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Připravujeme v KD Jemnice - více v rubrice Kulturní a společenský přehled

Divadelní představení
Liga proti nevěře
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Ať žijí strašidla
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Březen
Sníh a ledy už jsou v tahu.
Kopce tonou v oparu.
Teplý závan nese vláhu.
Nesvědčí to o jaru?
Marně hledáš bílou v kraji,
zůstala jen pro břízu.
Ani ptáci nečekají,
chcou slavit svou reprízu.
Krásné bude nadechnout se,
zimní kabát rozepnout,
bez výčitek, svědků, soudce
vysmeknout se ze svých pout.
Milan Růžička
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané.
Dnešním článkem chci pouze doplnit některé údaje z únorových JL. Během posledních
několika týdnů bylo ukončeno několik připravovaných akcí. Mezi nejpodstatnější bezesporu
patří podepsání potřebných dokumentů s firmou Detail Plus s. r. o.
Byla podepsána Kupní smlouva, smlouva o zřízení předkupního práva a Plánovací
smlouva. Byly do nich zapracovány všechny podmínky schválené zastupitelstvem města.
Smlouva se týká prodeje pozemku v bývalém autoparku o rozloze 13 294 m² za celkovou
cenu 4.654.400,- Kč plus DPH ve výši 977.424 Kč, které musíme odvést státu. Ze smlouvy
dále vyplývá povinnost firmy nabídnout městu prodávané nemovitosti, pokud by je chtěla
prodat nebo jinak zcizit osobám jiným než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. Dále je zde
závazek firmy Detail Plus, že do konce příštího roku získá stavební povolení a nejpozději
do konce roku 2020 stavbu zkolauduje. Tyto závazky jsou ošetřeny sankcí. V době tvorby
tohoto článku je smlouva podána k zápisu do katastru nemovitostí. Současně podepsaná
plánovací smlouva zahrnuje povinnost města vyřešit napojení staveb na dopravní
a technickou infrastrukturu tak, aby nedošlo k důvodnému zpoždění výstavby výrobní haly
a dalších částí areálu. Prakticky to znamená vybudovat plynový, vodovodní a kanalizační
řad podél hlavní cesty v areálu autoparku v potřebné délce a kanalizaci pro odvedení
dešťové vody z retenční nádrže u plotu na východní straně areálu. Tato nádrž bude sloužit
k zachycení srážkové vody z výrobní haly a vybuduje ji na své náklady firma Detail Plus.
Je dobré si uvědomit, že to, co jsem v posledních větách napsal, vypadá jednoduše, ale najít
možné vhodné řešení byl tvrdý oříšek. Ne kvůli neochotě se domluvit, ale z důvodů splnění
technických norem v důsledku geologických podmínek. Nyní již se pracuje na projektu
inženýrských sítí a připravuje se terén pro odvodnění retenční nádrže. To musí vést
po značně zarostlé části pozemku podél plotu a je ho potřeba vyčistit od náletů a přestárlých
a suchých stromů.
Rovněž byla podepsána kupní smlouva s Jemnickou Stavbou na prodej pozemku
Na Předlískách za účelem výstavby bytového domu. Pozemek o výměře 3.703 m2 byl
prodán za 610,- Kč/m2. Podle posledních informací je před dokončením studie, která řeší
i umístění domu a bude v nejbližší době projednána s vedením města. Bytový dům by
měl obsahovat asi 30 bytů kategorie 1+kk, 2+kk a 3+kk. Až bude jasný celkový koncept
a zpracován projekt, bude předložen veřejnosti. Případní zájemci pak mohou kontaktovat
přímo stavební firmu.
Na závěr bych rád poděkoval organizátorům městského plesu, který byť nebylo zcela
vyprodáno, byl příjemný a důstojný. Za tradičně bohatou tombolu patří poděkování
i sponzorům.
Přeji Vám příjemně prožité předjarní období, ve kterém nás snad příroda obdaří co
největším počtem slunečných dní.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice
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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
na začátku mého článku bych rád odpověděl na některé
připomínky z minulých Jemnických listů. Pan Ing. Stober
si stěžoval, že se mu nelíbí křižovatka v ulici Znojemská.
Předně mne trochu zamrzela zmínka o špatné komunikaci
(komunikování) města s občany. Myslím si a jistě to pan
Ing. Stober potvrdí, že naše vzájemná komunikace probíhala
vždy korektně a na úrovni, o to víc jsem z jeho poznámky
zaskočen. Nechce se mi věřit, že by šlo pouze o cílenou
účelovou formulaci.
Vraťme se k dalším možnostem řešení zmíněné křižovatky. Ano, skutečně bylo na stole
více variant řešení. Například kruhový objezd. Tento byl však pro nás neakceptovatelný,
jelikož by zabíral i část parkoviště u potravin pana Chalupy, a to jsme nemohli dopustit.
Varianta nynější křižovatky neobsahovala nové parkoviště, ale na jeho místě jen zelenou
plochu, jejíž údržba by zůstala tak jako tak na bedrech města. Náš návrh parkoviště byl
jistě smělý, nicméně jsme chtěli odlehčit parkovišti u potravin pana Chalupy a umožnit tak
parkování ještě více aut u nákupního centra, případně pro návštěvníky parku. Předchozí
parkování u okraje vozovky bylo nevhodné, zaparkovaná vozidla nesplňovala požadavek
na volných 6 m dvou jízdních pruhů. Stejně tak jsme vybudovali místo pro přecházení
naproti lékárně Alexandra. Pro někoho může být překvapivé, že dopravní experti neschválí
přechod pro chodce uprostřed křižovatky, nicméně je to tak. Jde především o bezpečnost.
Proto apeluji na všechny, aby křižovatku nepřebíhali v jejím středu a učinili o pár kroků víc
ke zmíněnému místu pro přecházení. Chodník zde vytvořený je dostatečně široký tak, že
pohodlně splňuje předpisové parametry s velkou rezervou. Někoho možná zaskočí rozvaděč
firmy EoN, nicméně jeho přeložka by byla nákladná, a tak byl ponechán na svém původním
místě. V článku pana Růžičky padla zase zmínka k chybějícím božím mukám. Rád bych
uklidnil všechny, které tato informace znepokojila. Boží muka jsou v těch nejlepších rukách
restaurátorů a těší se na opětovnou jarní instalaci. Závěrem k tomuto tématu doplním, že
během jara budou volné plochy osázeny vhodnou reprezentativní zelení, o niž se postará
tým pana doc. Šimka.
Jemnické listy mají sloužit především jako zpravodaj o dění ve městě. Velkou radost mi
udělalo třetí místo naší malebné Jemnice v krajském kole soutěže Historické město roku
2016. Stanuli jsme tak po boku věhlasné Telče, už to je skvělý úspěch. O to více zahřál dopis
paní ředitelky Národního památkového ústavu, kde děkuje za příkladnou starost o památky
v našem městě. Máme před sebou ještě dlouhý běh nejen v této oblasti, povzbudivá slova
vždy dodají další energii a chuť do práce.
Pravidelně za začátku roku vyhodnocuje Policie ČR stav bezpečnosti a veřejného
pořádku v územní působnosti města Jemnice a integrovaných obcí. Dovolte mi citovat pár
zajímavých údajů. Rozloha služebního obvodu je stejná, tj. 197 km2 s počtem obyvatel
8477. Systém služeb zajišťuje nepřetržitý výkon 24 hodin denně. V kalendářním roce
2016 bylo evidováno a šetřeno v rámci OOP Jemnice celkem 88 přečinů, z nichž 23 bylo
předáno dle věcné působnosti k útvarům s celookresní a krajskou působností, s celkovou
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objasněností 71,59 %. 62 přečinů bylo spácháno v obecné kriminalitě, kam patří 24
majetkové trestné činnosti, 11 násilné trestné činnosti, 3 mravnostní trestné činy a ostatní
kriminalita (například výtržnictví, ohrožování výchovy mládeže, nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými látkami atp.). Znatelný je též počet přečinů v oblasti zanedbání
povinné výživy.
Přestupků pak PČR OOP Jemnice řešila celkem 871. Z celkového počtu přestupků jich
bylo řešeno 609 v blokovém řízení v celkové výši 141 tis. Kč. Rád bych všem policistům
obecně poděkoval za jejich obětavou práci, těm „našim“ pak popřál co nejméně případů
k řešení. Těším se i na další spolupráci v rámci Komise prevence kriminality města Jemnice.
Z některých zdrojů se k Vám jistě dostaly zprávy, že jsme dospěli s řádem Cyriaků
(nájemníci jemnického zámku) k vyrovnání a zároveň byla podepsána nová nájemní
smlouva na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou. Nicméně už teď se intenzivně
připravují na sezónu a já věřím i v širší spolupráci různých subjektů, která s sebou přinese
opět zajímavější a navštěvovanější expozice.
Aktivity města Jemnice jsou zaměřeny též na jemnické podzemí. Hledáme možnosti
a cesty, jak zpřístupnit podzemí pod náměstím Svobody a učinit tak z našeho centra ještě
atraktivnější místo pro místní i turisty. Stejně tak tým docenta Michala Stehlíka pracuje
ve spolupráci s městem Jemnice na projektu nových expozic jemnického muzea. První
konkrétní výsledky budeme mít k dispozici během tohoto měsíce, rád Vás s nimi příště
seznámím.
Předjaří s sebou bohužel nese stále více zaběhlých pejsků. Víte, co by nám v hledání
majitele velmi pomohlo? Stačí jen, aby měl každý pes (feny nevyjímaje) identifikační
známku. Rád bych poděkoval především paní Janě Krejčí, panu Andělovi, paní Habrové
a slečně Teplanové za aktivní pomoc při hledání majitelů čtyřnohých miláčků.
Vážení a milí spoluobčané, je toho jistě mnoho, o čem bych Vás rád informoval.
Jemnické listy však musí dát prostor i ostatním, kteří Vás chtějí informovat o dění v našem
městě. Sledujte městský facebook či internetové stránky města, sledujte další články
v různých periodikách, nebojte se u nás informovat na cokoliv. Jsme tu pro Vás, rádi s Vámi
Váš problém probereme.
Závěrem uvádím kontakty, na kterých mne můžete zastihnout. Email: mistostarosta@
mesto-jemnice.cz, telefon: 775 394 944 nebo ještě lépe přímo na osobní schůzce.
Krásné první jarní dny přeji všem!
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 18. ledna 2017 (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.
- Ceník prací prováděných v rámci své činnosti pro město i ostatní Správy majetku města, s. r. o.,
IČ: 60731401, se sídlem Romana Havelky 994, 675 31 Jemnice platný, od 1. 1. 2017.
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Dodatek č. 23 ke smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb v Jemnici,
uzavřený mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice
a Správou majetku města, s. r. o., IČ: 60731401, se sídlem Romana Havelky 994, 675 31
Jemnice.
Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě ze dne
27. 12. 2004 uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice a BK BUS, s. r. o., IČ: 25542141, se sídlem Jaroměřická 1120, 676 02
Moravské Budějovice.
Záměr prodeje části pozemku p.č. 997/5 kultura ostatní plocha o výměře cca 12 m2
(bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Louka u Jemnice.
Pronájem části pozemku p.č. 706/1 kultura ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Jemnice.
Záměr prodeje částí pozemku p.č. 773/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 4 m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice.
Pronájem místnosti č. 2.16 o výměře 9,15 m2 v budově č.p. 2 na ulici Husova v Jemnici.
Změnu nájemce nebytového prostoru v budově č.p. 2 na ulici Husova v Jemnici.
Nájemní smlouvu 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.
Smlouvu s AK Stejskalová & Blechová, s.r.o., IČ: 29258693, se sídlem Heršpická 813/5,
639 00 Brno o poskytnutí služeb v rámci administrativy veřejné zakázky „Revitalizace
ulice Větrná a sídliště U Víta“.
Smlouvu s AK Stejskalová & Blechová, s.r.o., IČ: 29258693, se sídlem Heršpická 813/5,
639 00 Brno o poskytnutí služeb v rámci administrativy veřejné zakázky „Přírodní
koupací biotop Jemnice“.
Darovací smlouvu na 2.000 Kč mezi Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z. s., klub Stonožka - Ostrava, IČ: 68308892, se sídlem Mitušova 1330/4, 700 30
Ostrava - Hrabůvka a městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice.

