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Připravujeme na březen - více v rubrice Kulturní a společenský přehled
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Únorovému úplňku
Opět hledíš na náš dvůr
v tuto zimní noc.
Do mé únavy a chmur
přišels na pomoc.
Pelíšku bych rád se vzdal,
do noci šel ven.
Kéž bych tě tak vystřídal
a mohl do oken
zářit z modré temnoty.
Bohužel však vím,
že tak krásně jako ty
svítit neumím.
Milan Růžička
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané.
Konečně jsme se letos dočkali opravdové zimy, po které většina z nás toužila. Pravda,
někteří z nostalgie, jiní, např. zemědělci, z ryze praktických důvodů. Zimní období
však po nás vyžaduje větší vzájemnou ohleduplnost, předvídavost a opatrnost spojenou
s nepřeceňováním vlastních sil. Musíme si uvědomit, že někdy není možné, aby hned v šest
nebo sedm hodin ráno byly silnice a chodníky bez problémů schůdné. Že prohrnout silnici,
pokud jsou na ní zaparkovaná auta, je někdy téměř nemožné, že ne všechny chodníky je
možné strojně, tedy rychle, ošetřit, třeba kvůli „mému“ autu nebo jiné překážce, to je snad
jasné každému. Vážím si lidí, kteří toto chápou a podle svých možností pomáhají s údržbou
chodníků, protože to je normální a protože to považují trochu za svoji vizitku. Za to jim
upřímně děkuji.
V letošním roce 2017 nás čeká opět řada realizací projektů, jejichž příprava proběhla
v letech minulých. Nejprve se začne s odstraněním dřevin v souvislostí s regenerací parku
– arboreta, kde je vybrán dodavatel firma Vykrut zahradní služby, a. s. Projekt za cca
5,5 mil Kč s dotačním podílem 60 % by měl být dokončen v červnu letošního roku.
Pokračovat bude zateplení staré budovy ZŠ s dotací z Operačního programu životní
prostředí za bezmála 7 mil. Kč.
V souvislosti s prodejem pozemku firmě DETAIL Plus, s. r. o. musíme začít
s vybudováním a rekonstrukcí IS v objektu bývalého autoparku. Připravuje se projekt
a na výstavbu budou použity finance z prodeje pozemku. Hlavní část stavby bude provedena
v tomto roce, pokračovat se bude v roce následujícím. V lokalitě u Černého mostu bude
provedeno připojení na městskou ČOV výtlakem přes řeku Želetavku. Bude nahrazena
současná čistírna, která již nevyhovuje. Projekt neřeší kanalizační síť v areálu, její případná
rekonstrukce je záležitostí místních firem.
Je zpracován projekt na opravu odvodnění hlavního vstupu na hřbitov a předpokládáme
úpravu zadláždění této části. Zároveň začínáme jednání s církví o směně části pozemku
v jejím vlastnictví, kterou potřebujeme k vybudování vyhovujícího parkoviště.
Rozhodně budeme čerpat z „programu regenerace“, především na opravy městských
hradeb. Rovněž z Programu záchrany arch. dědictví pokračuje oprava krovů a střechy
zámku. V obou případech se objem prací bude odvíjet od velikosti dotace.
Za důležité považujeme dokončení oprav chodníků a veřejných ploch v oblasti
křižovatky na ulici Tyršova včetně úpravy zeleně tak, aby vzniklo prostředí příjemné pro
Vás, místní občany i pro návštěvníky města.
Samostatnou kapitolou jsou projekty na revitalizaci sídlišť U Víta a Větrná s rozšířeným
parkováním a rekonstrukci víceúčelové vodní nádrže na koupaliště s biologickou úpravou
vody. Na tyto akce neexistuje národní dotační titul. Proto jsme zvolili možnost čerpat
prostředky přímo z EU. Je to složitější na administraci žádosti, ale příznivější z hlediska
uznatelnosti nákladů. Projekty jsou pojaty komplexně, tj. řeší se stavební úpravy,
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osvětlení, zeleň, u koupaliště úprava bazénu, vodní atrakce, kanalizace a zázemí s úpravou
vody. Výše dotace bude předmětem soutěže a po prvním kole je střízlivě odhadována na 50
- 60 %. Celkové realizační náklady jsou na základě projektové dokumentace 42 mil Kč.
Zatím nelze uvést více, protože ta důležitější část vyřizování je před námi a probíhá.
Na závěr bych se rád zmínil o důležité personální změně, která proběhla začátkem roku.
Do důchodu odchází vedoucí odboru investic ing. Světlana Kubíčková. Chci jí touto cestou
poděkovat za dlouholetou práci pro město. Na této pozici není možné chovat se pouze jako
úředník, i když je to v dnešní době obzvláště důležité. Člověk zde musí mít něco navíc.
Musí mít vřelý vztah k městu, musí s ním žít, cítit co je třeba a udělat pro to maximum.
Navíc musí občas vyřešit řadu střetů tak, aby došlo k dohodě obou stran. Myslím, že za to
mohu paní Kubíčkové ještě jednou poděkovat. Na její místo nastoupil ing. Zdeněk Šálek,
který prošel úspěšně výběrovým řízením. Přeji jemu i nám, aby se zapracoval co nejrychleji
a stal se tak platným členem týmu.
Ing. Miloslav nevěčný, starosta města Jemnice

