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

Masopust v mateřské škole.
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(Okénko do MŠ najdete na straně 9.)
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• Pozvánka na volejbalový turnaj
smíšených dvojic
• Pozvánka na turnaj v basketbale
ženských dvojic
• Mistrovství České republiky
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• KVĚTÁK CUP - nohejbalový turnaj
Obce Jemnického mikroregionu
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Stromy u silnice
Rozletět se jako novic
propuštěný ze školy
hodlám vždy, když Manešovic
vidím v dálce topoly.
U silnice stojí zpříma
slunci větrům na pospas,
rachot kol je nezajímá,
jen tak stojí, mají čas.
Dívají se do daleka,
myslejí si přitom svou.
Možná tuší, blesk že čeká,
až ho k sobě přitáhnou.
Milan Růžička
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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
chtělo by se říci, že aprílové číslo Jemnických listů se Vám
právě dostalo do rukou. Věřím, že všechny příspěvky tohoto
vydání jsou myšleny vážně a jistě budou pravdivé.
Pozváním na různé akce konající se v našem krásném
městě většinou svůj příspěvek končím, tentokrát si jimi
dovolím začít.
K mé veliké radosti se město Jemnice přidává k výzvě
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v rámci
akce „Brány památek dokořán“. Díky dobré spolupráci
s vedením Muzea Vysočiny se podařilo mimořádně
zpřístupnit měšťanský dům, kde muzeum sídlí, a to dne 12. 4. 2017. Tento den bude mít
v muzeu podtitul – Velikonoce, svátky jara. Navštívit jej můžete už od 8.00, „zavíračka“
pak následuje v 16.00 hodin. Nachystán je program pro děti z mateřské školy, pro rodiny
s dětmi je připravena velikonoční dílnička od 14 do 16 hodin.
K měsíci dubnu patří samozřejmě i pálení čarodějnic. Na jejich přípravě se intenzivně
pracuje a o co rozhodně nepřijdete, bude vystoupení Malé jemnické kapely přímo v areálu
bývalého PS útvaru (od 19.00 hodin), občerstvení je samozřejmostí. Doporučuji si donést
opékací pomůcky, bude možno zakoupit uzeninu a opéci si ji dle vlastního gusta.
Ještě než opustíme oblast kulturního vyžití, rád bych na tomto místě poděkoval
všem, kteří se zúčastnili jemnického masopustu, ať už jako zdařilé masky či jako ti,
kteří neváhali pootevřít své dveře a bujarý průvod pohostit. Zvláštní poděkování si pak
zaslouží Sdružení tělesně postižených m. o. Jemnice, jehož členky i přes nepřízeň počasí
neváhaly akci podpořit.
Je to jen pár minut, co jsem odešel z jednání k programu regenerace. Z něj byl před
nedávnem opraven dům dětí a mládeže. V současné době se „zakousneme“ do hradeb,
jejichž rekonstrukce bude v letošním roce probíhat v úseku Malé branky. Objem nutných
financí spočítal projektant na téměř 4 mil. Kč. Ministerstvo kultury nás podpořilo
částkou 635 tis. Kč, město Jemnice sáhne do své kapsy pro dalších 635 tis. Kč. Každému,
kdo umí jen trochu počítat, tak z toho vyjde, že tato poměrně náročná oprava bude
rozfázovaná na etapy. Neplánovaně mi tak vychází plynulý přechod k reakci na minulý
článek Ing. Stobera, který se zmiňuje o neutěšeném stavu hradby (lépe řečeno opěrné
zdi) pod kostelem sv. Jakuba. Souhlasím, že stav je alarmující, nesouhlasím s tím, že
to nikoho ani nezajímá. Naopak. V současné době pracují zástupci katolické církve
na přípravě odvodnění kostela sv. Jakuba, bez tohoto kroku nemá smysl se do opravy zdi
pouštět. Projekčně jsme však připraveni. I zastupitelé města Jemnice odsouhlasili částku
1 mil. Kč, která bude v rámci našeho hřbitova proinvestována. Pokud se nic zásadního
nezmění, začneme opravami hlavních cest, které jsou patrně nejproblematičtější. Úpravy
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okolo zmíněného kostela budou následovat poté, co bude tato úžasná budova a dominanta
Podolí odvodněna. Projektová příprava úpravy celého hřbitova je ve finální fázi. Je třeba
říci, že vzrostlé lípy (zdravé lípy) káceny nebudou. Stejně tak se pracuje na projektu
příjezdové cesty k parkovišti i parkoviště jako takového. Ing. Stoberovi se nelíbí hrobky
(resp. jejich stav) ve spodní části. Na druhou stranu vyšel již druhý článek v Horáckých
novinách, kde byl šéfredaktor z našeho hřbitova i hrobek (kterým věnoval poměrně
obsáhlý článek) nadšen. Chtěl bych pana Ing. Stobera poprosit o jednu věc. Tedy ať
věnuje chvilku času čtení článků vedení radnice, kde na přípravy oprav bylo opakovaně
poukazováno, stejně tak budu rád, když si spolu dáme kávu a některé problémové věci
našeho města probereme osobně.
Končit by se vždy mělo optimisticky. No, nevím – posuďte sami. Dostala se
mi do rukou zpráva o činnosti K-centra Noe v Jemnici. Statistika je jistě zajímavá,
optimismem mne však nenaplňuje. Cituji: „V Jemnici jsme v roce 2016 pracovali přímo
celkem s 16 problémovými uživateli návykových látek a prostřednictvím sekundárních
výměn s další desítkou. Klientelu tvoří nitrožilní uživatelé pervitinu a opiátů. Terénní
pracovník navštívil lokalitu celkem 47x. Během 136 výměn přímo v Jemnici se vyměnilo
celkem 5088 ks injekčních stříkaček a bylo poskytnuto 181 zdravotních informací. V roce
2016 bylo v Jemnici provedeno celkem 478 výkonů.“ Dobrá, optimisticky můžeme brát
alespoň fakt, že pamatujeme doby, kdy injekčního materiálu bylo vyměněno o řádově
tisíce více. Tedy pokud ty nevyměněné neskončily někde v křoví či dětském hřišti.
Takové zprávy se zatím naštěstí nepotvrdily.
Jako vždy si dovolím poskytnout kontakty, na kterých mne můžete zastihnout.
Telefon je 775 394 944, e-mail je mistostarosta@mesto-jemnice.cz, prostřednictvím
facebookového profilu nebo na sjednané osobní schůzce.
Děkuji Vám za čas strávený u mého článku, přeji Vám krásné nadcházející
jarní dny.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 15. února 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.
- Záměr prodeje částí pozemku p.č. 791/1 kultura zahrada o výměrách cca 20 m2 v k.ú.
Jemnice za účelem výstavby řadových garáží.
- Pronájem budovy č.p. 979 na ul. V Ráji v Jemnici na pozemku p.č. 2050/7 v k.ú.
Jemnice panu Pavlu Šlápotovi - PIPI GRIL-BUFET, IČO: 46674675, se sídlem
Pálovice 32, 675 31 Jemnice.
- Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 13, v ulici Budějovická 753 v Jemnici
ke dni 28.2.2017.
- Smlouvu o dílo na zápis do kroniky města Jemnice za rok 2017.
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-

Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, výroční zprávu
o činnosti Městského úřadu Jemnice v oblasti poskytování informací za rok 2016.
Výpůjčku travnaté plochy v zámeckém parku („tréninkové fotbalové hřiště“)
na p.č. 2047/1 v k.ú. za účelem konání nohejbalového turnaje dne 24. 6. 2017 od 7.00
hod do 22.00 hod.
Cenu prodeje nekvalitního dřeva (zahnilého, vyhnilého a sukatého) z revitalizace
parku uskladněného na Správě majetku města, s. r. o., a to u tvrdého dřeva 600 Kč
za 1m3 a DPH a u měkkého dřeva 400 Kč za 1m3 a DPH.

