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Cesty
Je cesta k cíli,
je cesta návratu,
někde se setkají,
někde se kříží.
Jsou cesty před námi,
které nás tíží.
Cesty jsou nehybné,
umí jen stát,
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ihned se dát.
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nechat se vést.
Milan Růžička
červenec - srpen 2017 / Jemnické listy / 3

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
na úvod tohoto prázdninového dvojčísla Jemnických listů se musím zmínit o nejvýznamnější
události, a tou je bezesporu slavnost Barchan. Podle mého názoru a zaznamenaných
ohlasů můžeme být spokojeni. Současná podoba a organizace celého průběhu nepostrádá
určitou logiku historické scény. Rovněž kostýmy krále, královny, halapartníků a dalších
postav jsou vkusné a vcelku zapadají do doby krále Jana. Chci tím naznačit, že průběh této
části Barchanu není třeba zásadně měnit. Příznivě to bylo hodnoceno i našimi oficiálními
hosty. Byli to lidé, kteří mají ke kultuře a lidovým tradicím co říci. Pozvání ze strany
města totiž přijali paní Mgr. Věra Skopová z Ministerstva kultury, paní Jana Fišerová,
radní pro kulturu Kraje Vysočina a PhDr. Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové
kultury. Stejně jako dřívější oficiální hosté, tak i oni velmi oceňovali fakt, že celý scénář
i vlastní průběh historického obrazu a průvodu je dílem místních dobrovolníků. Náleží
jim za to uznání a upřímně jim za to děkuji. Dělají městu obrovskou reklamu a díky jim
je naše slavnost vysoce hodnocena i v očích odborné veřejnosti. Myslím, že během
tohoto víkendu si každý návštěvník i jemnický občan našel to, co ho zajímalo. To, že
není zpoplatněn vstup do bran města, je pro všechny příjemné. Nabídka občerstvení
byla velmi bohatá, stejně tak programová nabídka. S průběhem letošního Barchanu
můžeme být spokojeni. Samozřejmě je vždycky co zlepšovat. V našem případě se jedná
spíše o detaily. Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o hladký průběh
slavnosti. Jde zejména o pracovníky Odboru kultury a samozřejmě Správu majetku města
za přípravu, pořádek a rychlý úklid města.
Z mého pohledu nešťastná byla forma návštěvy pana Babiše, kterého pozvala MO hnutí
ANO. Schválně uvádím slovo forma. Svoji návštěvu pojal jednoznačně jako politickou
akci v rámci předvolební kampaně. V minulosti se toto nestávalo a naše slavnost byla vždy
nepolitická a dosud se to respektovalo. Z mého pohledu to bylo zneužití městské slavnosti
pro vlastní politické zájmy.
Během léta se bude pokračovat s dokončením úprav kolem arboreta, kde skončily práce
v rámci projektu, a zbývá doladit odstranění oplocení. Zůstane pouze nově vybudovaný plot
uvnitř areálu, který je nutný pro fungování psychiatrické léčebny.
Je rovněž před dokončením projekt na inženýrské sítě v autoparku. Inženýrské sítě se
budují v návaznosti na výstavbu nové výrobní haly firmy Detail Plus a budou sloužit i pro
další místní objekty. S realizací se začne ještě v letošním roce.
Po dokončení zateplení bytového domu na Tyršově ulici se opraví chodník podél nově
opravené krajské komunikace až k sokolovně a dokončí se chodník na Znojemské ulici
směrem k vlakovému nádraží.
Užívejte si léta a dovolených, žáci, studenti a kantoři zasloužených prázdnin. Prostě
prožijte léto nejlépe, jak můžete. To vám ze srdce přeje
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města
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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
čím je člověk starší, tak mu přirozeně připadá, že čas běží
rychleji a rychleji. Prý je to z toho důvodu, že každý další
rok je menší a menší částí našich životů. Není tedy třeba psát,
jak je neuvěřitelné, že se před námi otevírají další prázdniny.
Prostě školní rok utekl jako voda a děti školou povinné čekají
dva měsíce zaslouženého volna. Přeji jim, aby prožily léto,
jak nejlépe umí a hlavně se v pořádku vrátily do běžného
koloběhu všedního života. Nám ostatním přeji koneckonců to
stejné.