Postřehy z radnice

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás v tomto článku seznámil blíže s proběhlými
investicemi, které město Jemnice uskutečnilo v roce 2016.
Některé z nich byly pokračováním investičních akcí z roku
2015, ale následné úpravy, zejména povrchů po rekonstrukcích
vodovodů a kanalizací, se „přehouply“ do roku loňského
a s některými budeme pokračovat i v roce letošním.
S konkrétním výhledem na rok 2017 Vás seznámil ve svém
článku pan starosta Ing. Nevěčný.
Důležitou otázkou pro zdárné provedení jakékoliv
investice jsou lidé. Na počátku všeho je projektant, který
vytvoří různé stupně projektové dokumentace. Kvalitních
projektantů je celá řada, poslední dobou se však potýkáme s jejich značnou vytížeností.
Důležitým článkem je pak technický dozor investora, což je člověk, který v průběhu
realizace dohlíží na to, aby provedená investice byla v souladu s projektovou dokumentací,
hlídá rozpočet a pečlivě zkoumá případná navýšení ceny (tzv. vícepráce). Technický dozor
investora společně s pracovníky odboru investic a vedením města dokáže na stavbě ušetřit
nemalé finanční prostředky.
Narazil jsem na pracovníky odboru investic. Zde bych rád poděkoval za práci vedoucí
odboru investic Ing. Světlaně Kubíčkové, která odchází na zasloužený odpočinek. Kromě
notné řádky investičních akcí, na kterých paní inženýrka pracovala, je nutné vyzdvihnout
její velké zásluhy při obnově kostela sv. Víta. Etapové práce probíhaly téměř deset let
a ne vždy to bylo jednoduché, zejména pak vyhovět všem požadavkům města, památkářů,
církve a mnoha dalších zainteresovaných lidí.
Na funkci vedoucí odboru investic nastoupil pan Ing. Zdeněk Šálek. Novému kolegovi
bych rád popřál hodně pracovních úspěchů a trpělivosti, která je u všech projektů nezbytná.
Osobně jako velké plus spatřuji v tom, že pan Ing. Šálek má zkušenosti z komunální
politiky, což se na jeho pozici vždy hodí.
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Zpět ale k proběhlým investicím. V návaznosti na parčík na bývalém „PS útvaru“
(některými nazývaným „Rohlík“) došlo k zušlechtění další plochy prostoru. V části, která
má sloužit především jako cvičné hřiště pro hasiče došlo, k likvidaci plevele a následnému
osetí travou. Věřím, že našim hasičům bude prostor sloužit k jejich spokojenosti.
Pro hasiče a tím i pro nás všechny padla na úrodnou půdu investice 2,258 mil. Kč
na repasi cisternové automobilové stříkačky. Po drobných peripetiích se vše dotáhlo
do zdárného konce.
Částku 429 tis. Kč si vyžádalo nové osvětlení pod hradbami (býv. knihovnou). Pro
dalších 620 tis. sáhlo město do své kapsy kvůli rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici
Lípová. Zhotovitelem výše zmíněných prací byla naše servisní organizace Správa majetku
města, s. r. o.
O rekonstrukci fasády bývalé zámecké sýpky (dnešního DDM) se postarala Jemnická
stavba, a. s. I přesto, že jsme na práce čerpali dotaci z Programu regenerace městské
památkové zóny, musel rozpočet počítat s vlastní spoluúčastí v částce 800 tis. Kč.
O dětském hřišti v Podolí jsem Vás již informoval, snad dlužíme jen částku 200 tis.
Kč, která byla pro tento prostor vyčleněna. Na jaře budeme dále pokračovat s vytvořením
pískoviště, oplocením a nezbytným mobiliářem. Tzv. workoutový prvek je navržen tak, aby
mohlo (v případě zájmu mládeže) dojít k jeho rozšíření. V roce 2016 vyrostlo nové dětské
hřiště v místní části Louka v částce 130 tis. Kč.
Toliko omílanou investicí města bylo parkoviště v ulici Budějovická. Nejen 680 tis.
Kč vynaložených na parkoviště jako takové, ale především v návaznosti na krajskou akci
rekonstrukce křižovatky a vozovky bylo rozpočtováno dalších 1,3 mil. Kč na rekonstrukci
chodníků od potravin pana Chalupy až po křižovatku s ulicí Lípová. Nezapomeneme ani
na protější stranu komunikace, práce v předláždění chodníků se budou týkat chodníku
od nového parkoviště až k DDM.
K rekonstrukci kanalizace je třeba poznamenat, že z rozpočtu formou investičního
příspěvku odešla částka 900 tis. Kč (a to především díky dotaci Operačního programu
životního prostředí a příspěvku ze strany svazku Vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči),
celkový objem investovaných prostředků byl více jak 29 mil. Kč. Větším zásahem
do rozpočtu města byly investice do celoplošných zapravení. Po rek. kanalizace se počítá
pouze se zapravením rýhy po výkopu. Zbytek plochy a její renovace není dotován. Proto
město Jemnice použilo 3,5 mil Kč na asfalty a předláždění centra města. Mimochodem,
v předláždění budeme dále pokračovat před restaurací U Krále Jana a Českou spořitelnou.
Lokální opravy si zaslouží příjezdová komunikace do centra města. Práce budou pokračovat
i na Malé brance, kde podle architektonického návrhu změní celé prostranství svůj vzhled
- dle ohlasů věříme, že k lepšímu.
Oprava historické (bez nadsázky) kanalizace v „Myší díře“ vyšla na 280 tis. Kč.
Nedotovanou, ale nutnou rekonstrukci potřebovala dešťová kanalizace pod předlážděným
chodníkem v ulici Husova, a to v částce 357 tis. Kč. Do kanalizační přípojky Základní školy
v Jemnici jsme investovali 250 tis. Kč.
K dokončení retenční nádrže Na Předlískách došlo za 223 tis. Kč.
V roce 2016 dobíhala, zejména pak účetně, kompletní revitalizace zámeckého parku
a vyšla na 12 mil. Kč (s DPH). V tomto případě jsme byli úspěšní se žádostí o dotační
titul, spoluúčast města Jemnice tak činila „pouhých“ 2,5 mil. Kč. Mimochodem, občas
slýchám - už se na tu zeleň vykašlete a pojďme ty peníze dávat někam jinam. Ano, tento
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argument je silný ovšem do doby, než neudržovaná zeleň (dřeviny) zapříčiní nějaké neštěstí.
To nesmíme dopustit! Z těchto důvodů pak dochází taktéž k drobnějším zásahům do zeleně,
například na Větrném kopci či Horních a Dolních valech.
Po revitalizaci dřevin v parku je třeba pokračovat dál s obnovením cest a instalací
mobiliáře. V roce 2016 se do cestní sítě (v závislosti na dotaci Kraje Vysočina) investovalo
750 tis. Kč s tím, že etapově budeme pokračovat i v dalších letech.
Vážení spoluobčané, investic a oprav proběhlo ještě mnohem více, ale nebudu Vás
zatěžovat s drobnějšími akcemi. Koneckonců je vidíte a budete mít možnost vidět při
procházkách naší Jemnicí.
Připravenému štěstí přeje, a tak bylo investováno celkem 1,4 mil. Kč do projektové
dokumentace na budoucí akce (digitální zaměření zámeckých budov, chodník v ulici
Slavonická, přírodní koupací biotop, odvodnění a předláždění hřbitova, rekonstrukce
chodníků a veřejných prostranství v Podolí, revitalizace sídliště U Víta, revitalizace sídliště
Větrný kopec, parkoviště v ulici Polická, odvedení dešťových vod z autoparku a revitalizace
Arboreta).
Závěrem mého článku si dovolím opět zveřejnit kontakty, na kterých mne můžete
zastihnout. E-mail: mistostarosta@mesto-jemnice.cz, telefon:775 394 944 či přímo
na osobní schůzce.
Přeji Vám, ať Vám (nám) přechází mráz po zádech pouze vlivem letošní vydařené
zimy.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Jen tak na vysvětlenou
Jemnické listy slouží pro informovanost nejen občanům města Jemnice, ale odebírají si je
i některé obce Jemnického mikroregionu a zájem projevují též příležitostní návštěvníci našeho
města. Jemnické listy vychází měsíčně v nákladu 2 200 kusů a město stojí cca 300 000,Kč ročně, do jemnických domácností jsou roznášeny zdarma. Někdo namítne, že v listinné
podobě jsou zbytečné, že by stačila elektronická podoba na internetových stránkách města,
jiní se na ně těší a archivují. Je neoddiskutovatelnou pravdou, že úroveň Jemnických listů
bude záviset na jednotlivých článcích od různých přispěvovatelů. V listech je možné vyjádřit
své názory, postoje, postřehy a pravdivě informovat o dění ve městě. To vše pochopitelně
v mezích slušnosti. Je třeba si uvědomit, že každé periodikum se významnou měrou podílí
na tvorbě veřejného mínění. Místa v listech není nadbytek a redakční rada musí občas
rozhodnout, co do listů dát nyní, co posunout do dalších čísel a co odložit. Nehledejme v tom
však sebemenší špatný záměr nebo náznak cenzury, které nejsou. Předpokládám, že většina
přispěvovatelů a čtenářů musí pochopit, že ne vše se dá vždy otisknout. Štvavý a neslušný
obsah ani vyřizování osobních účtů nepatří do žádných tiskovin.
Ne, nebudu se vyjadřovat k obsazování a rozhodování orgánů města, ať již to je rada
města, komise a výbory. To jsou někdy i politická rozhodnutí. Tyto orgány následně schvalují,
nebo dávají doporučení, jak naložit s některými dokumenty, nebo jak dále postupovat. Tak
je to i s neustále zmiňovanými Pravidly pro vydávání Jemnických listů a Strategickým
plánem rozvoje města Jemnice. Pokud radniční koalice o něčem rozhodne, je to její plná
zodpovědnost. A pokud se to občanům - voličům nelíbí, můžou jedenkrát za čtyři roky při
komunálních volbách udělat změnu. Současná koalice se stane opozicí a naopak.
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O to více mi vadí, že v některých příspěvcích posledních vydání listů se objevují
články, které uvádějí zavádějící informace, polopravdy, ale vždy za to může radnice.
A pod tímto pojmem si asi většina čtenářů vždy představí pracovníky městského úřadu.
Uvedu jen dva poslední případy, kdy je zpochybňována a napadaná práce pracovníků
Městského úřadu v Jemnici, jejichž práce si vážím a mohu konstatovat, že za mého
sedmnáctiletého působení na radnici by se stížnosti na ně daly spočítat na prstech jedné
ruky.
V deníku jemnického podnikatele je kritizovaná práce a činnost při rekonstrukci
křižovatky ulic Znojemská a Tyršova. Pisatel pravdivě uvádí, že výstavbu provádí
Kraj Vysočina, ten byl i investorem stavby. O tom píše i starosta města. Město pouze
využilo situaci a navrhlo spojit rekonstrukci křižovatky s předlážděním přilehlých
chodníků a zřídit na nevyužitém pozemku parkoviště pro 9 automobilů, které by
odlehčilo kapacitu parkoviště stávajícího. Pro město to znamenalo finanční náklad
ve výši 687 000,- Kč. To byla ta zmiňovaná účast. Povinnost komunikovat s firmami
a podniky sídlící v blízkosti křižovatky o době délky trvání uzavírky měla zhotovitelská
firma, která rekonstrukci prováděla. Ostatně je to i v zápise z kontrolního dnu z 26. 10.
2016. A neotevření silnice z důvodu jakéhosi kolaudačního rozhodnutí? Předpokládám,
že pisatel myslel nedodání z jemnického úřadu, je nepravdivé. Ba naopak, pracovnice
odboru investic a rozvoje města společně s místostarostou ještě v pátek odpoledne
zajišťovala ve Znojmě a Třebíči razítka od institucí, které byly účastníky řízení, aby
mohlo dojít k předčasnému užívání křižovatky. A předčasné užívání stavby bylo
schváleno od 15. 11. 2016 do 31. 5. 2017. To znamená, že v současnosti nadále trvá.
Kolaudaci rekonstruované křižovatky včetně komunikace po tomhle datu provede
speciální stavební úřad z Moravských Budějovicích na základě žádosti investora.
Určitě by však listy deníčku mohl zaplnit osud nemovitosti, která se nachází blízko této
rekonstruované křižovatky a z balkónu ji roste bříza zelená a okolí zarůstá kopřivami
a bezem.
Taktéž nevím, co měl na mysli a kam mířil pisatel v článku Bilance aneb hry s nulovým
součtem, kdy se ke konci zmiňuje o prodeji stavebních parcel Na Předlískách. Cituji:
„Jak se však parcely prodávaly? To nikdo neví. Proč to nešlo jako v Dačicích? Tam
byla veřejně vyhlášena 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 žmoulající v rukách čepici a poníženě suplikovat“.
Povinnosti, které musí obce splnit při dispozici se svěřeným majetkem se řídí
zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, kdy se musí splnit požadavky procedurální
i obsahové. V nálezu Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012 sp. zn. IV.ÚS 1167/11 jsou
vymezeny nepsané principy, kdy majetkové dispozice musejí být prosty jakéhokoliv
nerovného zacházení či diskriminace, resp. nesmějí při obecném nahlížení na ně
vyvolávat jakékoliv pochybnosti o rovném a transparentním přístupu ze strany
samosprávy. Porušení tohoto požadavku vede k neplatnosti právního jednání.
Prodej pozemků Na Předlískách probíhal ve třech etapách. První do roku 1999, kdy
bylo prodáno 5 stavebních parcel, druhá v období let 2001 – 2014 s 18 parcelami, třetí
potom 2012 – 2015 s prodejem 13 stavebních parcel. Ve všech případech byl proveden
záměr prodeje, následoval zájem občanů, rozhodnutí o prodeji v zastupitelstvu města
a následoval podpis kupní smlouvy. Ne vždy byly parcely okamžitě prodány, ale kdo
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projevil zájem, bylo mu vyhověno. Nebudu čtenáře unavovat jednotlivými prodeji, ale jen
možná pro ilustraci. Prodej pozemků ve třetí etapě byl následující. Záměr prodeje pozemků
pro výstavbu rodinných domů byl schválen v zastupitelstvu města 21. 6. 2012 za částku
600,- Kč /m2 s tím, že v případě více zájemců o stejnou parcelu budou pozemky předmětem
veřejné dražby. Tyto parcely byly rychle rozebrány, prodej zájemcům byl odsouhlasen
v zastupitelstvu města 27. 9. 2012, 12. 9. 2013, 31. 10. 2013 a 13. 3. 2014. Plánovací
smlouvy týkající se výstavby inženýrských sítí byly schváleny v zastupitelstvu města
19. 12. 2013 a na většině těchto pozemků rodinné domky již stojí. Je třeba zdůraznit,
že prodej pozemků musí schválit zastupitelstvo města minimálně 11 hlasy všech
zastupitelů. Vždy všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro prodej pozemků jednotlivým
zájemcům. Včetně členů SNK. Ke komu tedy stavebníci museli jít a poníženě suplikovat,
k 21 zastupitelům? Pracovníci radnice o prodeji nemovitostí a majetku města vůbec
nerozhodují. Pamatuji si a se mnou většina mužského pohlaví dobu, kdy jsme v jedné
ze složek státu, kde zastával pisatel vysoké funkce, museli poníženě stát s čepicí
v ruce a suplikovat, abychom dostali volno k opuštění posádky, nebo dovolenku. Však
důkazem toho jsou i natočené filmy jako Poslušně hlásím s vojákem Švejkem, Černí
baroni nebo Tankový prapor.
Ing. Miloš Pacas tajemník MěÚ

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 30. listopadu 2016 (výtah z usnesení, kompletní
usnesení naleznete na internetových stránkách města Jemnice včetně zápisů ze
zasedání Zastupitelstva města Jemnice)
Rada města schválila:
- Pronájmy bytů a prodloužení nájemních smluv.
- Smlouvu o veřejných službách číslo: 30/2017 uzavřenou mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a ICOM transport, a. s.,
IČ: 46346040, se sídlem Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava.
- Ceník nájmu a služeb na veřejném pohřebišti města Jemnice platný od 1. 1. 2017.
- Smlouvu o užívání autobusových stání na autobusovém nádraží a označníků
autobusových zastávek uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem
Husova 103, 675 31 Jemnice a společností ADPL, s. r. o., IČ: 02835363, se sídlem
Dobrovodská 2284/129, 370 06 České Budějovice.Záměr pronájmu části pozemku
p.č. 706/1 kultura ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Jemnice.
- Cenovou přílohu pro rok 2017 ke smlouvě o dílo č. S00D205739 uzavřenou
mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a firmou
FCC Dačice, s. r. o., IČ: 19012161, se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice.
- Ukončení pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 2.16 v budově č.p. 2 na ulici Husova
v Jemnici (podnikatelský inkubátor), jehož nájemcem je paní Hana Kiesewetterová,
Janáčkova 760, 676 02 Moravské Budějovice. Pronájem bude ukončen dohodou ke dni
31. 12. 2016.
- Pronájem nebytových prostor - garáže na pozemku p.č. 1813/11 v areálu bývalého
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autoparku v Jemnici společnosti ROAKTIV s.r.o., IČ: 25584324, se sídlem Topolová
899, 675 31 Jemnice. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 12. 2016 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Pronájem kanceláře č. 206 v objektu č.p. 103 na ulici Husova v Jemnici Zdravotní
pojišťovně ministerstva vnitra České republiky, IČ: 47114304, se sídlem Vinohradská
2577/178, 130 00 Praha 3. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
od 1. 1. 2017 s ohledem na požadovanou dobu.
Pronájem kanceláře č. 206 v objektu č.p. 103 na ulici Husova v Jemnici Všeobecné
zdravotní pojišťovně ČR, IČ: 41197518, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
- Vinohrady. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 s ohledem
na požadovanou dobu.
Pronájem kanceláře č. 206 v objektu č.p. 103 na ulici Husova v Jemnici JUDr. Ivanu
Štanclovi, advokátovi se sídlem Komenského 1, 586 01 Jihlava na dobu od 1. 1. 2017
do 30. 6. 2017.
Smlouvu č. JI-1030034279/001 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.
Pronájem baru za účelem zajištění občerstvení při konání akce Tříkrálový koncert
(7. 1. 2017) a Městský ples (27. 1. 2017).
Výběr dodavatele na rekonstrukci a přístavbu požární zbrojnice v obci Panenská,
a to firmu Dlabaja, s. r. o., IČ: 01646311, se sídlem Žižkova 1697/17, 583 01
Jihlava.
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova
103, 675 31 Jemnice a 1. FC JEMNICKO, IČ: 26994828, se sídlem Znojemská 1016,
675 31 Jemnice.
Darovací smlouvu za výkon práce fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva
města Jemnice a jsou předsedy nebo členy komisí zřízených radou města nebo výborů
zřízených zastupitelstvem města za rok 2016.
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo pro akci „II/408 Jemnice – křiž. s II/152“ mezi městem
Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a firmou EUROVIA CS,
a. s., IČ: 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1.
Pořadí nabídek po provedeném vyhodnocení veřejné zakázky „Regenerace městského
parku v Jemnici“:
1. VYKRUT zahradní služby, a. s., IČ: 03921921, se sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh,
700 30 Ostrava. Nabídnutá cena: 4.481.856 Kč
2. Sdružení OKG - SZS, vedoucí sdružení OK GARDEN, s.r.o., IČ: 27571297,
se sídlem Čičovice 49, 252 68 Středoluky. Nabídnutá cena: 4.780.700 Kč
3. Kavyl, spol. s r. o., IČ: 49975358, se sídlem Mohelno 563, 675 75 Mohelno. Nabídnutá
cena: 4.831.826 Kč
Podání žádosti o dotaci na úpravu zeleně v lokalitě Pod Barrandovem z OPŽP.

