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Klub důchodců v Jemnici Vám
chce také něco říci
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Městský ples nevynechám
Leštím si botky, žehlím sáčko,
nechci jak vloni zas mít áčko.
I když mi tréma říká: zdrhni,
přicházím v osm coby první.
Pár minut bloudím kolem stolů,
pak dojdu k báru, koupím kolu
a, zatímco hudba zkouší nářez,
u sloupu sedím jako pařez.
Toť zábava je věru chromá.
Za stolem sedět můžu doma!
Jak dlouho ještě? Chce to času,
řekla mi paní, co dělá kasu.
Sál se už plní, jdou sem davy.
Má nálada se v mžiku spraví
a v hemžení dekoltů a kravat
strach z nudy nechám klidně plavat.
Milan Růžička
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané.
Skončil starý rok 2016 a před námi je řada povinností, které budeme muset řešit.
To se opakuje každý rok a pokaždé mluvíme o bilancování, tvoříme si plány akcí, které
musíme zrealizovat, nebo co je třeba udělat lépe. Ne, že by na tom bylo něco špatného, ale
nechci hned v prvním čísle Jemnických listů začínat tímto tématem. Na něj určitě dojde
během roku, v čase, kdy budeme znát více konkrétních údajů nebo bude nutné podat Vám,
občanům, důležité a potřebné informace. Kromě toho jste byli informováni již v minulých
měsících o některých připravovaných projektech. Jen ve zkratce jde o rekonstrukci parkové
plochy - arboreta, bude pokračovat Program záchrany architektonického dědictví a Program
regenerace městských památkových zón a rezervací, chystá se zateplení části ZŠ, budou se
rekonstruovat chodníky a části veřejných ploch v součinnosti se stavbami Kraje Vysočina,
podává se žádost o dotaci na revitalizaci komunikací na sídlišti U Víta a ulice Větrná,
rovněž tak na rekonstrukci koupaliště.
Šťastný a spokojený život člověka však nezaručí sebevíc hmotných statků. Každý člověk
potřebuje mít kolem sebe lidi, co mu jsou oporou, co mu rozumí a kteří ho podpoří, když
to potřebuje. A je jedno, jestli si to přizná, nebo ne. Přeji Vám, vážení spoluobčané, abyste
v příštím roce byli ti šťastní a dosáhli toho, co si přejete. V osobním životě, v zaměstnání
nebo v podnikání. Buďte i Vy pro své okolí člověkem, za kterým se chodí pro radu, pro
povzbuzení, nebo si jen tak promluvit o svých radostech i strastech.
Šťastný nový rok Vám přeje
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
počátek každého nového roku je spojen s jistými očekáváními,
někdy též nejistotou. Rád bych Vám popřál, aby té nejistoty
bylo co nejméně. Chtěl bych, aby se Vám vyplnila všechna
přání, která od nového roku 2017 očekáváte.
To stejné bych přál i našemu městu. Mým velkým snem
je, aby celé naše město zářilo v plné kráse, aby vše bylo
opraveno, zrekonstruováno, zkrátka jako nové (byť mi říkal
kamarád fotograf, že i jistá patina má cosi do sebe). Věřte,
že se Vaši zastupitelé snaží ty velké problémy řešit, hledají
na ně peníze. O všech větších problémech víme. Mohou se
vyskytnout drobnosti, které lze řešit hned. I proto máte všichni možnost radnici navštívit,
případně nás kontaktovat i jinak.
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Při pohledu z okna mne napadá, že čas od času se vyskytnou nepříjemnosti se
zimní údržbou. Správa majetku města s. r. o. (SMM) má zpracovaný a schválený
harmonogram prohrnování a posypu jednotlivých ulic. Přesto se může stát, že se
něco opomine. Požádal jsem tedy pana ředitele R. Svobodu o telefonní číslo,
na kterém můžete zástupce SMM kontaktovat se svými připomínkami. To číslo je
zde: 601 555 792 (pan Aleš Endl).
Stejně tak uvádím kontakty, na kterých mne můžete zastihnout: mail
– mistostarosta@mesto-jemnice.cz, telefon 775 394 944 nebo prostřednictvím facebookového profilu.
Vážení spoluobčané, do nového roku 2017 Vám upřímně přeji vše dobré.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

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).
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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 míra 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.
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

Ztráty a nálezy – rok 2016, město Jemnice
Poř. číslo

Datum
nálezu

Místo nálezu

Nalezená věc

1/2016

20.1.2016

ul.Tyršova (parkoviště u prodejny)

svazek klíčů (2 ks)

2/2016

22.1.2016

areál zámku

klíč od os. automobilu Škoda

3/2016

4.2.2016

ul. Husova

svazek klíčů (3 ks)

4/2016

16.2.2016

ul. Tyršova

svazek klíčů (13 ks)

5/2016

4.1.2016

ul. Třešňová

zlatá náušnice
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6/2016

28.3.2016

průjezd domu č.p. 77 nám.
Svobody

svazek klíčů (3 ks)

8/2016

13.5.2016

silnice směr Jiratice (odbočka
ke garážím na ul. Větrná)

klíč od osobního automobilu

13/2016

17.6.2016

14/2016

18.6.2016

15/2016

klíč od osobního automobilu
areál zámku

mobilní telefon

ul. Budějovická

klíč od osobního automobilu

19/2016

20.7.2016

ul. Žižkova

svazek klíčů se šňůrkou (4 ks)

20/2016

24.7.2016

městský park

svazek klíčů se šňůrkou (7 ks)

21/2016

3.8.2016

silnice Jemnice-Chotěbudice
(u hrobky Pallaviciniů)

svazek klíčů (2 ks)

22/2016

11.8.2016

23/2016

20.8.2016

„Pod Barandovem“

mobilní telefon

24/2016

26.8.2016

V Zahrádkách

svazek klíčů (2 ks) s přívěškem

25/2016

28.8.2016

fotbalové hřiště v parku

svazek klíčků (4 ks)

27/2016

23.9.2016

městský park

svazek klíčů s přívěškem (2 ks,
karabina,slon)

28/2016

26.9.2016

městský park

svazek klíčů (3 ks)

31/2016

7.10.2016

ul. Tyršova

dámská peněženka

32/2016

10.10.2016

dětské hřiště

33/2016

12.11.2016

před budovou základní školy

dětská peněženka s korálky

34/2016

21.11.2016

před prodejnou „Večerka“

klíč od osobního automobilu

35/2016

23.11.2016

v budově české pošty

náušnice (zlatá) - kroužek

peněženka

dětská cyklistická přilba
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Slovo hejtmana
Uběhlo zhruba sto dní od posledních voleb. Nové složení krajského zastupitelstva vzniklo
rozhodnutím Vás – voličů. Následovala nelehká jednání o složení rady a dalších orgánů
kraje. Jsem rád, že se povedlo dohodnout složení rady ze čtyř subjektů. Naše předvolební
prohlášení se v zásadních bodech nelišila, takže předpokládám, že budeme schopni společně
pracovat ve prospěch celé Vysočiny. A více pohledů z různých stran může naší práci
prospět. V zastupitelstvu i v radě jsou noví členové, ale vesměs jde o zkušené politiky –
i s praxí ve městech a obcích. Hlavní směřování naší činnosti budeme formulovat v novém
programovém prohlášení a věřím, že se na jeho podobě shodneme.
Budeme pokračovat v důležitých oblastech naší činnosti, která byla započata v minulých
obdobích. Budeme se opět věnovat investicím do oprav silniční sítě. Je to sice nepopulární
vzhledem k omezením v dopravě – slyšíme nářky nad nutnými uzavírkami – ale současně je
to nezbytné pro další rozvoj kraje. Ve školství navážeme na podporu vzdělávání v technických
oborech, kde stále narážíme na nedostatek odborníků. Svůj perspektivní praktický význam
mají i dříve navázané mezinárodní vztahy s regiony: např. Rakouska, Slovenska, Ukrajiny,
Běloruska, Francie. Ty můžou přinést prospěch Vysočině i v rozvoji našeho průmyslu.
Nebudeme zapomínat na podporu regionální kultury a sportovního vyžití našich občanů.
Počítáme se stejnou spoluprací s městy a obcemi, pro něž chceme být ne byrokratickým
úřadem, ale praktickým pomocníkem v jejich formování podmínek života občanů. Nechci
vyhlašovat populistické fráze. Pokud máme s jinými politickými subjekty různorodé názory,
musíme se k výsledku dostat vyjednáváním a hledáním shody. Na Vysočině jsme se většinou
společně bez senzací a korupčních kauz věnovali potřebné práci ve prospěch všech občanů
i s respektem k jiným názorům. A věřím, že tomu tak bude i nadále.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc listopad hasiči zasahovali celkem u 9 mimořádných událostí. Tento měsíc
došlo k: 		
1 dopravní nehodě,
		
4 technickým pomocím,
		
1 úniku nebezpečné látky,
		
3 ostatním pomocím.
12. 11. Ostatní pomoc. Jednotka HZS Jemnice byla povolána na území Jihomoravského
kraje do obce Chvalatice. Jednotka ve spolupráci s JSDHo Bítov prováděla transport
pacienta z nepřístupného terénu do vozidla RZS.
18. 11. Technická pomoc. Jednotky HZS Jemnice a JSDHo Jemnice byly povolány
na očištění vozovky v délce cca 200 metrů od nánosu nečistot.
25. 11. byla jednotka HZS Jemnice povolána k dopravní nehodě se zraněním u obce
Dědice. Zde spolupracovala s jednotkou HZS Moravské Budějovice.
nprap. Milan Šerka, HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice
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Služby LPS stomatologické - 1. 1. - 31. 1. 2017
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
1.1.2017

ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O.