Obrazně řečeno, na prázdniny odjela i naše Kamenná panna. Jak jsem již psal
v minulých Jemnických listech, Rada města Jemnice doporučila Zastupitelstvu města
Jemnice ke schválení částku, za kterou bychom mohli Kamennou pannu restaurovat,
vytvořit její kopii (a tu instalovat na původní místo) a také provést historický průzkum, jak
to s tímto raně gotickým reliéfem vlastně je. V Jemnici se uchytila myšlenka, že Kamenná
panna je dcerou krále Přemysla Otakara I. Jak uvádí v knize Dějiny Jemnice pan Lubomír
Jan Konečný, je u ní patrný mužský účes příznačný pro 1. polovinu 13. století. Údajně
jde tedy o mužskou figuru. Této domněnce ještě nahrává fakt, že figuře chybí nohy a její
oděv sahal jen po kolena, což je rovněž příznačné pro mužský oděv staršího středověku.
I tak neočekávám přejmenování Kamenné panny na Kamenného panice. Pro nás je zatím
důležité, že historický reliéf opustil své místo ve čtvrtek 22. 6. 2017 v 16.30 hodin po celých
49 letech. Je mi velkou ctí, že jsem tomuto okamžiku mohl být přítomen stejně jako pan
JUDr. Petr Vedra, který je nejen mým přítelem, ale i pamětníkem roku 1968, kdy byla soška
do historické brány instalována.
Od Kamenné panny nyní k panu prezidentovi a jeho údajně plánované návštěvě v našem
městě. Občas mi zadrnčí telefon s dotazem, zda pan prezident Jemnici poctí svou návštěvou,
jak bylo prezentováno v tisku. Je pravdou, že pan hejtman uvažoval o prezidentově
návštěvě okrajových míst Kraje Vysočina, o Jemnici se intenzivně spekulovalo. To bylo
však všechno. Pan prezident v horkých červnových dnech navštívil Smrčnou, Třešť,
Humpolec a Heřmanov. Jeho příští návštěva v Kraji Vysočina by se už Jemnici vyhnout
neměla. Pokud dostaneme dostatečný časový prostor, budeme Vás o návštěvě hlavy státu
v Jemnici informovat.
Dovolte mi, abych se na tomto místě připojil ke všem, kteří děkují organizátorům
za úspěšný průběh historické slavnosti Barchan. Obrovská návštěvnost svědčí o faktu, že se
snad Barchanu vrací jeho zašlá sláva. Mimochodem, v krajské anketě o kulturní počin roku
2016 obsadila naše slavnost 19. místo ze 30 nominovaných. Jen pro informaci na prvním
místě skončil Den dětské vietnamské kultury. VIVAT BARCHAN 2017!
Po Barchanu už nadešel čas začít s přípravou další už VII. Jemnické bitvy.
11. a 12. srpna na Vás čeká pestrý program v zadní části zámeckého parku. Organizátorem
středověkého programu jsou jako vždy NOVUS ORIGO z Polné. Vše se zdá být na dobré
cestě, snad se nám podaří přemluvit i počasí, aby přálo jak účastníkům, tak i všem
návštěvníkům.
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V měsíci červnu, konkrétně 19. 6. 2017, byla konečně zkolaudována křižovatka ulic
Znojemská a Budějovická. Do této doby fungovala v režimu tzv. předčasného užívání.
Často se setkáváme s požadavkem vytvoření přechodu pro chodce v inkriminovaném úseku.
Stanovisko dopravního experta je jednoznačné, přechod z nového parkoviště v žádném
případě nepovolí. Jsme rádi alespoň za místo pro přecházení naproti lékárně Alexandra,
byť zde neplatí přednost chodců, přeci jen umožní pohodlné překonání krajské vozovky
s dostatečným rozhledem.
Jemnickým prázdninovým standardem jsou víkendové jízdy vlaku na jemnické dráze.
