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ordinace Dačice
• Májový čas
• Ukažte se, buďte více vidět!
• Změny v zákoně o provozu
na pozemních komunikacích
Občanská sonda
• Poděkování jemnickým hasičům
• Ze života hmyzu
• Malé zamyšlení nad opojností
mocí aneb komu zvoní hrana
• Lež jako norma a metoda práce
na jemnické radnici
Střípky z historie
• Víte, že...
• Tragická smrt člena hraběcí
rodiny z Jemnice
• Edmund Küttler.
Polozapomenutý rodák
• U borovice – 2. část
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• Přehled kulturních pořadů
• Zájezd na muzikál
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Informace z městské knihovny
Velikonoční výstava poděkování
Velikonoční příběh v Jemnickém
muzeu
S tvojí dcerou ne!
Klub důchodců v Jemnici Vám
chce také něco říci
Maminkám k svátku

Společenská kronika
Sportovní okénko
• Střelecká soutěž - pozvánka
• Výsledky volejbalového turnaje
ve smíšených deblech
Obce Jemnického mikroregionu
• Kulturní kalendář
• Radotice

Rozhovor mušího páru
„Pamatuješ,“ ptá se muška,
mušákova věrná družka,
„den našeho setkání?“
Mušák, který právě baští,
zamyslí se, čelo svraští:
„Dávno je už za námi!
Život pádí, věc to smutná.
Před týdnem to, myslím, bylo
za záclonou, venku lilo.
Teď už je to stejně putna.“
Na zálety jsou už líní.
Létají jen po kuchyni,
kde je teplo, sucho, žraní.
„To máš pravdu,“ dí mu paní.
Milan Růžička
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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
na prahu měsíce května si opět dovolím svůj příspěvek.
O plejádě nejen investičních akcí, které probíhají a budou
probíhat, jsme Vás s panem starostou informovali
v předchozích číslech Jemnických listů. Pro dubnové vydání
jsem ještě neměl k dispozici ověřená usnesení ze zasedání
Zastupitelstva města Jemnice a Rady města Jemnice. Proto
se o ně mohu podělit v rámci čísla květnového. Rád bych
zde poděkoval zastupitelům města Jemnice, kteří podpořili
přidělení příspěvků jednotlivým sportovním, kulturním a zájmovým spolkům. Těm naopak
děkuji za jejich činnost, která obohacuje naše město.
Pro pořádek uvádím kontakty, na kterých mne můžete zastihnout: e-mail:
mistostarosta@mesto-jemnice.cz, telefon: 775394944 či přímo na domluvené osobní
schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 22. března 2017 (výtah z usnesení, kompletní usnesení
naleznete na internetových stránkách města Jemnice včetně zápisů ze zasedání
Zastupitelstva města Jemnice)
Rada města schválila:
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách číslo 30/2017 ze dne 29.11.2016 uzavřenou
mezi městem Jemnice, IČO 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a ICOM
transport a.s., IČO 46346040, se sídlem Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava.
- Kupní smlouvu na movitou věc („Křížová cesta“ od akademického sochaře Jaroslava
Šlezingera).
- Záměr prodeje pozemků p.č. 2822/31 – 2822/78 a p.č. 2822/87 – 2822/94 vše kultura
ostatní plocha o výměrách 24 m² nebo 25 m² v k.ú. Jemnice za jednotnou cenu
30.000,-Kč vč. DPH za jeden pozemek s tím, že kupující uhradí podání návrhu na vklad
do KN.
- Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 9N16/64 uzavřenou mezi
Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, se sídlem
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a městem Jemnice, IČO: 00289531, se
sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice za období 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017.
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Nájemní smlouvu č. 9N17/64 uzavřenou mezi Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
3 – Žižkov a městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice
platnou od 1. 4. 2017.
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 791/1 kultura zahrada o výměře 30 m² v k.ú.
Jemnice za schválenou cenu 1,- Kč/m².
Záměr pronájmu pozemků p.č. 2553/1 kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře
263 m² a p.č. 2552 kultura ostatní plocha o výměře 24 m² v k.ú. Jemnice za schválenou
cenu 1,- Kč/m².
Úpravu nebytových prostor na ul. V Ráji 979, 675 31 Jemnice, PIPI GRIL – BUFET,
675 31 Pálovice 32, spočívající v opravě podlahy a zdi.
Povolení výkopových prací a následné uložení vnitřního rozvodu plynu na p.č. 1567/1
v k.ú. Jemnice společnosti PATEB s.r.o., Budějovická 1013, 675 31 Jemnice.
Smlouvu č. JI-1030035646/001/ZMS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice a E.ON Česká republika, s.r.o., IČO: 25733591, se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice.
Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v ulici Na Předlískách 1152,
675 31 Jemnice ke dni 31. 3. 2017.
Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 18 v ulici Pod Tržištěm 608,
675 31 Jemnice ke dni 31.3.2017.
Prodloužení nájemních smluv.
Přidělení bytu č. 18 (1+kk) v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici na 1 rok do 31. 3. 2018.
Přidělení bytu č. 10 (2+1) v ulici Větrná 1058 v Jemnici na 1 rok do 31. 3. 2018.
Přidělení bytu č. 3 (2+kk) v ulici Na Předlískách 1152 v Jemnici na 1 rok do 31. 3. 2018.
Ceník služeb města Jemnice platný od 1. 4. 2017.
Umístění sídla podnikání (úklidové práce) v bytě č. 21 v ulici Pod Tržištěm 608,
675 31 Jemnice.
Prodej vytěženého dřeva v rámci akce „Regenerace městského parku v Jemnici“ za cenu
186.000,-Kč bez DPH panu Ing. Miroslavu Peichlovi, IČO: 15265650, Křížová 608,
588 56 Telč.