568 620 248

7.1.2017

so

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O.

568 620 248

8.1.2017

ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O.

568 620 248

14.1.2017

so

MUDr. Bartoňková Olga

Vltavínksá 1346

Třebíč

568 808 274

15.1.2017

ne

MUDr. Bednářová Marie

Zdislavina 11

Třebíč

568 824 359

21.1.2017

so

MUDr. Beníček Jiří

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

Třebíč

568 826 880

22.1.2017

ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. O.

568 620 248

28.1.2017

so

MDDr. Blažek Jan

Sv. Čecha 840/39

Třebíč

568 844 002

29.1.2017

ne

MDDr. Blažek Jan

Sv. Čecha 840/39

Třebíč

568 844 002

Bc. Veronika Ramachová

Alpy
Ve středu 7. 12. 2016 jsem časně z rána dostal esemesku z Budkova: „Jsou vidět hory.“
Pokaždé, když takovou zprávu dostanu, neváhám a jdu pro dalekohled, abych si více jak
120 km od Jemnice vzdálené vrcholky alespoň trochu přiblížil. Taková podívaná není
k zhlédnutí každý den. Někdy se mohutné horské masivy ukáží i vícekrát za rok, jindy
si dávají načas. Ve středu však byla zcela mimořádná viditelnost. U nás nízká oblačnost,
v Rakousku jasno. A tak, když jsem dostal další tip, abych se na tu parádu podíval od Farářovy
kapličky, neodolal jsem a jel do Budkova o půl hodiny dříve. /Pak mě čeká ve školní jídelně
oběd a nato dvě hodiny náboženství./ Skutečnost předčila očekávání. Nejenom Schneeberg,
ale i Raxalpe a Schneealpe se daly přehlédnout v celé majestátní podobě. Svědkem této
nevšední podívané jsem nebyl sám. U Božích muk na vrchu před Štěpkovem se objevili další
obdivovatelé vybaveni Nikonem se solidním teleobjektivem. Díky tomu mám nyní hory
v počítači jak z Kukáče nad Loukou, tak i z kopce nad Budkovem. Celá scenerie vrcholů jen s měnícími se dekoracemi mraků - vydržela až do odpoledne, kdy jsem se vracel zpět.
Osmáci, které vozím po ukončení výuky do Třebelovic, mohli poprvé vidět na vlastní oči
hory, které v zeměpise znají jenom z mapy. Věrohodným účastníkem této podívané byl
i ředitel ZŠ Budkov se svou sekretářkou. Oba byli překvapeni tím, že vše mohli pozorovat
přímo z prvního patra školní budovy. Nechci přehánět, ale nejen dohlednost, ale i šíře
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našeho záběru byla zcela mimořádná. Vůbec bych se nedivil, kdyby se v našem zorném
poli nacházel jak mariazellský Ötscher, tak i Hochschwab s Ebensteinem.
Určitě tento výhled příjemně potěšil i ty Budkováky, kteří letos při svém výjezdu
do Puchberku a okolí první z vrcholů viděli velmi zblízka. Zubatice s vláčkem nazývaným
Salamander totiž vede z tohoto malebného lázeňského města až do výšky 1.800 m. Pak
je třeba ještě zdolat 275 m a jste na vrcholu nazývaném Klosterwappen, 2.075 m n.m.
Sousední horský útvar Raxalpen jsem letos viděl již podruhé. Poprvé to bylo o dovolené
na počátku září a podruhé nyní. Pokaždé, při návštěvě Alp, se také i dívám na sever,
zda se podaří zahlédnout alespoň Javořici, ale od roku 1989, kdy jsem vyměnil Alpy
za Tatry, se mně takový pohled nenaskytl. Až se tak stane, určitě zavolám kostelníkovi,
aby z jemnické věže - kvůli lepší lokalizaci - dal kouřový signál. Nač má Miloš dýmat jen
tak nadarmo při kávičce u Diviše, zvláště když se mu to už náš stát chystá zakázat přímo
mocí zákona.
Pohledy zdáli, ale i horské túry jsou velkou výzvou pro všechny milovníky přírody. Ty
nejvyšší štíty je však dobré zdolávat s tím, kdo tam nejde poprvé. Zabloudit v mlze, nebo
se opožděně vracet už za tmy, není nic příjemného. Obojí jsem již za ta léta, co od roku
1969 do hor jezdím, několikrát zažil. Naštěstí vše vždy dobře dopadlo a nikdy se nemusela
přivolávat pomoc horské služby. Určitě je to také proto, že naše cesta k vrcholům vždy
začínala nebo alespoň končila zastavením v Mariazell, nebo na jiném podobném místě.
Letos to bylo v Maria Schulz am Semmering.
Vrcholové zážitky však nemusíme hledat jenom při zdoláváních štítů hor. Jsou
i výšiny duchovní. Jeden takový vrchol máme právě za sebou, Vánoce. Jsou oslavou
Božího Vtělení, kdy Nebe začalo v Ježíši Kristu růst na Zemi. Adventním časem nám
bylo dopřáno do této události pozorně vstoupit a náročný výstup správně prožít. Určitě
k tomu přispěly i rorátní zpěvy a tomu odpovídající instrumentální díla. Každý skladatel
textů a hudby nám nabídl svou cestu k Jesličkám, k poctě Kristova narození a současní
interpreti byli milými průvodci k těmto duchovním výšinám. Dík patří jim všem - od těch
nejmenších koledníků až po profesionály.
A tak až pod vašimi okny zazní ještě Tříkrálové zpěvy, pak vězte, že je to příležitost,
jak projevit i pozemskou vděčnost nebi a všem, kdo čekají na naši štědrost.
Vše, co dostáváme, se může stát i darem pro druhé. Možná právě proto přišel Bůh mezi
nás, aby byli obdarováni všichni společně a každý osobně.
Pokojný nový rok 2017 Vám všem.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Půjčovna lyžařského vybavení na ZŠ v Jemnici
Od 15. prosince 2016 do 10. března 2017 bude otevřena pro veřejnost školní půjčovna
vybavení pro sjezdové lyžování.
Půjčovna je vybavena převážně novým zbožím. V současnosti je zde 80 párů moderních
lyží a 110 párů sjezdových bot všech velikostí pro lyžaře od 3 let po dospělé. Své vybavení
zde najde tříleté dítě i dvoumetrový dospělák. Dále je zde 50 lyžařských přileb, které
půjčujeme spolu s čepičkou z funkčního materiálu.
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To, co většinou jinde nenajdete, je 10 párů lyží snowblade a BigBlades s bezpečnostním
vázáním. Nejlepší lyže pro:












•
•
•
•
•
•

rodiny - skladnost, lze je rychle seřídit pro jakéhokoliv lyžaře, výměna lyží přímo
na svahu
první krůčky - výuka
pokročilé - více zábavy a motivace
slabší lyžaře - chci si užít lyžování bez strachu, nezvládám běžně doporučené
vybavení
lehký handicap - pro ulehčení
proti nudě - zase mne to baví!
profesionály - další motivace, trénink, zábava
přestup - ze snowboardu lyžařem
přechod z modelů snowblade na stabilnější typ
starší generace
rozbředlý sníh, neupravené a úzké sjezdovky
prostě pro každého, kdo chce začít