Rada města neschválila:
- Pronájem budovy č.p. 979 na ul. V Ráji v Jemnici na pozemku p.č. 2050/7 v k.ú.
Jemnice společnosti ROAKTIV s.r.o., IČO: 25584324, se sídlem Topolová 899,
675 31 Jemnice.
- Nabídku firmy Neogenia, s. r. o., IČO: 29198950, se sídlem Hybešova 42, 602 00
Brno na zavedení aplikace Mobilní rozhlas v městě Jemnice.
Rada města vzala na vědomí:
- Zprávu Policie ČR o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku v územní působnosti
města Jemnice a integrovaných obcí za kalendářní rok 2016.
- Žádosti o prodej části pozemku p.č. 791/1 kultura zahrada o výměře 20 m2 v k.ú.
Jemnice.
- Informaci o možném převodu pozemku p.č. 2626/6 v k.ú. Jemnice ve vlastnictví
České republiky na město Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice.
- Žádost o poskytnutí finančního příspěvku římskokatolické církvi, se sídlem nám.
Svobody 63, 675 31 Jemnice ve výši 9.552 Kč na obnovu kulturní památky – oprava
soklu kostela sv. Stanislava v Jemnici a doporučuje Zastupitelstvu města Jemnice
ke schválení.
- Nabídku firmy Neogenia, s. r. o., IČO: 29198950, se sídlem Hybešova 42, 602 00
Brno na zavedení aplikace Mobilní rozhlas v městě Jemnice.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Slovo hejtmana
Aktivita občanů, jejich činorodost a kreativita – v práci i ve volném čase – to je
základní předpoklad pro rozvoj regionu a spokojený život v něm. Proto i jako Kraj
Vysočina tyto aktivity podporujeme a motivujeme k nim, mimo jiné, různými soutěžemi
a oceněními. Rád bych Vám připomněl některé z nich.
Už víckrát jsem psal o tom, jak je pro náš kraj důležitá podpora turistického ruchu.
Jsme sice počtem obyvatel druhým nejmenším krajem v zemi, ale máme co nabídnout. Při
svých návštěvách našich měst sleduji stále vzestupnou úroveň turistických informačních
center. Města si uvědomují, že „íčka“ jsou často jejich první výkladní skříní a vylepšují
jejich nabídku. To se projevilo rovněž v letošním ročníku krajské soutěže, které se
zúčastnilo 45 center. Ve svých kategoriích zvítězila města Polná a Přibyslav.
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S propagací v dnešní době nezbytně souvisí úroveň webových stránek. V jejich
tradiční soutěži Zlatý erb patříme k těm úspěšným i v celostátních kolech. Je zjevné,
že ačkoliv práce s informacemi a jejich zveřejňování na webových stránkách má svá
pravidla, vždy se najde prostor pro osobitou prezentaci a originální podání. Při správném
poměru obou hledisek je šance i v této soutěži uspět a dát o sobě a své práci vědět. Mezi
městy v krajském kole byly už poněkolikáté nejúspěšnější Jihlava a Okříšky, ale ocenění
se dočkaly i Hrotovice, Velké Meziříčí, Šlapanov nebo Zbilidy. Soutěž letos oslovila
informační specialisty a nadšence v Kraji Vysočina i s dalšími kategoriemi zapojujícími
do hodnocených také kulturní a sociální organizace. Mezi nimi byly oceněny například
Oblastní charita Havlíčkův Brod nebo Sbor dobrovolných hasičů Krásněves.
K nově oceňovaným kategoriím jednotlivců patří titul Mistr tradiční rukodělné výroby
Kraje Vysočina. Chceme tímto podpořit vznik nové tradice, která propojí mladší i starší
generaci zabývající se rukodělnou výrobou, tradicemi i zvyky. K těm, kteří byli oceněni
titulem v roce 2016 – pilníkář Drahomír Smejkal a kolář Aleš Uherka – se přidají letos
výrobce štípaných holubiček Jindřich Toman z Pelhřimova, Hana Šmikmátorová, která
nejen v Jihlavě maluje horácké kraslice, a výrobce tradičního šindele Jindřich Holub
z Pohledi u Světlé nad Sázavou.
Na jaře budeme také uzavírat tradiční anketu Zlatá jeřabina týkající se kulturních
aktivit a péče o kulturní dědictví. Z přijatých nominací vybrala odborná pracovní skupina
třicet kandidátů. Cena Skutek roku je zase výrazem poděkování a ocenění aktivit všech,
kteří v roce 2016 vykonali pro kraj něco mimořádného nad rámec svých povinností, a to
často obětavě a bez ohledu na svůj osobní prospěch.
Koncem března budou rovněž uzavřeny nominace na letošní nejvyšší ocenění Kraje
Vysočina v podobě kamenné, skleněné nebo dřevěné medaile. Od roku 2008 udělil kraj
již 80 těchto originálních medailí.
Výsledky všech těchto soutěží a anket ukazují, kolik máme skvělých jedinců
a kolektivů, kteří prostě dělají náš svět lepším. Rád se každoročně setkávám s těmito
vynikajícími lidmi různých oborů, kteří staví pevné základy naší společnosti.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Ceník služeb města Jemnice
Od 1. 4. 2017 platí nový ceník služeb města Jemnice, který schválila rada města
na svém posledním zasedání. Oproti dosud platnému ceníku došlo k drobným úpravám
za tisk a kopírování dokumentů a doplněny byly další služby - kroužková vazba, laminace
a skenování dokumentů. Všechny tyto služby budou poskytovány prostřednictvím TIC
Jemnice, kam byl pro zkvalitnění služeb pořízen nový kopírovací stroj. Ten umožňuje
i barevný tisk a kopírování do formátu A3. Tisk dokumentů formátu A4 je možný
i v městské knihovně.
Za zmínku jistě stojí i doplněná cena za pronájem kulturního domu pro soukromé
účely (oslavy, svatby,…), která je ve výši 50 % komerčního nájmu. Případné rezervace
kulturního domu (soukromé i komerční akce) jsou prováděny prostřednictvím TIC
Jemnice. Zde je také možné získat další informace k poskytovaným službám, případně
domluvit prohlídku pronajímaných prostor.
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Ceník služeb města Jemnice platný od 1. 4. 2017

A4, A5
A3
Výlep plakátů
A2
(cena za ks/týden)
A1
A0
poutač na plotě v křižovatce ulice Velká brána - max. 14
Reklamní tabule
dní
Vývěsní skřínka
pronájem/rok
A4 jednostranná
A4 oboustranná
A3 jednostranná
A3 oboustranná
A4 jednostranná (barevná)
Kopírování, tisk,
kroužková vazba, A4 oboustranná (barevná)
laminování,
A3 jednostranná (barevná)
skenování
A3 oboustranná (barevná)
kroužková vazba do 100 listů
kroužková vazba nad 100 listů
laminování A4
skenování A4
akce do doby trvání 3 hod.
akce do doby trvání nad 3 hod.
Pronájem kina
plus cena zemního plynu spotřebovaného po dobu
potřebnou k zabezpečení akce v topném období
pronájem sálu
pronájem sálu - soukromé akce (oslavy, svatby,...)
pronájem baru
pronájem sálu do doby trvání 4 hod. (sazba za hod.)
Pronájem sálu KD
pronájem baru do doby trvání 4 hod.
pronájem vestibulu na výstavy

Kostýmy
Technické
vybavení

Reklama v JL

Svoz odpadů podnikatelé

plus cena zemního plynu spotřebovaného po dobu
potřebnou k zabezpečení akce v topném období
pronájem kostýmů (cena za ks/týden)
taverna dřevěná /konstrukce, plachta/ - cena za ks/akce
stánek dřevěný /konstrukce, plachta/ - cena za ks/akce
lavička - cena za ks/den
stůl+lavice komplet - cena za ks/den
plastová zahradní židle - cena za ks/den
1/1 stránky, formát A5, ČB provedení
1/2 stránky, formát A6, ČB provedení
1/4 stránky, formát A7, ČB provedení
Při objednávce 6 a více reklam sleva 20%
nádoba 110 litrů
nádoba 240 litrů
kontejner 1100 litrů
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cena s DPH
10,00 Kč
18,00 Kč
30,00 Kč
36,00 Kč
42,00 Kč

300,00 Kč
387,00 Kč
2,00 Kč
4,00 Kč
4,00 Kč
8,00 Kč
7,00 Kč
14,00 Kč
14,00 Kč
28,00 Kč
30,00 Kč
40,00 Kč
10,00 Kč
2,00 Kč
1 500,00 Kč
2 500,00 Kč

8 200,00 Kč
4 100,00 Kč
1 000,00 Kč
120,00 Kč
600,00 Kč
0,00 Kč

200,00 Kč
1 200,00 Kč
600,00 Kč
25,00 Kč
100,00 Kč
15,00 Kč
1 200,00 Kč
600,00 Kč
300,00 Kč
2 396,00 Kč
4 659,00 Kč
19 118,00 Kč

Zdeněk Hopian, odbor kultury

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc únor hasiči zasahovali celkem u 15 mimořádných událostí.
Požáry 		
Dopravní nehody
Technické pomoci
Ostatní pomoci

3
4
7
1

První požár, u kterého jednotka HZS Jemnice zasahovala, vypukl 4. 2. v obci Stálky.
Jednalo se o mezikrajskou pomoc při požáru střechy rodinného domu.
Druhý požár vypukl 25. 2. v obci Police. Zde zasahovaly jednotky HZS Jemnice,
JSDHo Jemnice, JSDHo Police, JSDHo Třebelovice a JSDHo Dešná. Došlo k požáru
kůlny u rodinného domu.
U posledního požáru zasahovaly jednotky HZS Jemnice, JSDHo Jemnice a JSDHo
Police, 27. 2. opět v obci Police. Došlo zde k požáru komínu.
Další dvě události, u kterých jednotka HZS Jemnice zasahovala, vznikly na území
Jihomoravského kraje. Znovu se jednalo o mezikrajské pomoci u dopravní nehody se
zraněním v obci Chvalatice a ostatní pomoc u obce Oslnovice.
nprap. Milan Šerka,
HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Okénko MŠ Jemnice
Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu,
proč bychom se všichni hádali,
když jsme se tak shledali, poznovu.
Na masopust se děti moc těšily, celý týden si
vyráběly masky, zdobily třídu a těšily se na karneval.
Děti si karneval užily, tančily, soutěžily a hodovaly.
Tímto děkujeme rodičům za přichystané občerstvení
a paní Jarce Furdanové za vstřícnost a ochotu při
pořádání akce.
Ve čtvrtek 2. 3. 2017 jsme s dětmi ze třídy Sluníček navštívily babičky a dědečky
v DPS. Společně jsme všichni zavzpomínali na masopustní veselí, zazpívali jsme si písně
o masopustu a nabídli masopustní pečivo. Obdarovávali jsme se navzájem. Děkujeme
a těšíme se na další návštěvu.
Třída Sluníček z MŠ
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Zápis do mateřské školy
Mateřská škola v Jemnici, p.o., Palackého 829, 675 31 Jemnice
Ředitelka Mateřské školy v Jemnici, po dohodě se zřizovatelem, Vás zve k zápisu
do mateřské školy ve dnech 3. 5. - 4. 5. 2017 v době od 9 do 15 hodin ve třídě
Klubíčko.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list si mohou rodiče
vyzvednout každou středu od 7 - 15 hodin u ředitelky mateřské školy, nebo stáhnout ze
stránek školy (http://www.msjemnice.cz). Žádost a potvrzení od lékaře si přineste s sebou
k zápisu.
Od počátku školního roku 2017, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,
není-li dále stanoveno jinak - viz § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
v platném znění (dále jen školský zákon).
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejméně
však od 2 let.
Rozhodnutí se bude vydávat do 30 dnů po doručení žádosti a potvrzení od lékaře.
Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na stránkách školy a informační tabuli
v areálu MŠ do 30 dnů od podání žádosti.
Bc. Milada Říhová, ředitelka MŠ v Jemnici