Rada města neschválila:
- Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 9N17/64 uzavřenou mezi
Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, se sídlem
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a městem Jemnice, IČO: 00289531,
se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice za období 15.1.1999 – 19.11.2009.
Rada města vzala na vědomí:
- Žádost o prominutí úroků z prodlení a tuto nedoporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
- Rozpočtová opatření č. 2 na rok 2017, včetně finančních příspěvků (dotace, dary)
subjektům uvedeným v příloze návrhu a tato doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
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Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova
103, 675 31 Jemnice a Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných
hasičů Panenská, IČ: 64269078, se sídlem Panenská 24, 675 31 Jemnice na movitou
věc (motorová stříkačka) v hodnotě 32.868,-Kč a doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
- Návrh Ministerstva obrany České republiky, sekce ekonomická a majetková, odbor
nakládání s nepotřebným majetkem se sídlem nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha
6 na řešení zbylých pozemků ve vlastnictví České republiky, Ministerstva obrany
České republiky v k.ú. Jemnice a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi
pozemků:
- p.č. 2644/13 kultura trvalý travní porost o výměře 213 m² v k.ú. Jemnice
- p.č. 2699 kultura ostatní plocha o výměře 1166 m² v k.ú. Jemnice
- p.č. 2684/3 kultura ostatní plocha o výměře 885 m² v k.ú. Jemnice
- p.č. 1182 kultura ostatní plocha o výměře 2342 m² v k.ú. Jemnice
a bezúplatné přijetí pozemku:
- p.č. 1111 kultura ostatní plocha o výměře 1455 m² v k.ú. Jemnice.
- Žádost o prodej pozemků p.č. 2822/39 o výměře 25 m², p.č. 2822/40 o výměře 24 m²,
p.č.2822/41 o výměře 24 m² a p.č. 2822/42 o výměře 25 m² vše kultura ostatní plocha
v k.ú. Jemnice.
- Žádost o prodej pozemků p.č. 2822/38 o výměře 25 m² a p.č. 2822/37 o výměře 24 m²
vše kultura ostatní plocha v k.ú. Jemnice.
- Žádost o prodej pozemku p.č. 2822/36 o výměře 24 m² kultura ostatní plocha v k.ú.
Jemnice.
- Žádost o prodej pozemku p.č. 2822/35 o výměře 25 m² kultura ostatní plocha v k.ú.
Jemnice.
- Žádost o prodej pozemků p.č. 2822/31 o výměře 25 m² a p.č. 2822/32 o výměře 24 m²
vše kultura ostatní plocha v k.ú. Jemnice.
- Žádost o pronájem části pozemku p.č. 791/1 kultura zahrada o výměře 30 m² v k.ú.
Jemnice.
- Žádost o pronájem pozemků p.č. 2553/1 kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře
263 m² a p.č. 2552 kultura ostatní plocha o výměře 24 m² v k.ú. Jemnice.
- Žádost o schválení úprav nebytových prostor na ul. V Ráji 979, 675 31 Jemnice,
spočívající v opravě podlahy a zdi.
- Vyřazení stavebních objektů z majetku města Jemnice v areálu „autopark Jemnice“ dle
přílohy v pořizovací ceně 1.314.290,-Kč a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
- Žádost společnosti PATEB s.r.o., Budějovická 1013, 675 31 Jemnice o povolení
výkopových prací na p.č. 1567/1 v k.ú. Jemnice a následné uložení vnitřního rozvodu
plynu do výkopu.
- Informace o programu historické slavnosti Barchan 2017.
- Návrh restaurátora MgA. Zdeňka Kováříka na restaurování sochy „Kamenná panna“.
- Studii na rekonstrukci autobusového nádraží vypracovanou Ing. arch. Petrem Vítkem,
Letohradská 7, 170 00 Praha.
- Studii na výstavbu bytového domu Na Předlískách předloženou firmou Jemnická
Stavba, a.s., se sídlem U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice.
- Prezentaci firmy Rhea Holding Dešná a představení studie na úpravu areálu ZEOBS
spol. s r. o. Jemnice.
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Ze zasedání Zastupitelstva města Jemnice konané dne 30. března 2017 (výtah
z usnesení, kompletní usnesení naleznete na internetových stránkách města Jemnice
včetně zápisů ze zasedání Zastupitelstva města Jemnice)
Zastupitelstvo města schválilo:
- Rozpočtová opatření č. 2 na rok 2017 dle předloženého návrhu a dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích schvaluje poskytnutí dotací a darů dle návrhu v té výši
a těm právnickým a fyzickým osobám, které jsou uvedeny v tabulové části a zároveň
schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, popřípadě darovacích
smluv, s uvedenými subjekty. Rozpočtovými opatřeními dochází ke zvýšení příjmů
o 641.210,- Kč, zvýšení výdajů o 2.682.077,- Kč a zahrnutí financování ve výši
2.040.867,- Kč.
- Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova
103, 675 31 Jemnice a Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných
hasičů Panenská, IČO: 64269078, se sídlem Panenská 24, 675 31 Jemnice na movitou
věc (motorová stříkačka) v hodnotě 32.868,- Kč.
- Vyřazení stavebních objektů z majetku města Jemnice v areálu „autopark Jemnice“ dle
přílohy v pořizovací ceně 1.314.290,- Kč.
- Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícím
podmínkami č. UZSVM/BJI/12219/2016-BJIM mezi městem Jemnice, IČO: 00289531,
se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Českou republikou - Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 28, Nové Město na pozemek p.č. 641 v k.ú. Jemnice.
- Bezúplatné poskytnutí pozemku ve vlastnictví města Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem
Husova 103, 675 31 Jemnice, p.č. 3337 v k.ú. Jemnice do vlastnictví DSO Vodovody
a kanalizace v Třebíči, se sídlem Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, na vybudování
zařízení pro čerpání odpadních vod z lokality U Černého mostu na centrální čističku
odpadních vod.
- Dořešení pozemků v k.ú. Jemnice od České republiky – Ministerstva obrany ČR, sekce
ekonomická a majetková, odbor nakládání s nepotřebným majetkem, se sídlem nám.
Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 a to:
Odkup:
− 		 p.č. 2644/13 kultura trvalý travní porost o výměře 213 m² v k.ú. Jemnice
− 		 p.č. 2699 kultura ostatní plocha o výměře 1166 m² v k.ú. Jemnice
− 		 p.č. 2684/3 kultura ostatní plocha o výměře 2342 m² v k.ú. Jemnice
Bezúplatné přijetí:
− p.č. 1111 kultura ostatní plocha o výměře 1455 m² v k.ú. Jemnice.
- Prodej částí pozemku p.č. 997/5 kultura ostatní plocha o výměrách cca 36 m² a cca
12 m² (bude upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Louka u Jemnice panu Miroslavu
Fialovi, bytem Louka 25, 675 31 Jemnice za cenu 175,- Kč/m² s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s prodejem.
- Prodej části pozemku p.č. 773/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 4 m² (bude
upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice panu Karlu Kudláčkovi st. a Karlu
Kudláčkovi ml., oba bytem U Kláštera 571, 675 31 Jemnice za cenu 350,- Kč+DPH/m²
s tím, že žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
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Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
- Zprávu kontrolního výboru o provedení kontroly ze dne 30.12.2016.
Zastupitelstvo města neschválilo:
- Prominutí úroků z prodlení k výzvě ke splnění vymáhané povinnosti.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Slovo hejtmana
V našem světě plném rozporů a špatných zpráv, které se na nás valí z internetu a z nejen
bulvárních médií, mě těší ty méně senzační a hlasité informace. Například o dobrých
činech statečných lidí. Nebo o jejich běžné práci pro jiné. Letos bude Kraj Vysočina opět
vyznamenávat záslužnými medailemi ty, kteří se podíleli dlouhodobě nebo konkrétními
činy na bezpečí našich spoluobčanů. Jde nejen o policisty, záchranáře nebo profesionální
hasiče, kteří vykonali něco více než své profesní povinnosti. Zvláště mě těší, že jsou mezi
nimi i mladí lidé, nebo dokonce děti dokazující svou odvahu a schopnost riskovat při
pomoci jiným včetně záchrany jejich života.
Zvláštní kapitolou jsou v tomto směru dobrovolní hasiči – na Vysočině jedni
z nejpočetnějších a nejaktivnějších v zemi. Jsou vždy připraveni pomoci při požárech i při
přírodních pohromách, jež provázejí mimořádné situace i běžný život. A že mnohdy jde
i o to přežití, to si uvědomíme, až nás to najednou zaskočí. Ale nezapomínám, že současně
jsou i životadárným momentem kulturního a společenského života - zvláště v menších
obcích. To je typické právě pro náš, ze znatelné části, venkovský region. V našem kraji
v současnosti funguje 955 hasičských sborů s více jak 44 tisíci dobrovolných hasičů. Jejich
počet se dokonce zvyšuje. Proto Kraj Vysočina letos navýšil svou dotaci na jejich krajské
sdružení na 1 850 000 korun, což je o 150 tisíc více než vloni.
Kromě toho Kraj Vysočina přichází i s další pomocí – 69 obcí obdrží od kraje příspěvek
na pořízení vozidla pro jejich dobrovolné hasiče v celkové výši 20,7 mil. korun. Zastupitelstvo
Kraje Vysočina schválilo v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok
2017 také dotace městům a obcím na konkrétních 10 projektů. Ty budou využity například
na doplnění městských kamerových dohlížecích systémů nebo na výchovně preventivní
akce. Jsou to ovšem jen příspěvky, záleží hlavně na aktivitě a práci v městech a obcích.
Chci ovšem zdůraznit, že nám i v krajských orgánech jde o bezpečnost a spokojený klidný
život našich občanů. A v rámci svých možností a kompetencí budeme i nadále podporovat
vše, co k němu přispívá.
Kraj Vysočina patří k nejbezpečnějším v České republice. To nás ovšem nesmí
uspokojovat. Rád bych vyjádřil své poděkování a uznání těm, kteří se svými činy
i každodenní poctivou prací na tom podílejí.
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Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
V měsíci březnu hasiči zasahovali celkem u 13 mimořádných událostí.
Požáry – 4		
Technické pomoci – 8		
Ostatní pomoci – 1
První požár, u kterého jednotka HZS Jemnice zasahovala, vznikl 13. 3. v obci Stálky.
Jednalo se o mezikrajskou pomoc a požár hospodářské budovy.
Druhý požár vypukl 16. 3. u obce Kostníky a jednalo se o požár lesa. Zde byl vyhlášen
druhý stupeň požárního poplachu. Zasahovaly tady jednotky HZS Jemnice, HZS Moravské
Budějovice, JSDHo Jemnice, JSDHo Police, JSDHo Třebelovice, JSDHo Kostníky
a JSDHo Moravské Budějovice.
U dalšího požáru zasahovaly jednotky HZS Jemnice, HZS Dačice, HZS Moravské
Budějovice, HZS Třebíč, JSDHo Jemnice, JSDHo Police, JSDHo Třebelovice a JSDHo
Staré Hobzí. S požárem jednotky bojovaly 29. 3. a jednalo se o skladovou budovu v Jemnici.
I zde byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.
Poslední požár tohoto měsíce vznikl 30. 3. také v Jemnici. Jednotka HZS Jemnice
likvidovala požár kontejneru.
nprap. Milan Šerka, HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Kontrolní výbor zastupitelstva města Jemnice
Chtěli bychom tímto navázat na únorové a březnové vydání Jemnických listů a informovat
Vás o poslední z pěti provedených kontrol, které měl kontrolní výbor zastupitelstva města
ve svém plánu provést v roce 2016.
Kontrola se týkala plnění usnesení zastupitelstva města a Rady města Jemnice. Výsledek
je následující:
Usnesení zastupitelstva města:
z usnesení číslo 6/2015 ze dne 21. 12. 2015 vyplývá, že zastupitelstvo města Jemnice ukládá:
• dopsat události roku 2008 do kroniky města, zodpovídá Ing. M. Nevěčný
• zasílat SMM s. r. o. Jemnice kopie rozsudků týkajících se neplatičů nájemného
v městských bytech, případně rozsudků k vyklízení bytů, zodpovídá Ing. M. Pacas
• informovat SMM s. r. o. Jemnice o podaných výpovědích nájemníků z městských bytů,
zodpovídá Ing. M. Pacas
• projednat s JUDr. Holubem znovuzavedení kaucí při pronájmu městských bytů,
zodpovídá Ing. M. Pacas
Kontrolou bylo zjištěno:
Události z roku 2008 jsou do kroniky města v současné době doplňovány
Veškeré rozsudky od soudů na neplatiče bytů jsou u JUDr. Holuba, který toto řeší se SMM
s.r.o. Jemnice
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V případě, že nájemník chce ukončit nájemní vztah k bytu, je s dotyčným na sociálním
odboru, který má přidělování bytů na starost, sepsána buď dohoda, nebo si musí
nájemník podat výpověď.
Tento dokument je zapsán na podatelně v poště, dojde k oskenování a poslání na SMM s.r.o.
Jemnice.
Dále se jedná s Ing. Horákem a paní Hlavsovou o dalším postupu. Při nabídce volného bytu
se na radnici zjišťuje, zda zájemce nemá závazek k městu, toto provádí bytová komise
a rada města, která schvaluje nájem.
O výpovědích jsou prostřednictvím usnesení rady města informování všichni zastupitelé i
SMM s.r.o. Jemnice
JUDr. Holub nedoporučuje zavedení kaucí
Z usnesení čísla 6/2016 ze dne 22. 12. 2016 vyplývá, že zastupitelstvo města Jemnice
ukládá:
• zpracovat plán rekonstrukce bytu č. p. 622 na ulici Tyršova pro mikrojesle,
zodpovídá Ing. P. Novotný
Kontrolou bylo zjištěno:
V usnesení č. 1/2017 ze schůze Rady města Jemnice, konané dne 18. 1. 2017, plyne, že
rada města nedoporučuje zastupitelstvu města Jemnice ke schválení žádosti Spolku
pro alternativní vzdělávání Jemnice, IČ: 05036224, se sídlem Stará cesta 262, 675 31
Jemnice k uzavření smlouvy o partnerství s městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem
Husova 103, 675 31 Jemnice v projektu „Mikrojesle“.
Na zasedání zastupitelstva 1/2017 došlo ze strany Spolku pro alternativní vzdělávání
Jemnice ke zrušení požadavku na bytové prostory pro „Mikrojesle“ (byt č. p. 622 na ulici
Tyršova). Tudíž nebylo již nadále nutné zabývat se zpracováním plánu rekonstrukce
tohoto bytu.
2/ Usnesení rady města:
z usnesení číslo 1/2016 ze dne 20. 1. 2016 vyplývá, že rada města ukládá:
• projednat s projektantem křižovatky a parkoviště ulic Znojemské a Budějovické možnost
zřízení přechodu pro chodce, zodpovídá Ing. M. Nevěčný
Kontrolou bylo zjištěno:
Toto bylo projednáno s projektantem a dopravním inženýrem. Je zde provedena úprava
obrubníků a vytvořeno místo pro přecházení.
Z usnesení číslo 6/2016 ze dne 4. 5. 2016 vyplývá, že rada města ukládá:
• zažádat Ministerstvo obrany ČR o převod pozemků p. č. 1813/32, 1813/35, 1813/40,
1813/41 a 1813/42 do vlastnictví města Jemnice, zodpovídá Ing. M. Nevěčný
• svolat jednání za účasti projektanta, hygieny a hasičů na možnost zřízení „Mikrojeslí“
z bytů na bývalé poště, zodpovídá Ing. M. Nevěčný
Kontrolou bylo zjištěno:
Jedná se o pozemky v autoparku dosud ve vlastnictví státu, které byly předmětem soudního
sporu s paní Chromou. Nyní se již čeká na podpis z MF.
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Jednání ohledně úpravy bytu na zřízení „Mikrojeslí“ probíhala. Zjistilo se, že rekonstrukce
by byla finančně poměrně nákladná. Spolek nakonec žádost o byt zrušil.
Z usnesení číslo 9/2016 ze dne 17. 8. 2016 vyplývá, že rada města ukládá:
• svolat jednání mezi zástupci města Jemnice a Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici,
ohledně spolupráce pro získání dotace od Nadace ČEZ na výstavbu workoutového
hřiště, zodpovídá Ing. M. Nevěčný
Kontrolou bylo zjištěno:
Jednání se neuskutečnilo. Probíhala dílčí jednání se zastupiteli. Je třeba ujasnit umístění
hřiště a rozčlenění jednotlivých prvků, tzn. méně prvků na více místech nebo jedno větší
hřiště. Pan starosta přislíbil pokračování jednání v této záležitosti.
Z usnesení číslo 10/2016 ze dne 7. 9. 2016 vyplývá, že rada města ukládá:
• pozvat na jednání rady města Mgr. Janu Daněčkovou za účelem projednání žádosti
o poskytnutí prostor na vybudování a provoz „Mikrojeslí“, zodpovídá Ing. M. Nevěčný
Kontrolou bylo zjištěno:
Paní Daněčková byla pozvána na jednání rady, ohledně „Mikrojeslí“ byly splněny všechny
kroky uložené a dojednané. Výsledek jednání na ZM ohledně účasti města na provozu
„Mikrojeslí“ je důsledkem všech provedených kroků a je vyjádřen v usnesení.
Z usnesení číslo 12/2016 ze dne 19. 10. 2016 vyplývá, že rada města ukládá:
• zahájit jednání ohledně koupě a ceny pozemku p. č. 1146/1, kultura orná půda o výměře
2273 m³ k. ú. Jemnice, zodpovídá Ing. M. Nevěčný
Kontrolou bylo zjištěno:
Jedná se o pozemek pana Tofla Na Předlískách. Byl vyzván k předložení podmínek,
za kterých by byl ochoten pozemek prodat. Zatím se nevyjádřil.
Z usnesení číslo 12/2016 ze dne 30. 11. 2016 vyplývá, že rada města ukládá:
• zabezpečit prostory MÚ v Jemnici Wifi sítí, zodpovídá Ing. M. Nevěčný
• Podat žádost na Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 – Žižkov o převod pozemku p.č. 2626/6 kultura vodní plocha o výměře
4.555 m2 v k.ú. Jemnice na město Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice, zodpovídá: Ing. Miloslav Nevěčný
Kontrolou bylo zjištěno:
· Bezdrátové připojení k síti WIFI je po celém objektu radnice.
· Bylo požádáno o převod pozemku, nyní se řeší pronájem za uplynulé období. Z důvodu
neshody v požadavku na zpětné proplacení výše nájmu řeší situaci náš právník
JUDr. Holub.
Kontrolu provedli: Ing. Jiří Kopr, Ing. Eduard Mach
Se zápisem byl seznámen: Ing. Miloslav Nevěčný
Ing. Jiří Kopr, předseda kontrolního výboru
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Okénko ZŠ Jemnice
Vypravování jako slohový útvar mají žáci rádi proto, že se v něm může projevit jejich
fantazie, smysl pro humor i schopnost formulovat myšlenky do smysluplného celku.
Letošní témata deváťákům docela sedla, jak uvidíte v uveřejněných příspěvcích. Myslím,
že za jednu vyučovací hodinu vymyslet a napsat vyprávění, které má hlavu a patu a splňuje
všechny atributy vypravování, není zcela jednoduché.
J. Strebeľová, učitelka ZŠ Jemnice
Červená Karkulka z pohledu jiných postav - Vlk
Šel jsem si takhle jednou lesem. Pískal jsem si a hopsal po cestě. Kručelo mi v břichu.
Lehl jsem si do mechu a čekal, že to přejde. Akorát jsem zapomněl, co mám v plánu. Tvrdě
jsem usnul.
Zdál se mi sen, ve kterém bylo spousta jídla. Ptačí vřeštění mě probudilo. Safra!
Kdybych mohl lítat, tak mi neutečete. Ucítil jsem krásnou vůni, čerstvé koláčky! Pospíchal
jsem směrem k ní.
Cítil jsem, že se blížím. Cítím marmeládu, dokonce i čerstvé lívance! Spatřil jsem
osobu, malou holčinu v červeném úboru. „Hej! Hej ty, červenko! Co to neseš?“ zeptal jsem
se. „Jídlo, pro moji babičku,“ odpověděla.
„Hmm. Nemáš něco taky pro mě? Těžce hladovím.“ „Nemám, vlku. Babička je nemocná
a nemohoucí, mám to vše pro ni.“ Povídám: „Dej to sem, nebo tě sním.“ „Jo, tak ty budeš
vyhrožovat,“ řekl neznámý hlas neohroženě. Polkl jsem a pomalu se otočil.
Vzal jsem nohy na ramena, když jsem viděl myslivce, jak na mě míří. Já jim dám. Mám
štěstí. Vím, kde bydlí ta babička.
Bez ťukání jsem vešel dovnitř. ,,To jsi ty Karkulko?“ ozval se tenký hlásek. Babku jsem
přemohl. Teď se stačí převléct. Doufám, že s Karkulkou nepůjde myslivec. Někdo vešel.
Samozřejmě, že šel s ní. Skočil jsem po košíku a začal utíkat. Někdo mě přetáhl pánvičkou.
Probudil jsem se v kleci.
Honza Deutschar, třída 9. B
Zamilovat se špatně
Volám si s kamarádkou přes skype, když vtom přijde do mého pokoje mamka. „Co
potřebuješ?‘‘ zeptám se jí. „Víš, potřebuji ti něco říct,‘‘ začne. „Vrátila jsem se ke svému
bývalému muži, se kterým jsem měla syna, tvého nevlastního bratra.‘‘ „A co já s tím?‘‘
otážu se jí. „Nastěhujeme se k nim už zítra,‘‘ odpoví mi. „Cože? Děláš si srandu? Proč mi
to říkáš až teď?‘‘ vyštěknu po ní. „Nechtěla jsem tě zatěžovat něčím takovým,‘‘ řekne se
smutným výrazem. „No tak, co už, nějak se s tím poperu,‘‘ odvrátím od ní pohled. Odešla
z mého pokoje. „Slyšela jsi to?‘‘ podívám se na svou kamarádku s tázavým pohledem. „Jo,
to je šílený. Kdo ví, jaký bude?‘‘ řekne se zamyšlením. „No, to sice nevím, ale už to neřeš.
Jdu spát, jsem unavená. Dobrou.‘‘ „Dobrou,‘‘ oplatí mi úsměv. Zaklapnu notebook a svalím
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se na postel. Nehybně se koukám do stropu a přemýšlím nad tím, jaký asi bude. Je starší?
Znám ho? Jak asi vypadá? Tyto odpovědi zjistím asi až zítra. Usnu.
Ráno seběhnu po schodech do kuchyně, kde sedí mamka a bratr u snídaně. S pocitem,
že svět je v pořádku, mi sdělí: „Za dvě hodiny přijedou stěhováci, tak si pospěš s balením.‘‘
oznámí mi. „Ok,‘‘ odpovím a přitom si chystám snídani. Po dojezení vyběhnu schody
a obleču se do pohodlného oblečení. Pustím si do repráků své oblíbené písničky a začnu
balit věci do krabic. Je víkend, takže mám spoustu času.Právě včas mám zabalené věci,
protože už přijeli stěhováci. Máme naložené věci a už odjíždíme směrem k našemu novému
domovu. Abych nevypadala nevhodně, vezmu si na sebe černé legíny a crop top. Venku je
totiž teplo.
Přijíždíme do našeho nového domova, kde nás vítá mámin bývalý a současný přítel.
Vylézám z auta a uvidím svého nevlastního bratra. Málem se mi podlomily nohy, ale udržela
jsem se. O můj bože, ten je tak krásný. Jeho modré oči a blonďaté vlasy. Málem jsem se
rozplynula. Ale ne, na co to myslím, vždyť jsem se právě zamilovala do svého nevlastního
bratra. Není to divné? Fuj. Když máme vše vybalené, sednu si do svého nového pokoje
a otevřu notebook. Začnu si volat se svojí kamarádkou. „Tak co, jaký je?‘‘ zeptá se mě. „On
je úžasnej,‘‘ odpovím a v tu chvíli se na mě šibalsky usměje. „On se ti líbí, že jo?‘‘ podívá
se přímo do očí. „No, tak trochu,‘‘ zakoktám. „Fuj, to je nechutný,‘‘ odpovím po chvíli. Co
řekne na to, až zjistí, že se mi líbí? Budu se mu taky líbit? Kdo ví, třeba ano. Sakra, špatně
jsem se zamilovala.
Karča Machová, třída 9. B
To se nemělo stát
„Počasí nám dneska přeje.” říkám si, když se dívám z okna. „Pojď se nasnídat!” volá
mamka z kuchyně. Otevřu dveře a z kuchyně cítím vůni palačinek. Nadlábnu se dosyta.
Pak vyrážím směr koupelna. Když si drhnu zuby, v duchu si přeříkávám drezúrní úlohu.
„V bodě A pracovní cval, AXA jednou kolem.” Vyplivnu pěnu a vypláchnu si pusu.
Čapnu do ruky hřeben a začnu si rozčesávat zacuchtaný vlasy. „Au! Zařvu přes celej byt.”
„Co řveš?!” ozve se z kuchyně. „Mám zamotaný pačesy!” odseknu. Když mám vlasy
konečně učesané, začnu si dělat jezdecký drdol. „Dneska se mi fakt povedl,” pochválím
se a jdu do pokoje, kde mám nachystané vyprané bílé rajtky, tmavě modrou jezdeckou
košili a černé sako. „Sem hotová!” zavolám na mamku. „Zatím se běž obout,” řekne mi.
Před dveřmi na mě čekají vyleštěné jezdecké botky. Mamka vezme klíče od auta a jedeme.
V autě si zase opakuji úlohu: „V bodě C přechod do pracovního klusu.”
Přijíždíme do stáje. Jízdárna už je připravená a lidé se už začínají scházet. Vstupuji
do stáje, tam už na mě čeká můj koník.
Přivítá mě radostným zařehtáním. „No nazdár!”pozdravím ho a dám mu kousek jablka.
Jdu si do sedlárky pro věci. Z kóje si vyndám namazanou uzdečku a sedlo, čištění, mazání
na kopyta a své jezdecké věci. Jak tak koukám, nejsou tu drezúrní třmeny. Zavolám
na kamarádku: „Hej, nevíš, kde mám drezúráky?” „Jo, jsou ve vedlejší koji,” řekne.
„Díky,” odpovím, vezmu třmeny a jdu k boxu. Odložím sedlo a uzdečku a začnu čistit. Oski
se leskne jako nikdy. „Hodný,” poplácám ho po krku. Zajdu si pro soutěžní číslo. Tak jdeme
osmí. Nasedlám a začnu se připravovat i já, ze stáje vycházíme v plné parádě.
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Spustím třmeny a dotáhnu sedlo. Nohu dám do třmenu a vyhoupnu se do sedla. „A nyní
soutěžící číslo osm s koněm Sacra Mosso Materia.” Vjíždíme do obdélníku. Jsem malinko
nervozní. Ukloním se porotě, pevně stisknu otěže, dám pobídku. Zatím jedeme úžasně a bez
chyb. První cval také bez chyby. „Výborně, jen vydrž, už to budeme mít za sebou.” Poslední
tři cvalové skoky. Jeden, dva - ale vtom se ozve křupnutí. Koni se začnou podlamovat
nohy a já padám ze sedla. „Né!!” ozve se mi z úst, ale to bylo to poslední, co se mi z úst
ozvalo. Probouzím se v nemocnici a strašně mě bolí hlava a ruka. „No konečně!” ozve se
známý hlas. Vidím vedle postele mamku. „Co se stalo?” zeptám se. „Oskar skočil na kámen
a zlomil si spěnku a ty jsi spadla a vzbudila se až teď,” řekne. „To snad ne, to se nemělo
stát!”
Sabina Bulíková, třída 9. B
Červená Karkulka z pohledu vlka
Jako každý den si to štráduju po lese s prázdným pupkem a pomyšlením na kus pořádného
šťavnatého masa. Jako obvykle tu není ani živáčka a šišky fakt žrát nebudu! Nohy už se
mi hladem podlamují, kdo by se divil, když už jsem úmorné a nekonečné dvě hodiny bez
jídla. Po čele mi stéká pot a před sebou vidím světlo. Dobře, no, je to slunce, které právě
vyšlo, ale beztak za chvíli zdechnu hlady. Tu jsem něco uslyšel! Zpěv. Jemný dívčí hlásek
se linul lesem. Vycházelo to tam někde za křovím. Pomalinku našlapuji, aby pode mnou
ty suché větve nepraskaly. Opatrně nakouknu prvně jedním okem, pak i druhým. Vidím
malé červené ufňukané děvčátko s košíkem dobrot. Mé oči zamířily na čerstvou voňavou
vánočku a láhev červeného.
,,Člověka jsem nikdy nežral, ale stejně bude tuhej a plnej kostí.“ Ale ta vánočka, ta by se
v mém břiše měla velmi dobře i s tím vínem. ,,Vrr.“ Opatrně zavrčím. aby se moc nelekla.
A víte co? Začala tak hlasitě řvát a pištět, že by ve mně probudila tu srnu ze včerejška.
„Ticho buď!“ povídám. „Jsem hodný, neublížím ti.“ Lhaní mi jde na jedničku. ,,Proč bulíš?“
,,Ztratila jsem se na cestě za babičkou.“ Hned mě napadlo, kde ta babka bydlí, široko daleko
je tady jenom jedna chalupa.
Nápad. ,,Co kdybych jí řekl, kde babka bydlí, ale trošku okolo, aby se prošla
a já měl čas tam doběhnout první.“ Co jsem vymyslel, to jsem taky udělal. Holka
poděkovala a šla. Já jsem pádil, co mi nohy stačily. Jsem tu. Stojím u dveří a přemýšlím.
,,Mám to!“ Budu předstírat, že jsem ta holka, její vnučka, že ji jdu navštívit.
,,Ťuk ťuk.“ ,,Kdo tam?“ ptá se. „To jsem já, babičko, tvá nejmilejší vnučka, přišla
jsem tě navštívit.“ Odpovídám jemným dívčím hláskem: „Pojď dál, Karkulko.“ Daří
se! Vlítl jsem dovnitř a než se babka vzpamatovala, slupl jsem jí jako malinu. ,,Teď
si půjčím její oblečení, lehnu do postele a počkám, než ta holka přijde.“ Netrvalo to
dlouho a slyším něžné ťukání. ,,Kdo tam?“ ,,Tady Karkulka, tvá vnučka.“ Vyptávala
se mě na oči, uši a podobné nesmysly, a když došlo na pusu, už jsem to nevydržel.
„Abych tě mohla lépe sníst!“ zařval jsem a skočil po holce. To se mi pak krásně spalo!
Všichni ale víme, jak to dopadlo. Myslivec mě viděl, když jsem spal s plným pupkem, tak
mi rozpáral břicho, dal do mě šutry a hodil do studny.
Petra Kühtreiberová, třída 9. B
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Okénko ZUŠ Jemnice
ZUŠ OPEN V JEMNICI
v úterý 30. května 2017 od 13.30 do 17.00 hodin - chodník před budovou školy, Husova
ulice
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění.
Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba
hýčkat, rozvíjet a podporovat.“
Takto shrnula své důvody k založení nadačního fondu Magdalena Kožená, světová
mezzosopranistka, která začínala svou uměleckou dráhu v jedné z lidových škol umění
v Brně. Její nadační fond velmi přesně cílí do oblasti vzdělávání, která si zaslouží plnou
pozornost celé společnosti. Jeho cílem je chránit i podporovat systém vzdělávání
poskytovaný ZUŠ a upozorňovat veřejnost, nakolik je tento systém jedinečný.
V celé České republice je 488 základních uměleckých škol, dříve nazývaných lidové
školy umění. Studuje v nich 247 tisíc žáků. Aktuálně školy nabízejí čtyři základní obory
– hudební, kam chodí 65 procent žáků, taneční (11 procent), výtvarný (20 procent)
a literárně - dramatický ( čtyři procenta).
„Zušky“ jsou natolik tradiční součástí naší kulturní identity, že jsou chápány společností
jako zcela samozřejmé. Představují však nenahraditelné prostředí, kde se děti setkávají
s uměním a mají příležitost jej systematicky poznávat. „Zušky“ jsou tak unikátním zázemím
pro rozvíjení kulturnosti české společnosti.
Jaké jsou klady tohoto uměleckého vzdělávání?
Jednoznačně je umělecké školství nenahraditelnou součástí procesu dětského zrání.
Kromě výuky uměleckého oboru „zušky“ objevují a pěstují v dětech potenciál osobní
tvorby, citlivého uměleckého vnímání. Systém našeho uměleckého vzdělávání ve světě
nemá obdoby. Děti tráví v ZUŠ svůj volný čas dobrovolnou a smysluplnou činností
a pravidelnou letitou docházkou rozvíjejí svůj talent postupně a komplexně. Učí se na sobě
systematicky pracovat, což v dnešní době, orientované spíše na pasivní zábavu, potřebují jak
sůl. Stejně tak je v době všudypřítomné elektroniky potřebné dětem ukázat sílu společného
hudebního projevu a radosti z hudby jako takové. Dítě získá s uměleckou tvorbou vlastní
dlouhodobou zkušenost, a to pomocí jeho vnímání umění na celý život. Naučí se prakticky
trénovat dovednost a zároveň vyjadřovat skrze umění svoje pocity a emoce. 30. května
2017 se chystá celostátní happening ZUŠ OPEN, do kterého se již nyní zapojilo 338
uměleckých škol z různých koutů Čech i Moravy. Hlavními protagonisty oslavy se stanou
malí umělci, žáci i celé umělecké soubory. Na náměstích, v ulicích, kulturních domech,
divadlech, kostelích, nákupních galeriích, či parcích budou tančit, zpívat, hrát, recitovat
nebo vystavovat své výtvarné práce.
Zveme širokou veřejnost, přijďte podpořit tento jedinečný projekt!
Těší se na Vás žáci a pedagogové jemnické „zušky“
Současně proběhne ve vestibulu městského úřadu malá ukázka prací výtvarného
oboru.
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Výběr žáků do přípravné hudební výchovy a 1. ročníku ZUŠ v Jemnici na školní
rok 2017/18 se uskuteční
2. června
14.00 - 17.00 hod.
9. června
14.00 - 17.00 hod.
v budově školy.
Přihlásit se mohou zájemci o hru na klavír, varhany, elektronické klávesové
nástroje, akordeon, zobcovou flétnu, trubku, lesní roh, pozoun a kytaru.
Přijímací zkoušky do výtvarného oboru proběhnou
9. května
14.00 - 15.00 hod.
15.30 - 16.30 hod. v učebně VO
Do konce června budou rodiče žáků informováni ředitelstvím školy o případném přijetí
svého dítěte. Nemůžete-li se dostavit v tomto termínu, můžete nás navštívit kdykoliv
v odpoledních hodinách ve škole, nebo se domluvit telefonicky (tel. 568 450 590).
Na setkání s Vámi se těší pedagogický sbor ZUŠ Jemnice.
Luba Jánská