Rada města neschválila:
- Pronájem nebytových prostor – části haly o výměře cca 500 m2 v areálu bývalého
autoparku v Jemnici.
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Rada města vzala na vědomí:
- Návrh rozpočtu města Jemnice na rok 2017 dle předloženého návrhu a tento doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
- Plán hospodářské činnosti města Jemnice na rok 2017 dle předloženého návrhu
a tento doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
- Žádost o prodej části pozemku p.č. 1832/1 kultura ostatní plocha o výměře 1.650 m2
v k.ú. Jemnice.
- Žádost firmy ROAKTIV s.r.o. IČ: 25584324, se sídlem Topolová 899,
675 31 Jemnice o prodej části pozemku p.č. 1467/1 kultura ostatní plocha o výměře cca
340 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice.
- Žádost o pronájem části pozemku p.č. 706/1 kultura ostatní plocha o výměře 20 m2
v k.ú. Jemnice.
Zastupitelstva města Jemnice konaného dne 22. prosince 2016
Zastupitelstvo města Jemnice schválilo:
- Prodej pozemků p.č. 2822/95 o výměře 25 m2, p.č. 2822/96 o výměře 24 m2,
p.č. 2822/97 o výměře 24 m2 a p.č. 2822/98 o výměře 25 m2 vše kultura ostatní
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.
- Prodej pozemků p.č. 2822/79 o výměře 25 m2, p.č. 2822/80 o výměře 24 m2,
p.č. 2822/81 o výměře 24 m2 a p.č. 2822/82 o výměře 25 m2 vše kultura ostatní
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.
- Prodej 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 + DPH za 1 m2
s tím, že žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
- Prodej 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 + DPH za 1 m2
s tím, že žadatel uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
- Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 868 v k.ú Jemnice mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Lesy České republiky, s. p.,
IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové.
- Kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 1832/1.
- Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Jemnickou Stavbou, a. s.,
IČ: 25569554, se sídlem U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice na pozemek p.č.
815/2 v k.ú. Jemnice.
- Zpětné odkoupení nezastavěné časti plochy p.č. 815/2 k.ú. Jemnice po kolaudaci
výstavby bytového domu za cenu 610 Kč + DPH. Tato cena byla stanovena na základě
kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Jemnickou Stavbou, a. s.,
IČ: 25569554, se sídlem U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice na pozemek p.č.
815/2 v k.ú. Jemnice. Výměra nezastavěné časti pozemku p.č. 815/2 k.ú. Jemnice
bude určena geometrickým plánem.
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V souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění,
že v případě souběhu výkonu několika funkcí bude měsíční odměna neuvolněnému
členu Zastupitelstva města Jemnice poskytnuta až do výše souhrnu odměn
za jednotlivé funkce. Při souběhu funkce neuvolněného člena rady města a funkce
neuvolněného člena zastupitelstva města bude měsíční odměna pouze v té částce,
která je vyšší. V souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. u) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, že podmínky a výše odměny fyzické osoby, která není
členem Zastupitelstva města Jemnice a je předsedou nebo členem komise zřízené
radou města nebo výboru zřízeného zastupitelstvem města budou stejné, jako pro
neuvolněného člena zastupitelstva města vykonávající funkci předsedy nebo člena
komise zřízené radou města nebo předsedy výboru zřízeného zastupitelstvem
města. Takto vypočtená odměna bude fyzickým osobám poskytnuta jedenkrát
ročně formou peněžitého daru na základě darovací smlouvy, a to od 1. 1. 2017.
Vyřazení hmotného investičního majetku ve vlastnictví svazku obcí Vodovody
a kanalizace, IČ: 60418885, se sídlem Kubišova 1172, 674 01 Třebíč v celkové
částce 1.142.169 Kč.
Dohodu o narovnání a smlouvu o změně smlouvy nájemní mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a mezinárodní nevládní organizací
Mezinárodní řád Křižovníci s červeným srdcem - Cyriaci, IČ: 72496212, se sídlem
Na Pankráci 1352/2, Nusle, 140 00 Praha 4.

Zastupitelstvo města Jemnice stanovilo:
- V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích
v platném znění odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města
ve výši 680 Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a předsedy
komise rady města ve výši 625 Kč měsíčně, člena rady města ve výši 1.720 Kč
měsíčně a členu výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu ve výši
315 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2017.
Zastupitelstvo města Jemnice zrušilo:
- Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Jemnickou Stavbou, a. s.,
IČ: 25569554, se sídlem U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice na pozemek p.č. 815/2
v k.ú. Jemnice, která byla schválena Zastupitelstvem města Jemnice dne 22. 9. 2016,
viz bod č. 9 usnesení ze zasedání ZM č. 4/2016.
Zastupitelstvo města Jemnice vzalo na vědomí:
- Možnost zřízení mikrojeslí v domě č.p. 622 na ulici Tyršova - odloženo na příští
zasedání Zastupitelstva města Jemnice.
- Zprávu kontrolního výboru
- Zprávu finančního výboru.
Zastupitelstvo města uložilo:
- Zpracovat plán rekonstrukce bytu č.p. 622 na ulici Tyršova pro mikrojesle.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Slovo hejtmana
Zima na Vysočině může být okouzlující - zvláště, když je počasí příznivé. Sportování,
turistika i kultura - to jsou naše možnosti pro tento čas. Konec loňského a začátek tohoto
roku konečně přály i milovníkům bílé stopy, sníh napadal a udržel se po dlouhé týdny. Místní
i návštěvníci si mohli užívat stovky kilometrů upravených běžeckých tras poskytujících
nádherný výhled do kraje, náročná stoupání i svištící sjezdy. To vše nám nabídlo mnoho
míst na celé Vysočině. Jejím lyžařským centrem je pak jednoznačně Vysočina Arena
u Nového Města na Moravě. Znovu se mi potvrdila správnost rozhodnutí o její výstavbě,
je hojně navštěvována turisty i aktivními sportovci. Mimo vrcholné sportovní akce si ji
mohou všichni vyzkoušet přímo na tratích profesionálních biatlonistů a běžkařů, v létě zase
na trasách pro kola všeho druhu.
Před Vánocemi jsme si užili skvělý zážitek, kdy se Vysočina úspěšně představila světové
špičce biatlonu a jejich prostřednictvím celému světu. A opět jsem osobně slyšel z mnoha
úst i zahraničních účastníků jen chválu. Na organizátory, na prostředí, na více než 120
tisíc nadšených diváků. A mnoho z nich se k nám jistě vrátí i při jiných příležitostech, aby
objevili další neméně krásné kouty našeho kraje. Lepší propagaci našeho regionu si snad
ani nedovedu představit. A to nás ještě čeká ve Vysočina Areně začátkem února otevřené
juniorské mistrovství Evropy v biatlonu, v květnu pak Světový pohár horských kol. Ostatně,
i když nás neobklopují Alpy, na kopcích Vysočiny najdou lyžaři dobré podmínky rovněž
pro sjezdové lyžování. Provozovatelé zdejších mnoha sjezdovek umí připravit příjemné
prostředí po celou dobu přijatelného počasí.
Rozvoji cestovního ruchu na Vysočině by měly pomoci i v poslední době vznikající
oblastní destinační společnosti, jejichž úkolem má být, mimo jiné, vytváření produktů
cestovního ruchu na svém území. Organizace tohoto typu fungují již na Žďársku, Třebíčsku,
nejnověji se rodí organizace na Pelhřimovsku. Doufám, že ve spolupráci s naší organizací
Vysočina Tourism pomohou ještě více využít potenciál naší krásné Vysočiny.
V zimních měsících je kromě sportů na sněhu správný čas i k návštěvě kulturních
zařízení. Na Vysočině k tomu máme spoustu příležitostí, ať už jde o výstavy, koncerty,
či památky. Kromě tradičních třešťských betlémů zaznamenala v této sezóně v čase
adventním velký ohlas příležitostná velká výstava betlémů ze sbírek jihlavského Muzea
Vysočiny v Telči. Užijte si tedy i v dalších měsících krás přírodních, ale i našich památek
architektonických, nebo těch ve výstavních prostorách našich muzeí a galerií.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Od ledna 2017 VZP ČR
v nových prostorách Městského úřadu Jemnice
Od ledna 2017 je kontaktní klientské pracoviště VZP ČR
v Jemnici přemístěno v rámci prostor Městského úřadu Jemnice
do kanceláře č. 206, I. patro. Pracoviště VZP ČR můžete navštívit
každé pondělí od 8.00 do 11.30 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.
VZP ČR
únor 2017 / Jemnické listy / 13

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
v kanceláři č. 206
Od ledna 2017 je kontaktní klientské pracoviště ZPMVČR v Jemnici přemístěno
do kanceláře Městského úřadu v Jemnici č. 206, I. patro. Kontaktní pracoviště můžete
navštívit vždy poslední čtvrtek v měsíci od 9.30 – 11.30 hodin.
termíny: 26. 1., 23. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6.
Miluše Němcová, referent specialista

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc prosinec hasiči evidují celkem 27 mimořádných událostí se zásahem jednotek
požární ochrany.
Tento měsíc došlo ke 3 požárům, 4 dopravním nehodám, 14 technickým pomocím,
2 únikům nebezpečných látek, 3 ostatním pomocím a proběhlo 1 taktické cvičení.
Za celý rok 2016 byly jednotky HZS a JSDHo z Jemnice povolány k 200 mimořádným
událostem. Z tohoto počtu událostí bylo:
Požáry - 14			
Dopravní nehody - 19
Technické pomoci - 138
Únik nebezpečných látek – 10
Ostatní pomoci - 12		
Plané poplachy - 0
Taktická cvičení - 3		
Prověřovací cvičení - 4
Jednotky z Jemnice zasahovaly i mimo náš kraj. Na mezikrajské pomoci vyjížděli hasiči
z Jemnice do Jihomoravského i Jihočeského kraje. Celkem se jednalo o 7 zásahů.
nprap. Milan Šerka, HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Služby LPS stomatologické - 1. 2. - 28. 2. 2017
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
4. 2.

so MUDr. Boschyaková Ludmila Vltavínská 1346

Třebíč

568 808 275

5. 2.

ne MUDr. Cafourek Jiří

Vltavínská 1346

Třebíč

568 843 787

11. 2.

so MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. Osl.

568 620 248

12. 2. ne MUDr. Černoch Vladimír ml.

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

568 826 880,     
776 166 268

18. 2. so MUDr. Denková Miluše

Okružní 964/11

Třebíč

568 853 087

19. 2. ne MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. Osl.

568 620 248

25. 2. so MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. Osl.

568 620 248

26. 2. ne MUDr. Machová Eva

Husova 898

Náměšť n. Osl.

568 620 248
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Pavla Svobodová

Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice
(So, Ne, svátky 8.00 – 10.00 hodin )
4. - 5. 2. 2017
11. - 12. 2. 2017
18. - 19. 2. 2017
25. - 26. 2. 2017

MUDr. Matoušková (areál nemocnice) - tel. 384 358 291
MDDr. Skořepová (areál nemocnice) - tel. 384 358 297
MUDr. Soukupová (CENTROPEN ) - tel. 384 423 430
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/

Kontrolní výbor zastupitelstva města Jemnice
Chtěli bychom Vás tímto informovat o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města
v roce 2016.
Sedmičlenný výbor si stanovil tyto kontroly:
1) Kontrola vedení kroniky města Jemnice
2) Kontrola plateb z pronájmu bytových a nebytových prostor
3) Kontrola plateb za svoz komunálního odpadu
4) Kontrola vyřizování stížností občanů města
5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města
S první a druhou kontrolou Vás seznámíme v tomto čísle:
Ad 1)
Kontrolní výbor provedl kontrolu stavu kroniky města Jemnice s následujícím
výsledkem:
Kronikářka paní Jánská provedla a doplnila do kroniky zápis z roku 2008, který tam
z minulosti chyběl a který zastupitelstvo města rozhodlo do kroniky zpětně dopsat. Tento
zápis čítá 18 stran a je k němu přiložena i další složka, která obsahuje fotografie z roku
2008. Do kroniky je zapsán i rok 2015. K roku 2016 nashromáždila paní kronikářka spoustu
výstřižků z tisku a fotografií pro zápis za tento rok. Zápis se provede až poté, co bude vše
zkompletováno a budou dodány úřední statistiky.
Kontrolu provedla: Hana Ukašíková
Ad 2)
Kontrolní výbor provedl kontrolu plateb za bytové a nebytové prostory Města Jemnice
s následujícím výsledkem:
1) Bytové prostory
Za pronájem bytových prostor dluží 35 nájemníků celkem 905.986,61 CZK ke dni 30.
11. 2016. Z toho je s 22 nájemníky vedeno soudní řízení o dlužnou částku 788.323,61 CZK
a 12 nájemníkům s celkovou dlužnou částkou 117.683,00 CZK byly rozeslány upomínky,
nebo jsou příslušné dlužné částky v přípravě k podání žaloby.
2) Nebytové prostory
Za pronájem nebytových prostor ke dni 30. 11. 2016 dluží 41 nájemců celkem 410.383,00
CZK. Z toho je s 27 nájemci vedeno soudní řízení o dlužnou částku 310.721,00 CZK a 14
nájemníkům byly zaslány upomínky na celkovou dlužnou částku 99.662,00 CZK.
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Kontrolní výbor doporučuje orgánům města, které schvalují uzavírání nájemních smluv
na pronájem městského bytového i nebytového majetku s nájemci, aby před uzavřením
nájemní smlouvy zjišťovali serióznost či bonitu budoucích nájemníků z dostupných
informačních zdrojů, případně po dohodě požadovali např. výpis z bankovního účtu, výpis
z registru neplatičů apod. Kontrolní výbor také upozorňuje na tu skutečnost, že Občanský
zákoník více chrání nájemníky, než pronajímatele.
Kontrolu provedli: Mgr. Milan Havlíček, Ivan Kvasňa
Ing. Jiří Kopr, předseda kontrolního výboru