A tak budeme moci každou prázdninovou sobotu a neděli (+ 2. a 3. září) využít dopravu
do Moravských Budějovic. Odjezdy z Jemnice jsou 9:15 a 17:15 (motorový vůz 810
společnosti Railway Capital). V 12:50 je odjezd výletního vlaku Spolku pro veřejnou
dopravu na jihozápadní Moravě z Jemnice.
Přes celé prázdniny budete moci navštívit i kostel sv. Víta s podzemím. Návštěvní doba
je denně kromě pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.
Závěrem uvádím jako vždy kontakty, na kterých mne můžete zastihnout. Telefon
775394944, e-mail: mistostarosta@mesto-jemnice.cz či přímo na osobní schůzce.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám krásné prožití dovolených a úspěšný návrat
do našeho malebného města.
Hezké prázdniny všem!
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 17. května 2017 (výtah z usnesení, kompletní usnesení
naleznete na internetových stránkách města Jemnice, včetně zápisů ze zasedání
Zastupitelstva města Jemnice)
Rada města schválila:
- Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
- Účetní závěrku Základní školy v Jemnici, příspěvkové organizace, IČO: 47443774,
se sídlem nám Svobody 88, 675 31 Jemnice za účetní období roku 2016, sestavenou
k 31. 12. 2016.
- Účetní závěrku Mateřské školy v Jemnici, příspěvkové organizace, IČO: 70887675,
se sídlem Palackého 829, 675 31 Jemnice za účetní období roku 2016, sestavenou
k 31. 12. 2016.
- Odpis nedobytných pohledávek dle předloženého seznamu.
- Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí Lovčovice, IČO: 48527432, se sídlem
675 31 Lovčovice 31 a městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice na zajištění výkonu přestupkové agendy podle zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
- Darovací smlouvu uzavřenou mezi Krajem Vysočina, IČO: 70890749, se sídlem
Žižkova 57, 587 33 Jihlava a městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých
škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových
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a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení
a na školních sportovištích.
Servisní a materiálovou smlouvu o zajištění provozu kopírovacího stroje mezi
městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, a TEXI
Dačice s.r.o., IČO: 28160371, se sídlem Antonínská 18/II, 380 01 Dačice.
Autorskou smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Jemnice, IČO: 00289531, se
sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D.,
bytem A. Dvořáka 417/V, 380 01 Dačice za účelem provedení souboru odborných
činností pro přípravu stálé expozice Muzea Jemnice.
Přidělení bytu č. 8 (2+1) v ulici Větrná 1055 v Jemnici a to na 1 rok do 31.5.2018.
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1813/2 – ostatní plocha v k.ú. Jemnice o výměře
cca 850 m2 (bude upřesněno dle měření na místě samém).
Záměr prodeje pozemku p.č. 1697 kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře
176 m2 v k.ú. Jemnice za cenu 350 Kč + DPH za 1 m2 s tím, že žadatelé uhradí
veškeré náklady spojené s prodejem.
Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Krajem Vysočina, IČO: 70890749,
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava a městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem
Husova 103, 675 31 Jemnice na akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů
města.
Smlouvu v rámci zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina v roce 2017 uzavřenou
mezi Krajem Vysočina, IČO: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
a městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice
Smlouvu o poskytnutí dotace „Jemnice – cestní síť v zámeckém parku“ uzavřenou
mezi Krajem Vysočina, IČO: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
a městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice.
Oplocení části městského parku – arboreta dle předloženého návrhu.
Pronájem průjezdu v č.p. 36 na historickou slavnost Barchan ve dnech 16. - 18. 6.
2017 FC Police u Jemnice z.s., IČO: 64268110, se sídlem Police 163, 675 34 Police
za cenu 3.000 Kč.

Rada města vzala na vědomí:
- Účetní závěrku města Jemnice za účetní období roku 2016, sestavenou k 31. 12.
2016, a tuto doporučuje Zastupitelstvu města Jemnice ke schválení.
- Celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2016 a tento doporučuje
Zastupitelstvu města Jemnice ke schválení bez výhrad.