Jemnické arboretum – současnost a budoucnost
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Místo úvodu
Jednou podvečer, koncem února tohoto roku, jsem byl svojí ženou Simeonou
vylákán na procházku. Ačkoliv má žena nepochází z Jemnice, zamilovala si genia loci
našeho jemnického posvátného místa se staletou Kapistránskou lípou. Není se proto co
divit, že nás naše kroky nevědomky dovedly právě tam. Poněkud nečekaně prosvítalo
otevřenými dveřmi svatovítského kostela do tmy nezvykle teplé světlo a v jeho záři se
tyčilo několik postav. Výjev skutečně mystický. Když jsme se přiblížili, rozpoznal jsem
v těchto postavách několik vážených jemnických dam. Přišli jsme právě doprostřed jejich
bouřlivé diskuze. Dámy se však nebavily o právě ukončené promluvě otce Mons. Brychty,
ale o jemnickém ARBORETU. Tato debata upoutala mou pozornost, a tak jsem si dovolil
se do ní vložit ve snaze osvětlit přítomným dámám, co se to v arboretu děje. Toho večera
však byla skutečně zima a nám všem hrozilo silné prochlazení. Slíbil jsem proto nejen paní
Nesnídalové (mojí paní učitelce třídní), že se pokusím vše vysvětlit. Tento slib, jenž jsem
složil toho zvláštního večera, jsem se rozhodl naplnit formou článku, který se, jak doufám,
dostane ke všem obyvatelům našeho města prostřednictvím Jemnických listů.
Současný stav arboreta
Jemnické arboretum (nebo také park u Hájenské školy) vzniklo pro potřeby jednoleté
české Zemské lesnické školy v Jemnici (Landeswaldbauschule in Jamnitz), kterou
na konci října 1903 založil Moravský zemský sněm. Ačkoliv smyslem článku není popis
historie arboreta, je potřeba tato základní data vzpomenout. Rok založení totiž zcela
jednoznačně datuje nejvyšší možné stáří původně vysázených stromů. Poznamenávám,
že zajímavé historické souvislosti uvádí ve svém článku (JL 12/09) pan Hrbek.
Arboretum (arbor = strom) je sbírka živých dřevin, respektive dendrologická zahrada.
Principy při zakládání arboreta jsou značně odlišné od zakládání parku. Zpravidla se
upřednostňují požadavky na širší sortiment dřevin, jsou voleny odlišné prostorové
parametry pro jejich uspořádání a v neposlední řadě se často jedná i o použití širšího
výběru dřevin krátkověkých (zde např. jeřáby, vrby, topoly). Všechny tyto okolnosti,
změna poslání celého areálu a v neposlední řadě i nedostatečná péče, se promítly
do zdravotního stavu dřevin. Pokud si mohu dovolit být osobní, tak se i s určitou pýchou
přiznávám, že arboretum bylo mojí „první univerzitou“ na cestě k zahradní architektuře.
V roce 1982 jsem na základě laskavé nabídky tehdejšího pana primáře MUDr. Ladislava
Hosáka, CSc. zpracoval Studii arboreta. Jednalo se ještě o studentskou práci, nicméně
její součástí bylo velmi detailní vyhodnocení tehdejšího zdravotního stavu stromů. Tato
skutečnost se po více jak třiceti letech ukazuje jako důležitá, neboť nám umožnila lépe
pochopit stav současný.
V roce 2015 začal náš ateliér pracovat na posouzení stavu stromů v arboretu. Toto
posouzení se stalo logickým podkladem pro stanovení dalších nutných kroků směřujících
ke zlepšení stavu objektu a jeho dalšího využívání. V jakém stavu tedy bylo arboretum
na jaře roku 2015? Odpověď formuluji do několika bodů:
 Celkem bylo hodnoceno 812 stromů, 44 skupin keřů a dva živé ploty, 38 skupin
nárostů. Obecně lze konstatovat, že objekt byl ve velmi pěstebně i zdravotně
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zanedbaném stavu, způsobeném jeho vývojem a způsobem využívání. Objektu
se dostalo pouze nejnutnější péče sestávající ze sekání části trávníku (což se
stalo příčinou masivního rozšíření nárostů a zvětšení plochy keřových skupin)
a odstraňování uhynulých nebo spadlých jedinců.
 Dendrologický průzkum prokázal neobvyklou druhovou pestrost (odkazující
na dřívější funkci arboreta). Bylo zjištěno celkem 91 druhů dřevin. Žádný
druh není zastoupen z více než 8 % a prvních 26 druhů tvoří 84 % stávajícího
inventáře dřevin. Další dřeviny jsou zastoupeny po několika kusech, případně
i jedním kusem. Ze zajímavých dřevin je možno vzpomenout např. kaštanovník
jedlý (Castanea sativa), zbytky původního sortimentu lip – lípu americkou (Tilia
americana), stříhanolistou lípu velkolistou (Tilia platyphyllos „Laciniata“), odrůdy
buku lesního a další.
 Rozbor zdravotního stavu dřevin však přinesl hrůzné svědectví. 70 % všech
stromů (570 jedinců) bylo shledáno dlouhodobě neperspektivními nebo dokonce
umírajícími jedinci. Z důvodu nízké kvality a nevyhovujícího druhového složení
nebylo možno ani spoléhat na bohaté podrostové dřevinné patro tvořené nárosty
různých dřevin.
Naše odborné doporučení pro vedení města bylo jednoznačné. Stromové patro
arboreta je ve stadiu rozpadu a jeho obnova je naprosto bezpodmínečná. Pokud
vlastník (město Jemnice) neprovede soubor opatření, je nutno objekt arboreta
z důvodu provozní bezpečnosti uzavřít pro veřejnost.
V této situaci se město rozhodlo k zásadnímu kroku – provést celkovou regeneraci
arboreta – a pověřilo náš ateliér úkolem zajistit pro tento cíl maximálně možnou finanční
dotaci z mimorozpočtových zdrojů města. Jednalo se o poměrně náročný úkol. Jediným
možným aktuálním zdrojem financování byl (a také stále je) Operační program Životní
prostředí (OPŽP), v rámci kterého byla otevřena výzva k předkládání žádostí o finanční
podporu. Bylo proto nutné neprodleně zpracovat komplexní projektovou dokumentaci,
vypracovat žádost a vše projednat. Vynaložené úsilí však bylo úspěšné. Záměr byl ze
strany Ministerstva pro životní prostředí podpořen částkou cca 3 mil. Kč, což představuje
60 % celkových nákladů.
Regenerace arboreta
Pod označením regenerace si můžeme v případě parku či arboreta představit
soubor opatření, kterými ošetřujeme stávající vegetační prvky a nahrazujeme ty, které
již není možné ošetřit. Struktura těchto opatření je vždy individuální a vychází právě
z aktuálního stavu parku, který byl v jemnickém arboretu kritický. Nejen z tohoto důvodu
byla regenerace rozdělena do dvou etap. První etapa (méně náročná), na kterou nebylo
možno získat dotaci z OPŽP, byla realizována pracovníky technických služeb pod
vedením pana Aleše Endla. Cílem této etapy bylo odstranit nárostové dřeviny. Ostatní
opatření již aktuálně realizuje odborná firma, která zvítězila ve výběrovém řízení. Jedná
o firmu Vykrut zahradní služby a.s., která například realizuje jednu z aktuálně největších
oborových staveb v ČR, Obnovu Podzámeckého alpina v Průhonickém parku (památka
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UNESCO). Jaký je tedy rozsah právě prováděné regenerace? Odpověď opět formuluji
do několika bodů:
 Kácení stromů: V rámci druhé etapy bylo navrženo odstranění celkem 103 stromů.
Jednalo se o stromy, které již nebylo možné s ohledem na jejich stav úspěšně ošetřit.
Pro úplnost je třeba zmínit, že v rámci první etapy (přípravné, kterou provedlo
město) byl vykácen přibližně stejný počet náletových stromů menších parametrů.
K těmto číslům mám jen drobnou osobní poznámku: Zahradní architekt opravdu
nerad kácí stromy, zvláště pak když tyto stromy rostou v parku, kde se je učil
poznávat a kde spolu se svými kumpány (Frantou Škorpíkem, Milošem Nekulou,
Vaškem Výletou) vykouřil své první cigarety… jiné cesty tehdy nebylo, a není
bohužel ani nyní.
 Ošetření stromů: Celkem je aktuálně ošetřováno 468 stromů. Jedná se především
o zvýšení jejich statické stability, ořezy suchých větví a speciální řezy. Tato
pěstební opatření jsou naplánována na první polovinu roku 2017, jejich realizace
tedy již probíhá.
 Do parku bude vysázeno 117 kusů dřevin, z toho 98 kusů stromů listnatých, 19
kusů stromů jehličnatých. Druhové složení výsadeb vychází z průzkumu původní
druhové skladby objektu. Vracíme tedy zpět druhy, o které objekt z důvodu
špatného zdravotního stavu přišel, např. právě kaštanovník jedlý (Castanea sativa).
 Součástí regenerace je i založení poškozených trávníkových ploch a vybudování
nové cesty souběžné s ulicí Penkovou.
Arboretum nebo park?
Při přípravě projektu regenerace vznikla myšlenka plnohodnotného otevření
parku pro veřejnost. Je to nápad, který osobně silně podporuji. Arboretum postupně
obklopila zástavba a stalo se tak určitým fenoménem, ostrovem zeleně. Snad jenom
proto, že Jemnice patří mezi města České republiky s nejvyšším podílem zeleně
na obyvatele, k tomuto „otevření se“ veřejnosti doposud nedošlo. Co všechno s tímto
krokem souvisí:
 odstranění nefunkčního oplocení arboreta, potvrzení vstupů do areálu;
 oprava rybníčku v arboretu (Relativně složitý úkol týkající se zajištění dostatečné
dotace vodou. V úvahu připadá těžit ze srážkových vod zachycených ze střech
budov v areálu a následně využít schopnosti pobřežní vegetace vodu biologicky
čistit a dosáhnout tak přijatelné úrovně čistoty vody.);
 doplnění vybavenosti, tzn. lavičky, odpadkové koše;
 zatraktivnění pobytu v parku a získání finančních prostředků na vytvoření
informačního systému o dřevinách i o parku, který by podpořil zájem návštěvníků
o park, jeho dřeviny, stejně jako o realizaci projektu jeho obnovy (sortimenty,
historie objektu atd.). K podnícení zájmu návštěvníků parku by měly být využity
současné identifikační technologie (multimédia, chytré telefony, …);
 současné zachování části parku jako zázemí pro klienty psychiatrické léčebny
PATEB s.r.o. Hranice obou částí jsou znázorněny v přiloženém grafickém
schématu.
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Milé dámy, snad se mi podařilo rozptýlit vaše obavy! Jemnické arboretum se postupně
stává novým městským parkem, který může přinést pro občany i návštěvníky Jemnice
mnoho zajímavých podnětů, inspirací a každodenních zážitků. O „kytky“ se ale musíme
naučit řádně starat a k této denní péči vychovávat i své děti. To je jistě silná výzva. Snad
se nám podaří zachovat a rozvinout dalšího genia loci místa, kde se ke svému potěšení
budou potkávat jemnické dámy, procházet se maminky s kočárky a kde se také budou
kluci učit kouřit…
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
učitel na Zahradnické fakultě v Lednici,
autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura
kluk, který chodil do arboreta kouřit

Služby LPS stomatologické - 1. 4. - 30. 4. 2017
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
1.4. so
2.4. ne
8.4. so
9.4. ne
14.4. sv
15.4. so
16.4. ne
17.4. sv
22.4. so
23.4. ne
29.4. so
30.4. ne