Rada města neschválila:
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 296/2 kultura ostatní plocha o výměře 257 m2 v k.ú.
Panenská.
- Záměr prodeje budovy včetně pozemku p.č. 1813/11 kultura zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 354 m2 a část p.č. 1813/2 kultura ostatní plocha o výměře cca 500 m2 v k.ú.
Jemnice.
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 647 kultura ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v k.ú.
Jemnice.
- Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1813/2 ostatní plocha v k.ú. Jemnice o výměře
550 m2.
- Vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2017 na budově Městského úřadu v Jemnici.
Rada města vzala na vědomí:
- Rozpočtová opatření č. 1 na rok 2017 a tato doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
- Žádost firmy BaN STAV s. r. o., IČ: 25515683, se sídlem Růžová 946, 675 31 Jemnice
o prodej části pozemku p.č. 296/2 kultura ostatní plocha o výměře 257 m2 v k.ú. Panenská.
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Žádost o prodej části pozemku p.č. 997/5 kultura ostatní plocha o výměře cca 12 m2
(bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Louka u Jemnice.
Žádost o prodej budovy včetně pozemku p.č. 1813/11 kultura zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 354 m2 a část p.č. 1813/2 kultura ostatní plocha o výměře cca 500 m2 v k.ú.
Jemnice.
Žádost o koupi části pozemku p.č. 773/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 4 m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice.
Žádost firmy RESTADOOM s.r.o., IČ: 04661541, se sídlem Velká brána 503, 675 31
Jemnice o prodej části pozemku p.č. 647 kultura ostatní plocha o výměře cca 30 m2
v k.ú. Jemnice.
Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina dle Zásad na obnovu
kulturní památky – revitalizace cestní sítě zámeckého parku v Jemnici a doporučuje
Zastupitelstvu města Jemnice ke schválení.
Žádost o poskytnutí dotace pro Vodovody a kanalizace, IČ: 60418885, se sídlem
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč ve výši 458.400 Kč a doporučuje Zastupitelstvu města
Jemnice ke schválení.
Žádost o poskytnutí dotace pro Vodovody a kanalizace, IČ: 60418885, se sídlem
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč ve výši 345.873 Kč a doporučuje Zastupitelstvu města
Jemnice ke schválení.
Strategický plán rozvoje města Jemnice na roky 2017 - 2021 a doporučuje Zastupitelstvu
města Jemnice ke schválení.
Žádost Spolku pro alternativní vzdělávání Jemnice, IČ: 05036224, se sídlem Stará cesta
262, 675 31 Jemnice o uzavření smlouvy o partnerství s městem Jemnice, IČ: 00289531,
se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice v projektu „Mikrojesle“ a nedoporučuje ji
Zastupitelstvu města Jemnice ke schválení.

Zastupitelstva města Jemnice konaného dne 26. ledna 2017
Zastupitelstvo města Jemnice schválilo:
- Rozpočtová opatření č. 1 na rok 2017 dle předloženého návrhu, která se týkají zvýšení
příjmů i výdajů o 1.600.000 Kč proti dosud schválenému rozpočtu.
- Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva mezi firmou DETAIL PLUS
s. r. o., IČ: 29246377, se sídlem U Černého mostu 1011, 675 31 Jemnice a městem
Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Smlouvu o jistotním
běžném účtu č. JBÚ/1463/16/LCD mezi firmou DETAIL PLUS s. r. o., IČ: 29246377,
se sídlem U Černého mostu 1011, 675 31 Jemnice, městem Jemnice, IČ: 00289531, se
sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Českou spořitelnou, a. s., IČ: 45244782, se sídlem
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
- Plánovací smlouvu mezi firmou DETAIL PLUS s. r. o., IČ: 29246377, se sídlem
U Černého mostu 1011, 675 31 Jemnice a městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem
Husova 103, 675 31 Jemnice.
- Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina dle Zásad na obnovu
kulturní památky - revitalizace cestní sítě zámeckého parku v Jemnici. Obnova bude
spolufinancována z dotačního fondu Kraje Vysočina, kde podmínkou je finanční
spoluúčast města.
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-

-

Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 345.873 Kč na realizaci investiční
akce „Jemnice - rekonstrukce vodovodu ul. 28. října“ uzavřená mezi Vodovody
a kanalizace, IČ: 60418885, se sídlem Kubišova 1172, 674 01 Třebíč a městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice.
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 458.400 Kč na realizaci investiční
akce „Jemnice – rekonstrukce vodovodu ul. Znojemská“ uzavřená mezi Vodovody
a kanalizace, IČ: 60418885, se sídlem Kubišova 1172, 674 01 Třebíč a městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice.

Zastupitelstvo města Jemnice vzalo na vědomí:
- Informace o přípravě podkladů pro výběr poskytovatele dotace na projekty „Revitalizace
sídliště U Víta a Větrná“ a „Přírodní koupací biotop Jemnice“.
Zastupitelstvo města Jemnice souhlasilo:
- Se zřízením tzv. mikrojeslí provozovaných na území města Jemnice nezávislou
organizací Spolek pro alternativní vzdělávání Jemnice, IČ: 05036224, se sídlem Stará
cesta 262, 675 31 Jemnice s tím, že město Jemnice bude pouze propagovat činnost této
organizace na svých webových stránkách.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JEMNICE
Poskytovatel: Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice, IČ: 00289531
Pečovatelská služba je určena pro:
•
seniory
•
osoby s chronickým onemocněním
Věková struktura cílové skupiny:
•
dospělí (27-64 let)
•
mladší senioři (65-80 let)
•
starší senioři (nad 80 let)
Pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné smlouvy o poskytnutí
pečovatelské služby.
Základní činnosti:
•
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
•
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•
pomoc při zajištění chodu domácnosti
•
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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Poslání Pečovatelské služby Jemnice
Posláním Pečovatelské služby Jemnice je nabídnout podporu a pomoc lidem,
jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v pracovní dny v době
od 7.00 do 15.45 v domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice a občanům
místních částí (obec Louka a Panenská).
Uživatelům je poskytována taková podpora, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného života
společnosti. Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů. Je zajišťována
tak, aby byla v co největší možné míře zachována jejich samostatnost a soběstačnost
a co největší míru jejich sociálních kontaktů tak, aby byl zachován dosavadní životní
styl a nedocházelo k jejich společenskému vyloučení. Rozsah a forma pomoci a podpory
zachovává lidskou důstojnost osob. Je zajištěno důsledné dodržování lidských práv
a základních lidských svobod.
Zásady poskytování služby: individuální přístup, respektování hodnot uživatele,
respektování volby uživatele, respektování práv uživatele a rovného zacházení,
profesionálního poskytnutí služby, partnerství, nezávislosti, flexibility, ochrany lidské
důstojnosti, podporování sociálního začlenění uživatele.
Co dělat v případě zájmu o pečovatelskou službu?
Formulář žádosti o poskytnutí pečovatelské služby je k dispozici:
•
v kanceláři sociálního odboru Městského úřadu Jemnice, ulice Husova 103,
675 31 Jemnice: tel. 568 450 221, 702 090 437, e-mail: soc-prac@mesto-jemnice.cz
•
v kanceláři Pečovatelské služby Jemnice: Na Předlískách 1154-1155, 675 31
Jemnice, pecovatelky@mesto-jemnice.cz, tel. 603 874 749
•
na webových stránkách města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz
Vyplněnou žádost předejte na výše uvedenou adresu Městského úřadu v Jemnici.
Naše pracovnice Vás poté navštíví a seznámí s nabídkou poskytovaných služeb.
pracovnice sociálního odboru

Svoz biopopelnic
Svoz biopopenic bude zahájen v pondělí 20. března 2017. Dále bude probíhat každé
pondělí (včetně velikonočního pondělí a dalších svátků).
Velkoobjemové kontejnery v zahrádkářských koloniích budou přistaveny v pátek
31. 3. 2017.
Jana Krejčí, odbor výstavby a životního prostředí

Tříkrálová sbírka 2017
Tříkrálová sbírka probíhá v České republice od roku 2000 a již sedmnáctý ročník
celonárodní Tříkrálové sbírky se uskutečnil taktéž v Jemnici a okolních obcích. Sbírka byla
ukončena 15. ledna a vybraná část finančních prostředků bude použita především pro pomoc
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lidem v nouzi a k rozvoji služeb pro potřebné lidi. Deset procent z vybrané částky potom
pomůže lidem v zahraničí pro zmírnění humanitárních katastrof, nebo při rozvoji chudých
zemí. Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky 2017 na Třebíčsku budou použity na dokončení
nových prostor Domova pro matky, podporu Dobrovolnického centra, Prorodinného centra
a na nákup zdravotnické techniky pro Domácí hospic sv. Zdislavy.
Celkem bylo do 20 kasiček vybráno 104 409,- Kč. Z toho v Jemnici 72 849,- Kč, v Louce
9 090,-Kč, v Rancířově – kostel 10 389,- Kč., Menhartice 5 910 Kč a Pálovice 6 171,- Kč.
Jen pro zajímavost uvádíme, že v roce 2012 to bylo 94 096,- Kč, v roce 2013 - 94 073,- Kč,
v roce 2014 - 95 071,- Kč, v roce 2015 - 92 869,- Kč a v roce 2016 106 397,- Kč.
Ing. Miloš Pacas