Služby LPS stomatologické - 1. 5. - 31. 5. 2017
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
1. 5. svátek
MUDr. Machová Eva
6. 5. sobota
MUDr. Machová Eva
7. 5. neděle
MUDr. Machová Eva
8. 5. svátek
MUDr. Machová Eva
13. 5. sobota
MUDr. Machová Eva
14. 5. neděle
MDDr. Málková Ivana
20. 5. sobota
MUDr. Machová Eva
21. 5. neděle
MUDr. Novotná Irena
27. 5. sobota
MUDr. Machová Eva
28. 5. neděle
MUDr. Novotný Vojtěch
					
					

Husova 898, Náměšť n. O.
Husova 898, Náměšť n. O.
Husova 898, Náměšť n. O.
Husova 898, Náměšť n. O.
Husova 898, Náměšť n. O.
Jelínkova 991, Třebíč
Husova 898, Náměšť n. O.
Vltavínská 1346, Třebíč
Husova 898, Náměšť n. O.
Stomatologické centrum
Třebíč s.r.o., 		
Kpt. Jaroše 1123, Třebíč

568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 827 982
568 620 248
568 843 718
568 620 248
568 826 880
776 166 268
Pavla Svobodová

Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice - květen 2017
(So, Ne, svátky 8.00 – 10.00 hodin)

1. 5. 		
MUDr. Blechová, Nemocnice Dačice, pav. č. 1, tel.: 384 358 293
6. - 8. 5. 		
MUDr. Marková, THK, tel.: 384 456 215
13. 5. - 14. 5.
MUDr. Lacinová, Nemocnice Dačice, pav. č. 1, tel.: 384 358 294
20. - 21. 5.
MUDr. Matoušková, Nemocnice Dačice, pav. č. 1, tel.: 384 358 291
27. - 28. 5.
MUDr. Soukupová, Centropen, tř. 9. května 161, tel.: 384 423 430
Aktuální informace a případné změny najdete na stránkách města Dačice
http://www.dacice.cz/mesto-3/mesto/zdravotnictvi/
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Májový čas
1. května 2017 /tentokrát to vychází na pondělí/, se každoročně pro jemnickou farnost
koná májové odpoledne v kostele Panny Marie Nanebevzaté v Rancířově. Kdo dosud
neviděl interiér toho rokokového kostela s premostránským nebem na klenbě a bohatou
štukovou výzdobou, je zvláště srdečně zván. Setkání začíná ve 14.30 Mariánskou
pobožností, při které zazní básně dětí oslavující Královnu máje a po ní následuje mše
svatá k poctě sv. Josefa – dělníka. /Rancířovská farnost v tomto roce 2017 slaví 760 let
od svého vzniku./ Asi po jedné hodině pak startuje program na farním dvoře a zahradě.
Na děti tam čekají různé hry a soutěže, na dospělé pak příjemné posezení spojené
s občerstvením. Nápoje alko i nealko včetně klobás pečených na ohni - to vše tradičně
zajišťuje budkovská restaurace Maják. Povození v sedle jiratické koňské jízdy pro
nejmenší účastníky každoročně bere za své rodina Simadlova. Ohlášený program se koná
za každého počasí - fara totiž snadno pojme veškeré účastníky a naše Blaža s harmonikou
všechny hudební nadšence, ale ty, kteří se vymlouvají na hudební hluch, ráda rozezpívá.
Než se všichni se všemi pozdraví a vypoví své příběhy a ti dříve narození si též postěžují
na všelijaké trampoty, to se už obvykle blíží podvečer. A tak, kdo až dosud váhal, ten ať
se letos podívá autem či na kole za jemnická humna, aby těch sto jarních kilometrů
nemusel docházet až v létě.
Jak už bylo řečeno v nadpise, měsíc květen májovou nejen začíná, je jí ozdoben
i jí končí. Tentokrát se tak stane ve čtvrtek 1. června v kostelíku sv. Víta v Jemnici.
Po bohoslužbě v 18.00 hodin pozdraví naši nebeskou Matku ti nejmenší a pak bude
následovat hudebně-dramatické vystoupení Mgr. Karla Plocka (viola), jeho manželky
(recitace) a Pavla Doležala (housle). Zmínění hudebníci v Jemnici nevystupují poprvé.
Jejich snaha oživit krásná díla muzikantů jako byl Pavel Vranický * 1756, či Carl Ditters
vin Dittersdorf * 1739, je dokumentována i na CD discích a s jejich nabídkou k domácí
reprodukci můžeme najisto počítat. Komorní prostředí gotického kostelíku sv. Víta je pro
takovou hudební produkci jako stvořené. Nedejte si ujít takový nevšední hudební zážitek
a přijďte se zaposlouchat do děl starých mistrů.
Během května budou také májové pobožnosti každý pátek v 17.30 ve farním kostele
sv. Stanislava na náměstí. Konají se v boční kapli sv. Josefa u oltáře Panny Marie Lurdské
a hlavní slovo mají při liturgii děti. Po půlhodince zpěvů, recitací básní a modliteb
následuje v 18.00 pravidelná bohoslužba.
Mariánská tématika byla pro mnohé umělce vždy mocnou inspirací. Žena je v Božím
díle zprostředkovatelkou a vychovatelkou svěřeného života. Její fyzické i duchovní
mateřství dává lidstvu potěšení pro přítomnost i naději do budoucnosti. Tak to bylo při
samotném počátku stvoření a taktéž při jeho obnově. Ježíš počatý v Nazaretě a zrozený
v Betlémě šel cestou nabídnuté a přijaté Lásky. Bez Mariina: „Ať se mi stane podle slova
tvého,” by se Boží posel archanděl Gabriel musel vrátit do nebe s nepořízenou. Ano, bez
láskyplného objetí by nepřišel na svět žádný z nás. A Pánu Bohu budiž žalováno, kolikrát
se tak již stalo a dále děje, když matka odmítá být matkou - být maminkou pro Bětušku
a Honzíka, Janičku a Josífka...
Život je třeba však nejenom dávat, ale iI chránit. Těm dvěma šestnáctiletým dívkám,
které se v sobotu dopoledne (8. 4.) držely za ruce a společně se vrhly pod kola vlaku,
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nebylo dopřáno zakusit štěstí mámy s dítětem v náručí. Asi jim nikdo neřekl, že nikdy
není pozdě začít znovu, nikdy si nemusí žádný člověk zoufat, vždy lze počítat s Boží
pomocí. Kéž se všechny děti mohou stát dospělými a v plné míře mohou naplnit své
lidství krásou a štěstím, blahem a láskou. Život je dar i závazek. Nepatří jenom nám,
ale všem. Vždy bude lidstvu chybět ten, kterého Bůh k životu z lásky a k lásce povolal.
„Ať věrné milování nikdy nepřeruší zloby (Zlého) namlouvání...” ( viz. B. Smetana:
Prodaná nevěsta.)
Přeji všem zakusit štěstí rodičů i štěstí šťastných dětí.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Ukažte se, buďte více vidět!
V Třebíči se ve dnech 26. -. 27. května 2017 uskuteční
veletrh FORTEL 2017 - dvoudenní veletrh firem a práce
nabídne nejen skvělý program pro celou rodinu, ale také ukáže
potenciál a pracovní možnosti v regionu.
Veletrh Fortel 2017 bude místem k navázání obchodních
vztahů, k prezentaci firem, výrobků a služeb a také místem
pro načerpání inspirace a informací pro studenty, zaměstnance
a zaměstnavatele. Motivem veletrhu je ukázat pravou hodnotu
slova práce, vrátit práci její původní smysl. Je to příležitost pro
řemeslníky, firmy i živnostníky z Kraje Vysočina ukázat svoji
práci a najít nové zákazníky a také možnost pro občany, aby na jednom místě viděli bohatost
a možnosti našeho kraje. Studenti a jejich rodiče se mohou pobavit s firmami o perspektivě
jejich oborů a lépe si zvolit školu a své budoucí povolání.
Proč být na Fortelu 2017?
•
Představíte se tisícům lidí z Kraje Vysočina
•
Můžete oslovit nové zákazníky
•
Můžete navázat další obchodní kontakty
•
Ukážete, co umíte, co vyrábíte
•
Dáte najevo, že vám není lhostejná budoucnost regionu
Více informací na www.fortel-trebic.cz a fb.me/forteltrebic
Akce je podpořena Krajem Vysočina.
Petra Valová, projektový manažer