Půjčovní doba: každý čtvrtek a pátek od 16:00 do 17:30 hodin
UPOZORNĚNÍ – ve dnech 23. 12, 29. 12., 30. 12. 2016, 2. 2., 16. 2. 2017 je půjčovna
uzavřena.
Mimo otevírací dobu lze půjčit vybavení jen ve výjimečných případech po předběžné
domluvě se Zdeňkem Hirtem (mob: 731 180 822)
Vybavení si můžete přijít vybrat předem, zamluvit si ho na určitý termín a pak
si před odjezdem vše půjčit. Lyže vám seřídíme dle vašich fyzických předpokladů
a lyžařských dovedností. Nutno osobně vyzkoušet boty!!!
Přístup do lyžárny – plechová vrata za tělocvičnou, obejít tělocvičnu zezadu
po atletické dráze. Lyžárna je v bývalé kovodílně, pod velkou tělocvičnou. Vstup
označen a osvětlen.
Za rozumný poplatek si můžete půjčit vybavení pro celou rodinu. Zisk z půjčovného
slouží výhradně k obnově a doplnění výbavy pro účely školních lyžařských zájezdů.
Provádíme seřízení vázání s dokladem pro pojišťovnu.
Mgr. Zdeněk Hirt, ředitel školy

Cestování – co jste možná nevěděli
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA PRVNÍ PŘEDNÁŠKU, KTERÁ JE NEZÁVAZNÁ.
Studenti Virtuální univerzity třetího věku (dále VU3V) v Jemnici mají za sebou již
další semestr. Všichni studenti úspěšně absolvovali kurz Vývoj informačních technologií
do roku 2009.
Co je VU3V? VU3V je moderní typ výuky, který je založen na využití nových technologií
a internetu, má prvky dálkového vzdělávání a je didakticky přizpůsobený charakteristickým
specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni.
Zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity,
které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet.
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Účastníkem studia je senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez ohledu
na věk a osoby 50+ /nezaměstnané a čekající na statut důchodce/, maturita není
podmínkou.
S dalším kurzem začínáme již 31. ledna 2017 od 10.00 v Městské knihovně v Jemnici
na téma Cestování – co jste možná nevěděli.
Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká
rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může
mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat
jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé
informace o historii cestování a lázeňství.
Kurz zahrnuje 6 přednášek, cena celého kurzu je 300 Kč. Podmínkou úspěšného
absolvování kurzu je 80% docházka a splnění testů.
Osnova kurzu:
Cestování a cestovní ruch, Historie cestování, Lázeňství a jeho historie, Za čím lidé
cestují, Trocha ekonomie nikoho nezabije aneb Lidé a čísla, Pojeďme do světa.
Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma, přihlaste se
do 30. 1. 2017 v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, která se nachází v jemnickém
Podnikatelském inkubátoru (Husova 2), ve druhém patře, hned vedle výtahu nebo na e-mail
masjemnicko@seznam.cz či telefonu 606 205 472, nebo se přijďte rovnou podívat
na první přednášku, která je nezávazná.
Více informací se dozvíte v kanceláři MAS nebo na stránkách www.e-senior.cz.
Dále bychom chtěli připomenout, že MAS Jemnicko pořádá Kurz Základní ICT
dovednosti.
Cílem kurzu je poskytnout znalosti a základní počítačové dovednosti potřebné v běžném
i pracovním životě. Obsah jednotlivých vzdělávacích modulů:
1) Informativní schůzka, představení kurzu.
2) Základy používání PC a správa souborů.
3) Textové kancelářské programy.
4) Tabulkové kancelářské programy.
5) Počítačová grafika a multimédia.
6) Internet, e-mail, počítačová bezpečnost.
První přednáška začíná ve čtvrtek 19. 1. 2017 od 15.00 v počítačové učebně Základní
školy Jemnice.
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 13. 1. 2017. Cena kurzu
300 Kč.
Jana Karásková, sekretariát MAS Jemnicko, o. p. s.
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Vloni zemřeli při dopravních nehodách čtyři chodci
Bezpečnost chodců se řadí v Kraji Vysočina mezi priority dopravních policistů
Bezpečnost chodců se řadí v Kraji Vysočina mezi priority dopravních policistů
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. V pondělí 12. prosince začala v našem kraji
dopravně bezpečnostní akce, zaměřená na viditelnost účastníků silničního provozu.
Do dopravně bezpečnostní akce, která bude pokračovat i v lednu a únoru příštího roku,
jsou zapojeni především dopravní policisté, kteří se budou v rámci kontrol ve spolupráci
s policisty oddělení tisku a prevence zaměřovat především na chodce, zdali dodržují všechna
ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. V případě zjištěných přestupků
musí všichni účastníci silničního provozu, včetně chodců, počítat s příslušnými sankcemi.
V letošním roce šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 113 dopravních nehod,
na nichž měli účast chodci. Při těchto nehodách byly čtyři osoby usmrceny, deset utrpělo
těžké zranění a 94 chodců bylo při nehodách zraněno lehce. Ve 39 případech dopravní
nehodu zavinili sami chodci a při šetření sedmnácti nehod policisté zjistili, že chodec byl
pod vlivem alkoholu. Počet dopravních nehod chodců se meziročně mírně zvýšil. Za stejné
období loňského roku – tedy od začátku roku do konce listopadu - jsme šetřili v našem
kraji 101 dopravních nehod s účastí chodců. Pravidla pohybu chodců po komunikacích
upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Chodec musí užívat především
chodníky a tam, kde chodník není, se chodí po levé krajnici nebo co nejblíže při levém
okraji vozovky. Chodci smějí jít v těchto případech nejvýše dva vedle sebe. Při snížené
viditelnosti nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
Chodec je povinen při přecházení vozovky použít přechod pro chodce vždy, když je
od něho vzdálen do padesáti metrů. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Letos se stalo
32 dopravních nehod přímo na přechodu pro chodce a dalších pět dopravních
nehod v jeho bezprostřední blízkosti. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet
vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na komunikaci se chodec musí přesvědčit,
zda může vozovku bezpečně přejít. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem
na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče náhle změnit
směr nebo rychlost jízdy. Dále nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku
bezprostředně před blížícím se vozidlem. Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce
nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Chodec také nesmí
překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.
Od 20. února letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Tato novela (kromě jiného) přinesla novou povinnost pro chodce. Jde
o povinnost užití reflexního prvku při nedostatečné viditelnosti. Jde o povinnost, která
výrazně přispěje ke snížení rizik střetů osob s vozidly na místech, která jsou nedostatečně
osvětlena a zároveň na nich chybí chodník. Užitím reflexního prvku nebo oděvního prvku
s reflexními doplňky se dosáhne významného zviditelnění chodce, přičemž tím dojde
k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. S reflexními prvky je chodec
vidět až na vzdálenost 200 metrů, takže řidič má možnost adekvátně zareagovat.
Reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který se bude
za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné
osvětlení. Novelizované ustanovení zní: Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným
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osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Za nesplnění
povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit blokovou pokutu až 2 000 korun.
V roce 2015 policisté v našem kraji vyšetřovali cellem 119 dopravních nehod, při
kterých byl jedním z účastníků chodec. Pět chodců při loňských nehodách zemřelo, šestnáct
jich utrpělo těžké zranění a dalších 83 jich bylo zraněno lehce. Pouze dvanáct chodců
vyvázlo ze střetu s vozidlem bez zranění. V 17 případech byl chodec - účastník dopravní
nehody - pod vlivem alkoholu.
Dopravní nehody chodců v Kraji Vysočina v roce 2015
(od 1. ledna do 31. prosince)
celkem

usmrceno

těžce zraněno lehce zraněno

bez zranění

chodci celkem

119

5

16

83

12

na přechodu
pro chodce

40

0

8

23

2

v těsné blízkosti přechodu
pro chodce

2

0

0

0

0

chodec viník

24

0

3

32

4

chodec alkohol
přecházení mimo přechod
pro chodce

17

0

1

14

2

25

1

2

20

2

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

Uvažujete o studiu
na Gymnáziu a SOŠ v Moravských Budějovicích?
Gymnázium a SOŠ v Moravských Budějovicích letos opět organizuje přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. V průběhu února a března 2017
můžete přímo v prostorách naší školy absolvovat přípravný kurz, během kterého se vám
budou věnovat zkušení pedagogové naší školy. Konkrétně se jedná o 8. 2., 15. 2., 1. 3., 8.
3., 15. 3. a 22. 3. 2017, vždy od 15.00 do 16.20.
Vyučující češtiny a matematiky s vámi projdou učivo požadované k přijímacím
zkouškám a na závěr kurzu pro vás připraví test nanečisto podle požadavků společnosti
Cermat, která přijímací zkoušky centrálně zadává. Doufáme, že náš kurz přispěje k tomu,
abyste vše úspěšně zvládli.
Další možností, jak se mohou zájemci o studium seznámit s naší školou, bude projektový
den, který se uskuteční v únoru. Ten nabídne pohled na naši školu prostřednictvím různých
aktivit a výukových programů, které si pro studenty školy i zájemce z řad žáků ZŠ připraví
naši vyučující. Bude na samotných studentech a žácích, kterou aktivitu si vyberou.
Podrobnosti najdete na www.gymsosmb.cz.
Mgr. František Dubský
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří se 19. 11. 2016 přišli rozloučit s naší drahou maminkou a babičkou
paní Blaženou Dolejskou.
Za celou rodinu Oldřich, syn a Blažena, dcera.