Statistika obyvatelstva za rok 2016
Počet obyvatel na konci roku 2015 celkem: 4045
Počet obyvatel na konci roku 2016 celkem: 4034
Počet obyvatel Jemnice v roce 2015 - 3891, z toho 1870 mužů a 2021 žen
Počet obyvatel Jemnice v roce 2016 - 3884, z toho 1878 mužů a 2006 žen
Počet obyvatel v Panenské v roce 2015 - 75, z toho 36 mužů a 39 žen
Počet obyvatel v Panenské v roce 2016 - 74, z toho 36 mužů a 38 žen
Počet obyvatel v Louce v roce 2015 - 79, z toho 39 mužů a 40 žen
Počet obyvatel v Louce v roce 2016 - 76, z toho 39 mužů a 37 žen
V roce 2016 se přistěhovalo 76 občanů a odstěhovalo se 86 občanů
V Jemnici se v roce 2016 konalo 11 svateb
V roce 2016 zemřelo 30 obyvatel, z toho 9 mužů a 21 žen
V roce 2016 se narodilo 32 dětí, z toho 16 chlapců a 16 žen
V roce 2016 ukončilo trvalý pobyt na území ČR 3 občané, z toho 1 muž a 2 ženy
Počet dětí do 15 let: Jemnice 524, Louka 2, Panenská 8
Jak je vidět ze statistických čísel, které pro zápis do městské kroniky poskytla matrikářka
Jana Habrová, byl rok 2016 pro naše město opět příznivější než roky předešlé. Úbytek se
sice úplně nezastavil, ale celkový počet se snížil „pouze“ o 11 lidí. V Jemnici se snížil o 7,
v Panenské o 1 a v Louce o 3 lidi.
Špatné je, že se narodilo o 6 dětí méně než v roce 2015 a odstěhovalo se o 30 občanů
více. Statistická čísla vylepšuje 76 lidí, kteří se do Jemnice přistěhovali, v roce 2015 jich
bylo jen 48. Bohudík se u nás také méně umíralo. Možná čtenáře bude také zajímat, že
v Jemnici ke konci roku 2016 žilo 19 občanů, kterým je více než 90 let.
Jana Jánská
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Web města - katalog firem
Jistě jste si všimli, že webové stránky města Jemnice prošly v nedávné době celkovou
změnou podoby. Mimo nově strukturovaného menu je podstatnou změnou i využití
responzivního designu, který umožní přehledné zobrazování stránek v různých zařízeních
(mobily, tablety,…).
Součástí nových stránek je i modul katalog firem, který by měl zahrnovat informace
o jednotlivých firmách v Jemnici (dle zájmu bude případně rozšířen o Jemnický mikroregion).
Údaje bude možné vkládat prostřednictvím formuláře na webových stránkách města, který
najdete v záložce Organizace ve městě – katalog firem. Vložené údaje jsou nejprve zaslány
administrátorovi stránek a teprve následně zpracovány a zobrazeny na webu.
Údaje budou sloužit nejen občanům města, ale velký přínos budou mít pro potřeby
informačního centra při poskytování informací návštěvníkům města.
Odkaz na katalog firem: http://www.mesto-jemnice.cz/vismo/katalog-firem.asp
Formulář pro vložení nové firmy
http://www.mesto-jemnice.cz/vismo/formulare2.asp?id_f=998
Stejně tak lze doplnit chybějící informace k neziskovým organizacím, či lékařům
ve městě. Údaje můžete zaslat prostřednictvím formuláře pro firmy či na email
tic@mesto-jemnice.cz.
Více informací můžete získat v TIC Jemnice nebo na tel. 702 090 435.
Zdeněk Hopian, odbor kultury

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc leden hasiči zasahovali celkem u 6 mimořádných událostí.
Tento měsíc došlo ke 2 dopravním nehodám, 3 technickým pomocím a 1 ostatní
pomoci.
K tragické dopravní nehodě došlo 15. 1. na silnici z Jemnice směr Moravské
Budějovice.
nprap. Milan Šerka, HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Okénko MŠ Jemnice
Komín z kostek postavíme.
Jak? To všichni dobře víme.
Jednu kostku, druhou na ni,
s kostkami je hezké hraní.
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Touto cestou bychom chtěli
poděkovat truhlářské firmě pana
Luboše Malého, který pro děti z MŠ
vyrobil zdarma dřevěné kostky různých
velikostí. Děti hru s kostkami vítají
i v dnešní digitalizované době. Pro děti
je dřevo přírodní ekologický materiál,
příjemný na dotek, krásně voní a dlouho
vydrží. Kostky podporují manuální
rozvoj, představivost, kreativitu dítěte
a prostorovou orientaci.
S poděkováním
učitelky a děti ze třídy Sluníček

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016
Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 jsou poplatníci povinni podat nejpozději
do pondělí 3. dubna 2017. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo
poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou
auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 3. července 2017. To platí jen, je-li příslušná
plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj.
do 3. dubna 2017 včetně.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou
zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.
Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:
• v termínu od 27. 3. do 31. 3. 2017 ve všech pracovních dnech vždy od 8.00 do 17.00
hodin
• v pondělí 3. 4. 2017 od 8.00 do 18.00 hodin
• o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou
Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo
na jednotlivých pracovištích.
Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací
s tím spojených také formou výjezdů do vybraných obcí.
Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce
2017 jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.
K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2016 a k jeho
vytištění je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS.
Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích Finanční správy.
Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO
na Daňovém portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.
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Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice
(So, Ne, svátky 8.00 – 10.00 hodin )

4. - 5. 3. 2017
- MUDr. Lovětínský (NIVY) - tel. 384 423 107
11. - 12. 3. 2017 - MUDr. Blechová - tel. 384 358 293
18. - 19. 3. 2017 - MUDr. Marková (THK) - tel. 384 456 215
25. - 26. 3. 2017 - MUDr. Lacinová - tel. 384 358 294
Aktuální informace a případné změny najdete na stránkách města Dačice http://www.
dacice.cz/mesto-3/mesto/zdravotnictvi/

Přijde jaro, přijde
Zima nám letos nabídla bohatou nadílku sněhu. Kdo chtěl, mohl si nadmíru užít lyže
i brusle, a také pěšáci si přišli na své. Stopa pro běžkaře kolem inženýrského lesa, pod Špičákem
až za lomskou silnici od Budkova byla perfektně udržovaná a statečně odolávala nebývalému
počtu milovníků tohoto pohodového kondičního pohybu. I náš prezident Miloš Zeman
podlehl kouzlu bílé Vysočiny a nechal se vidět stojící s holemi v rukou a na běžkách. (Celkový
sportovní dojem kazila jen postava pěšáka v jeho blízkosti a teréňáku stojícího v pohotovosti
opodál.). V první třetině února se však potvrdila lidová pranostika: na Hromnice o hodinu
více, a tak i slunce mohlo o sobě dát déle vědět a připomenout, že se k nám opět navrací.
Na definitivní ukončení zimy si ale ještě musíme počkat. Teprve svatý Matěj, kterého najdeme
v kalendáři 24. února, „ledy láme”. A i kdyby ne, čas nás bezpečně vede dál k svátkům
jara a oslavě Velikonoc. Už jenom pomyšlení na očekávané opětovné probouzení přírody
po letošní tuhé zimě je zvláště příjemné. Také církevní kalendář připomíná všem věřícím,
že se mají připravit na slavení jara v nás, kterým je ústřední událost křesťanství: Kristova
smrt a zmrtvýchvstání. Slavnost nového života ve vzkříšeném Kristu je vítězstvím života nad
smrtí, světla nad temnotou, dobra nad zlem. Finální dovršení dějin člověka i vesmíru nám
na mnohých hřbitovech připomínají sochy anděla posledního soudu s polnicí pozdviženou
k odtroubení budíčku pro všechny zemřelé. Na našem jemnickém se nachází biblická postava
anděla milosrdenství. Má v ruce tzv. slitovnici v podobě obětní misky. Tento výjev je možné
komentovat slovy: „Smilujte se nade mnou aspoň vy, přátelé moji: Job, kap. 19.1736“
(Do dnešních dob se tento nápis dochoval na kamenném ostění původní kostnice při kostele
sv. Františka Serafinského v Chocni.) Jde o úpěnlivou prosbu duše, která žadoní o modlitbu
těch, kteří jdou kolem, aby svou přímluvou u Boha podpořili její návrat do nebeského
domova. Sochu najdete u zdi ve výklenku před kostelem sv. Jakuba. Stojí nad donedávna
opuštěnou hrobkou se čtyřmi kamennými čtvercovými deskami. V loňském roce byla hrobka
opravena zásluhou hrobníka pana Fialy a jeho pomocníků a byly do ní pietně uloženy všechny
kosterní ostatky, které archeologové exhumovali při opravě vstupní komunikace. Město navíc
tento hrob vyčlenilo pro další takové případy. Byla tam umístěna i urna s popelem, nalezená
v hřbitovním kontejneru.
(Lépe takové ostatky uložit u dveří márnice - bude postaráno o jejich důstojné uložení.).
Hřbitovy, kolumbária a urnové háje nám připomínají pomíjejícnost všeho, co existuje nebo
žije. Vládu smrti nikterak nezpochybní ani zdánlivá nekonečnost vesmíru. Tato nezměnitelná
skutečnost se nám připomíná na Popeleční středu. Letos připadá na 1. březen. Bohoslužby
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u sv. Stanislava jsou v 8.30 a 18.00 hodin. Udělování popelce je doprovázeno mementem:
„Pamatuj, člověče, že jsi jen prach a v prach se obrátíš!” Nebo výzvou: „Čiňte pokání a věřte
evangeliu”. První formulace nám připomíná skutečnost porušitelnosti a druhá východisko
– exit z exitu. Každý rok přece slavíme Velikonoce nejenom jako svátky jara v přírodě, ale
zároveň jako svátky obnoveného jara v nás – Kristova vzkříšení.
Závěrem ještě informace a pozvánka: Po celém světě proběhne akce 24 hodin pro Pána
Na výzvu papeže Františka bude 24. března 2017 v každé diecézi otevřen alespoň jeden
kostel, kde bude možné přijmout svátost smíření nebo se pomodlit před vystavenou eucharistií.
„Slavit svátost smíření znamená být vřele objat. Je to objetí nekonečného Otcova
milosrdenství.“ Tuto větu papeže Františka připomínají organizátoři celosvětové akce 24
hodin pro Pána
V každé diecézi bude mimořádně otevřen minimálně jeden kostel, kde bude možné
přistoupit ke svátosti smíření a pomodlit se před vystavenou eucharistií. V Římě akce začne
kající bohoslužbou, kterou povede papež František.
Tématem letošního roku je věta z listu Efezským: „Bůh, bohatý v milosrdenství“ (Ef 2,4).
Apoštol Pavel v dopise pokračuje slovy: „Z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás
k životu spolu s Kristem.“
Akci vyhlásila Papežská rada pro novou evangelizaci na výzvu papeže Františka.
„Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí! Iniciativa 24 hodin pro Pána, k jejímuž slavení
vyzývám celou církev i na úrovni diecézí, se chce stát výrazem této potřeby modlit se,“ uvedl
římský biskup ve svém poselství k letošní postní době.
Akce se koná každoročně před 4. neděli postní.
V brněnské diecézi bude v kostele sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice, Brno) možnost
přijmout svátost smíření od 9.00 do 20.00 hodin. Současně zde bude vystavená eucharistie.
V Jemnici bude kostel otevřený v pátek 23. 3. 2017 od 15.00 do 16.00 a od 20.00 do 21.00
a v Budkově od 17.00 do 18.00.