Trpělivě snášet obtížné...
Renezanční průčelí jemnické fary patří zajisté k jedněm z mála pozůstatků středověké
podoby náměstí. Jeho prospekt tvoří dvě dekorativní okenice od sklepa, tři velká okna
bývalé třídy a též i malá okénka půdního prostoru. Jednotlivé horizontální části jsou
pak od sebe odděleny ozdobnými římsami a završeny oválnou nikou s obrazem Svaté
Rodiny. Olejomalba je dílem pana Holíka ze Ctidružic a byla instalována při slavení Roku
rodin. Celkový vzhled podtrhují nedávno obnovená výplňová vrata z dubového masívu.
Potud vše v pořádku. Koncem loňského roku se však rozhodlo nemalé hejno holubů
permanentně dekorovat vzhled fary. Nové zimoviště obsadili invazivním způsobem a dole
na chodníku zanechávají velmi zřetelné autogramy své přítomnosti. Na potlesk, kterým
se je občas snažím vyplašit, reagují spíše jako herci při ovacích po skončeném divadelním
představení. Viditelně jsou povzneseni nad výhružným pšá, pšá jakéhosi trpaslíka, který
se je snaží vypoklonkovat po dobrém a vyhlásit pro ně lokální bezletovou zónu. Zatím
jediným účinným signálem, který je zneklidní a následně přiměje k vyklizení prostoru, je
vzhůru vržená sněhová koule, nebo zvuk letícího kaštanu. V tomto nerovném klání, kdy
v duchu svatého Fratiška z Asissi nechci těmto nebeským opeřencům zkřivit ani jediné
pírko, si při této příležitosti připomínám moudrý výrok našich předků: „Lepší vrabec
v hrsti než holub na střeše.“ Oni sice takto vyjadřovali spokojenost s málem - s tím, co je
jisté - než s majetkem bez jisté návratky, já si to však vykládám po svém. Můj dědeček
z matčiny strany nazýval holuby penězmi ve vzduchu. Proto v jabloňovském stavení
žádný holubí dům nikdy nebyl, ale zato se tam nacházel slušně vybavený přístřešek pro
kury domácí. I s nimi se však někdy musel zlobit. Některým slepicím z hejna, které
zkoušely vyměnit hradlo za sezení na sousedovic plotě, byl nucen tzv. přistřihnout
křidýlka. Dělal to sekerou na špalku, což mělo být chápáno jako poslední varování. Létat
přes plot je tak odnaučil a když to nějaká hrabalka přesto zkoušela jinak a záletů se
vzdát nechtěla, tak byla nejbližší neděli voňavá polívka a bílé masíko na paprice. Ale
nechci být k opeřencům, již tak ohrožených ptačí chřipkou, zaujatý či negativní. Při
návštěvě Izraele v roce 1995 jsme byli také pozváni na prohlídku Masady, opevněné
hory u Mrtvého moře. Na její plošině byly mimo obydlí také zvláštní cihelné stavby plné
výklenků. Náš průvodce Slovák z Hlohovce vysvětlil, že šlo o důmyslné megaholubníky.
V čase obléhání Římany se totiž židovští zeloté - obránci ortodoxní víry - živili holubím
masem a z vajíček a zrní vybraného z jejich volat dělali placky. Tak si uchovali minimální
zdroj potravy pro sebe i děti.
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Smířit se s neodbytnými holuby na římsách domů, s vytím uvězněných psů
v malometrážních bytech nebo kočičími áriemi za noci na balkonech paneláků, kdy jsou
okna otevřena dokořán, nejde jen tak. Řešením mohou být v prvním případě drátěné
pichláče instalované na římsách a v druhém tlumiče do uší na noc pro klidný spánek. Co lze
uplatnit při eliminování nežádoucích jevů v přírodě, nelze však aplikovat na nepříjemné
situace, které vznikají z našeho žití v pospolitosti s druhými.
Trpělivě snášet obtížné je nejtěžší především v mezilidských vztazích. Své bližní
nemůžeme ze svého života vypuzovat či podléhat pokušení je ignorovat. To bychom si
podle slov Bible vysloužili označení zabijáci a vrazi. Kdo totiž druhého tzv. nemusí, ten
jako by ho zabil ve svém srdci. Nikdy se proto nesmíme řídit názorem: „Sejde z očí, sejde
z mysli.“ Mít lásku i k těm, kteří od nás stále něco potřebují, je znakem lásky Boží. Lásky
bez emocí a bez odměny. On nás miluje láskou věčnou a nikdy náš hlas „nevyvěsí“ jako
sluchátko vyzvánějícího telefonu. Blízcí i vzdálení, milí i otravní jednoduše do našeho
života patří a je třeba se učit být se všemi v dialogu. Víra bez skutků lásky je totiž mrtvá.
Tuto pravdu se nám v minulém Roce milosrdenství snažil pomoci znovu objevit současný
papež František. A tak, i když si myslíš, že ti to není zapotřebí, pak věz, že ano. Je to
žádoucí pro tebe i pro druhé. Nebraň se proto být nablízku všem, které ti Bůh dal za bližní.
Tvé štěstí a štěstí jejich jsou spojené nádoby.
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.
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
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• Půjčovní doba: každý čtvrtek a pátek od 16.00 do 17.30 hodin
UPOZORNĚNÍ – ve dnech 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

Zimní dovolená – důležité zásady před odjezdem
Nejen letní měsíce jsou pro některé z nás dobou, kdy se začínáme připravovat
na dovolenou. Mnoho rodin se chystá strávit zimní měsíce a zejména dobu, ve které mají
děti zimní prázdniny na horách nejen u nás, ale i v zahraničí. Policisté Krajského ředitelství
policie kraje Vysočina v této souvislosti apelují na všechny občany, aby dodržovali některá
základní pravidla prevence tak, aby jejich cesta na dovolenou, její průběh i návrat proběhly
bez problémů a zbytečných komplikací, kterým bylo možné předejít.
Před odjezdem na dovolenou si svůj byt nebo rodinný dům zabezpečte. Není vhodné
sdělovat termín odjezdu na dovolenou třeba i prostřednictvím sociálních sítí. Po dobu
nepřítomnosti v místě bydliště by si měli občané své doklady, peníze a cenné věci,
zejména šperky, uschovat nejlépe do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezorku
pevně zabudovaného ve zdi. Je dobré přerušit před odjezdem na dovolenou dodávku zboží
do domu.
Důležité je zkontrolovat pečlivě, zda jsou zavřená, případně zamčená všechna okna
a dveře. Není dobré mít po dobu nepřítomnosti v bytě na oknech zatažené závěsy nebo
stažené rolety a žaluzie. V okolí především rodinného domu je vhodné uschovat žebříky
a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání do domu. Svěřit klíče od bytu je
možné spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude byt pravidelně kontrolovat
a vybírat poštovní schránku. Před odjezdem na dovolenou lze v bytě vytvořit zdání, že
je uvnitř někdo přítomen. Lze k tomuto využít elektronické spínací zařízení, které podle
nastavení například rozsvítí světla. Lidé si mohou své cenné věci vyfotografovat, případně
sepsat výrobní čísla přístrojů. Tyto informace při případném odcizení věcí pomohou
policistům při pátrání.
Na cestu se velmi dobře připravte. Vozidlo je důležité před cestou zkontrolovat, jedná
se zejména o brzdy, pneumatiky a osvětlení. Pozornosti by neměla uniknout ani chladicí
kapalina, u které hraje důležitou úlohu její množství a správný poměr naředění, který
zabrání zamrznutí chladící soustavy. Zejména v zimním období je vhodné zkontrolovat
dostatek množství kapaliny v ostřikovačích a funkčnost stěračů. Nejlépe je nechat
automobil zkontrolovat odborníky v autoservisu. V automobilu by neměly chybět sněhové
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řetězy a každý řidič by si měl nanečisto vyzkoušet jejich nandávání. Každý by se také měl
přesvědčit, zda typ a rozměr sněhových řetězů je určen pro rozměry kol, které má nasazeny
na vozidle. Je nutné dbát i na správnou výšku dezénu pneumatik. Pro zimní pneumatiky je
stanovena nejmenší předepsaná hloubka dezénu 4 milimetry. Řidiči by neměli zapomenout
na to, že čím více se dezén pneumatiky blíží spodní hranici 4 milimetrů, tím více zimní
pneumatika ztrácí na své účinnosti. V žádném vozidle by pak neměla chybět povinná
výbava a pro jistotu je vhodné přibalit i skládací lopatu a smetáček.
Podle současné právní úpravy totiž řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty,
námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.
Za nesplnění této povinnosti mu může být udělena sankce až do 2 000 korun.
Je důležité seznámit se i s tím, kde se ve vozidle nachází vlečné oko (pokud není vozidlo
vybaveno pevným vlečným okem), se způsobem jeho instalace na vozidlo a s místy, kam je
stanovena jeho montáž.
Řidič by si měl před odjezdem důkladně prostudovat trasu a je důležité si dobře plánovat
tankování pohonných hmot. Je lepší mít stále dostatek pohonných hmot, protože řidiče
může při cestě překvapit množství nepředvídatelných situací. Během cesty je vhodné
sledovat dopravní situaci na trase, kterou se chystáte cestovat.
Jízda musí být pro osádku vozidla bezpečná. Nejdůležitější je, aby řidič nepřeceňoval
při řízení vozidla vlastní síly. Dále by řidič neměl vozidlo nákladem přetěžovat a myslet
na skutečnost, že se při přepravě většího množství zavazadel mění jízdní vlastnosti
automobilu. Řidič musí mít z vozidla dobrý výhled.
Zejména na palubní desce a krytu zavazadlové prostoru by neměly být odložené žádné
věci, které by bránily ve výhledu z vozidla. Je nutné si také uvědomit, že každá volně
odložená věc, která je přepravovaná v interiéru vozidla, může při případné dopravní
nehodě jeho osádku zranit. Zvláště nebezpečné jsou předměty těžké, pevné, nebo
s ostrými hranami.
por. Mgr. Tomáš Procházka, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
- oddělení tisku a prevence

Kdo je pro cenzuru
Letos na Nový rok byla obloha blankytně modrá a bez jediného mráčku. Viděl jsem
v tom šťastné znamení. Konečně se řada lidí přestane mračit, přestanou na sebe nevražit
kvůli nesmyslům, přestanou si závidět. A ti, kdo se chtěli přetahovat, už potáhnou jedním
směrem.
Inu je to tak. Za slunečného počasí se ihned zdá všechno lepší. Často je ale nad Jemnicí
vidět cosi jako dvojitá bílá vlákna. Občas, když je jich víc, vytvářejí nad námi půvabnou
pavučinu. Původem jsou letadla létající ve velké výšce.
Kdybych věřil konspiračním legendám, musel bych z těch čár mít hrůzu. Podle
vymyšlené fámy obsahují něco, co poškozuje zdraví. Prý nějací spiklenci chtějí sprejováním
snížit lidskou porodnost. Jsem přesvědčen, že jde o naprostý nesmysl. Být redaktorem,
nikdy bych takovou nehoráznost (falešnou zprávu – fake news) do tisku nepustil.
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Proto i já jsem vyznavačem cenzury.
Ne všechno se má publikovat. Kdyby
tak redakční rada nechala v Jemnických
listech všechny nesmysly, co jí lidé
pošlou, nedaly by se už vůbec číst: scházel
by jim řád. Cenzura je hlas rozumu. Je to
uskutečňování vize: tak a tak by mělo
každé číslo JL vypadat. Periodikum bez
cenzury vydávat nelze. Ať si opozice
říká, co chce.
Sám se rád škrtám. Říká se
tomu autocenzura. Například jsem
po vánočním setkání na náměstí měl
v hlavě báseň, kterou jsem pak odmítl dát
na papír. Pamatuju si pouze její přibližné
znění: a když pak slunko zapadne
a ohně začnou hřát, snad Jemničanům
napadne vzájemně si přát. Když budou
lát a zdráhat se sousedům ruku dát, pak
vymění své Vánoce za pouhý slunovrat.
Jsou holt věci, které se neříkají a jsou věci, které se netisknou. Jak jistě chápete, nemůžu
přece do „Listů“ popsat, jak jsem se při posledním koncertě třásl obavou, že tenoři zase zmeškají
nástup, že orchestr přestane ladit, že lidi nebudou vědět, kdy tleskat. Raději se vymluvím, že
jsem se, bohužel, toho krásného zážitku pro nepředvídanou chřipku nemohl zúčastnit.
A rozhodně nenapíšu, že památný sloup s boží mukou, který zdobil křižovatku
Budějovické a Znojemské zničehonic při opravě silnice zmizel. Raději budu předstírat, že
tam pořád ještě je a jako důkaz pošlu do „Listů“ jeho starší fotku. Co s tím udělají v redakci,
je jejich věc a zodpovědnost.
Před týdnem jsem se skláněl nad pařezem pokácené lípy. Bylo to tam, kde se rozdělují
cesty, jedna na Dolní, druhá na Horní valy. Napočítal jsem přes sto zdravých letokruhů.
Jenže podle dobrozdání odborníků je takový starý strom nebezpečný a navíc láká mšice.
Do naší doby se nehodí, překáží ve výhledu spěchajícím řidičům. Náhodou mě tam viděl
známý a radil: „Neplačte nad suchým dřevem“. Srdce v mých prsou poskočilo. Ne, pane,
není suché, ještě letos uvidíte, jak obraší zelenými výhonky. Naděje na šťastná znamení je
věčná.
Milan Růžička