- Rozpočtová opatření č. 3 na rok 2017 a tato doporučuje Zastupitelstvu města Jemnice
ke schválení.
- Návrh na odpis nedobytných pohledávek dle předloženého seznamu a tento
doporučuje Zastupitelstvu města Jemnice ke schválení.
- Návrh na stanovení kompetencí radě města při schvalování rozpočtových opatření
v níže uvedeném rozsahu a tento doporučuje Zastupitelstvu města Jemnice
ke schválení.
- Návrh na změnu svěření pravomocí v samostatné působnosti starostovi a Městskému
úřadu v Jemnici.
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Žádost Základní školy v Jemnici, příspěvkové organizace, IČO: 47443774, se
sídlem nám Svobody 88, 675 31 Jemnice o příspěvek ve výši 150.000 Kč na nákup
elektrického kotle.

Rada města neschválila:
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - inženýrské sítě - mezi
městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 21 Jemnice
a STARNET, s.r.o., IČO: 26041561, se sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České
Budějovice.
Rady města Jemnice konané dne 14. června 2017
Rada města schválila:
- Darovací smlouvu mezi městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice jako dárcem a Linkou bezpečí, z.s., IČO: 61383198, se sídlem
Ústavní 95, 181 00 Praha jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru.
- Pořízení elektrického kotle do školní jídelny Základní školy v Jemnici, příspěvkové
organizace, IČO: 47443774, se sídlem nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice z fondu
investic této organizace.
- Odpisový plán pro rok 2017 Základní školy v Jemnici, příspěvkové organizace,
IČO: 47443774, se sídlem nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice
- Odpisový plán pro rok 2017 Mateřské školy v Jemnici, příspěvkové organizace,
IČO: 70887675, se sídlem Palackého 829, 675 31 Jemnice.
- Výpůjčku sálu KD na všechny akce Mateřské školy v Jemnici, příspěvkové
organizace, IČO: 70887675, se sídlem Palackého 829, 675 31 Jemnice pro rok
2017/2018.
- Smlouvu o pronájmu části městského parku mezi městem Jemnice, IČO: 00289531,
se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a panem Martinem Bahounkem, trvale bytem
Na Podhoře 205, 588 13 Polná za účelem pořádání Jemnické bitvy.
- Pronájem části pozemku p.č. 1813/2 – ostatní plocha v k.ú. Jemnice o výměře cca
850 m2 .
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 2134 kultura ostatní plocha o výměře cca 100 m2
v k.ú. Jemnice.
- Ceník za úkony pečovatelské služby s účinností od 1. 7. 2017.
- Přidělení bytu č. 2 (1+1) v ulici Větrná 1063 v Jemnici.
- Výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 19. 1. 2017 s mezinárodní nevládní
organizací Mezinárodní řád Křížovníci s červeným srdcem – Cyriaci, IČO:
72496312, se sídlem Na Pankráci 1352/2, Nusle, 140 00 Praha, zastoupenou
generálním převorem Bc. Jiřím Stanislavem.
- Vyvěšení moravské zemské vlajky dne 5. 7. 2017.
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – inženýrské sítě mezi městem
Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a firmou STARNET,
s.r.o., IČO: 26041561, se sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice.
Rada města vzala na vědomí:
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Rozpočtová opatření č. 4 na rok 2017 a tato doporučuje Zastupitelstvu města Jemnice
ke schválení.
Žádost o prodej části pozemku p.č. 2134 kultura ostatní plocha o výměře cca 200m2
(100 m2) v k.ú. Jemnice.

Rada města neschválila:
- Výjimku z počtu dětí v Mateřské škole v Jemnici, příspěvkové organizaci,
IČO: 70887675, se sídlem Palackého 829, 675 31 Jemnice předloženou ředitelkou
školy.
Zastupitelstva města Jemnice dne 1. 6. 2017
Zastupitelstvo města schválilo:
- Doplnění bodů programu na zasedání Zastupitelstva města Jemnice 1.6.2017 o:
1. Zastupování města Jemnice do představenstva Lesního družstva Javoří
2. Bezúplatný převod pozemku p.č. 641 v k.ú. Jemnice
3. Smlouva o společném postupu zadavatelů v akci II/152 Jemnice, Na Podolí –
opěrná zeď
- Darovací smlouvu mezi městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice jako dárcem a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, IČO:
00839396, se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč jako obdarovaným
na poskytnutí finančního daru.