Velké díky Vám všem, kteří jste se zúčastnili letošní Tříkrálové sbírky. Stále platí
Ježíšova výzva: „Dávejte, a dostanete.“ Lukáš 6,38. Za všechny obdarované Vám děkuje
Otec Josef.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Počet střetů s lesní zvěří se v Kraji Vysočina meziročně
opět zvýšil
Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyjížděli v loňském roce celkem
ke 4 145 dopravním nehodám. V celkem 1 074 případech se jednalo o střety vozidel s lesní
zvěří nebo domácím zvířetem. V roce 2014 jsme zdokumentovali celkem 714 dopravních
nehod - střetů vozidel s lesní zvěří a loni již 1 010 střetů. Letos je to o dalších 64 dopravních
nehod více.
K nejvyššímu meziročnímu nárůstu střetů s lesní zvěří došlo na silnicích
na Havlíčkobrodsku. Narůst zaznamenává ale také na silnicích na Jihlavsku i Třebíčsku.
Střety se zvěří se loni nevyhýbaly ani dálnici D1, kde vzhledem k silnému provozu, a také
vyšší povolené rychlosti může mít střet s lesní zvěří velmi vážné následky a může způsobit
hromadnou dopravní nehodu.
Ke střetům vozidel s lesní zvěří dochází na celém území našeho kraje a na komunikacích
všech tříd včetně dálnice D1. K typicky nejnebezpečnějším místům, kde je vysoké riziko
výskytu zvěře, se řadí především rozhraní lesa a pole nebo louky a dále také cesta vedená
lesními porosty. Častou skrýší zvířat jsou též nevysekané okraje silnic, kterými se zvíře
může dostat nepozorováno až těsně k vozovce a řidiči mnohdy nezbývá mnoho času
na zareagování. Jedná se také o úseky silnic, kde se v bezprostřední blízkosti silnice nachází
polní porost, kde jsou porosty kukuřice, případně ozimé řepky. I když jsou u vybraných
komunikací nainstalovány pachové ohradníky, které samozřejmě vítáme, zvěř si k migraci
rychle najde jiné trasy, takže ke střetům pak dochází i na jiných místech.
Především při cestách mimo město v časných ranních nebo večerních hodinách se
doporučuje dbát zvýšené opatrnosti. Rizikovou dobou je také noc, kdy se zvěř nedokáže
rychle orientovat v kuželích dopadajícího světla jedoucích vozidel. Odborníci upozorňují
také na dobu po dešti, kdy zejména menší zvířata mohou vyhledávat na tmavém asfaltu
teplejší místa, na kterých by rychleji oschla. Podle odhadu myslivců je zvýšené riziko střetu
se zvěří v období změny času ze zimního na letní.
Vždy je důležité předvídat možná místa a období střetu se zvěří a dodržovat zásady
opatrné jízdy a v kritických místech sundat nohu z plynu. V případě, že jedete vysokou
rychlostí a srážce se zvěří již nelze zabránit, zachovejte vždy chladnou hlavu a nesnažte se
o riskantní úhybný manévr. Střet se zvířetem vás může stát několik desítek tisíc korun, ale
střet se stromem či protijedoucím vozidlem může skončit fatálními následky.
Dopravní nehody – střety s lesní zvěří a domácími zvířaty:
Územní odbor Pelhřimov
Územní odbor Havlíčkův Brod
Územní odbor Jihlava
Územní odbor Třebíč
Územní odbor Žďár nad Sázavou
Dálniční oddělení Velký Beranov
Kraj - celkem

2014
119
179
144
138
78
56
714

2015
197
185
185
166
196
81
1 010

2016
180
227
215
189
197
66
1 074

por. Mgr. Tomáš Procházka, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
- oddělení tisku a prevence
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Výběrové řízení na pozici zdravotní sestra
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
ZDRAVOTNÍ SESTRA
s registrací bez odborného dohledu
pro středisko: Charitní ošetřovatelská služba Třebíč, pro oblast Jemnice a okolí.
Požadavky na uchazečku
• Registrace zdravotní sestry bez odborného dohledu
• Znalost výkonů zdravotní sestry dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. § 4
• Základní znalosti práce na PC ( word, excel, internet) z důvodu vedení ošetřovatelské
dokumentace
• Schopnost se rozhodovat rychle, dobře a samostatně
• Pečlivost, důvěryhodnost, flexibilita
• Dobré komunikativní dovednosti, příjemné vystupování
• Ochota učit se nové věci
• Výkony zdravotní sestry ve vlastním sociálním prostředí klientů (terén)
• Loajalita k organizaci a týmu CHOS, respektování hodnot organizace
• Trestní bezúhonnost
• Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
Nabízíme
•
•
•
•
•
•

Práci na úvazek 0,5 (dle možností a domluvy s konkrétní uchazečkou i na celý úvazek)
Možnost dalšího vzdělávání
Služební automobil a telefon
Benefity Oblastní charity Třebíč – supervize, týden dovolené navíc, stravenky…
Práci v dobrém týmu
Nástup možný ihned nebo dle dohody (včetně zaškolení)

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete strukturovaný životopis a motivační
dopis na adresu: chos@trebic.charita.cz
Žádosti zasílejte do 15. 3. 2017. Do předmětu uveďte: Výběrové řízení
V případě splnění požadavků výběrového řízení Vás pozveme k ústnímu pohovoru.
Mgr. Simona Kamasová
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Potřebujete pomoci s pracovním uplatněním?
Nedaří se vám nalézt pracovní uplatnění, které odpovídá Vašim představám? Máte jen
krátkodobé brigády, ale chtěli byste trvalejší zaměstnání? Potřebujete si zvýšit kvalifikaci,
ale je to finančně moc nákladné? Chcete se naučit německy, abyste mohli pracovat
v Rakousku? V Jemnici poskytujeme kariérové poradenství, kurzy německého jazyka,
informační semináře o legálních možnostech prací v Rakousku, seberozvojové semináře,
můžeme pomoci vybrat a uhradit rekvalifikační kurz. Díky podpoře z Evropského
sociálního fondu jsou naše aktivity zdarma pro rodiče dětí do 15 let, pro ženy do 25 let
a nad 55 let, pro ženy nezaměstnané déle než 5 měsíců, pro ženy se základním vzděláním,
pro ženy se zdravotním znevýhodněním a dál. Přihlaste se k účasti na našem projektu!
Přihlaste se na vstupní seberozvojový seminář, který se bude konat 1. dubna od 10 do 15
h. v Jemnici a na kurzy němčiny, které začínají od dubna každé pondělí od 16 do 18. 15 h,
řekněte si o pomoc kariérové poradkyni, která s Vámi probere vaši situaci a povede Vás
při hledání, či změně zaměstnání a v dalších složitých situacích v oblasti zaměstnávání.
Další informace a přihlášku najdete na www.kousekodhranice.cz.
Marcela Severová, manažerka projektu „Pracovní uplatnění žen v pohraničí“

Otazníky kolem EET
Elektronická evidence tržeb se s příchodem prosince loňského roku stala povinnou
realitou pro první část podnikatelské veřejnosti. Na adresu systému se snášela a stále
snáší kritika, a to nejen z řad nespokojené opozice, která by ho chtěla zrušit, ale také
od některých zástupců koalice, kteří se na poslední chvíli snaží dojednat s ministrem
financí výjimky.
Koho se bude týkat povinnost EET a odkdy?
EET bude zaváděno pro jednotlivé skupiny podnikatelů v několika etapách.
•
Od 1. 12. 2016 - poskytování stravovacích a ubytovacích služeb, od tohoto
okamžiku je obchodník v těchto oborech povinen informovat o každé transakci FÚ
•
Od 1. 3. 2017 - vznikne tato povinnost těm, kteří podnikají v maloobchodě
a velkoobchodě
•
Od 1. 3. 2018 se zapojí ostatní podnikatelé, na které tato povinnost dopadá,
ale přitom nejsou zmíněni v závěrečné fázi (např. svobodná povolání, dopravní
a zemědělská činnost).
•
Poslední fáze nastane 1. 6. 2018 a bude se týkat vybraných řemesel a výrobních
činností dle klasifikace ekonomických činností. V této fázi dopadne povinnost vést EET
např. na elektrikáře, obkladače, malíře, kadeřnice a další.
V některých případech nebylo dlouho jasné, kdy přesně poplatníkovi vznikne
povinnost vést EET. Objevovaly se názory, že např. kadeřnice, která svým klientům
nabízí kávu, kterou jim posléze samostatně i naúčtuje, je povinna vést EET již od 1. 12.
2016, neboť v takovém případě nabízí stravovací služby. Stejně tak podlahář, který svým
klientům současně nabízí samostatně ke koupi lepidlo, bude povinen vést EET již od 1.
3. 2017, neboť se jedná o prodej výrobku. Situace se vyjasnila až nedávno, kdy Generální
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finanční ředitelství vydalo Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb. Z něho
vyplývá, že v případě doplňkové činnosti (jedná se o případy, kdy podnikatel kromě své
hlavní činnosti nabízí i další činnost malého rozsahu), povinnost nevzniká, resp. vzniká
až v okamžiku, kdy vznikne povinnost vést EET z činnosti hlavní. Tato výjimka se uplatní
pouze v případě, že tato vedlejší činnost (tedy v uvedených případech káva či lepidlo)
netvoří více než polovinu celkových tržeb, a zároveň kávy a lepidla neprodáte za více než
175 000 Kč ročně.
Výjimky z elektronické evidence tržeb
EET se nevztahuje na podnikatele, kteří nepřijímají tržby v hotovosti ani pomocí
platebních karet, platby z účtu na účet nejsou totiž předmětem EET. Povinnost EET
se rovněž netýká těch, kteří sezonně prodávají přebytky z vlastní zahrádky. Občasný
přivýdělek nenaplňuje definici podnikání, a není tedy předmětem EET. Vždy je však
nutné posoudit, zda se již ve vašem konkrétním případě nejedná o podnikání. Pokud si
nejste jisti, finanční úřad je povinen vaši situaci závazně posoudit (za poplatek ve výši
tisíc korun) a vydat stanovisko.
Zdroj: www.komora.cz

Ohlédnutí za prvním poločasem
Jestliže se řekne politika, co si představíte? Nejspíš vládu a parlament, ale co třeba
starosta a zastupitelstvo vaší obce? Lidé díky médiím zpravidla nejvíc vnímají „velkou“
politiku, ale často zapomínají na tu komunální, ačkoliv ta je jim fakticky daleko bližší
a mohou se do ní mnohem snáze zapojit.
Po minulých volbách vznikla v Jemnici poměrně široká koalice a byla sestavena rada
města. Představa některých stran, které skončily v „opozici“ byla, aby zastoupení v radě
měla každá strana. To by, dle mého názoru, bylo značně neefektivní. Už dnes na jednáních
rady i zastupitelstva pozoruji, že chybí pomyslný tah na branku, hledají se problémy tam,
kde nejsou, jako by nestačilo, že místní samosprávy jsou stále častěji pod tlakem různých
nařízení z kraje, ministerstev a státních úřadů. Chci tím říct, že kdyby v radě města měli
svého zástupce všechny strany, brzdilo by to rozvoj Jemnice ještě více.
Koalice na radnici je sice široká, ale již několikrát se při jednáních potvrdilo, že není
na tolik pevná. V některých případech hlasovali zastupitelé koalice proti návrhu rady
a naopak opoziční pro. Rozhodně se tím dají vyvrátit řeči o tom, že si vedení radnici dělá
co chce, bez ohledu na připomínky opozičních zastupitelů. Možná by někteří z radnice
mohli být více otevřenější k názorům jiných a vystupovat s menší mírou ega, ale kdo je
vlastně tak úplně bez chyby, že?
Opozice si neustále stěžuje na neinformovanost, či dokonce na cenzuru. Během těch
dvou let jsem zjistil, že je značný rozdíl mezi zastupitelem a radním. Šíře i hloubka
březen 2017 / Jemnické listy / 19

informací, které dostává na stůl radní a zastupitel je poměrně dosti rozdílná. Na druhou
stranu je věcí svědomité práce každého zastupitele, aby si potřebné podklady obstaral.
Na radnici jsou dveře vždy otevřené, takže nářky na téma nedostatek informací jsou spíše
chybou v aktivitě každého zastupitele.
Slova o cenzuře musím odmítnout úplně. Jediný problém, který řešila redakční rada
byl v tom, že odmítli vydávat anonymní články a texty, které hrubě napadaly konkrétní
osoby na základě lží a překroucených polopravd. Kritika ať zaznívá, ale musí být věcná
a slušná. Navíc si pevně stojím za názorem, že v redakční radě sedí slušní lidé, kteří si
nezaslouží, aby byli očerňováni.
Svět kolem nás se výrazně mění, a to dle mého názoru k horšímu. Místo aby se stavěli
mosty a řešili se problémy, chystají se stavět zdi a neustále se na nás chrlí různá nařízení
a omezení. Na veřejnou scénu vystupují lidé, kteří nabízejí „jednoduchá“, jinými slovy
populistická řešení, která ale podrývají samu podstatu zastupitelské demokracie. Místo
aby lidé spolu více komunikovali, tak se uzavírají do sebe.
V následujících dvou letech nás opět čeká jistě spousta práce. Nehažme si u nás
v Jemnici klacky pod nohy ve formě pomluv a šíření polopravd.
Pro jemnické listy Petr Ambrůz Dis.