MDDr. Chalupová Martina
MUDr. Machová Eva
MUDr. Klíma Pavel
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MDDr. Blažek Jan		
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Látal Petr		
MUDr. Lhotská Kateřina
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva

Svatopluka Čecha 840/39 Třebíč
568 843 698
Husova 898		
Náměšť n. O. 568 620 248
PBS, Průmyslová 162
Třebíč
568 804 730
Husova 898		
Náměšť n. O. 568 620 248
Husova 898		
Náměšť n. O. 568 620 248
Svatopluka Čecha 840/39 Třebíč
568 844 002
Husova 898		
Náměšť n. O. 568 620 248
Husova 898		
Náměšť n. O. 568 620 248
Kapitána Jaroše 2		
Třebíč
568 826 201
ESTHES s.r.o., Sokolská 3 Třebíč
568 840 820
Husova 898		
Náměšť n. O. 568 620 248
Husova 898		
Náměšť n. O. 568 620 248
Pavla Svobodová

Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice
(So, Ne, svátky 8.00 – 10.00 hodin )

1. - 2. 4.
MUDr. Matoušková (areál nemocnice)
tel. 384 358 291
8. - 9. 4.
MUDr. Skořepová (areál nemocnice)
tel. 384 358 297
14. - 15. 4.
MUDr. Soukupová (CENTROPEN) 		
tel. 384 423 430
16. - 17. 4.
MUDr. Musilová (NA PŘÍKOPECH) 		
tel. 384 420 638
22. - 23. 4.
MUDr. Lovětínský (NIVY) 			
tel. 384 423 107
29. - 30. 4. 2017,1. 5. 2017
		
MUDr. Blechová (areál nemocnice) 		
tel. 384 358 293
Aktuální informace a případné změny najdete na stránkách města Dačice http://www.
dacice.cz/mesto-3/mesto/zdravotnictvi/
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Rytíř české kultury
2. dubna 2017 v 15:00 bude v jemnickém kostele sv. Stanislava - ostatně jako každý
rok o 5. postní neděli - připomínka všech obětí zvůle, násilí a teroru během světového
válečného konfliktu v polovině 20. století a poválečného uspořádání Evropy rozdělené
na Východ a Západ. Mezi neochvějné odpůrce a také oběti obou totalit patřil bezesporu
také jemnický rodák, akademický sochař Jaroslav Šlezinger. Pro svou občanskou statečnost
byl 27. února 2016 - In memmoriam - oceněn titulem „Rytíř české kultury“. Slavnostní
vyhlášení se událo na půdě Národního divadla v Praze. Společně s dalšími jej takto ocenil
ministr kultury ČR Daniel Herman.
Jaroslav Šlezinger se dle zápisu v naší farní matrice narodil 29. dubna 1911 a o den
později byl pokřtěn jemnickým farářem Dp. Františkem Hlavičkou. Jeho rodný dům č.p.99
stál v Jemnici - Podolí nedaleko říčky Želetavky. Svátost biřmování přijal 5. června 1926.
Církevní sňatek pak uzavřel 3. října 1942 v Uherském Brodě s Marií Čížkovou.
Stručný životopis významné osobnosti našeho města zaznamenal dlouholetý kronikář
pan Vladimír Nováček. Co o něm v závěru píše?
„V padesátých letech byl akademický sochař Jaroslav Šlezinger ve vykonstruovaném
obvinění odsouzen k dvaceti třem /23/ letům žaláře. 2. srpna 1955 ve čtyřicátém třetím
/43./ roce svého života sochař Jaroslav Šlezinger zemřel na následky věznění. Dá se říci, že
zemřel sochař Vysočiny. Po roce 1989 byl plně rehabilitován.”
Když byla v roce 2006 pozvána k účasti na vzpomínkové pobožnosti vdova po našem
zemřelém rodákovi paní Marie Šlezingerová, vyjádřila se následovně: „...děkuji Vám srdečně
za Vaše pozvání na setkání, kdy vzpomenete mého nezapomenutelného manžela, který měl
tak krutý osud. Jeho talent a tvůrčí práce nemohla být v plné síle a šíři rozvinuta, protože
oba režimy, jak nacistický, tak komunistický se podepsaly na jeho zdraví a předčasné smrti
ve vězení. Ten komunistický byl mnohem horší, protože Češi nespravedlivě odsoudili Čecha.
Na Jemnici velmi ráda vzpomínám a všechny, kdož se zúčastní tohoto setkání, srdečně
zdravím. V prosinci mi bylo 97 let, moje zdraví mi již nedovolí tak dalekou cestu.
Podepsána Marie Šlezingerová, Uh. Brod 4. 4. 2006.”
Utrpení nevinných je bolestnou součástí všech dob. Nejen válečných časů, ale nečekaných
přírodních katastrof a stejně tak i osobních tragédií v dobách míru. Kteréhokoliv člověka
může zasáhnout bolest, která nemusí mít původ v selhání jedince či systému. V takových
situacích je zbytečné hledat viníky nebo snad i obviňovat sama sebe. Spíše je třeba bez reptání
přijmout to, co je nezměnitelé, najít světlo porozumění na takové události, a hlavně čerpat sílu
ke zdolávání všeho těžkého. Velice nám v tom mohou pomoci také ti, kteří takovým trápením
prošli a jsou, nebo byli mezi námi. Akademický sochař Jaroslav Šlezinger i jeho manželka
takovými vzory určitě byli. Křížová cesta jím sepsaná a zobrazená ve čtrnácti zastaveních
o tom přesvědčivé vypovídá. Kéž naše Matka Bolestná, svatí Boží andělé a ostatní přímluvci
nám pomáhají snášet těžkosti života bez hněvu a s vírou, že i když nelze bolest a slzy z našeho
života vyloučit, nemusíme si nikdy zoufat. Nebeský Otec dovolil, aby utrpením a smrtí
prošel i jeho Syn Ježíš Kristus. Bůh stejně tak miluje každého z nás a chce, aby poselství
Velikonočního rána přemohlo temnotu opuštěnosti a strádání, nemoci i stáří, smrti i hrobu.
Skrze horu Kalvárii s prázdným křížem i otevřeným hrobem nám Kristus dává naději života
po životě a svým vzkříšením slavnostně zvěstuje: Smrti, budu tvou smrtí!
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Nakupujte bezpečně
Policisté na Vysočině evidovali v roce 2016 přes 400 případů, kdy byli lidé
podvedeni při nakupování prostřednictvím různých internetových portálů. V drtivé
většině se jednalo o zákazníky, kteří objednané zboží prodejci předem zaplatili, ale
následně ho neobdrželi.
V dnešní době mnoho lidí neprovádí nákupy jen v kamenných prodejnách, ale
stále více z nás využívá nabídek internetového nakupování z pohodlí domova. V tomto
případě lze bez pochyby najít i výhody. Zboží si můžeme vybírat, jak dlouho chceme.
Poté stačí jedno kliknutí myši a máme ho v košíku. Výrobky i jejich ceny si mezi sebou
můžeme nezávisle porovnávat a nemusíme osobně navštěvovat jednotlivé obchody. To
vše vede k úspoře času a mnohdy i finančních prostředků. Námi vybrané a objednané
zboží je nám poté zasláno na adresu, kterou si sami určíme. Musíme však zvážit i možná
rizika, která jsou spojena s nakupováním na internetu. Pokud za vybrané zboží zaplatíme
prodávajícímu předem, vystavujeme se určitému riziku. V některých případech se totiž
nemusíme dočkat zboží, které jsme si objednali a už vůbec ne peněz, které jsme za něj
zaplatili. Rovněž se nenechme zlákat nápadně výhodnými podmínkami nákupu a velmi
nízkou cenou výrobků v porovnání s běžnou cenou v obchodech.
Jak bezpečně nakupovat po internetu?
• nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, předem si o nich zjistěte
potřebné informace
• před nákupem si řádně přečtěte smluvní a obchodní podmínky
• seznamte se s reklamačním řádem
• od prodejce získejte i informace o podmínkách a nákladech při dodání zboží
• vyhledejte si telefonní číslo, e-mail a adresu prodejce
• uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových stránek prodejce
(objednávka, potvrzení objednávky, e-mailová komunikace s prodávajícím apod.)
• platbu předem provádějte pouze a jen tehdy, pokud máte jistotu, že se jedná
skutečně o důvěryhodného obchodníka
nprap. David Linhart,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
- oddělení tisku a prevence