Změny v zákoně o provozu na pozemních komunikacích
V letošním roce se řidičů na našich silnicích mnoho změn týkat nebude. Pojďme si ale
připomenout ty nejzásadnější, které vešly v účinnost v loňském roce.
Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
dalších zákonů je v účinnosti od 20. února 2016.
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Změny obsažené v loňské novele se týkají všech účastníků silničního provozu, a proto
je nutné se s nimi seznámit.
Mezi nová ustanovení patří například i povinnost, kdy řidič nesmí
 ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty
Tímto je výslovně stanovena povinnost neohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní
komunikaci na přejezdu pro cyklisty. Jedná se o adekvátní doplnění povinností neohrozit
(popř. i neomezit) vztahujících na chodce přecházejícího pozemní komunikaci. I přes
existenci obecné povinnosti neohrozit život, zdraví a majetek ve staré úpravě zákona bylo
žádoucí zakotvit do povinností řidiče specifickou povinnost neohrozit cyklistu přejíždějícího
pozemní komunikaci. Úprava se vztahuje pouze na cyklistu, který se již nachází na přejezdu
pro cyklisty, nikoliv na cyklistu, který se k němu blíží (hodlá ho užít)!
Do povinností řidiče byly dále doplněny další specifické povinnosti týkající se stavu
vozidla. Předcházející zákonná úprava stanovovala obecnou povinnost, která se týkala
požadavků na výhled a rozhled řidiče. Jako konkretizace této povinnosti je nyní přímo
v zákoně stanoveno, že řidič nesmí
 řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují
výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran
Jedná se zejména o nečistoty, námrazu nebo sníh na předním a bočních sklech vozidla
a na zpětných zrcátcích.
Dále byla doplněna konkretizace obecné zásady neohrožování ostatních účastníků
silničního provozu prostřednictvím požadavku na odstranění potenciálně nebezpečných kusů
ledu z vozidla před jeho použitím. Nejedná se přitom o tenkou vrstvu ledu, popř. námrazu
na vozidle, ale o silnější vrstvu ledu, která by při odpadnutí mohla ohrozit ostatní účastníky
silničního provozu. Na rozdíl od sněhové vrstvy, která se na vozidle či nákladu může utvořit
poměrně snadno a rychle, bývá takováto vrstva ledu zpravidla důsledkem dlouhodobějšího
působení povětrnostních podmínek. Ustanovení zákona je pak formulováno takto:
 řidič nesmí řídit vozidlo, na němž (nebo na jehož nákladu) je led, který by
při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Při neočištění vozidla před jízdou a jeho užití v provozu bude toto jednání kvalifikováno
jako přestupek, za který může být řidiči uložena bloková pokuta do výše 2 000 korun.
Změny se dotkly i povinných dokladů, které musí mít řidič při řízení vozidla u sebe.
Z ustanovení tohoto paragrafu byla vyjmuta povinnost mít u sebe doklad prokazující
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního
předpisu. Tímto však řidič vozidla není zbaven povinnosti tento doklad vozit! Zákonodárci
pouze odstranili duplicitu této povinnosti, která byla zakotvena ve dvou zákonech, a to
v zákoně 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v zákoně č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů.
Nově doplněná povinnost platí pro řidiče, kteří mají vydaný průkaz profesní způsobilosti
a vykonávají činnost, při které je tato způsobilost nutná.
Tito řidiči musí mít u sebe:
 průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným
členským státem nebo Švýcarskou konfederací, to neplatí, mají-li záznam
o profesní způsobilosti v řidičském průkazu
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Přehled dokladů, které musí mít řidič motorového vozidla u sebe:
 řidičský průkaz,
 osvědčení o registraci vozidla,
 průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným
členským státem nebo Švýcarskou konfederací, to neplatí, má-li záznam
o profesní způsobilosti v řidičském průkazu,
 doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče, kteří podléhají povinným
zdravotním prohlídkám,
 doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla podle zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla.
Všechny tyto doklady je pak řidič povinen předložit na výzvu policisty, vojenského
policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole.
V tomto ustanovení také nastala změna oproti předchozí právní úpravě, podle které se
například celníkovi a strážníkovi obecní policie ve stejnokrojích předkládali pouze některé
z uvedených dokladů.
Novela zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích přinesla i další
důležité změny jako je například možnost zadržení osvědčení o registraci vozidla. Dle
současné právní úpravy, pokud policista zjistí při kontrole technického stavu vozidla
nebo jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečnou závadu,
která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo
jízdní soupravy na životní prostředí je oprávněn zadržet osvědčení o registraci vozidla
vykazujícího takovou závadu.
Od data své účinnosti v roce 2000 doznal zákon o provozu na pozemních komunikacích
mnoho změn a každý účastník provozu na pozemních komunikacích by se měl seznámit
s aktuálním zněním jeho ustanovení. V právu totiž stále platí latinské přísloví „Ignorantia
iuris non excusat“ tedy „Neznalost zákona neomlouvá“.
nprap. David Linhart, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
- oddělení tisku a prevence

Poděkování jemnickým hasičům
Chtěla bych touto cestou poděkovat jemnickým hasičům za jejich rychlý zásah dne
20. 3. 2017 v nočních hodinách v pečovatelském domě č.p. 129.
Eva Křivanová
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Malé zamyšlení nad opojností mocí
aneb komu zvoní hrana
„V tomto znamení zvítězíš!“ Tento nápis pod ohnivým křížem se podle legendy
zjevil na nebi římskému císaři Konstantinovi I. Velikému před bojem s Maxentiem
u Milvijského mostu v roce 312 n.l. Konstantin umístil obraz kříže na korouhev
a zvítězil. Jeho vítězství bylo přičítáno zásahu křesťanského boha a Konstantin proto
radikálně změnil náboženskou politiku říše ve prospěch dosud krutě pronásledovaného
křesťanství. V průběhu následujících několika staletí se křesťanství masově rozšířilo
a církev získala obrovskou moc. Dějiny středověku jsou charakteristické mj. tím, že
se moc světská (panovníci) a moc duchovní (papežové) dohadovali, kdo je vlastně
vládcem křesťanského světa (spor o tzv. supremaci).
Není žádných pochybností o tom, že církev vykonala ve svých dějinách hodně
dobrého. Tisíce kněží, jáhnů, ale i řádových sester a bratří vykonali ve jménu vznešených
ideálů lásky a milosrdenství nespočet dobrých skutků na polích kultury, vzdělanosti, ale
hlavně na poli zmírňování utrpení chudých a nemocných. Ovšem v každém dobru se
vyskytuje zárodek (čertovo kopýtko?) zla.
Nejlepším způsobem udržení moci je kontrola nad myšlením lidí. Nejinak postupovala
církev na začátku minulého milénia. Když začali někteří křesťané kverulovat nad vírou
(nebo byli ve sporu s dogmaty), pověřila církev řeholní řády benediktínů a dominikánů
jejím „správným“ výkladem. Toto „měkké“ opatření však nepomohlo, lidé kverulovali
dál. Přistoupilo se proto ke zřízení církevní inkvizice, tj. instituce, na níž zpravidla
pohlížíme jako na produkt temné stránky středověkého života. Došlo k němu na konci
12. století založením tzv. biskupské inkvizice (která se ale osvědčila málo), a proto
byla inkvizice profesionalizována založením tzv. papežské inkvizice. Postupem času
se rozhořely hranice, na kterých byly upáleny tisíce v drtivé většině nevinných lidí.
Mělo to něco společného s ideály lásky a božího milosrdenství? Jistěže nikoliv, ale
i tato zvěrstva se děla pod ideálem dobra - ideálem „spásy“ křesťanské duše. Cynik by
mohl dodat - přesně pod heslem: „My vám to dobro narveme do chřtánu, i kdybyste
měli chcípnout!“
Proč o tom píšu? Říká se, že kdo nezná svoje dějiny, je nucen si je prožít znovu.
K tomu se dá dodat - se všemi hrůzami. Lidé opakují stejné chyby, jsou v tomto směru
nepoučitelní a plyne to asi z podstaty člověčenství. Kdyby se totiž byli schopni poučit,
nemohlo dojít k masovému vraždění v předminulém a minulém století. A opět se tak
dělo ve jménu „vznešených“ ideálů - komunismu, rasové či národní čistoty. Ve Velké
francouzské revoluci se dokonce vraždilo pod ideály svobody, rovnosti a bratrství. Stojí
za povšimnutí, že mnozí nositelé těchto ideálů se stali jejich oběťmi. Revoluce totiž
mají ve zvyku „požírat své děti.“ Další cynik by mohl dodat: „Cesta do pekel bývá
dlážděná těmi nejlepšími úmysly.“
Lidská touha po poznání, touha po majetku a touha po moci ovlivňují podle mého
soudu rozhodujícím způsobem lidskou historii. První touha způsobuje technologický
pokrok, druhá hromadění majetku a třetí v drtivé většině případů způsobuje ve finále
utrpení lidí. Opojnost mocí je krásně popsána v díle slovenského spisovatele Ladislava
Mňačka „Jak chutná moc.“ Moc je opojná a kdo ji ochutnal, nechce se jí vzdát. A proto
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(tak, jak je výše uvedeno) potřebuje kontrolovat zejména myšlení lidí. Byl by v hlubokém
omylu ten, kdo by si myslel, že dnes máme demokracii, a tudíž k tomu nemůže docházet.
Může. Krásně to vyjádřil náš herec, spisovatel a tak trochu filozof Jan Werich: „Svět
nebyl nikdy jiný, než je dnes. Že v minulosti nebylo únosců aeroplánů, bylo jenom
proto, že nebylo aeroplánů. Nájemných vrahu však nebyl nikdy nedostatek.“ Kdo je
pozorný, vidí neklamné příznaky toho, že k tomu dojít může. Především je potřeba si
všímat „vznešených“ ideálů.
Dnes jsou to ideály evropanství, politické korektnosti a (světe div se) lidských práv,
ale i další ideály, které jsou nám vnucovány a ve jménu kterých přicházíme plíživým
způsobem o možnost svobodně rozhodovat o svém osudu a svobodně vyjadřovat své
názory. Ve jménu evropanství a politické korektnosti vznikají podivné neziskovky
a jiné organizace, které mají snahu nám určovat, co si máme myslet o tom, či
o onom. Také nám vykládají, že věci se nemají nazývat svými pravými jmény, nýbrž
„korektně.“
Vznikají dokonce tak obskurní vysokoškolské obory s názvem „Evropská studia“
apod. Že by to bylo podobné těm výše uvedeným „měkkým“ opatřením? Pod ideálem
lidských práv proudí do Evropy statisíce „uprchlíků“. V zájmu koho se tak děje, nevíme.
Nejrůznější aktivistické organizace typu Greenpeace nám vyhrožují pekelným ohněm
klimatických změn. Je s podivem, že ještě někde nevznikl úřad pro kontrolu myšlení
obyvatelstva.
Náš ministr vnitra však trošku přitvrdil. Na jeho ministerstvu vznikl kontroverzní
úřad se vznešeným názvem „Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám“, kritiky
označovaný jako „centrum pravdy.“ Má totiž mj. za úkol říkat nám, co si máme myslet
o tzv. dezinformacích na internetu. Je to ještě „měkké“ opatření, nebo už je to blíž
k výše uvedené biskupské inkvizici?
Snaha o kontrolu myšlení lidí v zájmu udržení moci se však děje i na lokální úrovni
prostřednictvím obecních časopisů, jež mají podle tiskového zákona mít „vyvážený“
obsah. Tzn., že by v nich neměly zaznívat jenom názory vedení obce, ale i názory
kritické, či opoziční. Píše o tom paní Michaela Černá v článku s názvem „Obecní
zpravodaje pod vlivem radnic“ v časopise „Obec & finance“, ze kterého si dovolím
citovat: „Většina obecních zpravodajů je propojena s vedením obce, tedy s jejím
politickým zastoupením. Statistika hovoří jednoznačně v neprospěch vyváženosti
obsahu.“ Kdo by si myslel, že u nás v Jemnici je to jinak, setrvával by v hlubokém
omylu. V poslední době je to čím dál horší.
Jaké plyne z toho všeho poučení? Lidé by si měli dávat pozor. Zejména na ty, kteří
si myslí, že jim nějaký „vznešený ideál“ dal právo na to, aby určovali způsob našeho
myšlení a chápání světa, ale zejména na ty, kteří mají snahu určovat, co můžeme číst,
či slyšet a co už nesmíme.
Spousta lidí si myslí, že se jich výše uvedené záležitosti netýkají. Těm bych chtěl
připomenout myšlenku anglického renesančního básníka Johna Donneho: „Smrtí
každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát,
komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“
Ing. Vincent Strebeľ
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Víte, že...
V poslední době se na řadě míst pořádají různé historické slavnosti, průvody atd. I občané
se zajímají o svůj původ, rodokmeny se staly středem zájmu. Stále více měst využívá těchto
slavností ke zvýšení cestovního ruchu, ukázat se veřejnosti, přilákat návštěvníky. Mnohdy
se zdůrazňuje, že slavnost je pořádána po desáté, dvacáté. Málo jich ale může doložit, že
historická slavnost trvá více jak 300 let jako v Jemnici.
Zásluhou několika lidí a za podpory města byl „Běh o barchan“ zařazen do seznamu
„Nehmotných statků tradiční lidové kultury České republiky“ a těch není mnoho. V první
řadě je třeba poděkovat místostarostovi Jemnice panu Ing. Petru Novotnému a JUDr. Petru
Vedrovi, kteří stáli za celým projektem, ale i ostatním. Snad bude iniciativa o zařazení
„Běhu o barchan“ pokračovat i do zapsání do seznamu UNESCO. Více o „Barchanu“ si
můžete přečíst v knize „Jemnická slavnost Barchan“, vydané v roce 2014, kam příspěvky
a fotografie vybrala a uspořádala kronikářka města Jemnice paní Jana Jánská.
Muzejní spolek a město Jemnice připravuje k 790. výročí (1227) výstavu o hradbách
v Jemnici. Podle Zdeňka Fialy, jeho knihy vydané v roce 1975 nazvané „Přemyslovské
Čechy - královská města v Čechách a na Moravě“ se Jemnice řadí na 6. místo, vlastně
na 4. místo, protože u Bruntálu a Znojma se podle autora nepodařilo přesně prokázat, že jde
o královské město (viz zadní strana JL).
Výstava v kulturním domě má na fotografiích a dalším materiálu ukázat hradby
v Jemnici, doložit, že není tak mnoho měst, kde jsou hradby tak zachovalé. Ukázat, že
původní opevnění je prakticky zachováno zásluhou o jejich dlouholetou péči. Takových
měst je asi málo! Výstava má doložit na fotografiích hradby v minulosti, jejich opravy
a současný stav.
A tak až po zhlédnutí připravované výstavy se můžete (jen pěšky - bez aut) vydat cestou
od zámku - Zahrádek, kolem bašty, Malé branky, po Horních valech až k Velké bráně
a Husově ulici po stopách dávné minulosti Jemnice. Zároveň posoudit změny, které se staly
- opravené domy, cesty... Můžete si udělat procházku se svými dětmi, ukázat jim, v jakém
městě žijí. Že se nemusí za naše město stydět, jen snad na některých místech za nápisy
nastříkané spreji.
Vladimír Hrbek