Jemnický hřbitov
Při svých zahraničních cestách často obdivuji upravené hřbitovy v Rakousku či
v Itálii - Tyrolsku. Způsob, jak se lidé chovají ke svým předkům a své historii je zásadní.
A k tomu jistě patří i kulturně upravené prostředí hřbitova. Zkusme se tedy na vše dívat
jinýma očima.
V Jemnici jsme si na hřbitově (který je zde nemovitou kulturní památkou) jaksi
zvykli klopýtat přes díry a nerovnosti asfaltu. Na levé straně od vstupu jsou tragicky
zanedbané náhrobky tvořící součást hřbitovní zdi, dále si všimneme prehistorických
nevzhledných odpadkových košů (v období svátků doslova „přetékajících“). Za márnicí
by také nemuselo být skladiště všeho možného. Obvodová zeď (plnící i opěrnou funkci)
je ve špatném stavu a objevíme tam i povážlivé trhliny. Zkrátka nikdo sem nedal už
mnoho let ani korunu a evidentně je zde vše na pokraji zájmu.
S vydlážděním cest se snad konečně něco udělá, jak nám (již roky) slibuje vedení
města. Nicméně změna je třeba více než zásadní. Běžnou součástí bývá i osvětlení lampami
v historizujícím stylu. Jistě má mnoho z nás zkušenost, jak špatně se jde ve večerních
hodinách po zmíněném nerovném asfaltu v období Dušiček či Vánoc. Oproti tomu máme
vzorně osvětlené koupaliště, kde stále září několik lamp celou noc a celou zimu (!), (což
lze nazvat plýtváním).
Na výše zmíněné účely bylo možno získávat různé dotace. A jistě to není závislé
jen na nich. Všechno je o práci, snaze a vizi. Je škoda, že se v tomto směru hodně
zanedbalo.
Ing. Karel Stober
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Kontrolní výbor zastupitelstva města Jemnice
Chtěli bychom tímto navázat na únorové vydání Jemnických listů a informovat Vás
o dalších dvou z pěti provedených kontrol, které měl kontrolní výbor zastupitelstva města
ve svém plánu provést v roce 2016.
3) Kontrola plateb za svoz komunálního odpadu
Kontrolní výbor provedl kontrolu nezaplacených poplatků za svoz komunálního
odpadu ke dni 14. 12. 2016. Bylo zjištěno, že svoz komunálního odpadu nemá zaplaceno
47 rodin v celkové hodnotě 50.500,- Kč. Z toho 27 rodin v celkové hodnotě 22.000,- Kč
nebydlí v Jemnici, ale mají stále hlášený trvalý pobyt. Dlužníkům bylo třikrát zasláno
upozornění na nedoplatek (08/2016, 09/2016 a 10/2016). Kontrolní výbor doporučuje
v případě dluhu neprodlužovat nájemní smlouvy dlužníkům v nájemních bytech města
Jemnice a všechny dlužníky předat v případě nezaplacení k soudnímu vymáhání.
Kontrolu provedli: Tomáš Bařinka a Hana Ukašíková
4) Kontrola vyřizování stížností občanů města
Dne 7. 12. 2016 byla provedena kontrola stížností občanů města na MÚ v Jemnici.
Na základě informací pracovnice městského úřadu byla v roce 2016 přijata jedna
stížnost od obyvatelů domu na náměstí Svobody č. p. 36, kteří si stěžovali na rušení
nočního klidu nájemníkem ze sousedního domu.
Tato stížnost byla postoupena Správě majetku města s. r. o. Jemnice k vyřízení. Ta
nájemníka vyrozuměla o této stížnosti písemně.
Kontrolu provedl: Roman Havlíček
Ing. Jiří Kopr, předseda kontrolního výboru

Malé zamyšlení nad teorií a praxí demokratické vlády
V lidské historii existovaly a existují různé formy vlády. Snad by bylo dobré
připomenout, co to vlastně vláda je. V úzkém slova smyslu je to soubor vládních ministrů,
kteří řídí svá ministerstva a resorty. V širším slova smyslu je vláda vlastně výkonem
moci na určitém vymezeném území a zahrnuje moc zákonodárnou, výkonnou i soudní.
Jsem dalek tomu, abych soudil, která forma vlády je nejlepší. Mnozí tvrdí, že nejlepší je
osvícená diktatura. Neuvědomují si přitom, že je historicky prokázáno, že se v této formě
velmi daří korupci (viz příklady dnešní Číny, kde i přes drakonické tresty korupce vesele
bují). Civilizace, která si říká „západní“, si zvolila demokracii a tuto formu vlády máme
i my. Lidé si své zástupce pro výkon moci vybírají ve volbách a očekávají, že tito zástupci
budou vykonávat své mandáty a moc uvážlivě a v jejich zájmu. Tolik k teorii, kterou
čtenáře nebudu dále unavovat.
Jak však demokracie vypadá v praxi? Inu - jako každý lidský výtvor se praxe od teorie
velmi liší. Říká se – šedivá je teorie, zelený je strom života. Teorie se totiž vždy zmocní
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lidé se všemi svými cnostmi, ale hlavně nectnostmi. Často se stává, že moc uchopí lidé
s velmi pochybným charakterem. Jak je však má volič poznat? Myslím, že se v tomto
případě hodí jedno staré rčení – podle činů poznáte je:
•
před volbami slibují hory doly a modré z nebe, po volbách se však často chovají
jako okupanti na dobytém území,
•
myslí si, že když jim dal pánbůh politickou funkci, tak jim musel dát také rozum,
aby ji mohli vykonávat,
•
mluví jazykem, kterému se říká „ptydepe“ – jazykem, kterému lidé nerozumí
(viz příklad pana Sobotky, který se pak diví, že lidé rozumí lépe panu Babišovi, i když
mluví československy),
•
když se dopustí přehmatů a jsou při tom „nachytáni“, poskytují polovičaté
vysvětlení a tvrdí, že konali v souladu s literou zákona, využívají však přitom „děr
v zákonech“, které si sami nachystali,
•
důsledně utajují své záměry a plány, chlubí se pochybnými výsledky,
•
stojí si za svým s neochvějností titána, který si pranic nevšímá štěkotu opozičních
mopslíků, jež mu ňafají po kotnících,
•
oponenty ostrakizují a zhusta obviňují z „šíření neklidu“.
Je přitom zajímavé, že to mnoha politikům opakovaně prochází a že se do politiky
nehrnou charakterní lidé. Proč tomu tak je? Domnívám se, že důvod je jednoduchý.
Lidská slušnost a charakter jsou totiž v politice brány jako slabina. Dále - lidem se
do „veřejného prostoru“ nechce, protože si uvědomují, co by je mohlo čekat. Člověk
v tomto případě takříkajíc „nese kůži na trh“. Riskuje, že málokdy bude souzen za své
názory. Naopak bude s velkou pravděpodobností souzen za to, čím v minulosti byl, či
ke které instituci patřil. Tyto a podobné věci se velmi hodí k jeho diskreditaci. Zkrátka –
neútočí se na názor, či kritiku. Zato se důsledně útočí na jejich nositele. Je přitom úplně
jedno, zda jsou tyto útoky oprávněné, či nikoliv.
Také mne šokovalo zapojení pana tajemníka do diskuse o prodeji pozemků. Tato věc
se ho totiž ani v nejmenším netýká, tedy kromě toho, že tento prodej podle pokynů rady
města zajišťuje. Ani v tom nejhorším snu bych si nedovolil kritizovat činnost městského
úřadu, a to ze dvou důvodů. Vím totiž, že úředníci jsou ve své činnosti vázáni právními
předpisy a pokyny příslušných orgánů samosprávy. Vůbec tudíž nepochybuji o tom, že
prodej pozemků proběhl z hlediska městského úřadu v souladu se zákonem. Druhým
důvodem je, že mám vesměs kladné zkušenosti z jednání s lidmi na městském úřadě.
Setkal jsem se tam vždy s velmi vstřícným a milým přístupem a práce těchto lidí si
vážím. Nechápu však pana tajemníka a jeho snahu odpovídat na otázky, které zjevně
nebyly určeny jemu. V kritice prodeje pozemků mi šlo především o průhlednost prodeje
a jistý občanský komfort, který je možný v Dačicích, ale i v jiných městech. Dačice mají
na webových stránkách města samostatnou rubriku (prosím pěkně - v základní nabídce)
věnovanou prodeji pozemků s detailními informacemi o prodeji a pravidlech výstavby.
Jsou tam kontaktní informace, formuláře a další věci, které usnadňují zájemcům případnou
koupi tak, že vše mohou vyřídit v pohodlí domova. Je tam i sekce pro případné dotazy.
Je to prostě přehledné a průhledné. Na moji klíčovou otázku – proč to nešlo takto udělat
i Jemnici dosud nikdo neodpověděl. Otázka byla přitom směřována na koalici, nikoliv
na úřad nebo na pana tajemníka. Ohánění se zákony a nálezy soudů nic neřeší. Slova jako
„následoval zájem“ nebo „bylo mu vyhověno“ apod. nejsou věcná a nic nevysvětlují.
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Další věcí, které může občan našeho města jen těžko porozumět, je tvrzení
pana tajemníka, že komunikaci s podnikateli měla na starosti zhotovitelská firma.
Takže „já nic, já muzikant“? K čemu tedy máme naše radní? Zkontroloval někdo tu
„komunikaci“?
Na závěr svého zamyšlení bych chtěl říct, že bych byl nerad, aby vyznělo truchlivě.
Jsem pořád optimista. Věřím lidem a věřím i v to, že se nakonec dá vždy oddělit
zrno od plev. I v tomto světě existují ostrůvky pozitivní deviace. Nedávno jsem
na internetu narazil na příklad města Kolín, které dva „titáni“ střídavě plundrovali
tak dlouho, než do hry vstoupilo hnutí, které ve volbách získalo nadpoloviční většinu
hlasů. V současné době už druhé volební období dávají velmi otevřeným způsobem
město do pořádku.
Nic přitom neskrývají a zveřejňují dokonce zvukové záznamy z jednání
zastupitelstva. V Dačicích mají institut zvaný „Fórum zdravého města“, na kterém
mají občané možnost se vyjádřit zejména k budoucnosti města. Strategický plán
rozvoje se tam tvoří za účasti všech, kteří o to mají zájem. Jsou to následování hodné
příklady? Domnívám se, že určitě. A určitě stojí za to o to usilovat.
Ing. Vincent Strebeľ, člen SNK v Jemnici