- Darovací smlouvu mezi městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice jako dárcem a Domovem sv. Anežky, IČO: 73635120, se sídlem
Velký Újezd 7, 675 32 Třebelovice jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru.
- Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem Jemnice, IČO:
00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice jako poskytovatelem a Atletikou
Jemnice, IČO: 01263374, se sídlem nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice – ve výši
60.000 Kč, TJ Sokol Jemnice, IČO: 60419717, se sídlem Tyršova 624, 675 31
Jemnice – ve výši 60.000 Kč, 1. FC Jemnicko, z.s., IČO: 26994828, se sídlem
Znojemská 1016, 675 31 Jemnice – ve výši 180.000 Kč a Diecézní charitou Brno
– Oblastní charitou Třebíč, IČO: 44990260, se sídlem L.Pokorného 15, 674 01
Třebíč – ve výši 50.000 Kč všemi jako příjemci.
- Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2016 bez výhrad.
- Účetní závěrku města Jemnice za účetní období roku 2016, sestavenou
k 31. 12. 2016.
- Odpis nedobytných pohledávek dle předloženého seznamu.
- Rozpočtová opatření č. 3 na rok 2017 dle předloženého návrhu. Rozpočtovými
opatření dochází ke zvýšení příjmů o 4.559.180 Kč, zvýšení výdajů o 5.593.130 Kč
a zahrnutí financování ve výši 1.033.950 Kč.
- Záměr prodloužení inženýrských sítí pro parcely určené k výstavbě řadových garáží
v lokalitě ulice Větrná.
- Smlouvu o dílo č. 1/2017 na obnovení cestní sítě zámeckého parku uzavřenou mezi
městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Správou
majetku města, s.r.o., IČO: 60731401, se sídlem Romana Havelky 994, 657 31 Jemnice.
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Prodej části pozemku p.č. 1833/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 175 m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice za cenu 350 Kč + DPH za 1 m2
s tím, že žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
Prodej pozemků p.č. 2822/87 o výměře 25 m2, p.č. 2822/88 o výměře 24 m2, p.č.
2822/89 o výměře 24 m2 a p.č. 2822/90 o výměře 25 m2 vše kultura ostatní plocha
v k.ú. Jemnice za schválenou cenu 30 000 Kč včetně DPH za jeden pozemek s tím,
že kupující uhradí podání návrhu na vklad do KN.
Prodej pozemků p.č. 2822/91 o výměře 25 m2, p.č. 2822/92 o výměře 24 m2,
p.č. 2822/93 o výměře 24 m2 a p.č. 2822/94 o výměře 25 m2 vše kultura ostatní
plocha v k.ú. Jemnice za schválenou cenu 30 000 Kč včetně DPH za jeden pozemek
s tím, že kupující uhradí podání návrhu na vklad do KN.
Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na trati Moravské Budějovice
– Jemnice mezi městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice a Railway capital a.s., IČO: 24158071, se sídlem Plzeňská 157/98, 150 00
Praha 5.
Smlouvu na zajištění výletní dopravy na trati Moravské Budějovice – Jemnice mezi
městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Spolkem
pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, IČO: 22903071, se sídlem Kosmákova
73, 676 02 Moravské Budějovice.
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami č. UZSVM/BJI/12219/2016-BJIM mezi městem Jemnice, IČO:
00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2 na pozemek p.č. 641 v k.ú. Jemnice.
Smlouvu o společném postupu zadavatelů uzavřenou mezi městem Jemnice, IČO:
00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a Krajskou správou a údržbou
silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, se sídlem Kosovská
122/16, 586 01 Jihlava.,
Jako zástupce města Jemnice do představenstva Lesního družstva Javoří, IČO:
60710888, se sídlem Lípová 738, 675 31 Jemnice Ing. Miloně Slabého.