Tragická smrt člena hraběcí rodiny z Jemnice
Letos v březnu uplynulo 140 roků od narození a 117 od smrti markraběte Karla
Pallaviciniho, člena hraběcí rodiny v Jemnici. Okolnosti jeho smrti, alespoň mně, nejsou
dostatečně známy. Měl to být důsledek pádu z koně. To je snad pravdivé a také i to, že
ve francouzském Mentonu. Avšak podle data na úmrtním listu 15. leden 1900 jsem
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na pochybách, jak se to vlastně stalo. Jedna z verzí je, že to bylo při jezdeckých závodech
- ale v lednu? Druhá, že to bylo při honu na lišku, to se mi zdá už pravděpodobnější. Úmrtí
tak mladého člověka je obrovská tragédie, to je nesporné.
Jeho matka – paní hraběnka nechala postavit dům pro dobročinné účely (tento stával
v ulici Palackého, na místě dnešního bytového domu č. 573). Měl symbolizovat svým
ušlechtilým posláním (péče o chudé děti a školka) prosbu za spásu jeho duše. Stejně jako
modlitba uvedená na smutečním oznámení. U vstupní brány na sloupech byly sochy dvou
andělů, stejně jako na střeše vyskládané tašky ve tvaru monstrance, podtrhují bohulibý účel
budovy. Podle nepotvrzených zpráv je autorem soch sochař Ignác Weirich.
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Později byla v budově zřízena hospodářská škola, a byla též využívána pro jiné účely.
Podle informace jež zemřelého – pamětníka mého otce, byly sochy andělů přemístěny
v období I. republiky ke vchodu na místní hřbitov. Kopii barevné okénkové pohlednice
budovy ze svojí sbírky, kde jsou detaily, o kterých píši, jsem poskytl už v minulosti již
jinému autorovi. Ten ji zveřejnil v příspěvku JL č.2 2013.
K dnešnímu příspěvku přikládám kopii pohlednice hospodářské školy z roku 1926
(sochy už na původním místě nejsou) a smutečního oznámení z mojí sbírky.
František Železný

Edmund Küttler. Polozapomenutý rodák
Jemnice se může pochlubit mnoha rozličnými osobnostmi, které zanechaly výrazný
otisk v kultuře, historii nebo vědě. Jedním z nich byl i Edmund Küttler, etnolog, orientalista,
muzejník a vysokoškolský pedagog.
Edmund Küttler se narodil v roce 1884 v Jemnici do smíšené česko-německé rodiny.
Otec, moravský Němec, sloužil ve městě jako četník, zatímco matka pocházela z mlýna
v Podolí. Küttlerovi se záhy přestěhovali k Brnu, kde začal malý Edmund navštěvovat
obecnou školu. Po maturitě v Brně odešel studovat na vídeňskou univerzitu orientalistiku
a etnologii. S doktorátem „v kapse“ se Küttler vydal ještě na univerzitu do Berlína, aby
si prohloubil znalost indologie a etnologie. Nezůstal pouze u teorie – ještě před první
světovou válkou se účastnil dvou vědeckých expedic na jižní Kavkaz. V druhé polovině
20. let se stal zaměstnancem Moravského zemského muzea a začal vyučovat na brněnské
Masarykově univerzitě turečtinu a novoperštinu. Tomu se nelze ani divit, když uvážíme,
že vedle odborných znalostí a zkušeností Küttler bravurně ovládal nejen rodnou němčinu
a češtinu, ale i francouzštinu, angličtinu, turečtinu, perštinu a hindštinu (částečně i ruštinu
a polštinu).
Koncem 30. let, kdy se vyhrotily střety českého národa s německou menšinou, udržoval
Küttler velmi dobré vztahy s českými kolegy v muzeu a na univerzitě. Takový pevný postoj
si udržel i po německé okupaci Moravy a Čech v březnu 1939. V polovině druhé světové
války byl nakonec Küttler pověřen řízením Moravského zemského muzea až do 2. května
1945, kdy své pravomoci předal do českých rukou. I když našel zastání u českých kolegů
z muzea za své příkladné pročeské chování v době války, musel opustit Československo.
Usadil se i s rodinou ve Vídni, kde v roce 1964 zemřel. V Brně po něm zůstala pouze
rozsáhlá knihovna a sbírka muzejních předmětů.
Jemnický rodák Edmund Küttler patřil bezesporu mezi vědeckou elitu Československa,
jeho život ovšem osudově zkřížily velké dějiny. Příznačně to charakterizoval jeho polský
kolega Kowalski v roce 1937: „Celým jeho neštěstím je to, že hranice mezi dvěma národy,
českým a německým, mu prochází srdcem: nenáleží úplně ani k jedné, ani k druhé národnosti
a je příliš poctivý na to, aby cokoli předstíral a vytvářel zdání, že je to jinak.“
Petr Beránek (Muzeum Vysočiny Třebíč)
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U borovice - 2. část
Jan v té době také pobýval na Bítově. Nebyl však řadový voják, ale sloužil
v oddíle, který sloužil k ochraně výše zmíněného plukovníka. Společně prošli řadou
zemí a zúčastnili se několika bitev. A štěstí zatím při nich stálo a každou bitvu přežili.
Švédové nebyli v kraji sami. Svá ležení tu měli také císařští a mezi oběma stranami
často docházelo ke krvavým potyčkám. Nikdy předem ale nebylo jasné, kdo v nich
zvítězí. Jednoho dne plukovník se svým doprovodem projížděl nedaleko Jemnice.
Na silnici kousek od vsi Menhartice byli ze zálohy napadeni císařskými, kteří byli
ukryti v nedalekém opuštěném lomu, a co do počtu měli několikanásobnou přesilu.
Potyčka netrvala dlouho a švédští vojáci, včetně plukovníka, leželi na zemi v kalužích
krvi. A s nimi tam také ležela řada císařských vojáků. Vítězové posbírali zbraně, padlým
sebrali výzbroj a oblečení, pochytali koně a odjeli. Své mrtvé druhy, pobité i těžce
zraněné švédské vojáky nechali na pospas svému osudu a divoké zvěři.
Potyčku z povzdálí sledoval sedlák z nedaleké vsi Menhartice, který tam pracoval
na poli. Nenechal si to pro sebe a zvěst o krvavé řeži se rychle šířila po okolí. Donesla se
ke sluchu vrchnostenských úředníků i radních města Jemnice. Sešli se a radili, co mají
udělat. Rozhodli, že v zájmu udržení dobrých vztahů se Švédy i v budoucnu nechají
mrtvé švédské vojáky pohřbít.
V té době byl rychtářem vysloužilý voják z války s Turky Lukáš Uher. Při jedné
z bitev zachránil život svému veliteli, majiteli jemnického panství, a ten si ho
po skončení vojny vzal s sebou a ustanovil ho dědičným rychtářem. Jemu uložili, aby
si vybral spolehlivé pomocníky, mrtvé pohřbili, a hlavně aby o tom s nikým nemluvili,
protože nechtěli mít problémy se Švédy, ale ani s císařskými. Když přišli na místo, kde
ke krvavé řeži došlo, zjistili, že tam nejsou jen mrtví, ale i těžce raněný voják. Rychtář
stál před rozhodnutím, co udělat. Měl možnost dát mu ránu z milosti a pohřbít ho
s ostatními, nebo ošetřit a čekat zda se uzdraví či svým zraněním podlehne. U bývalého
vojáka zvítězila druhá možnost. Tím raněným byl švédský voják a později i náš předek
Jan Kačenka.
Město Jemnice mělo v té době špitál sv. Alžběty na předměstí Podolí. Tam byl
zraněný Jan převezen. Péče o nemocné ve špitálu spočívala v poskytnutí útulku
a stravy, v ošetření a obvázání ran, podávání desinfekčních a utišujících prostředků,
nebo pouštění žilou. Ti, kteří špitál spravovali a chudým a nemocným věnovali péči,
se nazývali špitální mniši. Neměli však zkušenosti s ošetřováním zranění způsobených
střelnou, sečnou nebo bodnou zbraní. Ty měl rychtář Uher, protože se za své dlouholeté
vojenské služby mnohému přiučil od felčarů, kteří za válek pečovali o zraněné vojáky;
felčaři nebyli lékaři a lékařskému řemeslu se až vyučili na bojišti. Proto nyní chodil
do špitálu a těžce zraněného Jana léčil. Jemu náš první známý prapředek vděčil
za záchranu života.
Špitálním mnichům při ošetřování vypomáhaly ošetřovatelky, zpravidla ženy nebo
dcery měšťanů. Později vypomáhaly i dcery nebo manželky sedláků z Podolí. Rychtář
je poučil, co mají v případě Jana dělat, kdy a jak mu dávat pití a jídlo. Trvalo řadu týdnů,
než se Jan uzdravil natolik, že se mohl sám najíst a ještě déle, než byl schopný chodit.
To už Švédové na Bítově nebyli. Zranění na něm nezanechala žádné vážné následky.
Za dobu ošetřování Jan pochytil také několik slov a dokázal se z části domluvit. Rychtář
a Jan, oba vysloužilí vojáci, si měli o čem povídat, když se ve špitálu, ale i později
po vyléčení, sešli.
František Kačenka
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Kulturní přehled
1. 5. 2017
		
		

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

5. 5. 2017
20.15 hodin

Velkoplošná projekce - MS v ledním hokeji (ČR:CAN)
- Restaurace U Sv. Víta
- pořadatel Restaurace U Sv. Víta, www.krocanda.cz

6. 5. 2017
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt

12. 5. 2017

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

17.00 hodin

12. 5. 2017
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
13. 5. – 26. 5.