Omluva
Těšil jsem se, že si v prosincovém čísle přečtete mou předvánoční úvahu o dárcích.
Bohužel jsem ji tam marně hledal. Redakční rada, vázána přísnými pravidly, ji uveřejnit
nemohla, protože jsem svůj příspěvek zapomněl podepsat. Rada má nejen právo ale
i povinnost text neotisknout, pokud nezná jeho autora či autorku, nebo v případě, že jim
není jasné, co svým psaním chtěli říct. Toto ustanovení plně respektuji. Veškerou vinu
za neotištění článku beru na sebe a váženému publiku se omlouvám.
Navíc si hodlám vzít k srdci radu jednoho věrného čtenáře JL. Nemám prý používat
tolik cizích slov a psát tak dlouhé věty. O příštích svátcích, pokud se jich dožiju a pokud
„Listy“ budou ještě vstřícné k názorům občanů, se rozhodně polepším. Budu psát krátce,
výstižně a nezapomenu na vánoční přání redakční radě. Příspěvek pokaždé podepíšu celým
jménem. Berte to jako moje novoroční předsevzetí.
Milan Růžička

Bilance aneb hry s nulovým součtem
Vážení spoluobčané, když mě v roce 2014 oslovilo Sdružení nezávislých kandidátů
v Jemnici (dále jen „SNK“), zda bych se nechtěl zapojit do veřejné činnosti, tak jsem
chvíli váhal. Každý, kdo mě zná, ví, že mi vždy velmi záleželo na pořádku a na tom,
v jakém prostředí žiju (konec konců jsem už několikrát v minulosti pozametal celou ulici
před svým domem včetně vozovky, když to nikdo jiný nechtěl udělat). Na svých častých
cestách po celé republice jsem viděl spoustu úpravných městeček i obcí působících jako
pohlazení duše. Každý určitě ví, že pěknou obec, či město nelze vybudovat bez dobře
fungující správy veřejných záležitostí. To bylo pro mne rozhodujícím argumentem pro to,
abych začal ve sdružení pracovat. Chtěl jsem svými zkušenostmi přispět k tomu, aby se
prostředí v našem městě postupně zlepšovalo. Jistě jste v Jemnických listech za poslední
dva roky četli několik článků SNK. Poctivě přiznávám, že jejich duchovním otcem jsem
já. Je ovšem nutno také říct, že jsou skutečně kolektivní, protože jejich konečnou podobu
jsme schvalovali kolektivně. Také je nutno zdůraznit, že nás přitom nevedla snaha někoho
dehonestovat, či urážet, ale snaha zlepšit fungování správy veřejných záležitostí v našem
městě.
Do voleb před více než dvěma lety jsme šli s určitým závazkem vůči Vám – voličům.
V době, kdy je za námi zhruba polovina volebního období, by asi bylo vhodné bilancovat
leden 2017 / Jemnické listy / 15

výsledky našeho snažení. Popravdě řečeno – není to bůhvíco. Otázka, která jistě každého
napadne, zní: Proč tomu tak je? Domnívám se, že příčinou tohoto stavu je skutečnost,
že koalice na radnici s námi hraje hry s nulovým součtem. Tento pojem je z teorie her
a znamená, že při hře s nulovým součtem je vždy zisk jednoho hráče kompenzován
ztrátou druhého hráče. Součet zisků a ztrát dává nulu. Matematicky vyjádřeno: + 1 - 1 =
0. Jak to vypadalo v praxi při naší snaze o naplňování volebního programu? Uvedu pár
hlavních příkladů:
Po volbách jsme chtěli zastoupení v radě. Měli jsme přitom jednoznačnou motivaci
– spolupracovat za účelem rozvoje města. Výsledek? Zastoupení jsme nedostali, i když
za námi stálo 20% voličů. Přitom – když jsme byli v koalici my, opozice místa v radě
měla.
Vyvinuli jsme úsilí o aktualizaci zastaralého Strategického plánu rozvoje města
(na 10 – 15 let), který by se pravidelně kontroloval a vyhodnocoval. Výsledek? Byl přijat
střednědobý plán na tři roky, o jehož plnění nikdo nic neví.
Navrhli jsme (již v dubnu!!!) změny pravidel pro vydávání Jemnických listů (návrh je
zveřejněn na našich webových stránkách). Výsledek? Změny nebyly přijaty, aniž by nám
bylo řečeno proč a koalice skrz radu města přijala v září sobě vyhovující pravidla. Žádnou
odpověď typu – rada projednala Váš návrh, který nebyl přijat z těchto a těchto důvodů,
jsme neobdrželi. Jenom pro ilustraci – pan místostarosta se obtěžoval odpovědět na náš
návrh mj. slovy „… jako vtípek dobrý …“ Jsme jim zřejmě k smíchu. Dá se to hodnotit
jinak, než jako necivilizované jednání?
Těchto her se odehrálo víc a jsou popsány v některých našich minulých článcích
(prodej bytů, pozemků, doprava v centru města atd.). Odehrávaly se duchu hesla: „Čí
je moc, toho je i právo.“ Neboli – my jsme koalice a budeme si dělat, co chceme. Chtěl
bych se však pozastavit u posledního případu pravidel pro Jemnické listy. Vypadá to
v této chvíli tak, že je to poslední a konečná hra s nulovým součtem, protože se koalice
rozhodla nám definitivně zavřít ústa a zlikvidovat kritické hlasy ke své činnosti. Příspěvek
našeho člena pana Luboše Tesaře na toto téma nebyl v Jemnických listech zveřejněn.
Můžete si ho přečíst pouze na naší vývěsce a na našich webových stránkách. Leckterá
ustanovení nových pravidel jsou velmi těžko uvěřitelná. Je normální, že redakční rada
nemusí zdůvodňovat neuveřejnění příspěvků, které občané zasílají? Dá se na jedné straně
pochopit pravidlo, které říká, že redakční rada je nezávislá na politických organizacích
a zodpovídá se přitom radě města? Tam nesedí politici? A dále – rozumí někdo tomu, že
v Jemnických listech nemají být příspěvky politických stran, přičemž se vesele zveřejňují
příspěvky pánů starosty a místostarosty? Oni nejsou politikové a nereprezentují své
politické strany, či hnutí? Tento poslední případ je obzvlášť křiklavý. Jste, vážení
spoluobčané, každý měsíc panem místostarostou masírováni jeho pseudoúspěchy (včetně
jeho fotografie) koalice a opozice přitom nemá mít v tomto periodiku žádný prostor.
Jinými slovy řečeno, jsou to nerovné podmínky pro politickou soutěž.
Dalo by se říct, že celé je to nespravedlivé. Když si moji synové v minulosti stěžovali,
že je něco nespravedlivé, tak jsem je poučoval, že svět není spravedlivý z principu a že
spravedlnosti se jim dostane málo. Také jsem jim však vštepoval, že sami se spravedlivě
chovat mají a pokud na nespravedlnost narazí, mají s ní bojovat a bránit se. My si
nestěžujeme ani nefňukáme. My konstatujeme fakta a budeme pečlivě zvažovat, jak
bránit zájmy voličů, kteří nám v minulých volbách dali svůj hlas.
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Rozhodně nechceme hrát s koalicí hry s nulovým součtem, protože nula ve výsledku
těchto her jde zejména na konto občanů našeho města. My rozhodně netvrdíme, že
všechno, co koalice dělá, je špatně. Jistě je však mnoho věcí, které lze dělat jinak, nebo
mnoho věcí, které lze zlepšit zejména ve vztahu k větší otevřenosti a lepší informovanosti
občanů. Ve strategickém plánu se například píše o velkém zájmu občanů o stavební
parcely Na Předlískách. Jak se však parcely prodávaly? To nikdo neví. Proč to nešlo
realizovat tak jako v Dačicích? Tam byly veřejně vyhlášeny nejenom pravidla prodeje,
ale i pravidla výstavby. Ví někdo, jak a hlavně kdy se budou prodávat další pozemky
v této lokalitě? Nebo budou muset občané přijít na radnici žmoulajíce v rukách čepici
a poníženě suplikovat? Nemluvě už o vzhledu, či atraktivitě města (např. parková zeď).
Vztah radnice v Dačicích ke svým občanům dokumentuje fakt, že tam bude na základě
petice občanů vyhlášeno místní referendum o přemístění památníku obětí války. Jaký
to kontrast oproti řešení dopravní situace v našem centru, kde se občanů nikdo na nic
neptal.
V převážné většině obcí a měst to funguje tak, že po ukončení „volebního karnevalu“
si zastupitelé sednou, dohodnou se a začnu společně budovat obec, či město. V Jemnici
to takto nefunguje, vrtá mi to hlavou a musím se přiznat, že jsem z toho trochu smutný.
Chuti do práce v zájmu našich voličů mi to však neubírá.
Ing. Vincent Strebeľ, člen SNK v Jemnici