Zastupitelstva města Jemnice dne 22. 6. 2017
Zastupitelstvo města schválilo:
Prohlášení vlastníka podle ust. § 1166 občanského zákoníku (týkající se parcely
p.č. 2082/32 - zastavěné plochy a nádvoří o výměře 217 m2, jejíž součástí je objekt
bydlení č.p. 1060, a parcely p.č. 2082/33 - zastavěné plochy a nádvoří o výměře
213 m2, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 1061, obou v obci a katastrálním území
Jemnice), a to včetně stanov společenství vlastníků bytového domu (SVJ Větrná
1060 a 1061, Jemnice, společenství vlastníků).
- Ing. Miloslava Nevěčného, zástupcem Města Jemnice při výkonu funkce předsedy
SVJ Větrná 1060 a 1061, Jemnice, společenství vlastníků.
- Prohlášení vlastníka podle ust. § 1166 občanského zákoníku (týkající se parcely
p.č. 2082/34 - zastavěné plochy a nádvoří o výměře 213 m2, jejíž součástí je objekt
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bydlení č.p. 1062, a parcely p.č. 2082/35 - zastavěné plochy a nádvoří o výměře
216 m2, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 1063, obou v obci a katastrálním území
Jemnice), a to včetně stanov společenství vlastníků bytového domu (SVJ Větrná
1062 a 1063, Jemnice, společenství vlastníků).
Ing. Miloslava Nevěčného, zástupcem Města Jemnice při výkonu funkce předsedy
SVJ Větrná 1062 a 1063, Jemnice, společenství vlastníků.
Rozpočtová opatření č. 4 na rok 2017.

-

Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Jemnice zastoupené tajemníkem Městského úřadu v Jemnici,
Husova 103, 675 31 Jemnice,
vyhlašuje dne 23. 6. 2017 dle § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení
pracovního místa
účetní města Jemnice





platové zařazení - dle NV č. 564/2006 Sb.,
místo výkonu práce - město Jemnice a jeho části,
datum nástupu - po ukončení výběrového řízení,
trvání pracovního poměru - doba určitá - zástup za mateřskou a rodičovskou
dovolenou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
Splnění předpokladů podle § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků ve znění pozdějších předpisů.
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
který ovládá český jazyk
c) způsobilost k právním úkonům
d) bezúhonnost
e) splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním
právním předpisem
Další požadavky:
Požadované vzdělání
 minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou
Výhodou
 základní znalosti v oblasti účetnictví
 zkušenost a praxe v oboru
 vzdělání ekonomického směru
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Další dovednosti a schopnosti
 dobré komunikační vystupování
 odpovědnost, týmový přístup
 samostatnost, pečlivost, schopnost jednat s lidmi, schopnost řešení problémů
 řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řízení
 znalost práce na PC
 základní znalosti o územně samosprávném celku a činnosti ve státní správě
a samosprávě
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti:
(viz.§ 6 odst.3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů).
 jméno a příjmení a titul zájemce
 datum a místo narození zájemce
 státní příslušnost zájemce
 místo trvalého pobytu zájemce
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
 datum a podpis zájemce
K přihlášce je nutno doložit:
( § 6 odst.4. zákona č 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů)
 strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním
zaměstnáních a případných odborných znalostech a dovednostech týkajících se
praxe v oboru
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních
příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
pokud domovský stát doklad nevydává, tak čestné prohlášení
 čestné prohlášení o bezúhonnosti, že dotyčný nebyl v posledních 5 letech
pravomocně uznán vinným za přestupek nebo správní delikt
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení
o absolvovaných kurzech a školeních
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nebo podat v obálce , která bude označena
slovy – „ Výběrové řízení – účetní “ na podatelně městského úřadu tak, aby byly doručeny
nejpozději do 31. 7. 2017 do 17 hodin.
Městský úřad Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice,
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Pacas, tel. 568 450 221 kl. 204,
		
e-mail: pacas@mesto-jemnice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
bez uvedení důvodů nebo nevybrat žádného uchazeče. Přihlášky nelze zasílat
prostřednictví e-mailové pošty.