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

13. 5. 2017
9.00-16.00
		
		

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

13. 5. 2017
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Matty
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14. 5. 2017
15.00 hodin

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

14. 5. 2017
13.00 hodin

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

16. 5. 2017

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

20. 5. 2017
8.00 hodin
		
		

Dětské rybářské závody
- Nový rybník (směr Dačice)
- závodů se mohou zúčastnit děti do 15 let
- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice, www.mrs.jemnice.cz

20. 5. 2017
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Zavik

21. 5. 2017

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

		
		
21. 5. 2017
13.00 hodin

Jarní recyklace
- tvořivé dílny pro celou rodinu, zdarma
- Literární osvěžovna Jemnice

23. 5. 2017

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

27. 5. 2017
15.00 hodin

Den dětí v Jemnici
- pořadatel spolek Mladí za rozvoj Jemnice

27. 5. 2017
		

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, …
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- informace a propozice na stránkách www.mtb-jemnice.cz
nebo www.facebook.com/mtb.jemnice
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.
27. 5. 2017
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt

30. 5. 2017

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

3. 6. 2017
		
		

Jízda výletního vlaku – Dětský den
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

3. 6. 2017
		
		

Večerníčkův pohádkový les
- vstup do lesa od KD v Panenské, více na www.pohadkovyles.jemnice.cz
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.

4. 6. 2017
12.30 – 13.00
		
		
		

Dětské rybářské závody - spodní nádrž v Panenské
- prezence, není potřeba rybářský lístek
- startovné zdarma, pro všechny účastníky připraveny odměny
- více na www.pohadkovyles.jemnice.cz
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.

9. 6. 2017

Noc kostelů
- otevřen kostel sv. Jakuba (18.00 - 19.00), sv. Stanislava (20.00 - 21.00)
a sv. Víta (22.00 - 23.00)
- pořadatel Římskokatolická farnost Jemnice

16. - 19. 6. 2017 Historická slavnost Barchan
16. - 17. 6. 2017
		
		
		
		
		
		
		
		

Jízda výletního vlaku - Barchan
16. 6. 2017
odjezd z MB - 18:05
odjezd z Jemnice - 16:50, 20:30
17. 6. 2017
odjezd z MB - 10:05, 14:05, 18:05, 22:00
odjezd z Jemnice - 12:50, 16:50, 20:30, 23:30
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

24. 6. 2017
8.00 hodin
		

JEMAVATE CUP – nohejbalový turnaj
- sokolovna Jemnice
- pořadatel Aleš Jedlička, tel: 608 823 127
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Zájezd na muzikál
20. 5. 2017 - Mefisto – divadlo Hybernia
Cena zájezdu je 659,- Kč. V ceně je vstupenka na představení (řada 8-12) a doprava
z Jemnice do Prahy a zpět.
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).

Barchan 2017 - informace pro účinkující
Informace pro účinkující v průvodech budou zveřejňovány na FB stránce Městská
knihovna Jemnice a na FB Barchaníci Jemnice. Všechny informace najdete také zveřejněny
na dveřích vstupního vestibulu knihovny, nebo na nástěnce v Turistickém informačním
centru.
odbor kultury

Informace z městské knihovny

Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku Vás nepozveme na žádnou konkrétní akci do knihovny, ale nabídneme
Vám několik zajímavých informací a čísel. Ze všech stran slyšíme alarmující zprávy
o snižujícím se počtu čtenářů v knihovnách. Samozřejmě, že ani naše knihovna není
výjímkou, ale potěšující zpráva je, že průměrný počet výpůjček na jednoho čtenáře (4,5
knihy) se za poslední 5 let téměř nezměnil – takže ti, kteří knihovně zůstávají věrni, čtou
stále stejné množství knih. Ale knihovna neslouží jen čtenářům a výpůjčkám knih – určitě
je i místem schůzek a setkávání, místem odpočinku a místem pro získání nových informací
– v loňském roce jsme nabídli návštěvníkům 28 vzdělávacích a zábavných akcí, kterých se
zúčastnilo více než 600 návštěvníků. A poslední číslo, které Vám nabídneme? Je to celkový
počet knih, které najdete k volnému výběru na našich regálech – 30 737 titulů – a věříme,
že i Vy si mezi nimi vyberete správnou knihu podle svého vkusu.
Z nových knih:
Šichtařová Markéta – Citlivá kuchyně aneb štíhle, zdravě, bez alergie... : kniha není
žádná dieta, je to vaření bez chemie, bez nejčastějších alergenů a bezlepkově. Recepty.
Stehlík Michal – Babické vraždy 1951: kniha podrobně mapuje situaci na Vysočině mezi
únorem a srpnem 1951, zejména činnost Ladislava Malého a postupy Státní bezpečnosti.
Neduha Jaroslav Jeroným – Životaběh: o svém kostrbatém životě vypráví výtvarník,
textař, písničkář, zakladatel kapely Extempore.
Neradová Jitka - Doskočiště Protektorát: dramatické osudy parašutistů a českých
odbojářů. Dramaticky převyprávěné příběhy, které se snaží oživit dojmy a prožitky všech
hrdinů, kteří už nám je sami nikdy neřeknou.
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Zibura Ladislav - 40 dní pěšky do Jeruzaléma: dvaadvacetiletý Ladislav Zibura v létě
sbalil svůj život do 12 kilogramů, hodil batoh na záda a vypravil se pěšky do Jeruzaléma.
Bez mapy a orientačního smyslu ušel 1400 kilometrů.
Pracovnice knihovny

Velikonoční výstava - poděkování
Začátkem měsíce dubna jste mohli ve vestibulu kulturního domu zhlédnout tradiční
velikonoční výstavu. O její přípravu se tak jako každý rok postaral Svaz tělesně postižených
v Jemnici. Jeho členové zajišťovali nejen přípravu a dozor na celé výstavě, ale zároveň
vystavovali i své výrobky, které tvoří při společných setkáních. Mimo toho nám své výrobky
zapůjčily i další organizace: Stacionář Úsměv v Třebíči, Mateřská škola v Jemnici, Dětský
domov Jemnice a jemničtí spoluobčané. Závěrem nám dovolte ještě jednou poděkovat
za obětavou práci STP v Jemnici a všem ostatním za zapůjčení výrobků.
Odbor kultury

Velikonoční příběh v Jemnickém muzeu

Dne 11. a 12. 4. 2017 v Muzeu v Jemnici proběhl Velikonoční program pro MŠ
a 1. stupeň ZŠ. Akce se zúčastnily všechny třídy z MŠ (Včeličky, Míčci, Koťata, Sluníčka
a Skřivánci) a třídy 1. A a 1. B i děti z minijeslí.
S dětmi jsme si povídali o Pašijovém týdnu a pak si každé dítě vyrobilo velikonoční
výrobek. V odpoledních hodinách byly pro rodiče s dětmi připraveny Velikonoční dílničky.
Děti byly šikovné a domů si odnesly své výtvory, které se jim velice podařily. Také
byla možnost navštívit muzejní expozice a výstavy zdarma. Akce se zúčastnilo 178 dětí
i dospělých. Děkuji všem za jejich účast a těším se na další shledání.
Jana Nápravníková
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O Velikonoční příběh byl velký zájem.

S tvojí dcerou ne!
Jemničtí ochotníci z N.K.N. opět diváky nezklamali. Všichni herci pod vedením
režisérky Vendulky Malotínové předvedli vynikající veselohru. Odměnou jim byl potlesk
a smích diváků a 2 x zcela vyprodaný sál kulturního domu. A to se v Jemnici jen tak někomu
nepodaří. Ti, co sehnali vstupenky, se určitě dobře pobavili, ale zůstalo mnoho zájemců,
kteří se ptají, kdy se bude hra „S tvojí dcerou ne!“ opakovat.
Za všechny spokojené diváky cítím potřebu celému souboru poděkovat. Vždyť
za takovým úspěchem se skrývá mnoho hodin práce. Herci začali novou hru nacvičovat
už v podzimních měsících. Na čtené zkoušky se scházeli každý týden v podolské hospodě
a později si museli zvykat na jeviště v kulturním domě. Jak se přiblížilo datum premiéry,
zkoušeli i několikrát týdně. Zvláště musíme ocenit obětavost režisérky paní Malotínové,
která je duší celého souboru.
A co čeká členy divadelního souboru v dalších dnech? Sláva jemnických ochotníků se
roznesla po celém kraji, a tak budou mít i v dalších měsících nabitý program. V Moravských
Budějovicích, Ctidružicích a ve Starém Hobzí už mají domluvené termíny. V jednání jsou
Třebelovice, Dešná, Dešov, Slavonice a Budeč.
Přejeme jemnickým ochotníkům hodně spokojených diváků a těšíme se na další
představení.
Jana Jánská
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Maminkám k svátku
Jeden den – není to žalostně málo
za vše, co dítěti nezištně dalo
matčino srdce? Kdo spočítat stačí,
co nocí probděla v úzkostech a pláči?
Každý den matka by slavit se měla
pro život, jejž dala ze svého těla,
pro krásu, kterou nám v dětství dala,
pro ráj, jejž uměla vykouzlit z mála,
za vše, co dovedla s láskou vždy dávat,
snažme se denně hold díku jí vzdávat.
Opsáno z časopisu z JL rok 2002, Marie Čurdová

Maminkám k svátku
Maminku od dětí
nezmění století,
ať malé či dospělé
vždy jsou to zlatíčka,
co vejdou se své mámě
do jejího srdíčka.
To nejkrásnější slůvko
na světě, co nám bylo dáno,
je přece slovíčko maminko, mámo.
Maminka má, maminka tvá
je náš anděl strážný,
vždy když máme tajné přání
můžeme přijít za ní.
Vy naše maminky zlaté
vy jste tak šťastné, že nás máte,
lásku vám láskou oplatíme
ani za nic vás neztratíme.
Jednou zůstanou nám jen krásné vzpomínky,
mnoho díků za všechno –
to byly naše maminky.
Marie Prknová, členka klubu ZTP
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Blahopřání
Dne 23. května 2017
oslaví 70. narozeniny
pan Jaroslav Svoboda z Louky
K tomuto významnému životnímu jubileu mu přeje
pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti
manželka Božena, syn Jaroslav, Zdeněk a dcera Božena
s rodinami

Vzpomínka

Žije dál v srdcích těch,
kteří ho měli rádi

Dne 28. 5. 2017 uplyne
5 smutných let,
kdy nás navždy opustil
pan Augustin Procházka z Jemnice
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Vlasta, syn Vlastimil
a dcera Ilona s rodinami

Vzpomínka

Kytičku kvítků chceme Ti dát
a potom tiše vzpomínat

Dne 15. května 2017 uplyne 9 smutných let,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Josef ELLINGER z Jemnice
S láskou a úctou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manželka Jindřiška
a tři děti s rodinami
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Vzpomínka
Dne 23. května si připomeneme
40. výročí radotické tragédie,
při které zahynuli
pan Antonín Tobolka a pan František Horký
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Tobolkova a Horká

Českomoravská myslivecká jednota
Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
Střelecká sekce Dačice
Město Dačice
pořádají

Střeleckou soutěž družstev v brokovém víceboji
pod záštitou starosty Města Dačice

2017 - XIII. ročník

Střelnice Dačice – Zahrádecký les
6. května 2017 od 10.00 hodin
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Časový pořad soutěže:
9:00 – 10:00
registrace družstev, prodej položek, kontrola dokladů
10:00 – 10.10
slavnostní zahájení
10:20 – 14.00
střelby disciplín LB; LK; Z+T
14:15		
vyhlášení výsledků, předání cen
Podmínky soutěže:
- Závazná přihláška a registrace družstva bude na střelnici do 9:45 hod.
- Doklad o pojištění, platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Cena položky pro tříčlenné družstvo členů ČMMJ = 1.500 Kč
Organizační výbor:
ředitel: 			
Bohuslav Ferdan
hlavní rozhodčí: 		
Jan Láník st.
rozhodčí: 		
Jan Láník st.; Jan Láník ml.; Karel Štibich; Navrátil M.
			