Malé zamyšlení o souvislostech
Každý, kdo jenom trochu sleduje denní tisk, televizi, internet (moderně a zkrátka
řečeno – média), si musel všimnout, že na konci loňského a na začátku letošního roku
se objevilo hodně komentářů různých publicistů a novinářů (říká se jim také analytici)
hodnotících politický vývoj v loňském roce. Tomuto vývoji dominovaly v křesťanské části
světa tzv. uprchlická krize v Evropě tzv. Brexit a prezidentské volby ve Spojených státech
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amerických Každý rok byl v minulosti analytiky rozebírán a hodnocen. V tomto období se
však v těchto komentářích dalo vysledovat několik myšlenek, které byly všem společné.
Téměř všichni se shodují v tom, že se začíná projevovat neschopnost vládnoucích elit (tzv.
establishmentu) efektivně řešit aktuální problémy vývoje společnosti. Vládnoucí politické
strany jsou zahleděny samy do sebe, neřeší problémy, které trápí obyčejné lidi, a co je
nejhorší, ve své nebetyčné arogantnosti lidem neříkají pravdu, ba přímo lžou. V zájmu tzv.
politické korektnosti se věci neoznačují pravými jmény, ale někdy až směšnými výrazy,
které nemají s realitou nic společného. Dokonce i v krizových situacích po teroristických
útocích formulují čelní politikové (mistryní v tomto směru je kancléřka Merkelová) nic
neříkající fráze. Ke kritice své činnosti se dnešní vládnoucí politikové chovají v lepším
případě odmítavě, v horších případech přezíravě a nevšímavě. Konec konců - v mnoha
případech se kritika do médií ani nedostane, protože jedině vládní názor je správný a mnohá
média (či redakční rady) přeochotně spolupracují.
V dosud napsaném se „analytikové“ v podstatě shodují. V názorech na řešení této
situace však už ani zdaleka taková shoda neexistuje. Část z nich říká, že řešení je třeba
najít v rámci existujících „demokratických mechanizmů“ a varuje pře tzv. xenofobií,
pravicovým extrémismem, populismem, fašizujícími tendencemi apod. Zajímavé však
je, že už nevysvětlují, kdo a proč je xenofob, pravicový extrémista, populista, či fašista.
Dá se jim nálepka a hotovo! Druhá část je toho názoru, že současné politické strany již
ztratily schopnost rozumně řešit palčivé problémy, schovávají se před realitou a že pokud se
v jejich rámci nenajdou lepší vůdcové, budou nahrazeny novými politickými uskupeními,
která již dnes vznikají. Jedním dechem dodávají, že čím déle se bude řešení stávající situace
odkládat, tím razantnější a radikálnější tyto nové strany a jejich vůdcové budou.
Co k tomu říct? Situace v Evropě a Americe, podle mého soudu, skutečně není právě
radostná. Lidé se nemají až tak zle, ale současně nevidí žádnou perspektivu. Nejlépe to
vystihly výsledky nedávného průzkumu veřejného mínění v Česku. Podle nich to Češi
hodnotí tak, že se mají dobře, ale mají strach z budoucnosti. O čem to svědčí? Svědčí
to (podle mého názoru) o tom, že současní politikové nejsou schopni předložit lidem své
představy ve vztahu k budoucnosti – tzv. vize. Neumí dále odpovědět na otázky, jak budou
řešeny stávající problémy a už vůbec neumí odpovědět na otázku, jaké problémy se dají
očekávat a jak budou případně řešeny. Místo toho se postupuje metodou „vysedět“ problém.
Rozuměno tak, že když se nebude na nic reagovat a nic dělat, tak problémy „vyšumí“
do ztracena - v tomto je mistryní opět Merkelová. Jsem však zvědav, jak tato paní vysedí
problém už půl milionu „uprchlíků“, kterým byla v Německu zamítnutá žádost o azyl, ale
které není možné z nejrůznějších důvodů poslat zpátky. Zatím se volně potulují po Německu
a jenom Bůh (nebo Alláh) ví, co dělají, či plánují udělat.
Člověka aby z toho všeho jímala beznaděj. Jsem však optimista. Lidé si zatím vždycky
v minulosti poradili a zatím není důvod se domnívat, že si neporadí i v této situaci. Do jaké
míry to bude bolet? To je ovšem jiná otázka. Bolestivost řešení bude záviset především
na tom, jak dlouho se bude odkládat. V Americe už mají Donalda Trumpa, Britové vystupují
z EU. Všichni se shodují v tom, že se tak stalo v důsledku vzpoury střední třídy proti
establishmentu. Chci věřit tomu, že Američané i Britové si už zčásti poradili.
A ještě poznámka na závěr. Pokud by někdo viděl jisté souvislosti se situací v našem
městě, tak jsou čistě náhodné. Anebo nejsou? To jistě posoudí laskavý čtenář sám.
Ing. Vincent Strebeľ, člen SNK v Jemnici
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Budování křižovatky
Se zájmem jsem si přečetl v prosincovém čísle Jemnických listů článek pana Chalupy
o stavbě křižovatky Znojemská – Budějovická. Jedná se o silnici druhé třídy tvořící hlavní
tah od Znojma na Dačice. Změna uspořádání křižovatky byla zřejmě z iniciativy kraje
Vysočina, jakožto vlastníka této silnice. V původním provedení se jednalo o komunikaci,
po jejímž okraji kolem parkové zdi také občas někdo zaparkoval, přičemž za opravy
a údržbu silnice byl odpovědný Kraj Vysočina jakožto její vlastník.
Výsledkem přestavby je stav, kdy místo možnosti parkování v původních místech
kolem parkové zdi vzniklo na náklady města parkoviště, které bude město Jemnice navěky
udržovat na své náklady (tedy odhrnování sněhu, opravy apod).
Na výslednou podobu můžeme mít různé názory. Některý neznalý řidič jedoucí
od Dačic na Znojmo může zabočit náhodou omylem na parkoviště. V opačném směru
od Znojma by zase mohla být vhodná vodící tabule s červenými směrovými pruhy v prudké
pravotočivé zatáčce, zvláště potřebná například při snížené viditelnosti. Lidé z parkoviště
se obtížně dostávají na protější chodník k obchodům a již dnes je patrná vyšlapaná cestička
přes trávník a odtud skok do silnice, z čehož je opravdu nebezpečná a krkolomná trasa.
A estetický výsledek také nemusí někoho potěšit a některé názory mluví o vzhledu blížící
se průmyslové zóně a nikoli o důstojné bráně příjezdu do centra. Inu na každou změnu je
třeba si časem zvyknout.
Nebudu soudit, zda bylo nutné radikálně měnit podobu celého úseku. Určitě by se našlo
i variantní řešení, či by mohlo postačovat původní uspořádání. Na to si každý může udělat
svůj názor. Město je navíc vlastníkem pozemku pod celou touto silnicí a křižovatkou (!),
takže z této pozice se mohlo vyjadřovat k výsledné podobě křižovatky a mohlo si vyjednat
určité podmínky a ne slepě se vším souhlasit (nač si přidělávat problémy, že…). Je tedy
otázkou, zda bylo vůbec nutno do přestavby iniciované Krajem investovat ze strany města
poměrně vysoké peníze (údajně 600 tis Kč). Jistě si lze představit řešení, které mohlo
město z hlediska investic stát podstatně méně, či dokonce vůbec nic (určitě není patřičné
tvrzení, že město muselo dát…..). Je to jen otázka jiného projektu, či lépe vyjednaných
podmínek. A to se nebavím o momentálně vynaložených investičních prostředcích, ale
také o budoucích nákladech oprav a údržby (je to odhadem cca 300 m2 - místo toho se dá
opravovat a udržovat téměř půl kilometru chodníků!).
Jelikož se město stalo spoluinvestorem a spolustavebníkem, tak se jistě také
jeho odpovědný představitel účastnil kontrolních dní stavby, aby byla jistota kvalitně
provedeného díla a byla informovanost o plnění termínů výstavby. Jistě vše bylo řádně
ošetřeno smlouvou, na jejíž přípravě se někdo podílel a také ji podepsal. O dění na stavbě
tedy musel být dobrý přehled a vše se vědělo jistě velmi dopředu. A stále minimálně
z pozice vlastníka pozemku pod celou stavbou mohlo město v průběhu výstavby i při
kolaudaci vše ovlivňovat.
Nicméně v článku pana Chalupy je zejména popisován tragický stav informační
komunikace mezi vedením města a jeho občany. On se nakonec dozvěděl, že na nic nemá
nárok, ačkoli se na to ani neptal a vůbec o to nešlo. Člověk má někdy pocit, že všechno
by fungovalo, jen kdyby tu vlastně nebyli žádní občané, kteří vše zdržují.
Ing. Karel Stober
22 / Jemnické listy / únor 2017

Víte, že...
Vraťme se ještě jednou v Jemnici na Podolí a připomeňme si, že betonový most přes
řeku Želetavku slouží již bezmála 55 let. Byl postaven náhradou za železný most, který
byl brigádnicky odstraněn v roce 1963 při regulaci Želetavky. Kdy byl postaven, se zatím
nepodařilo zjistit, snad kolem roku 1890?
Jednalo se v té době o složitou práci, bez potřebné techniky. Jediným pomocníkem
byl traktor a malý jeřáb, který nakládal rozřezané díly a které byly dány do sběru. Práce
prováděla parta nadšenců brigádnicky, v dnešní době věc nemyslitelná. Taková ale byla
doba! Samotná regulace Želetavky byla stavba, která změnila k nepoznání celou část
Jemnice - Podolí. Prováděna byla v letech 1961 - 1963. Odstranila regulací Želetavky
každoroční záplavy, které vznikaly od Červeného rybníka až směrem na Radotice. Regulace
byla plánovaná řadu let a také mnohokrát odkládána. Celá akce byla zakončena až v roce
1990, kdy byl zbořen železný most, tak zvaný Černý (pro jeho barvu) a nahrazen mostem
betonovým. Zároveň byla rozšířena silnice z Ráje až za Jemnici směrem na Menhartice.
Za celou akcí stál pan. Ing. Antonín Finda, v pořadí 22. český starosta Jemnice. Za dobu,
kdy byl starostou, byla vybudována řada dalších akcí, které slouží do dnešní doby.