Jemnická zeleň
Duben, už i podle jména, je měsíc stromů. Mít stromy ve městě je věc krásná
a příjemná, i když občas nepraktická. Strom dává úkryt ptákům, obydlí broukům,
včelám obživu, lidem poskytuje stín. Pohlcuje oxid uhličitý a zpomaluje odtok vody.
Stromy esteticky obohacují životní prostor. Od stromů se lze učit řadě ctností. Jsou
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vzorem trpělivosti. Stojí na jednom místě po celý život. Jsou nám příkladem věrnosti
ke kořenům. Rostou ze tmy pod zemí vstříc nebeskému světlu, ale svůj rodný původ
nezradí. Listnáče, avšak i modříny každoročně odevzdávají svůj zelený oděv s vírou,
že jaro jim dá nový.
Stromy s sebou přinášejí i řadu nevýhod. Zvlášť na podzim znečišťují město listím.
Prach (včetně nanočástic), který stromy pohltit nedokážou, se na nich usazuje a zůstává
tak v ulicích déle. Nebezpečím se pro nás a náš majetek můžou stromy stát za vichřice.
Vyvarovat se takového rizika znamená zbavit se větších stromů rostoucích v blízkosti.
Středověká města jako Jemnice, která se hradbami bránila proti loupeživým útokům, taky
důsledně ničila ve svém předpolí veškeré stromy i keře. Vždyť by se za nimi mohl ukrýt
nepřítel.
Vegetaci ve městech nazýváme alibistickým termínem „zeleň“. Často však na ni
pohlížíme s nedůvěrou. Považujeme ji za životního spojence, dokud zůstává ve svých
mezích; když však bujně usiluje o vstup do našeho prostoru, vidíme v ní konkurenta.
Podle evoluční teorie byl náš původní domov na stromech. Snad proto k nim pořád ještě
chováme zbytek citového vztahu, ne-li úctu. Kultovní a posvátná místa vděčí stromům
za svou magii. Nedovedu si „Jemnické panoráma“ představit bez hradby lesů. Jak smutný
by asi byl poutní kostelík sv. Víta na holém pahorku bez lip.
Od doby, kdy jsme radikálně změnili životní styl, opustili stromy a postavili se
na zadní, datuje se i naše obava ze zalesněných ploch.
Les, a o to víc prales, začal vzbuzovat nejen strach z neznámého a nekontrolovatelného,
ale především konkuroval našim zemědělským snahám. Stal se z něj domov divoké zvěře,
v neklidných dobách se v něm schovávali lidé s nezákonnými úmysly, dřív „partyzáni“,
dnes „teroristé“. Z různých dalších důvodů bylo třeba při zakládání civilizace lesy kácet
a vypalovat. Lidé získali nejen dřevo na stavby, ale i prostor pro osady, pole a později
i zahrady.
Po své nedávné zkušenosti, tuším, že jedinými čtenáři toho, co píšu, budou členové
redakční rady, ale i oni mi jistě dají za pravdu, že při zasahování do porostů ve městě
máme zvažovat výhody a nevýhody. Je třeba, aby někdo objektivně zhodnotil boj, který
Jemnice vede s vegetací. Na Valech během dvou zimních měsíců byly pokáceny kaštany
a lípa. Nemilosrdná probírka řádila v zimě v arboretu. O stříkání nevítané trávy jedovatým
přípravkem roundup firmy Monsanto se už ani nezmiňuji.
Strom, který rostl sto let, lze zlikvidovat za necelou hodinu. Zapomíná se, že i středně
veliký strom vypaří za letní den několik hektolitrů vody, což příjemně ochlazuje.
Kdybychom chtěli dosáhnout stejného klimatizačního efektu pomocí elektřiny,
spotřebovali bychom dobrých sto kilowatthodin. Zdá se tedy krajně nehospodárné takový
strom kácet, pokud to není z naléhavých důvodů nutné. Podobně nerozumné je odstraňovat
trávníky a nahrazovat je vydlážděnou plochou. Ta se totiž za letních slunečních dnů
rozehřeje na 40 stupňů a víc. I děcko ví, že kámen je horký, ale trávník chladí. Když
naprší, voda se nemá kam vsáknout, spláchne se všechna do kanálů a zbytečně zatěžuje
čističku. V širším měřítku platí, že následkem likvidace zeleně krajina postupně vysychá
a přichází o část srážek. Možná i o procento úrody. Nepochybuji o odbornosti lidí, kteří
za probíhající úpravy zodpovídají. Lze však pochybovat o tom, zda berou ohled na širší
životní prostředí.
Milan Růžička
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Víte, že...
Setkáváme se s řadou spoluobčanů, kteří dobře znají Jemnici. Nemůže je tady nic
překvapit! Přesto dokládám dvě fotografie od pana Františka Kadrnožky z Prahy,
rodáka a fandy Jemnice, které mi daroval. Můžete se zamyslet a posoudit, kde byly
pořízeny. Podobně je to i na mnoha místech v Jemnici. Když procházíte městem, stále
Vás překvapují nové věci. Oprava fasád, výstavba, drobné i velké opravy, nestačíte vše
zaznamenat. Za krátký čas se vše stává součásti našeho života a myslíte, že to tak bylo
vždy! Jen fotografie a kamery dokládají změny! Za kratší, možná delší čas, se občané
podivují, co se změnilo. Překvapeni jsou i návštěvníci Jemnice.
Spolužáci, kteří za delší čas přijíždějí do Jemnice, mnohá místa nepoznávají. Mnohdy
ale chybí poznámka, datum, kdy byly snímky pořízeny, spoléhat na paměti je ošidné.
A to se říká, že se v Jemnici nic neděje, mějte proto oči otevřené a dívejte se kolem
sebe!
Vladimír Hrbek

U borovice – 1. část
Místo „U borovice“ před léty upravili Jiří a Vladimír Hrbkovi a umístili zde tabuli
s nápisem: „Pověst praví, že v době třicetileté války zde zahynul vysoce postavený švédský
voják. Na místě tragédie byla obyvateli Menhartic vysazena borovice. Během století se
každý další strom stal symbolem nesmyslnosti všech válek“.
Snad řízením osudu úpravu provedli a tabuli umístili potomci nebo jmenovci toho,
který tam první borovici kolem roku 1690 vysadil. Podle rodové tradice jím byl zeť Jana
Kačenky Krystian Hrbek z Menhartic. Mělo se to stát takto:
Roku 1610 se na dalekém severu Evropy v rodině sedláka narodil syn, kterému rodiče
dali jméno Jan; nejspíš se jmenoval Jan Janson (son znamená syn, tedy Jan, syn Jana).
Rodiče ho postupně učili všemu potřebnému, aby až vyroste, byl schopný uživit sebe
i rodinu. Když dospěl, znal obdělávat pole, sklízet obilí, chovat zvířata a drůbež, chytat
a zpracovávat ryby, ale také uměl dobře střílet a vydělávat kůže a kožešiny. Mezi lety
1617 a 1632 vládl ve Švédsku král Gustav II. Adolf. Jeho reformy změnily švédskou
armádu ze sedlácké domobrany na efektivní válčící stroj. Také Jan se stává vojákem
švédské armády.
Švédsko vstoupilo do třicetileté války v roce 1629. V listopadu 1632 se střetnou
u Lützenu vojska Albrechta z Valdštejna a krále Gustava Adolfa. V krvavé řeži bez
vítěze nalezne švédský král svou smrt. Vize brzkého konce války se rozplynula. Boje
na dlouhou dobu ustávají. Od listopadu 1641 má švédská armáda nového vrchního
velitele. Stává se jím Lennart Torstensson. Do Německa přivezl posily, výzbroj, oděvy,
boty a vojsku byl vyplacen dlužný žold. V zápětí utuží kázeň a morálku vojáků. Trvalo
týdny, než se mu podařilo vojsko plně ovládnout. Je zastáncem strategie přenesení války
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hluboko do císařových zemí. Čechy však byly již vypleněny a tak Torstensson zamířil
do Slezska a odtud na Moravu, podle jeho mínění krajů bohatých a válkou dosud takřka
nedotčených. V dubnu 1642 překvapivě obsazuje Olomouc. Odtud Švédové směřují
k Vídni, ale zaleknou se přesily císařských, kterou proti nim vede Piccolmini a na podzim
1642 se vracejí zpět do Saska.
V polovině června r. 1643 vtrhlo na dva tisíce švédských jezdců z Čech na Moravu. Bez
boje obsadili Jihlavu a zanechali tam posádku. Od Jihlavy táhli na Moravské Budějovice,
které zpustošili. Někdy v té době se manželka majitele bítovského a jemnického
panství Ludmila Jankovská z Vlašimi seznámila s švédským korunním princem Karlem
Gustavem, pozdějším králem Karlem X. Gustavem. Ten adoptoval jejího syna Karla
Václava a následně byl několik roků vychováván na jeho královském dvoře. Proto, když
v dubnu 1645 Švédové znovu zavítali do této části Moravy, generál Torstensson vydává
panství Bítov a městu Jemnicí tzv. ochranný list (salva guardia), který je měl chránit před
drancováním švédskými vojsky. V srpnu a září 1645 Švédové rozbili ležení přímo pod
hradem v městečku Bítově, odkud se stáhli koncem téhož roku. Díky ochrannému listu
bylo jednání Švédů vůči majetku bítovské vrchnosti mírné a nedocházelo k rabování.
Zato důchodní a purkrabí hradu Bítov v jedné osobě Matouš Waigel Švédům kromě
„salvaquardy“ vyplácel 6 zlatých jednomu poručíkovi a 90 zlatých plukovníkovi.
Vojákům pak vydal 34 sudů piva v ceně 119 zlatých.
František Kačenka

Sněžník
Před 31 lety bylo na Velikonoční
pondělí krásně slunečno. Tehdy
jsem s rodinou bydlel na sídlišti
U Víta. Po svátečním obědě jsme
se všichni vydali na procházku
k blízkému Městskému lesu. Když
jsme došli k hájence, začali jsme
si z cesty okolo lesa prohlížet
panoráma
Jemnice.
Protože
jsme s sebou měli dalekohled,
pozorovali jsme jakési zvláštní
„bílé mraky“, které doslova zářily
na obzoru. Pro srovnání – táhly se
ve výšce věže jemnického kostela.
Po chvíli pozorování a dohadování
se, co to asi je, jsme došli
k závěru. Vzhledem k tomu, že se
to nepohybovalo, jsme se shodli
na tom, že to asi budou zasněžené
vrcholky Alp. Již několikrát jsem
od starších lidí v Jemnici slyšel,
že je to vzácně a pouze za velmi
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dobré viditelnosti možné. Protože se nám zdálo, že se úkaz začíná ztrácet, dcera došla pro
buzolu, pomocí které jsem nejvyšší vrchol zaměřil. Naměřené stupně jsem doma přenesl
do mapy. Podle měřítka 1:650 000 jsem vypočítal vzdálenost 140 km vzdušnou čarou.
Jedná se o vrchol Schneeberg (česky Sněžník) s nadmořskou výškou 2075 m. n. m.
Pro zajímavost na závěr uvádím úryvek z článku Step, který byl uveřejněn roku 1924
ve
Vlastivědném sborníku Jihozápadní Moravy: „Lidé praví, že bude brzo pršeti,
lze-li tyto hory viděti.“ (Když jsou vidět alpští velikáni Oetscher a Sněžník.)
Jejich častější spatřování z Kraví hory lidmi ze Znojma bylo zřejmě dáno nejen lepší
viditelností, ale také kratší vzdáleností.
Pro dokumentaci nevšedního zážitku z 31. března 1986 jsem si do své sbírky opatřil
několik pohlednic těchto oblastí. Kopii jedné z nich přikládám k příspěvku.
František Železný

Kulturní přehled
1. 4. 		
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Maty

2. 4. 		
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

3. - 7. 4.
		
		
		

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

6. 4. 		
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. 		
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
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8. 4. 		
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Zavik

10. 4. 		
		
		

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

12. 4.
		
		

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

12. 4. 		
8.00 - 14.00
		
		
14.00 – 16.00
		
		

Velikonoční příběh v Muzeu Jemnice
- program pro školy, délka trvání 50 minut, určeno pro MŠ
a 1. stupeň ZŠ, nutná rezervace předem (Jana Nápravníková,
tel. 734 165 079), vstupné 10,- Kč/dítě
- program pro veřejnost, velikonoční dílnička pro rodiny s dětmi
(vstupné 10 Kč)
- vstup do muzea pro veřejnost zdarma

13. 4. 		
		