Víte, že...
je „ticho po pěšině“, jak se obrazně říká! V závěru roku 2016 odešel do důchodu pan
MUDr. František Kříž, zubní lékař, který strávil v péči o pacienty v Jemnici od srpna
1976 do 1. 12. 2016 více jak 40 let.
Jak víme, skoro nikdo nechodí k zubaři rád, přesto nastává často doba, kdy nic jiného
nezbude, i když pečujete pečlivě o svůj chrup a myslíte, že správně. Ještě horší je stav,
kdy začnou zuby bolet. Strach i bolest se musí překonat a návštěva u zubního lékaře je
nakonec nutná.
Pan doktor František Kříž patřil k lidem, kteří nakonec pomáhali. Ve skromných
podmínkách své ordinace byla mnoholetá pomoc. A nejen tady. Zúčastňoval se i života
v Jemnici, se svými přáteli přispíval hudbou při veselých i smutných událostech
v Jemnici i okolí. Ani jiná pomoc mu nebyla obtížná, jak dokládají fotografie na zadní
straně Jemnických listů z roku 1985 a 2004.
Jedno je jisté. Již nikdy nebudete brzy ráno nebo pozdě večer vidět svítit poslední
okno v přízemí na pravé straně budovy bývalého zdravotního střediska v Jemnici.
Přeji proto hodně pohody, ale hlavně zdraví panu MUDr. Františku Křížovi, za sebe
a jistě i za mnohé jeho bývalé pacienty. Užívání v klidu a pohodě důchodu. „Ať mu to
hodně dlouho „fouká““. Děkuji.
Vladimír Hrbek
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Články z novin před 90 lety
Z celého dobového výtisku mě zaujaly tři články.

První se týká besedního plesu v hostinci „U Sedláčků“.
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Druhý popisuje schůzi Okresní lidové jednoty v Jemnici.

V posledním článku jsou nařízení týkající se majitelů a řidičů aut. Myslím si, že by
tehdejší předpisy o dodržování rychlosti jízdy mohly platit i dnes. Rovněž tak i tresty
za jejich nedodržování.

březen 2017 / Jemnické listy / 25

Pro ilustraci přikládám kopie zmíněných článků a hospody v podobě z přelomu
19. a 20. století. Tato vzácná pohlednice byla odeslána s podpisy hostů v roce 1905
do Vídně. Podepisování pohlednic hosty bylo tehdy na hostinách zvykem. Budova stála
(jenom s některými menšími změnami) až do roku 1986 na místě dnešního kulturního
domu.
František Železný

O pokladech
Co by to bylo za město, kdyby nemělo pověst o pokladu. Nejinak je tomu i v případě
Jemnice, kde se toho o pokladech mnoho namluvilo, ale ve městě a jeho okolí se nikdy
žádný nenašel. A tak se nejdříve přestaly poklady hledat, později se o nich přestalo mluvit
a nakonec upadly v zapomnění i pověsti o nich.
Pokladem se nejčastěji rozumí dlouhou dobu ukryté peníze, jejichž ukrytí se vytratilo
z povědomí, a tak nemají vlastníka. Poklady vznikají jednoduše. Kdosi, jehož totožnost se
podaří zjistit jen zcela výjimečně, ukryje na bezpečné místo finanční hotovost s úmyslem
se pro ni v budoucnu vrátit. Z nějakého důvodu se mu to však nepodaří – buď zemře, nebo
mu v tom zabrání jiné okolnosti. Úkryt musel být snadno k nalezení. Významné orientační
body jako kapličky, boží muka, dřevěné kříže, velké kameny nebo osamělé stromy časem
zmizely, ale poklady zůstaly. Nejčastěji se ukrývání mincí dává do souvislosti s válečnými
konflikty. Jiné poklady často tvoří ukryté lupy zbojníků a loupežníků či peníze ukryté
vojáky.
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Ale o pokladu se hovoří též v případě jiných ukrytých cenností např. církevních;
tyto byly většinou zhotoveny ze zlata nebo stříbra, popř. zdobeny drahými kameny.
V případě církevních cenností šlo o poháry, monstrance, kříže a podobné věci. V době
míru byly ve velkých klášterech nebo kostelích zpravidla uloženy v tzv. církevních
pokladových komorách nebo kostelních sklepích. Ale v případě nebezpečí byly přeneseny
a uschovávány mimo klášter. Kde se komory nebo sklepy nachází a co je obsahem těchto
pokladů, věděla jen hrstka zasvěcených. I ti byli zavázáni, že nesmí nikomu nic povědět.
Víme, že klenoty v kostele sv. Stanislava ve městě byly uloženy ve sklepě tohoto kostela,
přičemž jeden klíč měl mít vrchnostenský pán a druhý měšťané. Kde se sklep nachází,
není známo dodnes. Spíš než ve sklepě se ale pokladnice nacházela ve věži kostela.
Město Jemnice bylo postaveno jako pevnost a nemělo žádná vhodná místa, kam by
bylo možné peníze uschovat. Proto lidé poklad hledali vždy jen ve vsi Podolí, a to na více
místech. Hledali ho např. na zahradě u Špajglů. Když o tom naše prabába vyprávěla, byla
přesvědčená, že tam poklad zakopaný byl, ale nevěděla, jak se tam dostal. Jedni říkal, že
tam františkáni ukryli církevní předměty, když utíkali z kláštera od sv. Víta, druzí, že tam
byla zakopána vojenská pokladna s penězi na vydržování žoldnéřského vojska.
V té Špajglové rodině tomu věřili a poklad neúspěšně hledalo několik pokolení.
Několikrát prokopali celou zahradu a kopali také ve stodole. Štěstí se ale na ně neusmálo.
Zato prabába se tomu smála a říkal, že ho budou hledat tak dlouho, než jim stavení spadne
na hlavu a zasype je. Sama se domnívala, že poklad byl zakopaný na zahradě sousedního
statku, u Roulů, a nemělo jít o majetek mnichů františkánů, ale o pokladnu, kterou tam
zakopali vojáci, když za třicetileté války museli narychlo utéci z Jemnice. Počítali s tím,
že se pro ni později vrátí. Soused Roula prý té noci nespal a dírou ve střeše se díval, co
vojáci dělají. Když odtáhli, truhlu vykopal a peníze z ní vybral. Nikomu, ani vlastnímu
synovi neřekl, jak k penězům přišel. Když si vojáci pro pokladnu přišli, byla pryč a s ní
i peníze. Roulovi nic dokázat nemohli, a tak jak tomu v těch dobách bylo, nikdo vojákům
nevěřil a byli pro krádež kasy zastřeleni.
A protože vojáci byli zastřeleni bez viny, zůstala prý na těch penězích jejich nevinná
krev, Roulovi a jeho potomkům přinesly jen neštěstí. Zchudli, stavení museli prodat
a přestěhovali se jinde, do menšího někde na Podolí. Štěstí při nich nestálo ani tam a ten
poslední příslušník rodu byl mdlého rozumu a nikdo mu neřekl jinak než Honza Roulů.
A s ním ten rod vymřel.
Podle jiných ale měl tu pokladnu najít nějaký Samuel Khon. Býval to chudý Žid,
který pásal ovce na obecních pastvinách a když mu ostatní Židé pomohli, koupil si
od Špajglů nebo Roulů kus zahrady, postavil si tam malou palírnu a začal pálit a prodávat
kořalku. Později nenakupoval kousky zahrad, ale celá pole, až jich měl tolik, že to dalo
na velký statek. Rodina toho Khona sice zbohatla, ale nejspíš prodejem kořalky. Později
zase zchudla a vypadalo to tak, že o statek přijdou. Jeden z Khonů se ale dobře oženil
a dluhů se zbavil. Vedlo se jim dobře, ale ne na dlouho. Celá rodina za války zahynula
v koncentračním táboře. Dnes již po nich v Jemnici nezůstala žádná památka. Jejich dům
byl zbourán při stavbě obchodu Penny.
Zastánci pokladu, ukrytých církevních předmětů, tvrdili, že ve sklepě vedle Kubínovy
zahrady býval konec tajné chodby, která tam vedla z podzemí kláštera sv. Víta. Venku
za presbytářem kostela se dodnes zachoval vstup, který vede do klášterního sklepa
vytesaného do skály. Vstupní portál je zaklenut segmentově a provizorně uzavřen
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dřevěnými vraty. Na něj navazuje příkré přímé jednoramenné schodiště se zdmi
z kamenného zdiva, zaklenuté cihelnou klenbou. Nadzemní úsek klenby schodiště je
zahrnut udusanou zeminou. Vlastní sklep tvoří klenutá síň, ze které vychází chodba
větvící se do tří směrů. Ve dvou případech jsou chodby ukončeny kobkami, třetí chodba je
zasypána. Ale podle pověsti právě tato vede dál. Jedni říkají, že do města, druzí do sklepa
zámku a další do již výše zmiňovaného Podolí. Dokud se chodba nezprůchodní, zůstává
to jenom pověstí.
Chodba měla být budována současně s klášterem v létech 1451 až 1455, a to pro případ,
který nastal v roce 1546. Tehdy obyvatelé města, kteří přijímali pod obojí, kvůli sporům
o vodu klášter napadli, zčásti ho pobořili a františkánské mnichy vyhnali. Části mnichů
prý tenkrát ta tajná chodba prokázala dobrou službu. Vzali všechny cennosti a dostali se
jí podle jedněch do sklepa vedle Kubínovy zahrady, podle jiných na zámek. Ale dlouho se
tam nemohli zdržovat a tak prý monstrance, kalichy, svícny a další předměty zhotovené
za zlata a stříbra zakopali a utíkali dále do Dačic. Pro zakopané věci se chtěli vrátit.
Vrátili se však až v roce 1673. Mezitím se to o tom pokladu nějak proneslo, a tak ho
tam hledalo více lidí. Nikdo ho ale nikdy nenašel. A tak se alespoň začalo povídat, že
zakopané církevní předměty měly tomu stavení u Kubínů přinést požehnání, a prý ho
ochránily před zkázou i při velkém požáru.
Do doby, než se poklad podaří najít, panují o jeho reálnosti vždy pochyby. Proto
i v Jemnici bylo a je mnoho těch, kteří v existenci pokladů nevěří. Více je těch, kteří
říkali, že v klášteře u sv. Víta žili chudí mniši, Bosáci, a ti žádné velké bohatství neměli.
Kalich a monstrance jim při útěku nepřekážely a nebylo je proto nutné zakopávat. Větší
reálnost je přikládána existenci zakopané vojenské pokladny. V roce 1619, když jižní
hranici Moravy s Rakousy ohrožoval císařský generál Dampierre, byla do Jemnice dána
stavovská posádka, která se skládala z praporce jízdy a 100 mušketýrů. Komisařem
posádky byl Jindřich Kořenský na Chvalkovicích a na stravování a vyplácení žoldu
vojákům potřeboval asi 1 000 zlatých měsíčně. Plukovník Petr Sedlnický v Choltic,
který měl souhlas zemského sněmu, aby za zemské peníze verboval vojáky, měl k tomu
účelu i potřebné peníze. Je doloženo, že v květnu téhož roku převzal ve Znojmě od Volfa
Dětřicha z Anhaltu, toho času sídlícího na Vranově, půjčku zemské vládě ve výši 12 000
zlatých. Část z těchto peněz byla určena také vojákům v Jemnici. Pesimisté říkají, že
komisař Kořenský peníze měl, ale jistě je dobře zabezpečil jinak proti zlodějům či
lupičům a nebyl důvod zakopávat pokladnu v zahradě.
Napsal: František Kačenka