Rybníkářství na Jemnicku - část rybníky

Vladimír Hrbek

Budování rybníků u nás napomohl císař Karel IV., který roku 1356 vydal majestát
ke stavům a městům, ve kterém je nabádá: „…aby Království Naše Čechy mělo hojnost ryb
a výparů, velí se stavům i městům pilně zřizovati rybníky i pro hojnost ryb…“
Jemnice v době, kdy přišla o postavení královského města, měla tyto městské rybníky:
Nový, Třídvorní, Dolní Lukavec, Horní Lukavec, Mydlařík, Rakovec, Metrovský.
V katastru města byly i další rybníky, o jejichž vlastnictví město vedlo spory s farářem.
Šlo např. o rybníček Píškovec a Měšín. Byly tam ale i nepoužívané rybníky: Javorský (pod
lesem Javoří) a rybníček u bývalého kláštera.
Na panství jemnickém se nové rybníky stavěly za pánů Meziříčských z Lomnice
a za Jindřicha Zahrádeckého ze Zahrádek. Rybníky převážně vznikaly tak, že na vhodných
místech byly hrází přehrazeny malé vodní toky (Želetavka a její přítoky) a voda se rozlila
po okolním terénu. Vhodný byl svažitý terén, kde i při malých rozměrech hladiny bylo
dosaženo potřebné hloubky, což bylo nezbytné k tomu, aby ryby v zimě pod ledem
nezahynuly. Místa vhodná pro rybníky vybírali rybníkáři.
Rybníkáři byli považováni za řemeslo, ale netěšili se dobré pověsti. Mistři v závislosti
na velikosti stavby najímali další lidi, kteří pracovali při stavění hrází. Mnohdy se jednalo
o skupiny prudkých, nespoutaných a kočujících venkovanů, které přecházely z jednoho
panství na druhé, podle toho, kde se právě rybníky stavěly. V Jemnici máme doloženy dva
rybníkáře. Na počátku 17. století žil v Podolí mistr Adam rybníkář. Za třicetileté války,
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kdy se rybníky nestavěly ani neudržovaly, zchudl, měl malý domek a trochu polí. Později
v Jemnici žil mistr rybníkář Jan Laštovička. Zjara roku 1712 postavil hráz rybníka Nového,
kterou však vrchnost poručila zbořit.
K jemnickému panství patřilo celkem 26 rybníků; počet rybníků se neměnil, měnil se
však název některých z nich. Na 15 se chovali především kapři; nasazoval se do nich tříletý
kapří plod v množství 261 kop. Dalších 9 rybníků se používalo jako plodové k chování
kapří násady. Dva rybníky v parku u města se nelovily, protože měly potíže s přítokem vody
– šlo o tzv. dešťové rybníky. Brala se z nich voda pro potřeby zámku a panského pivovaru.
O vlastnictví některých rybníků, např. Dolní Lukavec, vedla vrchnost spory s městem.
Rybniční hospodářství panství jemnického se skládalo ze soustavy rybníků, které se
navzájem doplňovaly. Rybníky byly rozděleny podle různých hledisek, např. podle zdroje
vody. V té době se podle funkce rybníky dělily na:
- třecí,
- vejtažní (plodové),
- kaprové.
Třecí rybníky bývaly nejmenší, teplé a nejraději s písečným dnem. Takový býval rybník
Kubík. Dávaly se do něj na tření dvě kopy vybraných kaprů. Později k němu přibyly dva
rybníčky u Pálovského dvora.
Plod získaný v třecích rybnících se rozvážel do rybníků plodových. Největším z nich
byl rybník Hříběcí, do něhož se dalo 1850 kop plůdků. Ten tam rostl 3 roky. Další plodové
rybníky byly: Pískavec (Píškavec) - 40 kop, Dolní u Tejnice - 40 kop, Hladový - 20 kop,
Stárek - 15 kop, Ouverní - 20 kop, Brodeční - 15 kop, V Doubí - 12 kop.
Plodový rybník Žebráček, do něhož se sázelo 20 kop plodu, v zimě zamrzal a musel se
každý rok vylovit.
Plodový rybník se po 3 letech vylovil a násada byla rozvezena do větších rybníků
- kaprových. Tam se ryby vykrmily do konzumní velikosti. V teplejších rybnících to trvalo
2 roky, v chladnějších 3 roky.
Kaprové rybníky: Nový u Červeného mlýna - 15 kop, Farářský - 18 kop, Pod šibenicí
- 15 kop, Horní u Tejnice - 20 kop, Pod Třebelovicemi - 18 kop, pod Pálovicemi - 18 kop,
Široký - 20 kop, na potoce u Louky - 30 kop, Dubský - 10 kop, nad Loukou - 18 kop,
pod Loukou - 18 kop.
Od r. 1600 patřily Menhartice vdově po Tasovi Meziříčském z Lomnice a jejím dětem;
od té doby náležely k jemnickému panství. Ve vsi byly dva kaprové rybníky: rybník
za Bártovými u Menhartic – 18 kop a rybník za Říhovými v Menharticích - 13 kop.
Ves Rácovice se v roce 1633, kdy ji kupuje Fridrich Jankovský, stala součástí panství
jemnického a sdílela jeho osudy. Vsí protéká potok Bihanka, na které je dodnes rybník
nazývaný Rácovický. Po hrázi rybníka vede cesta z Moravských Budějovic do Jemnice.
Hráz i cesta byly za třicetileté války poškozeny. Podle pověsti, když tudy jela hraběnka
Jankovská, koně se splašili, kočár i s ní spadl do tůně pod splav. Naštěstí vyvázla bez úhony.
Nařídila, aby byla cesta spravena. Současně s opravou cesty došlo i k rozšíření a zvýšení
hráze rybníka. O něco později Jankovští nechávají postavit rybník u lesíka a kaskádu rybníků
táhnoucí se po levé straně lesa k Dědicím. Rybník pod Křivánkami býval kaprový, chovný
a pod hrází měl sádky. Objekty ve Žlíbku pravděpodobně sloužily jako sídlo baštýře, tedy
správce rybníků. V roce 1771 panský správce rybníků Bartoloměj Kačenka a jeho žena
Kateřina jsou kmotry vnučky rácovického baštýře Joannise Hlavitzky Marie.
Každý rok na podzim docházelo k výlovu 1/3 až 1/2 kaprových rybníků. V minulosti
býval o ryby velký zájem a zájemcům se ryby prodávaly přímo na hrázi rybníka. Neprodaní
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kapři (a těch byla většina vylovených) se uchovávali v sádkách, odkud je „ve velkém“
odebírali zejména „zahraniční kupci“, nejčastěji z Vídně. Původně se množství vylovených
ryb uvádělo v tzv. džberech; džber podle velikosti ryby obsahoval 56-64 ks kaprů.
Sádka, též haltýř, byla nádrž zapuštěná do země a vybedněná nejčastěji dřevem. Pro
udržení vhodného prostředí pro ryby byl zajištěn stálý průtok čerstvé okysličené vody.
Sádky pro potřeby panství jemnického se nacházely pod městem při louce zvané Bulinovská
(později louky Pod Pelechem). Dokladem toho je trať (lokalita) ve Stabilním katastru
označená „Nad sádky“. Celkem zde byly čtyři nádrže a velká zastřešená kůlna. Od roku
1956 se pro místo bývalých sádek používal název „V rybníčkách“, protože podle tehdejší
terminologie i sádky byly považovány za rybníky. V té době sádky již více jak sto roků
neplnily svou funkci a v zemi po nich zůstaly jen prohlubně. Ty při jarním tání zaplavila
voda. Při regulaci Želetavky v roce 1960 došlo k přeložení vodního toku a sádky byly
zasypány. Dnes je toto místo součástí Údolní ulici. Kůlna sloužila k manipulaci s kapry.
Na jejím místě měl v minulém století obchodník Karel Pejčoch rybárnu.
Zdroj: rodová kronika
Napsal: František Kačenka

Kulturní přehled
4. 2. 2017
20.00 hodin
		
		

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

4. 2. 2017
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys

11. 2. 2017
14.00 hodin
16.00 		
		

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

11. 2. 2017
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Zavik

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
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18. 2. 2017
20.00 hodin
		

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

18. 2. 2017
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas

25. 2. 2017
		
		

Turnaj v mariáši
- Restaurace Na Podolí
- pořádá SDH Jemnice

25. 2. 2017
		

Jízda výletního vlaku SVD-JZM - Vlak do jarních prázdnin
- více informací na www.svd-jzm.cz

25. 2. 2017
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- Drum and Bass party

4. 3. 2017
14.00 hodin

Dětský maškarní karneval
- KD v Jemnici

4. 3. 2017
20.00 hodin

Taneční zábava - Spektrum
- KD v Jemnici

4. 3. 2017
17.00 hodin
		

Oslava MDŽ - hraje Duo mix
- Restaurace U Víta
- pořadatel MO KSČM Jemnice

6. 3. 2017

Den otevřených dveří na ZŠ v Jemnici

12. 3. 2017
8.00 hodin
		

KVĚTÁK CUP, nohejbalový turnaj
- sokolovna Jemnice
- pořadatel Aleš Jedlička, tel. 608 823 127

16. 3. 2017
16.00 hodin
		
		

Beseda s PhDr. Martinou Indrovou
- téma: Vývoj městských opevnění
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

17. 3. 2017
19.00 hodin
		
		
		
		

Liga proti nevěře
- divadelní představení, hrají: Veronika Nová, Ivo Šmoldas,
Michaela Kuklová, Petr Mácha
- kino Jemnice, vstupné 150,- Kč, předprodej v TIC Jemnice,
tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice
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24. 3. 2017
19.00 hodin
		
		

S tvojí dcerou ne!
- ochotnické divadelní představení
- kino Jemnice
- pořadatel N.K.N. Jemnice

Zájezd na muzikál
20. 5. 2017 - Mefisto - divadlo Hybernia
Cena zájezdu je 659,- Kč. V ceně je vstupenka na představení (řada 8-12) a doprava
z Jemnice do Prahy a zpět.
21. 5. 2017 - Ples upírů - divadlo GOJA Music Hall
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. Informaci o jednotlivých představeních najdete v minulém čísle
Jemnických listů (leden 2017).
Zájezd na muzikál Kleopatra je již obsazen.

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
v únoru přicházíme s pozvánkou na Zábavný trénink mozku. A protože mozek se dá trénovat
v každém věku, připravena je jedna lekce pro seniory a druhá pro rodiče s dětmi. Půjde
o tréninkový program s využitím mozkohraček a paměťových technik. Trenérka mozku Eva
Fruhwirtová ukáže, jak se dá mozek zábavně a efektivně trénovat.
Obě lekce se uskuteční 16. února 2017 – pro seniory ve 13:00 hodin a lekce pro rodiče
s dětmi od 6 let navazuje v 15:00 hodin. Maximální počet účastníků ve skupině je 20,
proto určitě neváhejte a přihlaste se telefonicky na číslech 568 450 788 nebo 702 090 434,
e-mailem na adresu knihovna@mesto-jemnice.cz nebo osobně přímo v městské knihovně
nejpozději do 10. února 2017.
Z nových knih:
Pawlowská Halina - Cesta za láskou: láskyplný cestopis po místech, kde se dá
zapomenout na smutek. Autorka nabízí vlastní recept na šťastné začátky a restartování duše
i života díky cestování, dobrému jídlu a lásce.
Hájíček Jiří - Dešťová hůl: po úspěšných románech Selské baroko a Rybí krev završuje
autor svou volnou „venkovskou trilogii morálního neklidu“. Tentokrát ze současnosti, která
má také svůj typický „morální problém“.
Dana a Emil Zátopkovi - Náš život pod pěti kruhy: kniha vzpomínek fenomenálního
atletického manželského páru.
Follett Ken - Kolo štěstěny: rozvětvený příběh na pozadí dějin druhé poloviny
devatenáctého století přináší barvitou mozaiku vášní, nenávistí, intrik i zločinů.
Davouze Marta – Loď v Bretani: po úspěšném vydání Domu v Bretani přichází autorka
s dalšími příhodami ze svého bretaňského domova, ze svých cest do Česka a z dovolených
po Evropě.
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Zahradníková Markéta – Postel hospoda kostel: není kněz jako kněz – Zbigniew
Czendlik je toho skvělým důkazem. Nahlédněte do soukromí jednoho pozoruhodného muže
a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy, život i Boha. Tento překvapivě otevřený rozhovor
zaujme každého, kdo umí číst srdcem.
Giesbert Franz-Olivier - Himmlerova kuchařka: groteskní román, ve kterém spolu
s hrdinkou a jejími pohnutými osudy poznáváme zlomové okamžiky dějin dvacátého století.
Maléřová Zuzana – Kdy se dotknout dospělosti: příběhy mladých lidí, kteří činí svá
důležitá rozhodnutí a pojmenovávají silné i složité chvíle, které v cestě za dospělostí prožili
a přežili.
Připravujeme:
Březen
- listování - pro ZŠ Jemnice
- besedy pro mateřskou školu
- Noc s Andersenem
Pracovnice knihovny

Přátelské setkání jemnických občanů na Modráku
Dne 5. ledna t. r. jsem byl na výborové schůzi TJ Sokol Jemnice pověřen, abych
krátkým příspěvkem do JL srdečně poděkoval všem občanům Jemnického mikroregionu,
účastníkům VI. ročníku turistického pochodu na Modrácký kopec (od roku 2016 oficiálně
pojmenovaného jako „Silvestrovský memoriál Zdeny Mikulové“), což tímto milerád činím.
Za slunečného, příjemně mrazivého počasí se nás dohromady sešlo 191 osob, malé děti
a psy nepočítaje, z nichž se většina zapsala do pamětní knihy. Oproti loňsku vzrostl počet
účastníků o 21 a lze se tedy nadít, že o Silvestru 2017 nás bude přes dvě stě. Je ovšem
slušností zmínit překvapivou přítomnost i kolem dvaceti „přespolních“ z Dačicka.
Na prostranství pod Modráckým kopcem panovala kolem dvou založených ohňů
neformální přátelská atmosféra a věřme, že si pocit přirozené lidské a občanské sounáležitosti
v sobě poneseme po celý nový rok.
Ještě bychom rádi vyslovili uznání Městskému úřadu Jemnice v osobě pana místostarosty
Ing. P. Novotného, který se obětavě podílel na organizaci celé akce.
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Jediné, co snad chybělo, bylo větší množství sněhu, jehož nyní leží na Modráku 25 až
30 cm – viz foto.
Za výbor TJ Sokol Jemnice Karel Vala

Výroční členská schůze MRS Jemnice
Zveme Vás na „Výroční členskou schůzi MRS Jemnice“ dne 26. 2. 2017 v 9.00 hod.
v restauraci v Podolí. V průběhu schůze bude možnost zakoupit si členskou známku na rok
2017. Jednou z povinností člena je dle „stanov MRS, o. s., § 6 odst. 5), pís. g)“ platit členské
příspěvky, a to do konce února běžného roku. Při převzetí členské známky předloží člen
ke kontrole členskou legitimaci.
Bližší informace na www.mrs.jemnice.cz
Všem čtenářům přejeme vše nejlepší a úspěšný vstup do nového roku 2017.
Tymkiv Jiří, předseda MRS Jemnice

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Kos
Mrazivá noc, chladná rána,
krajina sněhem zasypána.
S ránem černý kos
na římsku okna skočil.
Kamaráde, dobré ráno,
máš v krmítku nasypáno.
Oči mu svítí, okamžitě hlavou
točí, v zimě pro mě těžké žití,
děkuji za živobytí.