		

Zelený čtvrtek v Restauraci U Sv. Víta
- zelené pivo, kuchyně otevřena do 21.00 hodin
- pořadatel Restaurace U Svatého Víta, www.roaktiv.cz

15. 4. 		
		
		

Velikonoční turnaj v mariáši - Restaurace U Sv. Víta
- prezentace od 8.00 hodin
- pořadatel Restaurace U Svatého Víta, www.roaktiv.cz

16. 4. 		
20.00 hodin
		

Velikonoční zábava, hraje Spektrum + DJ Bubu
- kulturní dům Jemnice
- pořadatel Delta Agency

16. 4. 		
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt

Burza jarního a letního ošacení, obuvi, sportovního a spotřebního zboží
v DDM Jemnice
		
Výběr zboží: 18. - 19. 4. 2017 (úterý 14.00 – 17.00, středa 8.00 – 10.00)
		
Prodej zboží: 19. – 20. 4. 2017 (středa 14.00 – 18.00,
		
čtvrtek 8.00 – 12.00)
		
Výdej neprodaného: 21. 4. 2017 (pátek 8.00 – 15.00)
		
- pořadatel DDM Jemnice
21. 4. 		
		
		

Tatarákový pátek - Restaurace U Sv. Víta
- hovězí, rybí a vegetariánský tatarák – od 18.00 hodin
- pořadatel Restaurace U Svatého Víta, www.roaktiv.cz
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22. 4.
		
		
		
		

XXIV. ročník Jarního pochodu k příležitosti Dne Země
- trasy 10, 15, 25 a 40 km
- start od 8.00 do 10.00 hod. u skautské klubovny na dopravním hřišti
- startovné 30,- Kč, 20,- Kč pro účastníky s vlastními turistickými holemi
- pořadatel Junák - český skaut, středisko Jemnice, z.s.

22. 4.		
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Maty

28. 4. 		
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. 		
9.00 hodin
		
		

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

29. 4. 		
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas

30. 4. 		
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

1. 5. 		
		
		

Jízda výletního vlaku - Prvomájové jízdy
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

12. 5. 		
17.00 hodin
		
		

Vernisáž výstavy „Jemnické hradby - 790 let
od opevňovací listiny Přemysla Otakara II.“
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

12. 5. 		
Hudební slavnosti 2017
19.00 hodin
- vystoupí Spirituál kvintet a žáci ZUŠ v Jemnici
		
- kino Jemnice, vstupné 150,- Kč
		
- předprodej vstupenek od 3. 4. 2017 na www.vstupenky.jemnice.cz
		
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
		
- pořadatel město Jemnice
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13. - 26. 5.
		
		
		
		

Výstava „Jemnické hradby
- 790 let od opevňovací listiny Přemysla Otakara II.“
- vestibul KD Jemnice
- PO - PÁ: 9.00 – 16.00, SO - NE: 9.00 - 14.00
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

13. 5. 		
9.00 - 16.00
		
		

O májovou korunku DDM Jemnice
- VIII. ročník nepostupové soutěže mažoretek
- doprovodný program, občerstvení zajištěno
- areál sokolovny, pořadatel DDM Jemnice

14. 5. 		
15.00 hodin
		
		
		
		

Jak Uhlíř Skoumal Svěrák
- divadelní představení pro děti
- kino Jemnice, vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč
- předprodej vstupenek od 3. 4. 2017 na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice

14. 5. 		
		
		
		

Slavnostní otevření Hastrmanovy EKOstezky
- soutěže pro děti, doprovodný program EKO-KOM
- Panenská - pohádková stezka
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z. s.

16. 5. 		
		
		

Absolventský koncert ZUŠ Jemnice
- pobočka ZUŠ v Jemnici
- pořadatel ZUŠ Moravské Budějovice

20. 5. 		
8.00 hodin
		
		
		

Dětské rybářské závody
- zámecký rybník v parku
- závodů se mohou zúčastnit děti do 15 let
- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice,
www.mrs.jemnice.cz

21. 5. 		
		
		
		
		

Rybářské závody O putovní pohár Barchanu dospělých rybářů
- zámecký rybník v parku
- občerstvení zajištěno
- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice,
www.mrs.jemnice.cz

23. 5.
		
		

Závěrečný koncert ZUŠ Jemnice
- pobočka ZUŠ v Jemnici
- pořadatel ZUŠ Moravské Budějovice

27. 5. 		
15.00 hodin

Den dětí v Jemnici
- pořadatel: spolek Mladí za rozvoj Jemnice
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27. 5. 		
		
		
		
		
		
		
		

MTB Jemnice „O putovní pohár Barchanu“
- 10. ročník závodů horských kol, start a cíl u KD v Panenské
- závodní trasy v délce 10, 20 a 52 km, nezávodní fitness trasa v délce
20 km, závod odrážedel
- bohatý doprovodný program - skákací hrad, trampolína, …
- informace a propozice na stránkách www.mtb-jemnice.cz nebo
www.facebook.com/mtb.jemnice
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.

30. 5. 		
		
		

Celostátní den ZUŠ - venkovní muzicírování
- akce se uskuteční před pobočkou ZUŠ v Jemnici
- pořadatel ZUŠ Moravské Budějovice

Velikonoce 2017
2. 4. 		
8. 4. 		
8. 4. 		
		
		
9. 4. 		
13. 4. 		
14. 4. 		
15. 4. 		
16. 4. 		
17. 4. 		
21. 4. 		
		

Jemnice - Křížová cesta - 15.00 hodin / J. Šlezinger/
Jemnice - Velikonoční zpověď - 9.00 - 10.00 hodin
Setkání mládeže s biskupem o. Vojtěchem:
Květná sobota - Brno - katedrála: 8.30 - 17.30 hodin
Křížové cesty: úterý 8.00 a pátek 15.00 hodin
KVĚTNÁ NEDĚLE
Jemnice: 8.00 a 9.45
Budkov: 11.15 Rancířov: 16.30
ZELENÝ ČTVRTEK
Budkov: 17.00		
Jemnice: 19.00
VELKÝ PÁTEK
Jemnice: 15.00		
Budkov: 17.00
BÍLÁ SOBOTA - Velikonoční vigilie
Budkov: 19.00		
Jemnice: 21.00
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Jemnice: 8.00 a 9.45
Budkov: 11.15		
Rancířov: 16.30
Velikonoční pondělí
Jemnice: 8.00 a 9.45
Budkov: 11.15
Jemnice – kulturní dům: Farní plesání
- v 18.00 děti, v 19.30 ostatní

Zájezd na muzikál
20. 5. - 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.
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 a Ples upírů je již obsazen.
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Oznámení – Barchan 2017
Oznamujeme všem zájemcům (mládeži i dospělým), kteří se chtějí zúčastnit nácviku
a vystoupení v historických průvodech při slavnosti Barchan, že se mají nejpozději
do 30. 4. 2017 nahlásit v městské knihovně v Jemnici.
Otevírací doba knihovny:
PO 8.00 - 11.30 12.15 - 17.00
ST 8.00 - 11.30 12.15 - 17.00
PÁ 8.00 - 11.30 12.15 - 15.00
Zdeněk Hopian, odbor kultury

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
v pondělí 10. dubna 2017 v 17.00 hodin potěšíme všechny fanoušky cestování, poznávání
vzdálených míst a odlišných kultur prostřednictvím setkání s cestovatelem Petrem
Nazarovem, pro kterého je na cestování „fascinující nejen objevování zajímavostí a krás
různých míst na světě, ale zejména objevování sebe sama, svých možností a limitů, ale
také boření mýtů a pseudopravd, které jsme ať už vědomě či podvědomě přijali za své...“.
Petr Nazarov procestoval několik desítek zemí, v některých dokonce na několik let
zakotvil a my jsme pro Vás z pestré nabídky vybrali besedu o Kubě - perle Karibiku.
Z nových knih:
Collen Allana - 10 % člověka: až donedávna jsme si mysleli, že na mikrobech příliš
nezáleží. V této poutavé knize autorka tvrdí, že velká část civilizačních chorob, například
obezita, autismus, alergie a dokonce i rakovina má příčinu v tom, že nepěstujeme
nejdůležitější a nejtrvalejší vztah v našem životě – vztah s naší jedinečnou kolonií
mikrobů.
Boček Evžen - Aristokratka na koni: třetí část volné řady fiktivních deníků mladé
aristokratky Marie Kostkové z Kostky, která opět řeší nezáviděníhodné problémy.
Holden Wendy - Narodili se, aby přežili: neobyčejný příběh odvahy, utrpení a přežití.
Skutečný příběh Češky, Slovenky a Polky, které těhotné odjely do koncentračního tábora
Osvětim.
Hartl Patrik - Okamžiky štěstí: příběh sourozenců. Středoškolák Jáchym
a vysokoškolačka Veronika hned na startu poznají, že život umí být pěkně drsný – jejich
rodiče zahynou při autohavárii. Každý svou cestu světem hledá jinak a jinde. Dvojromán
úspěšného dramatika a režiséra je možné začít číst z kterékoliv strany.
Fielding Joy - Zmizení Samanthy Shipleyové: psychothriller vypráví o případu
unesené holčičky a jejím nečekaném návratu po mnoha letech.
Připravujeme:
Květen
Beseda pro 1. ročník ZŠ
Pizza kvíz pro děti – hrdinové z knih

Pracovnice knihovny
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Jarní pochod ke Dni Země
V sobotu 22. 4. 2017 se v Jemnici uskuteční již XXIV. ročník tradičního Jarního
pochodu ku příležitosti Dne Země .
Vybírat můžete z tras 10, 15, 25 a 40 km, které Vás provedou přírodními krásami v okolí
Jemnice. Start bude probíhat od 8.00 do 10.00 hod. u skautské klubovny na dopravním
hřišti (u autobusového nádraží). Na startu i během trasy pro Vás budou připraveny
zajímavé hry a soutěže o ceny. Zpřístupněna bude také věž kostela sv. Stanislava. V cíli
nebude chybět ani zasloužené občerstvení.
Startovné je 30 Kč za účastníka (pro účastníky s vlastními turistickými holemi je
startovné sníženo na 20 Kč).
Těšíme se na Vaši účast - Junák - český skaut, středisko Jemnice
Eliška Tesařová

Karetní soutěže SDH Jemnice
Turnaj v mariáši O pohár starosty SDH
V sobotu 25. 2. proběhl v restauraci Na Podolí již 11. ročník turnaje v karetní hře
v mariáši. Letošního ročníku se účastnilo 18 hráčů. Hrála se čtyři kola, každé kolo po dobu
jedné hodiny. Po ukončení poslední herní hodiny rozhodčí spočítali body u jednotlivých
hráčů a bylo stanoveno pořadí.
Výsledky na medailových pozicích jsou následující:
1. místo pan Nekula z Jemnice
2. místo pan Protivínský
3. místo pan Šafrata
Nejstarším hráčem byl i letos pan Vilém Oulehla z Jemnice.
Turnaj v PRŠÍ pro mladé hasiče
V sobotu 11. 3. se konal ve spolkové místnosti SDH na hasičské stanici 6. ročník PRŠÍ
pro mladé hasiče. Ve dvou věkových kategoriích soutěžilo celkem 13 hráčů. Po ukončení
všech kol bylo stanoveno následující pořadí.
Mladší kategorie:
1. místo Gabriela Šimáčková
2. místo Jessica Škodová
3. místo Miroslav Scheubrein
Starší kategorie:
1. místo Sandra Brabcová
2. místo Adam Pikola
3. místo Pavel Vacula
Za SDH Jemnice Milan Šerka
26 / Jemnické listy / duben 2017

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Někdy stojíme před zrcadlem,
počítáme vrásky.
Život se nám podepsal
na té naší tváři.
Všechno dobré,
také horší
nám život někdy dal,
jestli to je osud,
nebo to tak mělo být,
to už nám nikdo
neumí vysvětlit.