Miroslav Ferdan; Ladislav Říha; Bohuslav Ferdan
jednatel: 		
Milan Navrátil
zbrojíř: 			
Petr Novák
lékař: 			
MUDr. Ivana Kelblerová
Propozice soutěže a organizace:
Závod je vypsán na 60 terčů pro každého střelce: 20 lovecká baterie; 20 zajíc s terči;
20 lovecké kolo
• Střílí se za každého počasí dle střeleckého řádu ČMMJ z roku 2006 a jeho
doplňků a technických pravidel ISSF.
• Maximální povolená velikost broku je do 2,5 mm, maximální povolená gramáž
je 28 g. V případě zjištění nepovoleného střeliva odstupuje střelec z položky
s výsledkem 0.
• Při shodnosti celkového počtu zásahů bude o 1. místo proveden rozstřel,
v disciplíně zajíc s terči – střílí celé družstvo, každý člen družstva 10 terčů.
•
O dalším pořadí rozhoduje lepší výsledek na položce Z+T.
• Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i ochrana očí.
• Po celou dobu soutěže zajištěno občerstvení. Parkování vozidel v okolí areálu
střelnice.
Závod je dotován hodnotnými cenami.
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese v Dačicích se těší členové střeleckého klubu
Dačice, OMS ČMMJ J. Hradec a Město Dačice.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

Výsledky volejbalového turnaje ve smíšených deblech
Volejbalového turnaje se zúčastnilo 10 dvojic. Turnaj se hrál ve 2 skupinách, první
a druzí ze skupiny hráli o celkové 1. – 4. místo, ostatní systémem každý s každým o 5. – 10.
místo. Hrálo se na dva hrané sety do 15. Turnaj měl vysokou sportovní úroveň podpořenou
účastí extraligového hráče Brna.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Iveta Mocharová- Marek Perry
Veronika Chromá – Ondřej Kovář
Ilona Marková – Radek Svítil
Martina Chmelíčková – Martin Hopian
Katka Kovářová – Marek Šprincl
Sára Šestáková – Ivan Chvojka
Lucie Horká – Martin Švanda
Katka Krajíčková – Radek Tesař
Kamila Kinclová – Pavel Kincl
Bára Švambergová – František Kuchař

Ivan Chvojka

Kulturní kalendář
Mladoňovice
6. 5. 2017
7. 5. 2017
2. 6. 2017
		
10. 6. 2017
11. 6. 2017
25. 6. 2017
		

Školní akademie žáků ZŠ, KD Mladoňovice od 14.00 hodin
Slavnostní otevření požární zbrojnice
Den dětí - soutěže a disciplíny s motivy pohádek
- areál Chobot od 16.00 hodin
Taneční zábava - Genetic, areál Chobot od 20.00 hodin
Soutěž v PÚ mladých hasičů, areál Chobot od 13.00 hodin
Střelecká soutěž „O putovní pohár Barchanu“
- střelnice MS od 9.00 hodin

Třebětice
7. 5. 2017
3. 6. 2017
10. 6. 2017
24. 6. 2017

Lampionový průvod s kladením věnce - od 20.30 hodin
Taneční zábava - Motákaréna od 20.00 hodin
VII. ročník rockového festivalu Motákfest - více na www.motakfest.cz
Dokopná - Motákaréna

Panenská
1. 5. 2017
7. 5. 2017
27. 5. 2017
3. 6. 2017
4. 6. 2017
25. 6. 2017

Stavění máje
Okrsková soutěž, výročí 70 let sboru SDH Panenská
MTB Jemnice „O putovní pohár Barchanu“ - závody horských kol
Večerníčkův pohádkový les
Dětské rybářské závody
17. ročník Hasičské pohárové soutěže SDH Panenská
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Uherčice
20. 5. 2017

Turnaj v malé kopané

Pálovice
20. 5. 2017
27. 5. 2017

Pouťová zábava od 20.00 hodin
Dětský den

Kostníky
13. 5. 2017
27. 5. 2017

Dětské rybářské závody
Memoriál J. Šálka - soutěž mladých hasičů

Menhartice
10. 6. 2017
23. 6. 2017

Den dětí
Pouťová zábava

Police
3. 5. 2017
		
6. 5. 2017
		
7. 5. 2017
		
13. 5. 2017
		
17. 6. 2017
		
28. 6. 2017

Kurz pro veřejnost
- výroba drátkovaných dekorací
Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava
- začátek v 8.30 hodin
Rybářské závody pro děti, rybník Doubrava
- začátek v 8.30 hodin
120. výročí od založení SDH Police, okrsková soutěž,
- sportovní areál od 13.00 hodin
Slavnostní otevření zámku
a muzea Air Maršála RAF Karla Janouška
Přijetí nejlepších žáků školy starostou obce v obřadní síni

Vratěnín
1. 5. 2017

1. Máj retro

Rácovice
24. 6. 2017
		

Turnaj v malé kopané o pohár obce Rácovice
- 10.00 hodin
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Radotice
Odměna, za co?
Odměna za dobře vykonanou práci, jak by se dalo v civilizovaném světě předpokládat,
představuje něco, co reprezentuje stát navenek. My jako stát, máme v této věci hluboké
„manko,“ které se znásobuje ozvěnami jak v lese Řáholci. Proč? To se snaží odhalit
mnohé diskusní pořady, které ve většině vyznívají chaoticky, hlučně, což vyplývá ze
skladby diskutujících stran, tento stav „zaviňující - (podnikatelské), versus strádající
- (zaměstnanecké).“ Tu a tam se objeví v diskusi světlé místo, které cosi objasní a vynese
na povrch ještě dalšího činitele tento stav „ovlivňující.“
Vraťme se trochu do historie, dvacet pět let nás k takovému označení již opravňuje.
Aktéři změn tehdy operovali s tím, že potenciál, který vlastníme, nás opravňuje usilovat
o to, že do dvaceti let jsme schopni dohnat deficit, který vůči západu máme. Neopomněli
tato prohlášení podepřít požadavkem utahování si opasků (vedení nás ke skromnosti)
na této cestě. Jejich úroveň, jak se jevilo, byla kvalifikována a nezpochybnitelná, jen si tak
trochu dláždili chodníček, po kterém by snadněji bez velkých překážek postupovali. Bylo
by naivní a hloupé myslet si, že opomenuli kalkulovat s tím, že tento západ ve svém tempu
nepoleví a navíc (jak se ukázalo), získal mnoho, i z nás.
Podivné na tom všem je, že potenciál, který nás měl povznést, byl paralyzován, a tímto
jim postoupen. Spekulovat se dá o tom, jestli úmyslně, aby rychlost s kterou se holedbali,
svými fantasmagoriemi nebyla brzděna, či pro neschopnost. Výsledkem toho všeho je,
že po dvaceti pěti letech jsme (bez nadsázky) „odzbrojeni“ víc, než největší pesimista
předpokládal. Zátěží, s tímto hendikepem, tak převážná část mnoha milionů zaměstnanců
pomalu ztrácí naději, že se něco podstatného v této věci změní.
Stali jsme se „banánovou republikou“ bez banánů. Jsme na úrovni balkánských zemí,
kterým jsme kdysi byli vzorem, jakousi výspou socialistického společenství, která měla
nejblíže k podmínkám západu. Předstihli nás již i naši nejbližší sousedé směrem na východ.
Německý občan si za stejnou práci, nebo podobnou, vydělá za rok, jeden milion sto tisíc
korun a Čech tři sta čtyřicet pět tisíc. To, že jsme pod rouškou obav před nezaměstnaností
zahodili naše možnosti s někým soupeřit, nám nasadilo obojek přisluhovačů ve stylu práce
dones, podrž, přidrž, odvez, přitáhni, a když nechceš, tak táhni. Nestane-li se zázrak, je toto
jařmo pro nás na dlouhou řadu let. Velký otazník se ještě vznáší nad tím, jsme-li takového
obratu vůbec schopni a ochotni?
Dvacet pět let je příliš dlouhá doba opředená pohodlím a pověstnou českou povahou
(sehnat si, přivydělat, přikrást) nechat si zaběhanou idylku narušit pro nějaký ten milion
nespokojenců. Zavádějící je volání politiků po tom, že musíme začít s výrobky větší
přidané hodnoty, nikoliv být jen montovnou za mzdu. Pro koho, kdo nás s nimi pustí na trh,
když našimi odběrateli jsou ve většině ti, co nás pro nízké mzdy jako montovnu využívají?
Můžete namítnout, že názor, který představuje steskem po době minulé. Nejde o stesk, ale
o vztek nad tím, jak lacino jsme zahodili možnosti vydobyté nám škodováky, kladeňáky,
tatrováky, zbrojaři, vítkováky, zemědělci a jejich bohatě rozvinutými odnožemi. Viníkem
je především naše vypočítavost, chytráctví a pohodlí. Jak významné to bylo dědictví jsem
osobně spatřil, kdy jako voják základní služby jsem se zúčastnil spojeneckého cvičení
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na Ukrajině a při projíždění nádražím ve Lvově byl na ocelové konstrukci stavby odlitek
rozměrné tabulky s názvem zhotovitele „WITKOVICE - MORAVA.“ Další poznatek se
pak se týkal propagace minulého režimu, kdy v zájmu ideologie bylo změněno označení
světoznámých výrobků Škody Plzeň. Tradiční označení „okřídleným šípem“ bylo
nahrazeno písmeny „ZVIL.“ Byla to zkratka (Závodů Vladimíra Iljiče Lenina, na které byla
škodovka přejmenovaná). Toto označení výrobků v krátké době opět vystřídal okřídlený
škodovácký šíp, neboť nastal úbytek zákazníků tradičně osvědčeného zboží. Režimem
nebyla upřednostněna ideologie, poněvadž se zjistilo, že té se nikdo nenají.
Tak zodpovědně jsme se, bohužel, k společenství při porevolučních změnách nechovali,
zvítězilo prohlašování, že každý se o sebe musí postarat sám, ideologie byla prioritou.
Záhy se zjistilo, že pominula možnost těm potřebným někde začít a starat se, ne všichni
mají schopnost stát se podnikateli. Nějak se však začít muselo. Jako houby po dešti rostly
aktivity do té doby nepoznané. Poradenské služby a účetnictví, především daňové, pro
svoji složitost nebylo v silách zvládat živnostníky. Agentury bezpečnostní, zprostředkující
zaměstnání, kterých je u nás dvě tisícovky (v Německu sedmnáct), zdravotních pojišťoven
dvě desítky, poskytovatelé půjček a mnohé jiné. Zimní lyžařská střediska vlastní více
sněžných děl co zbývající Evropa a minipivovary, dříve výsada špičkových hotelů, se dnes
rozrůstají k tisícovce. Tok zdrojů do státního rozpočtu sestává z tisíců praménků, z nichž
mnoho je často neprůchodných. Nedivme se, že finanční úřady jsou dokopány, nahlížet
i hokynářům do kutění, aby toho nešlo bokem víc, než je únosné. Toto vymetání šuflat se
jeví jako předzvěst brzkého omezení některých štědrostí v sociálních službách. Na závěr
jednoho z pořadů o této tíži požádala moderátorka pořadu hosta (na úrovni), aby řekl
posluchačům, jaký vývoj se očekává do budoucna v období dvaceti let. Odpověď byla jistě
pro většinu posluchačů velkým zklamáním, až obavou. Mávl rukou nad hlavou a prohodil:
„ Kdo ví, co za dvacet let bude.“ Negativum, které z tohoto gesta a výroku vyplynulo, si lze
přeložit do mnoha podob, zejména když víme, že tito lidé mají na vývoj v této zemi nemalý
vliv. A teď, jak z toho ven?
Blahopřejeme jubilantům:
Nováková Františka 84 roků 		
Lukšová Marta
82 roků

Lišková Ludmila
Slabá Božena

70 roků
78 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 15. května 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@mestojemnice.cz nebo donést v elektronické podobě do Turistického informačního
centra Jemnice.
Bc. Zdeněk Hopian
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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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Obecní úřad Mladoňovice
a Sbor dobrovolných hasičů Mladoňovice
Vás zvou na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE,

které se koná 7. května 2017.
PROGRAM:

13.00 hod.
14.00 hod.

Slavnostní mše svatá u zbrojnice
Svěcení požární zbrojnice a předání k užívání
Koncert dechové hudby Dubňanka

Občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí.
Na slavnost Vás srdečně zve zastupitelstvo Mladoňovic.
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