Víte, že...
Snad si někteří vzpomenou na příspěvek do JL o regulaci Želetavky v Jemnici-Podolí.
Výstavba probíhala v letech 1960 - 1963. Stála hodně peněz i potíží. Podolí však je a snad
bude ochráněno před velkou vodou i nadále, i když člověk nikdy neví.
Fotografie na zadní straně JL, které pochází z 29. 3. 2006, jsou toho dokladem. Jarní
tání sněhu a deště udělaly z Želetavky řeku. Běžně protéká Podolím jen několik cm vody
(měřeno vodoměrnou stanicí pod mostem v Podolí). Tehdy však protékalo 272 cm, jak
dokazuje jedna fotografie, nechybělo mnoho a voda tekla přes most.
Podobně i Třebětický a Ostojkovský potok přiváděly velké množství vody. Nic
nepomohly vybudované rybníky od Ostojkovic a Třebětic. Koryto bylo zcela zaplněno
a voda přetékala do okolí, a tak vydatně posílila Želetavku.
Zaplněný Červeňák byl jen průtokem valící se vody. Za mostem v Podolí pak opět
voda zatopila přilehlé louky i čistící stanici vody u Černého mostu. Po letech pak byly opět
zaplaveny pod Černým mostem. Říká se mu tak proto, že zde stával most podobný tomu
v Podolí, jen měl černý nátěr. Byl odstraněn v roce 1989 - 90 a nahrazen mostem betonovým.
Byla rozšířena i silnice z Jemnice k Menharticím na konec zahrádkářské kolonie.
Vybudováním regulace v Podolí byla tentokrát tato část města před velkou vodou
zachráněna. Snad to bude stále.
Vladimír Hrbek
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Kulturní přehled
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

7. 1. 2017
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas

14. 1. 2017
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy Cooper

16. 1. 2017
16.30 hodin

Přednáška se zaměřením na prevenci rakoviny prsu
- městská knihovna Jemnice
- pořadatel město Jemnice

21. 1. 2017
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Zavik

26. 1. 2017
16.00 hodin

Beseda s Ing. Jaroslavou Musilovou
- téma: Historie perníčků
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

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
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

28. 1. 2017
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt

4. 2. 2017
20.00 hodin

28. hasičský ples
- k tanci a poslechu hraje skupina Fontána
- společenský sál KD v Jemnici
- pořádá SDH Jemnice
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11. 2. 2017

Masopust
14.00 hodin - průvod masek městem (zámek - náměstí Svobody - Zámecká ul.)
16.00 - pohřbívání basy na zámku
- pořadatel Spolek Mladí za rozvoj Jemnice

16. 2. 2017
16.00 hodin

Promítání historických fotografií p. Hrbka s výkladem
- téma: Dolní valy
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

16. 2. 2017

Mozkohračky pro seniory a mozkohračky pro rodiče s dětmi
- městská knihovna Jemnice
- pořadatel město Jemnice

18. 2. 2017
20.00 hodin

Ples královny Elišky
- společenský sál KD v Jemnici
- pořádá N.K.N. Jemnice

25. 2. 2017
		
		

Turnaj v mariáši
- Restaurace Na Podolí
- pořádá SDH Jemnice

Bohoslužby po Novém roce
6. 1. 2017
		

Slavnost Zjevení Páně - Tří králů
Jemnice: 8.30 a 15.15, Budkov: 17.00

8. 1. 2017:
		

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

Zájezd na muzikál
Na 1. polovinu roku 2017 jsme připravili zájezdy na muzikál Kleopatra, Ples Upírů
a opakovaný zájezd na muzikál Mefisto. Bližší informace a termíny jsou uvedeny níže
k jednotlivým představením.
Muzikál Čas růží s písněmi Karla Gotta, o který byl také projeven zájem, bude až
na podzim roku 2017.
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Mefisto – divadlo Hybernia
Termín zájezdu je sobota 20. května 2017. Čas odjezdu autobusu z Jemnice bude
upřesněn. Začátek představení je ve 14.00 hodin.
Cena zájezdu je 659,- Kč. V ceně je vstupenka na představení (řada 8 - 12) a doprava
z Jemnice do Prahy a zpět.
Bližší informace a rezervace míst v Turistickém informačním centru v Jemnici,
Husova 2, tel. 721 508 737.
O muzikálu: Znovu prožít mládí? Proč ne? DOMLUVTE SE S ĎÁBLEM!
Kdo je Mefisto? Vyslanec Pekla, ďábel, který je schopen vrátit člověku mládí. Za jistých
podmínek. Na výhody mládí láká i stařičkého profesora Fausta, který hlavně lituje, že
během svého života nestihl dokončit své rozsáhlé dílo. „Budete-li znovu mladý, získáte
i čas, jak své dílo dokončit!“ vábí Mefisto. „Ale hlavně prožijete znovu to, čemu jste se
kvůli své posedlosti prací neměl čas věnovat!“ Slibuje lásku, zdravé tělo, sílu i moc. Mládí
a čas výměnou za duši, která ovšem s posledním dnem života člověka propadne Peklu. Jak
se rozhodnout? Ze starého profesora se na zkoušku stane mladík, který prožívá, na co už
dávno zapomněl. Popíjí se studenty, které kdysi učil, užívá radostí života, ale hlavně znovu
prožívá lásku. A to nejednu.
A když (kromě lásky) získává i moc a na světě se mu v mladém těle líbí víc a víc, začíná
přemýšlet, jakou lstí se ze svého úpisu Peklu vymanit…
Láska, humor, napětí, ale hlavně lákavá ďáblova nabídka v atraktivním příběhu na věčné
téma ztraceného a znovu nalezeného mládí!
Velkolepě pojatý muzikál MEFISTO je producentem a autory připravován u příležitosti
10. výročí otevření divadla Hybernia.
Tvůrci: režie - Filip Renč, libreto - Zdeněk Zelenka, hudba - Daniel Barták
Obsazení: Josef Vojtek, Jan Ježek, Jan Kříž, Petr Ryšavý, Ivana Korolová, Karolína
Gudasová, Iva Marešová, Dita Hořínková, Jaromír Dulava, Michal Novotný, Tomáš Trapl,
Zdeněk Izer, Rudolf Kubík, Hana Křížková, Renata Podlipská, Ladislav Korbel, Lukáš
Randák, Marco Salvadori, Štěpán Klouček, Andrea Holá, Jitka Jirsová, Martin Pošta, Jiří
Zonyga, Babuský Miroslav
Více informací na http://www.hybernia.eu/program-divadla/predstaveni/mefisto/1
Kleopatra – divadlo Broadway
Předpokládaný termín zájezdu je neděle 9. dubna 2017. Čas odjezdu autobusu z Jemnice
bude upřesněn. Začátek představení je v 15.00 hodin.
Cena zájezdu je 659,- Kč. V ceně je vstupenka na představení a doprava z Jemnice
do Prahy a zpět.
Bližší informace a rezervace míst v Turistickém informačním centru v Jemnici, Husova
2, tel. 721 508 737.
O muzikálu: Kleopatra - jeden z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších českých muzikálů
s hudbou Michala Davida v režii Filipa Renče se vrací od ledna 2017 zpět do Divadla
Broadway na exkluzivních 30 repríz k 15. výročí.
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48 let před Kristem se Caesar stává nejmocnějším mužem Říma a s vojsky vstupuje
do Alexandrie, kde v té době vládne teprve 14-ti letý Ptolemaios. Ten má dvě sestry Arsinoé a Kleopatru, která chápe, že mít moc znamená život. Vše vsadí na Caesara, před
něhož se nechá tajně dopravit v drahocenném koberci. Caesar v ní nachází zalíbení pro
její krásu, duchaplnost a výřečnost. Ohrožený Ptolemaios napadne Římany a je poražen,
Caesar se zamilovává do Kleopatry, která dosedla na egyptský trůn a podporuje ji v politice.
Kleopatra porodí Caeasarovi syna Caesarióna a všichni odjíždějí do Říma, který sice není
Kleopatře nakloněn, ale ta si jej svým královským vystupováním a bohatstvím získává
na svou stranu. Na návrh Marca Antonia má Caesar převzít korunu římských králů, ale
ten ji odmítá, čímž zadává příčinu ke vzniku spiknutí. I když Kleopatra Caesara varuje,
ten odchází do senátu, kde ho spiklenci v čele s Brutem - adoptivním synem Caesarovým
- zabíjejí. Kleopatra s Caesariónem kvapně opouští Řím, loučí se s Marcem Antoniem
a odjíždí do Egypta.
Řím je zmítán nepokoji a druhý adoptivní Caesarův syn Octavius uzavírá s Marcem
Antoniem dohodu o spoluvládě. Octavius nakonec vítězí nad Caesarovými vrahy, ale
již nemá peníze pro vojsko. Žádá o pomoc v Egyptě Kleopatru - ta je mu poskytnuta
a Marcus Antonius zůstává v Egyptě. To se nelíbí Octaviovi, a tak při krátkém návratu
ožení Marca Antonia se svou sestrou Octavií. To se pochopitelně nelíbí Kleopatře, a tak
po návratu do Egypta - aby odčinil tuto potupu Kleopatry, uzavírá sňatek s Kleopatrou
a jejího syna prohlašuje budoucím králem Egypta. Avšak Octavius v Římě kuje pikle
a nakonec dostává od senátu souhlas k válce s Egyptem. Námořní bitvu u Actia Marcus
Antonius ve službách Kleopatry prohrává, zkouší tedy bránit Alexandrii. Když dostane
falešnou zprávu, že je Kleopatra mrtva, pokouší se o sebevraždu. Je dopraven do paláce
ke Kleopatře, které umírá v náručí. Přichází jediný vládce světa - Octavius a přestože
královně slibuje beztrestnost, ona sama se v nestřežené chvíli nechává uštknout kobrou,
ukrytou v košíku s fíky. Tak zemřela královna Egypta, jediné říše Středomoří, která do té
doby nepodlehla Římanům.
Hudba: Michal DAVID
Námět, scénář, libreto: Zdeněk BOROVEC, Lucie STROPNICKÁ, Lou Fanánek HAGEN
Režie: Filip RENČ
Obsazení: Kleopatra: Alžbeta Bartošová / Radka Fišarová / Kamila Nývltová
Caesar: Daniel Hůlka / Marian Vojtko
Marcus Antonius: Josef Vágner / Josef Vojtek / Marian Vojtko
Octavia: Alžbeta Bartošová / Lucia Molnárová / Zdenka Trvalcová
Fulvia: Alžbeta Bartošová / Linda Finková / Radka Fišarová
Octavianus: Bohouš Josef / Tomáš Trapl
Ptolemaios: Josef Vágner / Petr Ryšavý
Apollodoros: Dušan Kollár / Lešek Semelka
Rufius: Juraj Bernáth / Peter Pecha
Pothinus: Martin Šemík
Isis: Linda Finková / Kristina Kloubková / Alena Mihulová
Jupiter: Zdeněk Dušek, Jan Kuželka
Had / Zlatý pták: Zuzana Savková / Kateřina Stryková
a další.
Více informací na http://www.divadlo-broadway.cz/
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Ples upírů – divadlo GOJA Music Hall
Termín zájezdu je neděle 21. května 2017. Čas odjezdu autobusu z Jemnice bude
upřesněn. Začátek představení je ve 14.00 hodin.
Cena zájezdu je 999,- Kč. V ceně je vstupenka na představení a doprava z Jemnice
do Prahy a zpět.
Bližší informace a rezervace míst v Turistickém informačním centru v Jemnici, Husova
2, tel. 721 508 737.
O muzikálu: Mladý vědec Alfréd doprovází jako asistent na vědecké výpravě
po Transylvánii podivínského profesora Abronsia. Jde o neposedného staříka, který si vytkl
za svůj životní cíl dokázat existenci upírů a poté od nich lidstvo osvobodit. Při putování
k zámku upířího knížete von Krolocka zabloudí oba ve vánici. Napůl zmrzlí dorazí
k prapodivné vesnici a z posledních sil se dotrmácejí k tamní hospodě.
Místní sedláci a dřevorubci pějí oslavnou píseň na česnek. To podivínského Abronsia
utvrdí v tom, že jsou svému cíli na dosah. Obyvatelé vesnice však popírají, že by v okolí
nějaký zámek, natož jako sídlo upírů, vůbec existoval. …
Více informací na http://plesupiru.cz/
Obsazení: Hrabě Von KROLOCK - Marian VOJTKO / Bohuš MATUŠ
SARAH - Natalie GROSSOVÁ / Michaela GEMROTOVÁ / Veronika STÝBLOVÁ - und.
ALFRED - Michal BRAGAGNOLO / Lukáš RANDÁK / Jakub HÜBNER - und.
prof. ABRONSIUS - Pavel VÍTEK / Petr MATUSZEK / Jan URBAN
HERBERT - Tomáš VANĚK / Laco HUDEC-ŠUBRT
MAGDA - Michaela NOSKOVÁ / Elis OCHMANOVÁ
CHAGAL - Jiří ZONYGA / Bronislav KOTIŠ
REBECCA - Magda MALÁ / Renáta PODLIPSKÁ
KOUKOL - Jindřich NOVÁČEK / Tomáš KOBR
TANEČNÍ SOLO - QAŠA / Martin CÍSARZ / Johana HÁJKOVÁ / Jan DĚDEK
Více informací na http://plesupiru.cz/