Marie Čurdová

Velikonoce
Přišel velikonoční čas,
jaro je všude vůkol nás,
zelných proutků a kočiček,
hlavně barvení vajíček.
Největší křesťanský svátek,
Zelený čtvrtek a pak
Velký pátek.
Poslechneme malých kluků hrkání
a v pondělí děvčat šlehání.
Pomlázky z vrbového proutí,
děvčata se neubrání,
ať se sebevíc kroutí.
Na pondělí kluci nemohou dospat,
pak zase nevědí, kdy mají přestat.
Jen ti starší to někdy přeženou
a než se domů dostanou,
tak často velmi zkusí,
a navigaci míti musí.
Marie Prknová,
členka klubu ZTP
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Vzpomínka
Čas neúprosně běží,
bolest v srdcích zůstává
Dne 24. března 2017 uplynulo
12 let od úmrtí
pana Františka Havlíka z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami a ostatní
příbuzní

Vzpomínka
Měla jsi nás ráda a chtěla jsi žít,
přišla zlá nemoc a Ty jsi musela odejít
Dne 13. března 2017
by se dožila 70 let
paní Božena Dvořáčková z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami a rodiny
Havlíkova a Kubova

Vzpomínka
Dne 3. dubna 2017
by se dožila 90 let
paní Drahomíra Stopková z Jemnice
S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami
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Vzpomínka
Utichlo srdce,
zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád,
vzpomíná dál
Dne 27. dubna 2017 uplyne 6 let,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk Vevera z Jemnice
S láskou vzpomíná manželka Marie,
syn Zdeněk a syn Petr s rodinou

Vzpomínka
Hvězdy Ti nesvítí,
sluníčko nehřeje, už se k nám nevrátíš,
už není naděje.
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát
a s láskou na Tebe vzpomínat
Dne 25. dubna 2017 vzpomeneme
čtvrté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný bratr a strýc
pan František Jobbagy z Jemnice
S láskou vzpomíná sestra Marie
a neteř Kateřina s rodinou

Vzpomínka
Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš
Dne 21. dubna 2017 vzpomeneme
na 6. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Marie Fučíková z Jemnice
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami
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Vzpomínka
Dne 4. dubna 2017
vzpomeneme 11. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky
paní Emílie Nevěčné z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje syn Miloslav s rodinou

Vzpomínka
Dne 23. dubna 2017
to je již 20 roků,
co nás náhle opustil
pan František Svoboda
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Zdeňka a dcera Jana s rodinou

Vzpomínka
Dne 21. dubna 2017
uplyne 20 let od smrti
pana Antonína Řepy
Stále vzpomíná manželka a dcera Šárka s rodinou

Vzpomínka
Jak tiše žil,
tak tiše odešel,
skromný ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě
Dne 19. dubna 2017 vzpomene 14. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
můj milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan František Musil z Jemnice
S láskou a úctou vzpomínají manželka Květoslava,
synové František a Jiří se svými rodinami
a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Dne 5. května 2017 už tomu bude 5 let,
co nás navždy opustil
manžel, tatínek a dnes už dědeček
pan Ing. František Chalupa z Jemnice
Stále vzpomíná manželka,
děti Jana, Leoš a Alena

Pozvánka na volejbalový turnaj smíšených dvojic
Město Jemnice ve spolupráci se Základní školou v Jemnici organizují 8. 4. 2017
volejbalový turnaj smíšených dvojic.
Podmínky účasti:
- přihlášky do 6. 4. 2017 na adresu iivanch@seznam.cz
- nečernící čistá obuv do tělocvičny
- zaplacení startovného ve výši 100 Kč na dvojici při prezentaci
- dodržování bezpečnosti v prostorách školy
Zahájení turnaje v 8.45. Prezentace do 8.30.
Systém soutěže bude stanoven podle počtu přihlášených dvojic.
Akce není pojištěna zvláštní pojistkou.

Pozvánka na turnaj v basketbale ženských dvojic
Město Jemnice ve spolupráci se základní školou v Jemnici organizují 15. 4. 2017
basketbalový turnaj ženských dvojic.
Podmínky účasti:
- přihlášky do 12. 4. 2017 na adresu iivanch@seznam.cz
- nečernící čistá obuv do tělocvičny
- zaplacení startovného ve výši 50 Kč na dvojici při prezentaci
- dodržování bezpečnosti v prostorách školy
Zahájení turnaje v 8.45. Prezentace do 8.30.
Systém soutěže bude stanoven podle počtu přihlášených dvojic na 5 až 7 minut jeden zápas.
Akce není pojištěna zvláštní pojistkou.
Ivan Chvojka
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Mistrovství České republiky v benchpressu
Dne 4. března 2017 se konalo v Jihlavě Mistrovství České republiky v benchpressu
dorostenců, juniorů a masters (nad 40 let). Jemnický oddíl silového trojboje a kulturistiky
zde zastupoval zatím pouze jeden závodník - Jiří Lukš v kategorii masters l (40 - 49 let).
Výkonem 177,5 kg obsadil pěkné 3. místo, k čemuž mu oddíl STaK Jemnice srdečně
blahopřeje.
Rád bych potěšil všechny příznivce tohoto sportu zprávou, že se pomalu připravuje
nová generace závodníků a snad budou i tak úspěšní, jako byla naše odcházející starší
generace závodníků.
O všech dalších úspěších v budoucnu vás budu opět pravidelně informovat.
Ing. Anděl Marcel

KVĚTÁK CUP - nohejbalový turnaj
11. 3. 2017, sokolovna Jemnice
sk. A - základní část

sk. B v- základní část

družstvo
Santos Litohoř
Jemavate
Mladoňovice
Opičáci
Slavoj
Smyčka team

družstvo
Mindy team
Jihlávka
Lhotice
Nidrc team
Grand
Res.Podolí

body pořadí
8
1.
8
2.
8
3.
4
4.
2
5.
0
6.

čtvrtfinále

body pořadí
10
1.
8
2.
6
3.
4
4.
2
5.
0
6.

semifinále

Santos Litohoř
Nidrc team

10
4

10
7

Santos Litohoř
Jihlávka

10
9

8
10

Jihlávka
Mladoňovice

10
6

10
8

Jemavate
Mindy team

3
10

8
10

Lhotice
Jemavate

4
10

10 3
6 7

Opičáci
Mindy team

5
10

6
10

10
8

4
10

10
8

7 4
10 7

7
6

o 3. místo

FINÁLE
SANTOS LITOHOŘ
MINDY TEAM
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Jemavate
Jihlávka

4
7

Partneři turnaje:
Aleš KASAL,
Jan ŠPLÍCHAL,
ČECHOMOR,
s. r. o., BINDER
a PÁNEK, René
HOTAŘ, Marek
ŠAFRATA,
Mirek FIALA,
Petr FINDA,
Zdeněk TESAŘ,
František
KUCHAŘ
a JEMČA
Jemnice a. s.
Aleš Jedlička

2. místo
Santos Litohoř

rozhodčí turnaje
Jarda Ondrák
a Milan Trnavský

Kulturní kalendář
Mladoňovice
13. - 15. 4. Vrkání - velikonoční lidová tradice dětí a mládeže
16. 4.
Střelecká soutěž „O velikonočního beránka“
		
- Mladoňovice - střelnice MS od 9.00 hodin
30. 4.
Stavění máje, pálení čarodějnic - průvod, opékání špekáčků
		
s dětmi, rej masek
6. 5. 		
Školní akademie žáků ZŠ, KD Mladoňovice od 14.00 hodin
7. 5. 		
Slavnostní otevření požární zbrojnice
Třebětice
30. 4.
30. 4.
7. 5. 		

Stavění máje, Třebětice - náves
Pálení čarodějnic, Třebětice - Vrankovec od 20.30 hodin
Lampionový průvod s kladením věnce - od 20.30 hodin
duben 2017 / Jemnické listy / 33

Panenská
30. 4.
1. 5. 		
7. 5. 		
27. 5.

Pálení čarodějnic
Stavění máje
Okrsková soutěž, výročí 70 let sboru SDH Panenská
MTB Jemnice „O putovní pohár Barchanu“ - závody horských kol

Uherčice
22. 4.
30. 4.
30. 4.
27. 5.

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

Pálovice
30. 4.
20. 5.
27. 5.

Loutkové divadlo, pálení čarodějnic, KD Pálovice od 18.00
Pouťová zábava od 20.00 hodin
Dětský den

Kostníky
16. 4.
30. 4.
13. 5.
27. 5.

Velikonoční výstava, pletení pomlázek, KD Kostníky
Stavění máje a pálení čarodějnic, Kostníky - hřiště Hájek
Dětské rybářské závody
Memoriál J. Šálka - soutěž mladých hasičů

Menhartice
8. 4.
Menhartické buchtování - KD Menhartice
29. 4.
Pálení čarodějnic a stavění máje
Police
10. - 17. 4.
30. 4.
3. 5. 		
6. 5. 		
7. 5. 		
13. 5.
		

