemnice a Kabátovo
kvarteto. Začátek koncertu je v 19.00 hodin. Vstupenky jsou v předprodeji v TIC Jemnice
za cenu 50,- Kč.
Kabátovo kvarteto vzniklo v roce 2014 na pardubické konzervatoři. Jeho členy jsou
Martina Bártová a Sára Schumová (housle), Vladimír Krejčí (viola) a Štěpán Křováček
(violoncello). Soubor je pojmenován podle významného českého violisty a skladatele, Jiřího
Kabáta, v jehož třídě kvarteto studuje. Pod jeho vedením nastudovalo díla D. Šostakoviče,
W. A. Mozarta, J. Suka a další. V létě roku 2016 se kvarteto zúčastnilo mistrovských
interpretačních kurzů v Litomyšli pod vedením profesorů z Akademie múzických umění
v Praze (doc. Leoš Čepický, prof. Jan Pěruška).
Zdeněk Hopian, odbor kultury

Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 15. prosince 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
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Inzerce
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Obrazový seriál

Jemnice - ulice Želetavská
- výstavba mostu, r. 2015
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