Na jaře vše zaplatit musím,
potají se písně učím.
Má flétnička na jaro čeká,
připravím koncert pro tebe,
pro člověka.
Dobrý den, dobré ráno,
máš v krmítku nasypáno.
(opsáno z časopisu Doba seniorů)
Marie Čurdová
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Dětství a stáří
Dávno, dávno tomu,
kdy pohádky byly hostem
každého domu.
Tablety a mobily ještě nebyly
a přesto se děti nenudily.
A taky neznaly slůvko obezita,
ten nový výraz se jenom dnes
skloňuje a říká,
taky jsme doma pomáhaly,
o mladší sourozence se postaraly.
A potom jsme úkoly napsaly,
do večera venku lítaly,

byly jsme zkrátka v kalupu,
večer málem snědly chalupu.
Taky jsme občas zazlobily
a brusle měly jen na klíček,
však ze školy domů jsme nosívaly
plnou aktovku jedniček.
Jeden ten klíček ještě mám,
jak největší poklad ho schovávám.
Kde jenom jsou ta bezstarostná
dětská léta, uprchla daleko, daleko
do světa, už dávno nejsme malé děti
a čas nám tak rychle ukrajuje, letí.
Marie Prknová, členka klubu ZTP

Vzpomínka

Těžko se s Vámi loučilo,
těžké je bez vás žít.
Smrtí však láska nekončí,
v srdci Vás zavždy budeme mít.

Dne 11. ledna 2017 uplynulo 21 smutných let,
co nás ve věku 55 let navždy opustila
naše milovaná maminka, babička,
paní Marie Jobbagyová
a
dne 23. února 2017 uplyne 30 smutných let,
co nás ve věku 50 let navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček,
pan Pavel Jobbagy
Vzpomínají děti s rodinami a ostatní příbuzní
Za tichou vzpomínku děti s rodinami

Vzpomínka

Dne 27. února 2017
uplyne 13 let,
kdy nás opustil
pan Jiří KAISLER z Jemnice
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Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Vzpomínka

Dne 27. února 2017
uplyne 17 let,
kdy nás navždy opustila
paní Marta Křivanová z Jemnice

Vzpomínka

Vzpomíná syn Pavel s rodinou
a ostatní příbuzní

Dne 24. ledna 2017 uplynulo 5 let,
kdy nás navždy opustil
náš bratr a strýc
pan Karel Křivan z Jemnice
Vzpomínají rodiny Tomákova a Lukšova

ČOČKO CUP - nohejbalový turnaj 17. 12. 2016

Hlavní sponzoři turnaje:
Aleš Kasal - provozovatel restaurací
a ubytování
Jan Šplíchal - průmyslové potrubí
a systémy
Čechomor, s. r. o.
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sk. A - základní část
družstvo
Jemavate I.
Smyčka team
Lhotice
Restaurace Podolí
Opičáci

sk. B - základní část
body pořadí
6
1.
6
2.
6
3.
2
4.
0
5.

čtvrtfinále

družstvo
body pořadí
Mindy team
10
1.
Mladoňovice
8
2.
Topoly
6
3.
Kotelníci
4
4.
Jemavate II.
2
5.
Grand
0
6.

semifinále

Jemavate I.
Kotelníci

10
3

10
7

Jemavate I.
Mladoňovice

6
10

8
10

Mladoňovice
Lhotice

10
5

10
1

Topoly
Mindy team

6
10

5
10

Topoly
Smyčka team

6
10

10 7
4 4

Restaurace Podolí
Mindy team

3
10

8
10

10
8

10
4

6
10

5
10

o 3. místo
Jemavate I.
Topoly

FINÁLE
MLADOŇOVICE
MINDY TEAM

Aleš Jedlička

Osmnáctý ročník Novoročního poháru se konal
v mrazivém počasí
Ráno, když jsme připravovali střelnici na závod, se na teploměru vyšplhala teplota
na neuvěřitelných -22°C! S napětím jsme očekávali, a to i z důvodu předešlé velké sněhové
nadílky, kolik závodníků si i přes toto velmi mrazivé počasí najde cestu na střelnici
Zahrádecký les v Dačicích. Je pravda, že v porovnání s předešlými ročníky se střelci
sjížděli na střelnici velmi pozvolna a půl hodiny před závodem to vypadalo, že závod bude
do oběda odstřílen.
Přes všechny uvedené obtíže na střelnici přijelo 21 odvážných střelců z celé ČR. Než
závod začal, teplota se ustálila na – 10°C a střelnici zalilo sluníčko. Závod probíhal bez
závad na zmrzlém zařízení. U každé z vrhaček jsme museli po celý závod nechat zapnuté
plynové ohřívače. Když jsem po ukončení hovořil se střelci a ptal se jich na podmínky,
nikdo si na mráz nestěžoval a společně chválili pohodu a klid, který závod provázel.
32 / Jemnické listy / únor 2017

Soutěž byla vypsána na 45 terčů. 25 na automatickém trapu a 20 na loveckém kole.
Po velmi vyrovnaném závodě a dobrém výkonu zvítězil s 41 zásahy ze 45 možných Jan
Bláha z Rodvínova a odměnou mu byla půlka jatečního prasete. Na druhém místě skončil
se 40 zásahy Aleš Foral z Říčan u Brna. Třetí místo obsadil s 38 zásahy Vladimír Tomíšek
z Valtínova.
Děkujeme střelcům i divákům za věrnost dačické střelnici a i za to, že si k nám našli
cestu i přes velmi nepříznivé povětrnostní podmínky.
Zveme všechny 6. května 2017 na Dačický víceboj tříčlenných družstev, který je vypsán
na 60 terčů pro každého střelce (20 LB; 20 LK; 20 Z+T). Ceny, tak jak je na dačické střelnici
zvykem, budou připraveny pro všechny zúčastněné střelce.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří pomohli uspořádat tento zimní
závod, který se konal za těžkých podmínek. Poděkování patří také všem sponzorům, bez
kterých bychom tento závod nemohli uspořádat s tím, aby si každý zúčastněný závodník
mohl domů odvézt pěknou cenu.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu
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11. ročník Vánočního turnaje Karla Šamánka
28. 12. 2016 16.00 hod.
ZŠ Jemnice
FC Ještěři
1.
Jemnice
FC Padající hvězdy
2.
Jemnice
FC Krejča spol.
3.
Jemnice
FC Penky fiňák
4.
Jemnice
FC Lepeniko Empo
5.
Jemnice

SOUPIS MUŽSTEV
1. FC Ještěři Jemnice

2. FC Padající hvězdy
Jemnice

1.

2.

X

0:7 1:1 1:2 2:5

7:0

X

3.

4.

5.

Skóre

Body

Pořadí

4:15

1

5.

11:2

10

1.

9:6

5

3.

1:2

5:4

5

4.

X

9:10

6

2.

2:1 0:0 2:1

1:1 1:2

X

2:2 5:1

2:1 0:0 2:2

X

5:2 1:2 1:5 2:1

Kopr Jakub
Abrahám Jiří
Axman Martin
Beránek Leoš
Anděl Jiří
Kincl Zbyněk
Křivánek Emil
Klejdus Pavel

3. FC Krejča spol. Jemnice

Krejčí Tomáš
Koutný Zdeněk
Jobbagy Pavel
Veselý Pavel
Kadeřábek Zdeněk

4. FC Penky fiňák Jemnice

Trnavský Milan ml.
Trnavský Zdeněk ml.
Vaculín Michal
Valenta Pavel
Křivánek Stanislav

5. FC Lepeniko Empo
Jemnice

Šamánek Rostislav
ml.
Nevrkla Pavel
Macálka Karel
Chalupa Ladislav ml.

STŘELCI TURNAJE - pořadí
1. ANDĚL Jiří
2. KINCL Zbyněk
3.-4. KREJČÍ Tomáš
3.-4. ŠAMÁNEK Rostislav ml.

6
5
4
4
36
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Zdeněk Kaisler

Kulturní kalendář
Mladoňovice
4. 2. 2017
19. 3. 2017

Ples SDH - hrají Kalíšci, kulturní dům od 20.00 hodin
Dětský maškarní karneval - KD Mladoňovice od 14.00

Slavíkovice
7. 2. 2017

Ples MS Mladoňovice, začátek 20.00 hodin, KD Slavíkovice

Třebětice
18. 2. 2017
25. 2. 2017
26. 2. 2017

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

25. 2. 2017
11.00 hodin

Masopustní průvod masek obcí Radotice
- sraz masek v KD v Radoticích, doprovod živé hudby

Korolupy
11. 2. 2017
		

7. hasičský ples SDH Korolupy
- hraje skupina Family, bohatá tombola

Uherčice
3. 2. 2017
18. 2. 2017

Obecní ples, hraje skupina Credit
Masopust

Třebelovice
11. 2. 2017
18. 2. 2017
26. 2. 2017

Obecní ples - hraje Genetic, KD Třebelovice
Sportovní ples - hraje CREDIT, KD Třebelovice
Masopustní průvod

Pálovice
18. 2. 2017
25. 2. 2017
12. 3. 2017

Masopustní průvod
Maškarní ples, KD Pálovice
Dětský maškarní karneval, KD Pálovice
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Kostníky
25. 2. 2017
11. 3. 2017

Masopust
IX. kostnický košt slivovice - KD Kostníky

Rácovice
18. 2. 2017

Průvod masek od 13.00 hodin

Menhartice
25. 2. 2017

Masopust

Radotice
Kam, cestou necestou?
Ti lidé, kteří sledovali zrody společenství před osmdesáti a více lety, měli informace
velice omezeny, nepodléhali příliš nabídce, která je v té době oslovovala z různých tiskovin,
zejména pak kalendářů ke čtení. Převážným důvodem ve většině byla chudoba, hmotná
i finanční. I ten kalendář, do kterého měli možnost nahlížet, byl od někoho vypůjčen,
a bylo i obvyklé zakoupení si jej dohromady se sousedy. Takto se ubíralo myšlení lidí,
v té době působil v nich pověstný „selský rozum.“ Neorganizovaných společných věcí
pak měli mnohem víc, většinou šlo o nákladnější zemědělské stroje, zapůjčování tažného
dobytka a mnohé jiné. Konzum toho nejdůležitějšího, potravin, které jim byly dostupné,
byl až obřadně ošetřován, bylo jich málo, a byly vzácné. Jsem pamětníkem toho, že než
bylo zakrojeno do pecnu chleba (tak se mezi lidmi říkalo kulatému bochníku, který měl
váhu kolem čtyř kilogramů), byl pokřižován. Drobky, které se na stůl z něj odrolily, byly
sebrány a v každodenní ranní kávě zkonzumovány. Babička říkávala: „Každá drochitka
chleba, na kterou se šlápne, volá do nebes.“ Nechtěl bych, aby toto bylo chápáno jako
vliv ideologie křesťanské, v té době byla tím úcta obyčejných lidí k obojímu a k chlebu
jakoj daru božímu zvlášť. V paměti mám informaci od kamaráda, který se svěřil s tím,
že u nich každodenně pokrmem byla česneková polévka, kterou vařila babička, tak, aby
ji měla rodina a děti, než půjdou do školy k snídaní. Nejednalo se o rodinu chudou, ale
rodinu, která dle dnešního pohledu, měla (obrazně řečeno) na kaviár. Pouť a posvícení
byly tehdy skutečně dny, kdy si i ti chudší lidé pochutnávali na něčem opravdu mimořádně
lepším. Jedno takové pořekadlo sdělovalo: „hrách a kroupy to je hloupý, to my máme
každý den, ale vdolky z bílé mouky jenom jednou za týden.“ Vyhrazuji si proto právo, tak
trochu i jako pamětník toho dění, po zhlédnutí publicistického pořadu optat se, k čemu je
nám naše vzdělání a pokrok, který nás zavádí do slepé uličky, která ohrožuje nejen naše
bytí, ale i naši planetu, jak je v něm vzpomenuto. Svět (díky pokroku ve vědě a výzkumu)
produkuje nevídané množství potravin, které nabízí v nepřeberném sortimentu a množství,
jejichž základem je jen to, co měli dostupné již naši předkové. Rozvoj chemie nastolil
tyto možnosti, lidstvo dostává do ruky něco jako zbraň, o jejímž použití není jednoznačná
shoda. Když se řekne lidstvo, míní se tím lidstvo celé planety země. Jaká je ale skutečnost?
Vlivem těchto okolností produkuje západní svět tolik potravin, že jedna třetina určená
ke konzumaci lidmi se vyhodí, což představuje miliardu tun a uživilo by obyvatele velké
části Afriky. V průměru se na jednoho obyvatele vyspělých zemí vyhodí za rok asi sto
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kilogramů potravin, v Africe méně než deset kilo. Na tyto vyhozené potraviny se použije
zbytečně čtvrtina spotřebované energie v daném čase, množství spotřebované vody
k tomu představuje roční průtok jednoho veletoku a jedna a půl miliardy hektarů půdy se
obdělává zbytečně, což představuje třicet procent veškeré zemědělské půdy. Hrůza toho
všeho spočívá v tom, že pokud setrváme u tohoto stavu plýtvání, musí se produkce zvýšit
o šedesát procent, jinak že nám hrozí hladomor. Na zákazníka nepřetržitě působí nabídka
a reklamními materiály až do bytu. Velká nákupní střediska se u nás rozrostla jako houby
po dešti, za patnáct let působení téměř o čtyřistapadesát procent. V dnešním globálně
propojeném světě je toto dění sledováno obyvateli kontinentů, kteří doma vidí na vlastní
oči umírat lidi hladem. Nabízí se jim obraz o možnostech jiného života a využívají každé
příležitosti, jak toho dosáhnout. Máme s tím již bohaté zkušenosti. Experti na recyklaci
surovin říkají, že mnoho produktů (příkladně mobilní telefon) obsahuje pomyslnou „kapku
krve.“ Vysvětlení spočívá v tom, že nezbytné a vzácné suroviny potřebné k jeho dobré
funkci se těží za nelidských podmínek většinou dětmi v zemích, které hladomor sužuje
a přesto nám jako bohatým odběratelům výhodný nákup od nich vyhovuje. Přitom by bylo
za to co nabídnout, tak moc by to zas nestálo a ulehčilo by to našemu svědomí. Dobrovolné
soucítění, které povinně jednou zákonitě přijít musí, bychom pak snáze unesli. Řešení
není jednoduché a jistě zaměstnává mnoho moudrých hlav na celém světě, které soupeří
s mocí politickou, ve víře, že jednou pod tíhou nezpochybnitelných důkazů snad jejich
úsilí převáží. Již vědomí o tom, že je tu někdo, kdo se snaží lidstvo z tohoto marasmu
vymanit, je povzbuzující. Zahledíme-li se, na kandidátky volebních stran, převažují
lidé vysokoškolsky vzdělaní, člověk by od nich očekával kvalifikovaná a pro budoucno
promyšlená rozhodnutí. Poznatky z našeho mini mraveniště tomu zatím moc nenasvědčují.
Stále jsou v nemalém počtu čísi vyslanci noblesního vystupování bez efektu pro nás, jako
společnost. Nešetří argumentaci o rozdělené společnosti, aniž by přesvědčivě konkretizovali
- kým. Naopak jeden renomovaný sociolog výstižně a vcelku dostatečně toto rozdělení
sloganem představil: „Bohatí, šťastní, producenti – chudí, nešťastní, konzumenti“. Vzdor
tomu všemu se nechystají velké změny, jde spíše o drobné kosmetické úpravy, které situaci
spíše komplikují. My, starší, máme ještě v živé paměti, co přivodila Gorbačovovi nabídka:
„Přestavby pro ně a pro celý svět.“
Blahopřejeme jubilantům:
Vyletěl Jan
		