Kulturní přehled
4. 3. 2017
14.00 hodin

Dětský maškarní karneval
- KD v Jemnici

4. 3. 2017
Taneční zábava - Spektrum
20.00 hodin
- KD v Jemnici
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4. 3. 2017
17.00 hodin
		

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

4. 3. 2017
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt

6. 3. 2017

Den otevřených dveří na ZŠ v Jemnici

11. 3. 2017
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Zavik

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 vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice

18. 3. 2017
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas

24. 3. 2017
19.00 hodin
		

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

25. 3. 2017
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Bubu, Noc splněných přání, večer pro všechny generace

2. 4. 2017
15.00 hodin
		
		
		
		

Ať žijí strašidla – muzikálová pohádka
- divadelní představení pro děti
- kino Jemnice, vstupné: dospělí 80,- Kč, děti 50,- Kč
- předprodej vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice
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3. - 7. 4. 2017
		
		
		

Velikonoční výstava
- vestibul KD Jemnice
- Po - Pá 9.00 - 16.00
- pořadatel Město Jemnice a STP Jemnice

6. 4. 2017
16.00 hodin
		
		

Beseda s doc. Ing. PhDr. Miroslavem Plačkem
- téma: Jemnice jako středověká pevnost
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

8. 4. 2017
14.00 hodin
		
		
		

Akce čistá Jemnice
- přijďte s námi vyčistit hůře přístupná malebná zákoutí
královského města Jemnice
- Jemnice - náměstí Svobody
- pořadatel spolek Mladí za rozvoj Jemnice

10. 4. 2017
		
		

Cestovatelská beseda s Pavlem Nazarovem
- městská knihovna Jemnice
- pořadatel město Jemnice

12. 4. 2017
		
		

Den otevřených dveří ZUŠ Jemnice
- pobočka ZUŠ v Jemnici
- pořadatel ZUŠ Moravské Budějovice

28. 4. 2017
19.00 hodin
		
		
		
		

František Nedvěd se skupinou Tie Break - Velký Flám
- koncert věnovaný 70. narozeninám Františka Nedvěda
- kino Jemnice, vstupné 150,- Kč
- předprodej vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice

29. 4. 2017
9.00 hodin
		
		

Velikonoční turnaj v kuželkách dvojic
- dvojice se budou losovat
- kuželna v Jemnici
- bližší informace: Aleš Jedlička, tel.: 608 823 127

30. 4. 2017
18.30 hodin
		
		
		
		

Pálení čarodějnic a lampionový průvod
- začátek průvodu u budovy bývalého soudu - Husova ulice
- průvod městem na bývalý PS útvar
- v 19.00 hodin zapálení ohně.
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci se spolkem
Mladí za rozvoj Jemnice
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Zájezdy na muzikály
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.

Liga proti nevěře – divadelní představení
Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala charakterizovat tato divadelní
inscenace - žena a její milenec, vracející se manžel, další žena hledající svého manžela.
Je to ten původní milenec nebo není? Manžel je prý v koupelně - mrtev! Dá se utéci
z třetího patra? Dá se vraždit žehlicím prknem? Vejde se milenka do krbu? A nezbláznili
se všichni náhodou…
Hrají: Veronika Nová, Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová a Petr Mácha.
Představení se uskuteční v pátek 17. března 2017 od 19.00 hodin v jemnickém
kinosále.

Ať žijí strašidla - muzikálová pohádka pro děti
Vysoko nad jedním strašidelným údolím, na jednom strašidelném vršku se tyčí ten
nejpodivnější dům, jaký si jen dovedete představit! Všichni mu říkají: „Strašidelný
zámek“. Povídá se, že na zámku bydlí strašidla a vyděsí každého, kdo by rušil jejich
klid. Jednoho dne se do zámku před bouřkou schová Hermínka, které zemřeli oba rodiče
a zůstala tak na světě sama. Nikde u lidí kolem sebe nenašla pomocnou ruku, a tak se sama
vydá do světa hledat své štěstí. Setkání se strašidly jí přinese do života radost, domov
a naději. Netuší, že chamtivý starosta se chystá strašidelný zámek zbourat a vyhnat jejich
obyvatele.
Představení se uskuteční v neděli 2. dubna 2017 od 15.00 hodin v jemnickém
kinosále.
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On-line rezervační systém pro prodej vstupenek
Počátkem roku 2017 byl spuštěn nový rezervační systém pro prodej vstupenek
na kulturní akce pořádané městem Jemnice. Tato možnost bude postupně nabídnuta
i ostatním pořadatelům, kteří pořádají kulturní akce v Jemnici (kulturní dům + kinosál).
Rezervační systém včetně přehledu všech představení, které jsou do tohoto systému
zařazeny, najdete na adrese www.vstupenky.jemnice.cz.
Jak lze vstupenku na dané představení zakoupit?
Prostřednictvím rezervačního systému na adrese www.vstupenky.jemnice.cz si
můžete vstupenku:
a) zarezervovat a následně zakoupit na pokladně v TIC Jemnice
b) zakoupit s využitím online platby
Vstupenky lze zakoupit i na pokladně v TIC Jemnice bez využití rezervačního
systému, případně na místě před představením
Aktuálně si tak můžete zakoupit či zarezervovat vstupenky na divadelní představení
Liga proti nevěře, koncert Františka Nedvěda, divadelní pohádku pro děti Ať žijí strašidla
nebo rezervovat místo na zájezd na muzikál Mefisto a Ples upírů.
Zdeněk Hopian, odbor kultury

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
měsíc březen je více než 60 let nazýván Měsícem knihy. I přes veškeré snahy internetu
a médií s ním spojenými si tištěná kniha stále drží svojí pozici „lidského společníka“
a březen, kromě svátku jara, zůstává i nadále svátkem knihy. Proto vás srdečně zveme
na návštěvu knihovny a všem nově přihlášeným čtenářům nabízíme po celý měsíc roční
registraci zdarma. Stejně jako v předchozích letech zveme i letos děti z 2. ročníku základní
školy na poslední březnovou páteční noc (31. 3. 2017) k nám, do knihovny, na přespání
v rámci celostátní akce na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem. Čeká nás
spousta poutavého čtení, tajemná noční vycházka s překvapením, kvízy, soutěže, hry
a doufejme, že nakonec i zmiňované spaní. Své dítě můžete přihlásit do 29. března 2017
přímo v knihovně, na telefonních číslech 568 450 788 a 702 090 434 nebo na mailové
adrese knihovna@mesto-jemnice.cz – letošní novinkou je, že budeme upřednostňovat děti
našich registrovaných čtenářů.
Z nových knih:
Vondruška Vlastimil - Breviář pozitivní anarchie: vynikající český spisovatel
a historik se ve své nové knize snaží především o objektivitu. Na základě faktů přesvědčivě
dokazuje, že se na cestě, kterou v posledním desetiletí kráčí evropská společnost, opakují
fatální chyby našich předků.
Zibura Ladislav - Pěšky mezi buddhisty a komunisty: „Ten svět z televize, tam
někde venku je. Jen si pro něj musíš dojít pěšky.“ Takové je motto autora, který se vydal
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zdolat Himaláj a probádat údolí čínských a nepálských řek pěšky. Ziburův příběh je
svědectvím o lehkosti a nadhledu, s nímž jde ke světu přistupovat.
Simonová Marie - Přežila jsem Hitlera: jedinečný dobový dokument vznikl
na základě 77 magnetofonových pásků namluvených ženou, které se podařilo přežít
holocaust v samém centru hitlerovského Německa. Upřímná výpověď neskrývá žádná
tabu.
Landsman Dominik - Deníček moderního páru aneb Ženy jsou z Venuše a muži
jsou debil: kdo by neznal eskapády „moderního fotra“, které Dominik Landsman
zachytil ve svých úspěšných deníčcích? Nová kniha, kterou napsal společně s blogerkou
a spisovatelkou Zuzanou Hubeňákovou, se pouští na stejnou půdu, ale zpátky do doby,
kdy ještě nebyl otcem. Jindřich a Nataša s ironií a černým humorem sobě vlastním
popisují své seznámení, sestěhování a nakonec i početí dítěte.
Peterová Zuzana - Láska v mnoha podobách: příběhy, které „napsal“ každodenní
život. Všechna tato vyprávění jsou autentická a pocházející z autorčiny psychoterapeutické
praxe.
Připravujeme:
Březen:
besedy pro MŠ Jemnice
beseda pro ZŠ Jemnice
Listování – pro 1. stupeň ZŠ Jemnice
beseda pro ZŠ Lubnice
Duben:
beseda s cestovatelem Petrem Nazarovem
Pracovnice knihovny

„S tvojí dcerou ne!“
Jemničtí ochotníci pilně nacvičují, premiéra se totiž nezadržitelně blíží. Už 24. března
2017 v 19 hodin můžete vidět komedii Antonína Procházky „S tvojí dcerou ne!“ v režii
Mgr. Vendulky Malotínové. Název hry toho mnoho o ději komedie nenapovídá. A tak
poodhrňme divadelní oponu, abychom viděli, co si na nás ochotníci tentokrát připravili.
Všichni, co žijeme už delší dobu v manželském svazku, víme, co znamená tzv.
manželská krize středního věku. Mužům se začnou líbit mladé dívky a ženy se všemožně
snaží nudné vztahy opět oživit. A takové situace prožívají na jevišti dva manželské páry
ve středním věku. Když se k tomu přidá kouzelná 18-letá, po uši zamilovaná dcera Sandra
a bytový zloděj Česťa, nastane řada komediálních situací s nečekaným rozuzlením.
Věřím, že se s našimi ochotníky všichni opět dobře pobavíme.
V komedii uvidíte Danu Babišovou, Alenu Drachovskou, Broňu Hedbávnou, Terezii
Malotínovou, Petra Kadrnožku, Martina Rišku, Luboše Kubíčka, Luboše Šálka a Martina
Muchu. Napovídat budou Renáta Matějková a Marie Vychytilová. Techniku zajišťuje
Jitka Kadrnožková a Václav Babiš.
Vážení čtenáři, za všechny členy divadelního spolku si Vás dovoluji pozvat
na premiéru představení hry „S tvojí dcerou ne!“, které se uskuteční 24. března 2017 v 19
hodin v kulturním domě v Jemnici.
Jana Jánská
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Pozvánka
Český zahrádkářský svaz zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která
se koná 29. března 2017 v budově MOŠTÁRNY od 17 hodin. Při účasti je možnost
zakoupení členské známky. Srdečně zve výbor ČZS.
Zuzana Mocharová

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Velké zimy bylo dost,
příchod hlásí milý host.
S jarní září sluníčka,
zelená se travička.
Zní i ptačí písnička.
Každá z květu hlavička,
ze země už vykukuje,
všechno volá „Jaro tu už je.“
K jaru podle tradice
patří „Velikonoce“.
Koledníci přijdou,
koledy dostanou,
malovaná vajíčka,
která snesla slepička.