Velikonoční výstava u obchodu na návsi - MŠ a ZŠ Police
Stavění máje v 19.00 hodin, pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti
Kurz pro veřejnost - výroba drátkovaných dekorací
Rybářské závody pro děti, rybník Doubrava, začátek v 8.30 hodin
Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava, začátek v 8.30 hodin
120. výročí od založení SDH Police, okrsková soutěž,
sportovní areál od 13.00 hodin

Vratěnín
1. 5. 2017

1. máj retro

Radotice
Jde o žvanec či o žvancání?
Společností zmítá široká publicita témat, která působí téměř pohádkově. Pohádkově
proto, že jsou známá již dlouhou řadu let a volání veřejnosti po nápravě bylo politiky
bagatelizováno. Pomalu se s tím smířila i babička z Horní a Dolní, jen naši politici jaksi
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nyní prozřeli. Představují se lidem, coby bojovníci proti tomu, co sami zavést pomohli, či
zavést nechali. Potraviny, jejich kvalita a obslužnost v končinách, kde lišky dávají dobrou
noc, jsou tato témata. Proč konečně, a proč právě nyní? Důvodu může být víc. Prvním, že
opět přichází doba zúčtování, kde hrozí i ztráty teplých míst a nadešel proto čas probudit
spící hráče v tomto dění, kterých se to dotýká. Není jich málo, mohli by na to slyšet, budou-li
zklamaní, tak moc se zas nestane, jsou ve většině sklerotičtí a paměť jim již neslouží. Druhým
důvodem mohou být obavy, že veřejné mínění jim oprávněnou „závistí“ při jejich příjmech
znechutí debužírování v poslaneckých restauracích a budou zahnáni ke stejným korytům,
jako mají ti, co je ze svých daní živí. Mohla by to být nepříjemná změna pohromy pro
žaludek i portmonku. Těžko se chápe, a je dokonce k nepochopení, že ve stejně označeném
obalu u jednoho společenství (od stejného výrobce) se nachází rozdílná skladba potraviny.
Nejde sice o potravinu životu nebezpečnou, ale jen různých hodnot, které nejsou na obalu
uvedeny. Podle zákona jde o klamání konzumenta a má následovat, ze zákona, postih. Kdo
vlastně vládne ve společenství, kde ministři v této věci neuplatňují zákon a pouze žvancají.
Úsměvné jsou jejich výroky o tom, že se to „musí“ změnit, když vědí, že stojí proti síle, kde
bez důrazného a zásadního postoje nic změnit nemohou? U mnoha lidí oprávněně zapůsobí
fantazie, která si tento stav promítá i do jiných souvislostí a klade si otázky. Čím vlastně jsme
v tomto společenství? Občanskou společností nižší kategorie, odpadkovým košem včetně
rozdílnosti mezd za stejně vykonanou práci? Společná ochrana zájmů a území, což není
málo, se jeví za roli, kterou jsme obdařeni jako neadekvátní podhodnocení. Tragédií na tom
všem je, že toto nám nezpůsobil nikdo jiný, než my sami svojí bláhovostí. Není na koho si
stěžovat. Dvacet pět let jsme od někoho a něčeho stále jen očekávali a utěšovali se dotacemi
zvenčí a naivně jsme přehlíželi, jak nám pod rukama mizí možnost vlivu na věci, které nás
nyní tíží a možnost nápravy, jež není jen v našich rukách. Bránili jsme a nadále bráníme
zavedení pořádku i tam, kde vliv máme. Když ne my, tak nikdo jiný to za nás neudělá. Zájmy
ve společnosti se dělí do mnoha směrů, které nesledují zájem společný, což je dobře fungující
stát. Na to, aby si s námi dělal „někdo“, co se mu zlíbí, máme vládu, která to nesmí připustit,
jejich obvyklá odpověď, „nemělo by se“ o jejich odhodlanosti něco vypovídá. Obtěžovat
s tím vrcholové společenství je jen projev naší slabosti, a tak je na nás i pohlíženo. Tvrdý
zásah proti těmto nešvarům není nic proti demokracii, ale krok k jejímu posílení. Historie nás
učí, že podobné manýry jsou staré jako lidstvo samo. Odstranila je jen moudrost a odvaha
vládců, kteří je nepřipustili a tvrdě proti nim zasáhli. Jestli si toto neuvědomují mocní, kteří
se nachází na postech vedení státu, má tato společnost smůlu v tom, že se mnoho nezmění,
a navíc jsme odsouzeni k další stagnaci na cestě v odstranění rozdílnosti vůči partnerům
ve společenství. I malé vesničky se snažíme mít hezké, vždyť i turistický ruch je pro stát
přínosem a tímto k zájmu turistů o ně přispíváme. Jaké pak je ale pro ně překvapení, když při
první návštěvě zjistí, že nemají šanci v mnoha z nich získat sebemenší občerstvení, které by
jim tak zvaně bodlo a navíc by přineslo další příjmy z turistického ruchu. Nevnucujme těmto
lidem naše zvyklosti, kterými jsme pověstní, že na tyto a podobné cesty se vybavujeme bágly
konserv a demižony pití. Jde-li nám o to, aby nás navštěvovali opakovaně, či doporučovali
návštěvu známým, spojme to i s pohostinností důstojnou v srdci Evropy. Za dvacet pět let
soužití s nimi by nám toto dojít mělo. Odborník na turistiku může namítnout, že turisté mohou
z prospektu získat informaci o těchto službách. Může mít i pravdu, ale mnohé informace
mohou být zastaralé, vždyť takových míst s možným občerstvením zaniklo v poslední době
šest tisíc a další jsou pro podmínky kladené provozovateli služeb ohroženy. Když už jsme
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rozhodnuti přínosy z turistiky oželet, co s lidmi, kteří zde žijí, žít musí a žít budou. Jsou
to páni poslanci i vaši voliči podléhající slibům, kterými nešetříte. Provozovatelé musí čelit
stále větším problémům změn i z Vaší dílny, měli byste se k tomu proto postavit zodpovědně,
vždyť většina z Vás jsou strůjci tohoto stavu. Zastupitelé těchto malých obcí, kterých se to
převážně týká, to bez vaší pomoci vyřešit nemohou. Mnohé obce získaly provozní objekty
do vlastnictví i za cenu zadlužení, za symbolický pronájem provozovateli je poskytují.
Přesto se obce požadavku o příspěvek provozovatelem nestřásly. Pan starosta říká, že
na letošek je provoz obcí podpořen, jak to bude nadále, se uvidí. „Ztrátovost, kterou deklarují
provozovatelé, je třeba ověřit a v zájmu těch potřebných zákazníků podpořit“, říkám já jejich
jménem. Rozhodnutí o zániku prodejny v obci je vpravdě rozhodnutím historickým a v této
době definitivní, neobnovitelné. Když jsme připustili rozliv velkoobchodů v takovém rozsahu,
jaký je, dalo se toto předpokládat. Musí se proto najít shoda napříč politickým spektrem,
bez ohledu na podezírání se, komu to povznese politické preference. Přece nechcete, páni
politici, žít s „Kainovým znamením“, hrobařů služeb na vesničkách v Česku ve prospěch
mezinárodních velkoobchodních korporací. Historici jistě zaznamenají tento Váš pozitivní
vliv ve prospěch starých a potřebných, kteří tam žijí. Tito to jistě na oplátku ve váš prospěch
náležitě ocení. Rozpomeňte se, jaké částky v miliardách jste na méně podstatné věci vyházeli
a že na toto by se zlomek těchto sum jistě také nenašel.? Pozitivním pro Vás bude již i výrok,
že jste „vyřešili“ a ne že jenom „žvancáte.“

Blahopřejeme jubilantům:
Novák Josef

86 roků, Nevěčný Jan

50 roků.
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Mladoňovice
Přehazovaná - region
Dne 10. března 2017 jsme se zúčastnili Okresního kola v přehazované v Moravských
Budějovicích. Umístili jsme se na 2. místě a získali volejbalový míč. 25. března
postupujeme do krajského kola.

ZŠ Mladoňovice, Ivana Tesařová
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Inzerce

Uzávěrka příštího čísla je ve středu
17. dubna 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

DENTÁLNÍ HYGIENA
prevence a léčba
•
•
•
•
•

KRVÁCÍ VÁM DÁSNĚ?
MÁTE CITLIVÉ ZUBY?
TRPÍTE PARODONTITÍDOU (PARODONTÓZOU)?
ODHALUJÍ SE VÁM KRČKY ZUBŮ?
ZABARVUJÍ SE VÁM ZUBY?
PORADÍME VÁM A PROFESIONÁLNĚ VYČISTÍME ZUBY
odstranění zubního kamene (ruční nebo přístrojové čištění ultrazvukem)
odstranění pigmentací (air/flow= pískování)
leštění zubů
fluoridace
instruktáž- seznámení se správnou technikou čištění zubů

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!
JemDent,Budějovická 1192, Jemnice
tel. č. +420 606 035 265
Tereza Nová, DiS.
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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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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
• PRACOVNÍK ÚDRŽBY • OPERÁTOR OBRÁBĚČ • PROGRAMÁTOR
• FACILITY SPECIALISTA • EHS SPECIALISTA

www.milacron.com/cs/kariera

Šašovice 62, Želetava tel.: 568 409 243 email: ivana_svobodova@milacron.com

duben 2017 / Jemnické listy / 39

Srdečně Vás zveme na tradiční

Menhartické
buchtování
08. 04. 2017 v 18:00

Pravidla buchtování:
každý soutěžící přinese
jakékoliv slané nebo sladké pečivo,
nakrájené na malé kousky
( cca 3 x 4 cm ) 30 ks.
Soutěžní vzorky
se budou přijímat od 17:00 hod.

Vyhodnocení bude v 21:00 hod.
Během večera se uskuteční několik soutěží
a na závěr bude pánské překvapení.

VSTUPNÉ: 50,-

SÁL MENHARTICKÉ VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY

K tanci a poslechu hraje
sl. Eva Pavlásková
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Jarního a letního ošacení, obuvi,
sportovního a spotřebního zboží v DDM Jemnice

VÝBĚR ZBOŽÍ
ÚTERÝ OD 14:00 -17:00 STŘEDA 8:00-10:00

STŘEDA 14:00-18:00

ČTVRTEK 8:00-12:00

VÝDEJ NEPRODANÉHO ZBOŽÍ 21. 04. 2017
PÁTEK 8:00 -15:00
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Obrazový seriál

Jemnice - kostel sv. Stanislava (2012)

Jemnice - kostel sv. Jakuba (2011)
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