Malý Josef

80 roků
73 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Radotičtí fotbalisté Vás srdečně zvou na
!!! MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK OBCÍ RADOTICE !!!
který se bude konat v sobotu 25. 2. 2017, za doprovodu živé hudby
SRAZ MASEK v 11:00 h. v KD v Radoticích
Na vaši účast se těší pořadatelé.
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Mladoňovice
Ohlédnutí za rokem 2016
Úspěchy našeho družstva mužů v hasičském sportu jsou skutečností. Naše družstvo
se zúčastnilo celkem 36 soutěží jak v Třebíčské okresní lize, tak i v Jihlavské Open lize.
V třebíčské lize se zúčastnili 12 soutěží - z toho šestkrát vyhráli, získali 296 bodů a tím měli
prvenství zajištěno. Radostný výsledek: již druhé celkové vítězství v třebíčské soutěži –
roky 2015 a 2016.
V jihlavské soutěži se naši borci zúčastnili 13 soutěží - z toho 5x vyhráli, 4x byli stříbrní
a 3x bronzoví. S počtem 177 bodů pak dosáhli i na celkové vítězství Jihlavské Open ligy.
Vyhrát obě tyto soutěže je obrovský a mimořádný úspěch našich hasičů a sklízí obdiv
u všech soutěžících. Celkový počet získaných bodů v obou soutěžích je 473 - což je nejvíc
v rámci ČR a celkově 12 vítězství je řadí na druhé místo v republice. Nejlepší dosažený čas
na „2B” byl 14,01 sekund a na „3B” pak 16,19 sekund.
Své mistrovství potvrdili i na Mikulášské soutěži 3. prosince v Českém Rudolci, kde
dovršili hattrick v konkurenci 62 družstev ze 3 krajů . Vyhrát třikrát po sobě tuto soutěž je
rovněž „bomba” a právem jsou všichni naši občané hrdi na vynikající reprezentaci našich
hasičů a propagaci Mladoňovic.
Rozšíření zbrojnice
Původní hasičská zbrojnice je z roku 1936 a již delší čas nedostačuje potřebám spolku vždyť garáž a sklad mají pouze 36 m2 podlahové plochy a pro dvě auta + spoustu techniky
je to již velice nedostačující. Proto zastupitelstvo schválilo rozšíření. Žádali jsme o dotaci
na rok 2016: neúspěšně. Žádali jsme tedy znovu na rok 2017, ale rovněž neúspěšně. Krajské
velitelství HZS přidělilo pouze dotace na nákup automobilové techniky. Protože havarijní
stav střechy již nedovoloval dále vyčkávat, byli jsme nucení pustit se do rekonstrukce
a rozšíření zbrojnice na náklady obce.
Další události
V roce 2016 se podařilo dokončit rekonstrukci budovy domku čp. 63 včetně úprav dvora
a odvodnění. V uvedených prostorách vzniklo důstojné zázemí pro naše zaměstnance, velká
garáž a dvě místnosti klubovny. Další velkou investiční akcí byla rekonstrukce sociálního
zařízení v budově základní školy. Bylo zcela vybouráno dosavadní zařízení a vše nahrazeno
novou instalací vody, odpadů, topení a osvětlení včetně nového sanitárního vybavení
a obkladů.
Pro budoucí stavební parcely byla budována kanalizace a přívod vody.
U osady Tři koroptve byla upravena požární nádrž a opravena lesní cesta za osadou.
Další náročnější akcí byla oprava mostku a vývaru u Mladoňovického rybníka a oprava
místní komunikace.
Společenská činnost
V roce 2016 Mladoňovice žily bohatým tradičním společenským životem. Hlavní
událost: v naší vesnici je uctíván patron obce a hasičů Svatý Florián, a to od roku 1868, kdy
byla postavena naše kaple a právě jemu zasvěcena. V roce 2013 byla zhotovena a posvěcena
nová socha svatého Floriána. Právě na svátek sv. Floriána sloužil u této sochy mši svatou
otec biskup Mons. Mgr. Pavel Posád. Bylo to poprvé v historii naší vesnice, kdy zde sloužil
mši sv. biskup, což je bezesporu historická událost pro naše občany.
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Z kulturní činnosti
V letošním roce jsme organizovali již dvacátý koncert za posledních 10 let. Na jubilejní
koncert byla pozvána dechová kapela Šohajka se svými sólisty. Tento koncert byl mimořádně
úspěšný a hojně navštívený. Další akce naše spolky pořádaly podle kalendáře. Oceňuji,
že se dařilo dodržovat všechny naše tradice. Nad rámec našeho kulturně-společenského
kalendáře byly organizovány 2 ping-pong turnaje z řad žáků a dospělých z celého okolí.
Úspěšný byl rovněž turnaj v nohejbalu pro všechna družstva z okolí. Potěšující bylo, že
vítězný pohár převzali domácí.
Jan Chloupek starosta obce Mladoňovice

Tříkrálová sbírka - poděkování
Ve dnech 7. a 10. ledna se v Mladoňovicích a Dobré Vodě konala Tříkrálová sbírka
Charity ČR. Není to lehké zazvonit u dveří domu či bytu a žádat o peníze. Děkuji všem
občanům za příspěvek a velmi vlídné přijetí koledníků.
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Je dobré, že i lidé, které jsme nezastihli doma, poslali peníze jinou cestou. Také děkuji
těm, kteří kromě příspěvku do pokladničky odměnili malé koledníky sladkostí nebo
vitamínem.
Zvlášť chci poděkovat paní Petře Bendové a jejímu manželovi. Kromě daru už
několikátý rok odměnili koledníky i výborným čajem. Ten jejich nepálí, ale příjemně
rozehřeje. V letošních mrazech jsme to opravdu potřebovali. I proto byl o koledování
v jejich domě mezi koledníky takový zájem.
Velkou část vybraných peněz se Charita ČR snaží použít v místech, kde se vybraly.
Prostředky z roku 2016 posloužily na výstavbu nového Domova pro matky v Třebíči
i s prostory pro službu Rané péče. Stavba započala v létě a bude dokončena na podzim
2017. Z části výtěžku byly dokončeny stavební práce v objektu na Gen. Sochora, kde sídlí
služby pro seniory a nemocné, bylo zakoupeno auto pro pečovatelskou službu (dojíždí také
na Jemnicko) a pomohlo se také lidem v akutní sociální a zdravotní nouzi.
Peníze z letošního roku budou použity na dokončení nových prostor Domova pro matky,
ve kterém se pomáhá matkám s dětmi v těžké životní situaci. Na podporu rané péče, služby
určené pro rozvoj dětí s postižením ve věku do 7 let a pro pomoc jejich rodinám, na podporu
Dobrovolnického centra a Prorodinného centra. Na nákup zdravotnické techniky pro
Domácí hospic sv. Zdislavy a materiální či finanční pomoc lidem, kteří se dostali do situace,
která vyžaduje mimořádné a rychlé řešení.
Poděkování patří i paní Kuchařové z Radotic a panu starostovi Radotic Františku
Plátovi, kteří koordinují kolednické skupinky v našich obcích.
Na závěr chci poděkovat samotným koledníkům: Ondrovi Kalendovi, Jakubovi
Svobodovi, Marušce Teplé, Julince Tesařové, Lilce Nevěčné, Nice Nevěčné, Katce
Čonkové, Jitce Mácové, Kamile Prášilové, Káji Nehybové a Matěji Mácovi, kteří při
koledování odvedli kus poctivé práce.
Nevíme ještě, kolik se vybralo, ale výsledek sbírky vyvěsíme na obvyklých místech.
Jiří Šimka, Mladoňovice

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 15. února 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
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ŠAŠOVICE U ŽELETAVY

NOVÁ VÝROBNÍ HALA V ŠAŠOVICÍCH
VAŠE PRACOVNÍ MOŽNOST
OPERÁTOR OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

NABÍZÍME:

POŽADUJEME:

• Čisté moderní prostředí
• Špičkové technologie
• Zahraniční stáže
• Kariérní růst
• Motivující ﬁnanční ohodnocení
• Dotované stravování
• Propracovaný systém zaškolení

• Vzdělání technického směru (alespoň vyučení)
• Zkušenost ze strojírenské výroby - výhodou
• Ochotu učit se novým věcem
• Základní znalost ovládání počítače (MS OFFICE)

NÁPLŇ PRÁCE:
• Obrábění v souladu s výkresovou dokumentací
• Práce na CNC strojích

DALŠÍ NOVĚ OTEVŘENÉ POZICE
• Programátor • Finanční kontrolor • Kontrolor výstupní kvality • Nákupčí expert

www.milacron.com Šašovice 62, Želetava tel.: 568 409 243 email: ivana_svobodova@milacron.com
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Chcete opustit zázemí svých rodičů?
Chcete opustit Váš drahý a nadměrečný byt?
NABÍZÍME K PRONÁJMU GARSONKY A BYT 1 + 1

V pěkné a klidné lokalitě v Jemnici
Valentova / Třešňová ulice (bývalý finanční úřad)
Cena již od 3500 Kč měsíčně + energie

Možnost parkování před domem; připojení WIFI a TV
PO DOHODĚ MOŽNÁ PROHLÍDKA

Tel.: 777 712 372
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veškerá doprava a zaměření

ZDARMA

ODVEDENÍ DÍLA
NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
„od A až do Z“
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
ŽÁDNÉ PLATBY
• vyhledání pramene • vyvrtání
PŘEDEM
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

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

Tomáš Pecka, Josef Jekl - 777 624 862
Jungmannova 595, 588 13 Polná

Kontakt: renata.hronova@gaudlitz.cz, tel. +420 602 696 577
Gaudlitz Precision s.r.o., Dělnická 413/V, 380 01 Dačice
www.gaudlitz.de

Pokud Vás nabídka oslovila, zašlete
životopis na personální oddělení.

https://www.gaudlitz.de/en/career/job-vaccancies/

V případě Vašeho zájmu najdete detailní
informace o pozicích na:

příjemné pracovní prostředí

v rozvíjející se zahraniční společnosti,

a firemní benefity, perspektivní práci

Nabízíme dobré platové podmínky

Kontrolor kvality
Manažer zákaznického servisu
Nástrojař
Konstruktér - plasty
Technolog vstřikování plastů

K posílení našeho týmu hledáme:

Obrazový seriál

Jemnice - demontáž mostu Na Podolí (1963)
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