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
vstoupili jsme do nového roku a my Vám přejeme spoustu příjemných chvil s vašimi
nejbližšími, málo starostí a hlavně to nejdůležitější: hodně zdraví.
Zdraví je i tématem první přednášky, kterou jsme pro Vás v letošním roce připravily.
Zveme na ni především ženy, protože budeme mluvit o rakovině prsu. Lektorkou
přednášky bude vyléčená onkologická pacientka s certifikátem edukátorky pravidelně
proškolovaná odborníky z Asociace mamodiagnostiků ČR. Součástí přednášky bude
nejen předání osobních zkušeností s nemocí, ale i informace o prevenci nebo nácvik
samovyšetřování na modelu lidského těla. Neostýchejte se a přijďte si všechno
poslechnout v pondělí 16. ledna 2017 v 16.30 hodin.
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Z nových knih:
Vondruška Vlastimil – Letopisy královské komory; Jáchymovští démoni
Mladý rytíř Jiří Adam z Dobronína se stane písařem Královské komory a jeho úkolem
je dohlížet na pořádek v Údolí svatého Jáchyma, kde se podařilo nalézt stříbro. Krátce
po jeho příjezdu do osady dojde k vraždě šenkýře Margolda. Zdá se, že jde o banální zločin.
Historická detektivka.
Rehn Heidi – Čarodějnické zlato
Německo deset let po třicetileté válce. Bývalá vojenská felčarka Magdalena by mohla
vést se svým milovaným Erikem šťastný život ve Franfurktu nad Mohanem, kde se etabloval
jako významný kupec. Náhodou se ale dozvídá, že jí manžel zatajil to, co se stalo s její
rodinou v Königsbergu. Založila snad svoje štěstí na lži?
Diamantová Anita – Červený stan
Uhrančivý román Anity Diamantové, odbornice na židovské rituály, nás uvádí do života
rozsáhlé rodiny patriarchy Jákoba, která čítá dvě manželky a dvě konkubíny, dvanáct synů
a jedinou dceru Dínu. Dína líčí svou zkušenost s krutou morálkou vlastního kmene. Syrové
erotické drama o lásce, zradě a ženské touze.
Ahernová Cecílie - Sběratel skleněnek
Co kdybyste měli jen jeden den na to, abyste zjistili, kým jste doopravdy byli? Když
Sabrina Boggs narazí na tajuplnou věc svého otce, objeví pravdu, které nemůže uvěřit.
Známý muž, se kterým vyrůstala, je náhle cizí. Provokativní román o tom, jak i naše
nejobyčejnější rozhodnutí mohou mít nedozírné následky.
Bauer Jan – Klasikové v nedbalkách
Slavná jména české kultury 19. století jako Mácha, Tyl, Němcová, Smetana jsou pro
mnohé z nás takřka posvátnými nedotknutelnými ikonami. Spisovatel Jan Bauer se na ně
pokusil podívat z té druhé stránky. Ukazuje je jako lidi z masa a kostí i s jejich neřestmi
a nedostatky.
Sieberová Jana – Hospic
Silný a inspirující příběh zdravotní sestry, která se vzdala kariéry na špičkovém
klinickém pracovišti a bez koruny v kapse se pustila do budování mobilního hospice.
Připravujeme:
16. 1. 2017 v 16.30 hodin
Únor 2017 			
			

Přednáška se zaměřením na prevenci rakoviny prsu
Mozkohračky pro seniory
Mozkohračky pro rodiče s dětmi
Pracovnice knihovny