Jaro přichází
Zurčící potůčky tajícího sněhu,
to u nás vyvolá jarní touhu a něhu.
Zazelenají se břízky, zazelená tráva,
to se hned líp se sluníčkem vstává.
Jarní vůně, co důvěrně známe,
s radostí v srdci ji uvítáme.
Náhle uslyšíš i krásný zpěv ptačí,
jenom ohlédnout se stačí.
Ptáčkové z rána ladí trylky,
jsme jenom v tričku bez košilky
a nebe v modrém azuru,
jen lehké botky obuju.
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Marie Čurdová

Ranní cvrlikání, to pro spáče není,
ale my, co ho rádi posloucháme,
s dobrou náladou z rána ho přivítáme.
I konipásek se ukázal,
už je tu jaro, nám všem vzkázal.
Pod strání už podběl kvete,
tak dejte pozor, ať tam nešlápnete!
V kalužinkách čejky svoje pírka perou,
než znova odletí, založí rodinku celou.
Tak všem přeji jaro krásné,
a já budu skládat další básně.
Marie Prknová, členka klubu ZTP

Vzpomínka
Dne 5. března 2017 uplyne 6 smutných let,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Táborská z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera s manželem a ostatní příbuzní
Nikdy nezapomeneme

Vzpomínka
Dne 16. března uplyne 1 smutný rok,
co nás navždy opustila
naše drahá manželka, maminka a babička
paní Jana Dočekalová z Jemnice
S láskou vzpomínají manžel,
syn a dcera s rodinami
a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Dne 29. března 2017 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička
paní Anna Křivanová z Jemnice
Stále vzpomíná dcera Ivana s rodinou
a vnoučata Martin, Tereza a Roman

Kulturní kalendář
Mladoňovice
19. 3. 2017
		
13. - 15. 4. 2017
		
16. 4. 2017
		
30. 4. 2017
		

Dětský maškarní karneval
- KD Mladoňovice od 14.00
Vrkání
- velikonoční lidová tradice dětí a mládeže
Střelecká soutěž „O velikonočního beránka“
- Mladoňovice - střelnice MS od 9.00 hodin
Stavění máje, pálení čarodějnic
- průvod, opékání špekáčků s dětmi, rej masek

Třebětice
30. 4. 2017
30. 4. 2017

Stavění máje, Třebětice - náves
Pálení čarodějnic, Třebětice - Vrankovec od 20.30 hodin

Panenská
30. 4. 2017

Pálení čarodějnic
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Uherčice
22. 4. 2017
30. 4. 2017
30. 4. 2017

Jarní turistický pochod „Okolo Uherčic“
Stavění májky v Uherčicích a Mešovicích
Pálení čarodějnic - Uherčice

Pálovice
12. 3. 2017
30. 4. 2017

Dětský maškarní karneval, KD Pálovice
Loutkové divadlo, pálení čarodějnic, KD Pálovice od 18.00

Kostníky
11. 3. 2017
16. 4. 2017
30. 4. 2017
		

IX. kostnický košt slivovice - KD Kostníky
Velikonoční výstava, pletení pomlázek, KD Kostníky
Stavění máje a pálení čarodějnic, Kostníky
- hřiště Hájek

Menhartice
8. 4. 2017
		
29. 4. 2017

Menhartické buchtování
- KD Menhartice
Pálení čarodějnic a stavění máje

Police
12. 3. 2017
10. - 17. 4. 2017
		
30. 4. 2017

Dětský karneval - budova ZD Police od 14.00 hodin
Velikonoční výstava u obchodu na návsi
- MŠ a ZŠ Police
Stavění máje v 19.00 hodin, pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti

Radotice
Známe to, nebo známe se?
Březen, za kamna vlezem, praví jedna z pranostik měsíce, v němž se nacházíme. Budeli tomu tak, povzdechne si mnohý, zvlášť z těch přesluhujících, už že by toho mohlo být
dost. Cestáři bilancují, sčítají tuny drtí i soli, a trnou.
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Hlasatelka v televizi zmiňuje, jak jeden nestátotvorný zemědělec na Vysočině jim jejich
snahu v boji s nepřízní počasí ztrpčuje. Nedovoluje jim postavit sněhové zábrany proti
zavátí cesty na jeho přilehlé pole. Jako důvod uvádí, že navátý sníh neodtaje a způsobí při
oteplení sněť na osetém ozimu. Mohl by být vstřícnější, vždyť dotaci na metr čtvereční
od státu stejně dostane a okolní setba ze závěje získá vláhu, která není k zahození, bude
ve výhodě v případě sucha, až se bude s nastavenou dlaní ucházet o náhrady (a toto jistě
nepřizná). Domnívám se, že důvod jeho odporu je zástupný, budou tím spíš obavy z toho,
že tam zábrany zůstanou do žní, on si o ně rozmlátí kombajn a nevymlátí pak ani to, co
se zachovalo.
Dnes nemá člověk mnoho šancí úniku před médii. Uši se ještě nevypořádaly
s příjemnou melodií rozhlasu, že „svet patrí zalúbeným…,“ již při vstupu do bytu zas
na něj z televizní obrazovky hlasatelka vychrlí, „že osm bohatých lidí vlastní majetek
v hodnotě, který se rovná majetku poloviny lidí, planety země, loni, že těchto bohatých
bylo ještě, víc jak dvacet.“ Člověk po takové informaci zpozorní a zamyslí se. Peníze
prostředkem moci jsou a soustřeďují-li se v tak krátkém období do rukou stále menšího
a menšího počtu lidí, začne svět patřit, ne zamilovaným, jak hřímal rozhlas, ale někomu.
Ten někdo může být pro svět spásou, případně zhoubou. Při této kritičnosti nemusí jít
o závist, někoho z té tři a půl miliardy lidí, ale může jít o spravedlivé rozhořčení nad
připuštěním takového stavu rozdílnosti.
Ti starší pamatují zrod fanatismu s hesly jednoho národa, jednoho vůdce a jednoho
boha. Co životů proti tomu, bylo obětováno. Dnes by to měl podobný fanatismus
mnohem snazší, poněvadž podle průzkumu u nás bránit dobrovolně vlast je odhodlaná
jedna třetina obyvatel, jedna třetina by se na stranu obrany rozhodně nepostavila. Že jde
o chyby lidí, kteří dovedli svět i vlast k takovým postojům oslovených respondentů, je
nesporné. Představa, že není ochota k nápravám, zneklidňuje. Historie však zná, jak se
chudí a utlačovaní pokoušeli měnit svůj svět v mnohem primitivnějších podmínkách než
jsou dnes.
Zdraví je deviza, kterou dostáváme do vínku a ve většině se tím jak s ním nakládáme,
podílíme, na jeho zachování. Riziko jeho ztráty, i nezaviněné, hrozí neustále. Částka,
kterou se podílíme na nákladech spojených s jeho nápravou, nestačí. Přesto je u nás
na vysoké úrovni dostupné všem. Je to stát, kdo přispívá na tuto dostupnost. Některými
politiky je to kritizováno a opakovaně voláno po spoluúčasti občanů na těchto nákladech.
Jde ve většině o politiky, kteří se vzdálili od reality i tím, že jejich požitky plynou
z několika dobře placených funkcí, které nemohou plně obsáhnout, a přesto jim z nich
plyne. Ze slov vlivného politika poprvé srozumitelně zaznělo, proč tato spoluúčast u nás
v současnosti možná není. Pět milionů lidí s měsíční mzdou pod dvacet tisíc, dva miliony
dětí a důchodců na to prostě nemají. Solidárnost, pokud se nezmění mzdové požitky
alespoň těch pěti milionů lidi, bude nezbytná. O našem zdravotnictví se v současnosti dá
říct, že je posledním západního stylu, směrem na východ.
Jedna má životní zkušenost mě přibližuje k úvaze o změně postojů na základě toho,
jaká osobní prospěšnost z toho zrovna plyne. Při jednom z jednání ještě v roli starosty,
za účasti jednatele tělovýchovné jednoty, o záchranu šaten sportovců před privatizátory,
mě zastupující právník vycházeje z mých postojů a nyní i k dané věci řekl: „Pane starosto,
Vám musí v těch Radoticích postavit pomník.“ Odpověděl jsem mu: „To víte, pane
doktore, aby na něj chodil čurat pes.“
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To jsem neměl tehdy potuchy o tom, že by to nemusel být jenom, pes. Přimělo mě
k tomu až rozpomenutí se nad tím, jak jsem osobně jubilantům v obci, téměř dvacet roků,
v den jejich jubilea, či dle jejich výběru, popřál a přehrával v místním rozhlase pečlivě
vybírané písničky a v den mého jubilea zůstal tento rozhlas němý. Lhal bych, kdybych
říkal, že mě to bylo jedno. Pozastavil jsem se zesmutnělý nad cynismem, jehož podhoubí
prostoupilo i do těchto sousedských končin.
Přesto jsem nezapškl, a jsem v Radoticích, kde je ještě mnoho rozumně uvažujících
lidí, šťastný a rád. S pocitem dobře vykonané práce se rád ohlédnu za spouští, kterou
jsem po sobě zanechal. Dva z objektů se mi připomínají zvlášť. Ohrádka kolem pomníku
padlých z roku 1982, kde jsem začínal a opravu kaple Sv. Rodiny z roku 2010, kde jsem
končil, nezapomínám při jejím míjení dětinsky pozdravit: „Kapličko, ty moje sluníčko.“
Blahopřejeme jubilantům:
Fedrová Milada		
Tobolka Jiří 		

79 roků
60 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 15. března 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 nebo donést v elektronické podobě
do Turistického informačního centra Jemnice.
Bc. Zdeněk Hopian
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Inzerce

M

tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.novin

12

Pavla S

tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny

Masážní studio
Luxor

MASÁŽ SPORTOVNÍ A RE

Masážní studio
Luxor

Provozní doba: pondělí - pátek
Pavla Stačková

Velká
584, Jemnice
PavlaBrána
Stačková
ORTOVNÍ A REKONDIČNÍ,
MASÁŽ
LÁVOVÝMI KAMENY

MASÁŽ SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ, MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY

&

+420 723 217 936
pondělí
- pátek 8 – 12 14 – 17 hod.
Provozní doba: pondělí - pátek 8 – 12 14 – 17 hod. & +420 723 217 936

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

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

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

ZDARMA

veškerá doprava a zaměření
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ŠAŠOVICE U ŽELETAVY

NOVÁ VÝROBNÍ HALA V ŠAŠOVICÍCH
VAŠE PRACOVNÍ MOŽNOST
OPERÁTOR OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
POŽADUJEME:

NABÍZÍME:

• 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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Obrazový seriál

Jemnice - Malá branka - přístavba ZŠ (1985)

Jemnice - Lipová - bytovka
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