Advent a Vánoce 2016 Jemnických hvězdiček
Dětský sbor Jemnické hvězdičky od 1. září 2016 začal pravidelně každý čtvrtek v učebně
č. 4 v budově Základní umělecké školy v Jemnici zkoušet skladby a písně na adventní
a vánoční koncerty, které byly pořádány ve spolupráci s městem Jemnice, Základní
uměleckou školou Moravské Budějovice - pobočka Jemnice, místní farností a dalšími.
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První skladby byly určeny pro Adventní koncert v Jemnici, který se uskutečnil v neděli
27. 11. 2016 v kostele sv. Stanislava. Jednalo se o barokní písně z české tvorby – Maria
blahoslavená A. V. Michny z Otradovic a Raduj se všechno stvoření K. V. H. Rovenského.
K nim jsme později přiřadili ještě adventní píseň „Svíčku zapálíme znovu“. Vše pak zaznělo
na zmíněném koncertu. Jednalo se o naše první samostatné veřejné vystoupení.
Druhý koncert nesl název Mikulášský, neboť se uskutečnil přímo v den sv. Mikuláše,
tedy 6. 12., v sále ZUŠ v Jemnici. Jemnické hvězdičky tento koncert zahájily písněmi Ária
v úpr. J. Hofbauera a písní Bim, bam. I když se jednalo již o druhý koncert, přece jednu
prvotinu měl. Poprvé zpívaly Jemnické hvězdičky ve společném sborovém úboru, které
opatřila paní Tomešová. Děkujeme.
Po těchto koncertech následovaly dva první výjezdy mimo Jemnici. V sobotu 10.
12. zazněly úvodní tři písně v Jevišovicích na Adventním koncertu, v neděli 11. 12. pak
společně se sborem Kapky na Adventním koncertu v Moravských Budějovicích. Oba
koncerty byly pořádány ve spolupráci s místními farnostmi, městy a Základní uměleckou
školou Moravské Budějovice.
Jemnické hvězdičky nemohly chybět ani na druhém Adventním koncertu v Jemnici, který
se uskutečnil ve čtvrtek 15. 12. v kině, na kterém vystoupili vedle Jemnických hvězdiček také
žáci ZUŠ a Kabátovo kvarteto. I tento koncert byl zahájen Árií a písní Bim bam.
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Jemnické hvězdičky nezahálely ani během samotných Vánoc. Zúčastnily se Vánočního
setkání na náměstí 25. 12. 2016 od 15 hodin, v jejichž podání jste si mohli poslechnout
vánoční písně a pásmo koled.
Závěrem je potřeba poděkovat všem zpěvákům za aktivní přípravu a nastudování
repertoáru, jejich rodičům za podporu a pomoc (zvláště p. Brusové s lampičkami a hlídáním),
posluchačům, kteří přišli na koncert i Vám, kteří jste tyto řádky dočetli až sem. A pokud
jste naše vystoupení nestihli, máte možnost si naše vystoupení poslechnout na nových
stránkách sboru Jemnické hvězdičky: https://sites.google.com/site/jemnickehvezdicky/
fotogalerie-videa. Srdečně Vás také zveme v sobotu 7. 1. 2017 na Tříkrálový koncert
do sálu Kulturního domu v Jemnici, který začne v 16 hodin. I zde tyto koledy a vánoční
písně zazní.
Pokud je mezi vámi někdo, kdo rád zpívá a chtěl by se k nám připojit, může se
přihlásit během měsíce ledna 2017 každý čtvrtek od 13 do 17 hodin v budově ZUŠ
v Jemnici na č. 4, mailem hofbauer@zusmbud.cz nebo na telefonním čísle 607 513 425.
Josef Hofbauer, sbormistr

Zabijačkové hody
Vážení spoluobčané,
Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici by chtělo tímto vyjádřit poděkování za podporu
akce, která se konala dne 26. 11. 2016 na dopravním hřišti u budovy Junáka pod
názvem „Zabijačkové hody“ a která byla naším sdružením uspořádána. Děkujeme všem
návštěvníkům, kteří se přišli ve velkém počtu podívat a ochutnat produkty z nabízeného
občerstvení, popřípadě se i zajímat o naše názory, postoje a plány. Dále bychom chtěli
poděkovat vedení města za bezplatnou výpůjčku těchto prostor a pracovníkům firmy
Roaktiv s.r.o. - řeznictví a uzenářství U Víta a panu Václavu Pechovi osobně za zajištění
celé akce po gastronomické stránce. Těšíme se, že se na podobných akcích opět potkáme.
Přejeme všem hodně zdraví, klidu a porozumění do nového roku.
Za Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici
Ing. Jiří Kopr - předseda

Jemnické mažoretky
Dovolte mi ohlédnout se za rokem 2016, ve kterém se jemnickým mažoretkám povedlo
opravdu hodně.
Během roku se zúčastnily spousty soutěží, dovezly si velký počet medailí a probojovaly
se až na Mistrovství Evropy, které se konalo v Maďarsku ve městě Siofók.
Mažoretky, jejich vedoucí i trenérky, celé léto pilně trénovaly mini formace, velké
formace i defilé. Na soutěži pak zabojovaly, nutno říci, že ve velké konkurenci, jen z ČR
zde bylo 7 měst: Naše Hvězdičky si dovezly páté místo za mini formaci, velkou formaci
i defilé. Skupina Lollipops pak páté místo za velkou formaci a defilé. Nejlépe však dopadla
naše nejmenší Sluníčka, která si z Mistrovství Evropy odvezla 1. místo za velkou formaci
a stala se tak mistryněmi Evropy v této kategorii.
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Pro nás, rodiče a zároveň fanoušky, to byl nezapomenutelný zážitek, který si ve svých
srdcích uchováme navždy. Proto si myslím, že za tento úspěch a reprezentaci, nejen
královského města Jemnice, ale i celé České republiky si naše děvčata zaslouží více, než
jen náš obdiv a zároveň i náš velký dík.
Neméně důležité dík patří i Renatě Matějkové, Emílii Linduškové, Markétě Matějkové,
Sáře Linduškové a Denise Abrhámové, a to nejen za všechen volný čas, který děvčatům
věnují, ale i za jejich trpělivost, práci a snahu, nejen při vytváření zázemí pro naše mažoretky
na ME, ale i za opět vydařenou akci Soutěž o Májovou korunku, která se v Jemnici koná už
několik let a těší se čím dál větší celorepublikové přízni.
Poděkování patří i našim sponzorům.
Do dalšího roku všem přeji další úspěchy a neutuchající radost ze sportu mažoretek.
za maminky mažoretek Jana Nápravníková

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Starý rok už je za námi,
jak se vyvedl, to už víme všichni sami.
Na řadě je další rok 2017.
Lidé se objímají,
ruce si podávají,
zdraví a spokojenost si přejí.
Tak ať je, ten Nový rok veselý,
ať se nám všem daří
a i nějaké to přání se vyplní.
Marie Čurdová
LEDEN 2017
Tak nám začal další rok
a co nás asi čeká?
Někdo se tomu zasměje,
jiný se toho leká.
Vánoce už jsou za námi,
na návštěvu si přišli popovídat
naši přátelé a známí.
Dárečky máme rozbalené,
pyžama a svetry na těle vyzkoušené.
Jenom ten sníh nám tady chybí
a bílá zimní krajina,
jak bývala za našeho mládí,
moc hezky se na to vzpomíná.
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Na plesy se těší starší i mladí,
hudba svoje nástroje ladí,
ale ten zážitek, přátelé milí,
bude Vás provázet ještě dlouhou chvíli.
Do celého dalšího roku
přeji od všeho trochu, zdraví, štěstí,
ať nikdo není sám svojí vlastní vinou,
jako strom na rozcestí.
Také se zbavme vzpomínek,
které nestojí za to,
úsměv a dobrá nálada
je skvělý recept na to.
Marie Prknová, členka klubu ZTP

Vzpomínka
Dne 26. prosince 2016
uplynulo 13 let od úmrtí tatínka a dědečka
pana Juraje Harčára
a
dne 2. ledna 2017
4 roky od úmrtí maminky a babičky
paní Drahomíry Harčárové
Stále vzpomínáme
Rodina Hartmanova

Vzpomínka
Dne 20. ledna 2017
uplyne 27 let od smrti
Toníka Řepy z Jemnice
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
Za tichou vzpomínku děkuje maminka
a sestra Šárka s rodinou
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Výsledky Vánočního volejbalu smíšených dvojic 17. 12. 2016
Turnaje se zúčastnilo 9 dvojic, z toho 2 dvojice děvčat. Po odehrání skupin došlo
k rozdělení dvojic o 1. až 4. místo, a 5. až 9. místo.
Ve skupině o 1. až 4. místo došlo v posledním zápase ke zranění hráče, došlo k dohodě
hrajících dvojic o společném 1. místě.
1. - 2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo

Kovář Ondřej - Chromá Veronika, Svítil Radek - Marková Ilona
Mocharová Iveta, Kovářová Katka
Tesař Radek, Krajíčková Katka
Šprincl Marek, Kročová Miluška
Šestáková Sára, Jindrová Katka
Cechová Iva, Vaněk Michal
Satrapová Nela, Svobodová Lucka
Kincl Pavel, Bastlová Vendula

Poděkování patří všem soutěžícím za převedené výkony, základní škole za zapůjčení
tělocvičny, městu Jemnice za finanční podporu.
Organizátor turnaje Ivan Chvojka

Kulturní kalendář
Mladoňovice
14. 1. 2017
4. 2. 2017

Ples ČČK - hraje Stonožka, kulturní dům od 20.00 hodin
Ples SDH - hrají Kalíšci, kulturní dům od 20.00 hodin

Slavíkovice
7. 2. 2017

Ples MS Mladoňovice, začátek 20.00 hodin, KD Slavíkovice
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Třebětice
14. 1. 2017
18. 2. 2017
25. 2. 2017
26. 2. 2017

Myslivecký ples – hrají Kalíšci, kulturní dům od 20.00 hodin
Hasičský ples – hraje Stonožka,
kulturní dům od 20.00 hodin
Masopustní průvod po vsi, sraz u kulturního domu v 10.00 hodin
Dětský karneval – hraje Stonožka, kulturní dům od 13.00 hodin

Radotice
4. 2. 2017
20.00 hodin
		
		

9. fotbalový ples TJ družstevníku Radotice, z.s.
- hraje kapela Family, bohatá tombola
- KD Radotice, vstupné 80,- Kč
- předprodej místenek 27. a 29. 1. 2017 v 19.00 hodin v KD v Radoticích

Uherčice
3. 2. 2017
18. 2. 2017

Obecní ples, hraje skupina Credit
Masopust

Třebelovice
14. 1. 2017
21. 1. 2017
18. 2. 2017
26. 2. 2017

Hasičský ples – hraje ROOKIES, kulturní dům Třebelovice
Myslivecký ples – hraje KLAXON, kulturní dům Třebelovice
Sportovní ples – hraje CREDIT, kulturní dům Třebelovice
Masopustní průvod

Pálovice
18. 2. 2017
25. 2. 2017

Masopustní průvod
Maškarní ples, KD Pálovice

Panenská
25. 2. 2017

Masopustní průvod obcí

Kostníky
7. 1. 2017
14. 1. 2017
25. 2. 2017

Tříkrálová sbírka
Společenský ples SDH, kulturní dům
Masopust
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Radotice
Komplexní je to, co…?
Označení, které se svým významem nabízí, odlišné v mnoha činnostech a pocitech
našeho vnímáni. Komplexně se nám toho podařilo mnoho vykonat k lepšímu, ale
na druhé straně také uvést zcela zbytečně do rozvalin jen proto, že nadšení a vidina
laciných zdrojů byla svádivá.
Dnešní pětatřicátníci si s nelibostí připomínají, jak s nimi mámy, mnohdy ještě
před rozedněním, spěchaly do jeslí, či školky, kde je odložily, aby mohly nastoupit
do zaměstnání. Porevoluční vývoj toto označil skoro jako týrání a tato zařízení rušil
v nových poměrech jako nadbytečná. Prý nebudou potřebná a výhodně byla nabízena
k různému využití. Racionalita chápání mnohých vlivných byla bezbřehá.
Ti nejzapšklejší ke všemu minulému prohlašovali, že tyto způsoby přístupu k dětem
za nedůstojné a nám, dospělým, že se vrátí v podobě domovinek a domovů důchodců
jako odkladiště v nemohoucnosti za toto všechno.
Jaká je realita? Vývoj ukázal, že tato pečovatelská působiště jsou skutečností
a nezřídka i výhodným podnikatelským artiklem, řadě potřebných nedostupná.
Zákonem stanovená předškolní výchova si školky opět žádá, obce však potřebné zdroje
na jejich zbudování nemají. Potřeba odložení dítěte do péče po dobu zaměstnání matky
je opět nastolena, pokud se nedá zajistit v rámci rodiny, službou pečovatelek se jejich
nákladovost komplikuje, až k úvaze, zda za podmínek takového zázemí pracovat vůbec.
Podobně se nám podařila téměř komplexní degradace učilišť dělnických profesí
a učňovského školství. Budoucnost jsme měli plně v rukou, kvalifikovaných lidí
po kolabujících fabrikách zde bylo plno. To byla i naše deviza k lákání nových
zahraničních investorů, kteří tento poklad doma draze platili a zde se nabízel zcela
zdarma, jen za cenu použití, naše naivita jim nahrála natolik, že s námi i tak jednali.
Mnozí z nich přišli, využili, pominula-li výhodnost, přesunuli se dále do podobných
rájů. Stratégové plánující budoucnost se jaksi zahleděli převážně jen na politickou
orientaci a méně na hospodářskou. Čas však plyne neúprosně všem, mistři řemesel se
pomalu ztráceli na odpočinek a noví se jaksi ještě rodit nezačali.
Naši podnikatelé, kteří se zde za tu dobu rozrostli, získali trhy, nyní tento problém řeší.
Pracovní úřady mající za zády frontu nepoužitelných i neochotných nezaměstnaných,
lákají do země kvalifikované cizince, aby národní produkt nepoklesl a neohrozil
stabilitu hospodářskou. Stratégové však za svá dřívější rozhodnutí nestrádají, v oázách
klidu a pokoje si užívají blaha na výsluní.
Nemalé počty lidí na všech úrovních mají pak z těch následků komplexy, s kterými
si nevědí rady. Na začátku toho všeho byla i rozhodnutí cílevědomá a ekonomicky
podložená.
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Obce dostaly bezplatně od státu akcie energetických společností v dobré víře,
že budou moci ovlivňovat jejich hospodaření. Jenže, jak už to chodí, vidina levně
získaných peněz sehrála opět svoji roli. Z pozadí se vynořovali zájemci nejasného
původu o získání těchto akcií, i když to zákony v té době neumožňovaly. Smlouvy
o smlouvách budoucích, které se na to uzavíraly, věštily, že i zákonodárci podlehnou
tomuto tlaku a navíc sankcemi, v případě odstupu od smluv, byly tyto pro menší obce
likvidační, práva tak byla komplexně přenechána těm, co si s nimi rady věděli.
To zažíváme dnes a denně všichni, co otočíme vypínačem či ventilem hořáku. Česká
povaha stále staví dům, ve kterém bychom měli jednou spokojeně žít, jaký asi na něj
musí být pohled z vnějšku, když co čtyři roky se mění projekce nástavby podlaží.
Komplex mám a nebudu jediný i s komplexní pozemkovou úpravou, která podobně
jako v okolních obcích proběhla.
Nějak nemohu pochopit, že po více jak šesti letech nebylo ze staveb souvisejících
s úpravou provedeno vůbec nic. Naopak v sousední obci, kde pozemková úprava
proběhla později, se stavby již budují.
Vinil jsem za tento stav zastupitelstvo z nečinnosti a nezájmu. Byla mně umožněna
účast na jednání obce s pracovníky pozemkového úřadu, kde jsem své námitky
proti tomuto stavu vznesl, včetně protekcionářských priorit. Toto mně bylo, nepříliš
přesvědčivě, vyvraceno.
Přislíbeno bylo zahájení jedné stavby a projektové přípravy další. V jakém stavu
je projekce, nevím, žádná stavba však zahájena není. Potvrzuje se moje domněnka, že
na tyto orgány se musí tvrdě a jejich výmluvy na nedostatek zdrojů nebrat na zřetel.
Mají si zahájit tolik akcí, které jsou schopni komplexně dokončit.
Pokud jim šlo jen o fyzickou inventarizaci skutečností, pod rouškou pozemkových
úprav, dala se pořídit mnohem levněji. Vina na straně zastupitelstva je, že se tvrdě
nechová. Tento způsob se zdá jediný možný, jak přimět zodpovědný orgán k plnění
svých povinností. Tak daleko jsme to dopracovali.
Při hodnocení úspěšnosti výsledku krajských voleb panem hejtmanem, jsem
postrádal zmínky o těchto a dalších problémech včetně cest, které jsou na samé výspě
teritoria, jež rovněž spravuje. Budu potěšen, pokud se k mé informaci v listech dočte,
já tak u jeho slov v listech činím. Komplexní, ať skutečně nic nepostrádá a komplexy
ať se nám vyhýbají.

Blahopřejeme jubilantům:
Janda Bohumír
Malá Marie

92 roků
70 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice
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Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. ledna 2017. Zdůrazňuji, že
ty příspěvky, které dostaneme až po určeném termínu, budou otištěny
v dalším čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu
kultura@mesto-jemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo do Turistického informačního centra Jemnice.
Bc. Zdeněk Hopian

Inzerce
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Obrazový seriál

Jemnice - záplavy v Želetavské ulici

Jemnice - Želetavka Na Podolí
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