Ing. Miloš Pacas, tajemník městského úřadu
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Jemnice zastoupené tajemníkem Městského úřadu v Jemnici,
Husova 103, 675 31 Jemnice,
vyhlašuje dne 9. 6. 2017 dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení
pracovního místa
investiční referent
na odboru investic a rozvoje města
Nabízíme:
 platové zařazení – dle NV č. 564/2000 Sb.
 místo výkonu práce – město Jemnice a jeho části
 datum nástupu – po ukončení výběrového řízení
 trvání pracovního poměru – doba určitá zástup za mateřskou a rodičovskou
dovolenou
Požadujeme:
 minimální úplné středoškolské vzdělání technického směru zakončené maturitou
 řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řízení při výkonu svěřených pracovních
činností
 znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook, Power Point, Internet)
Výhodou:
 základní znalosti o územně samosprávném celku a činnosti ve státní správě
a samosprávě
 praxe a znalost prostředí veřejné správy
 vzdělání ve stavebním oboru a přehled v oboru investic a výstavby
Další dovednosti a schopnosti
 dobré komunikační vystupování
 odpovědnost, týmový přístup
 samostatnost, pečlivost, schopnost, řešení problémů
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
Splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů.
 fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
který ovládá český jazyk
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním
právním předpisem
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Zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti:
(viz § 6 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů).
 jméno a příjmení a titul zájemce
 datum a místo narození zájemce
 státní příslušnost zájemce
 místo trvalého pobytu zájemce
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
 datum a podpis zájemce
K přihlášce je nutné doložit:
(§ 6 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů)
 Strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních a případných odborných znalostech a dovednostech týkajících se
praxe v oboru
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních
příslušníků odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
pokud domovský stát doklad nevydává, tak čestné prohlášení
 čestné prohlášení o bezúhonnosti, že dotyčný nebyl v posledních 5 letech
pravomocně uznán vinným za přestupek nebo správní delikt
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení
o absolvovaných kurzech a školeních
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
bez uvedení důvodů nebo nevybrat žádného uchazeče. Přihlášky nelze zasílat
prostřednictvím e mailové pošty.
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zasílat nebo podat v obálce, která bude označena
slovy – „Výběrové řízení – investiční referent „ na podatelně městského úřadu tak, aby
byly doručeny nejpozději do 31. 7. 2017 do 17.00 hodin na:
Městský úřad Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice,
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Pacas, tel 568 450 221 kl. 204,
		
e mail: pacas@mesto – jemnice. cz
Ing. Miloš Pacas, tajemník městského úřadu

Slovo hejtmana
Nedostatek zdatných pracovních sil zvláště v technických oborech je bolestí téměř všech
činností v naší zemi. Kraj Vysočina se na podporu technického školství soustřeďuje už více
než osm let postupným a intenzivním uplatňováním originálních projektů, maximálním
využitím EU prostředků a především nasloucháním potřeb firem.
Velkou rezervu v současném regionálním školství vidím v absenci dobře fungujícího
kariérního a výchovného poradenství – zde si dovedu představit zásadnější podporu ze
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strany ministerstva školství. Pak se nebude tak často stávat, že děti se hlásí na obory, které
po dostudování nemají chuť nebo možnost fakticky vykonávat. Už žáky základních škol
je nutné směrovat k povoláním, která společnost potřebuje a ve kterých najdou absolventi
uplatnění. Tady je důležitá potřeba spolupráce školy, rodičů i starostů obcí – každý z těchto
článků má svůj význam. Dnes až 40 procent absolventů pracuje v jiném oboru, než v němž
se vzdělávali. To je alarmující.
Na roli vzdělávání v technických, odborných i zemědělských oborech byl zaměřen
i letošní už třetí ročník Technického fóra Kraje Vysočina, který uspořádal v červnu Kraj
Vysočina ve spolupráci s partnery, firmami a středními školami ve Valči u Třebíče. Tématy
letošní konference byly dlouze diskutovaný nový kariérní řád a chybějící kvalifikovaní
zaměstnanci nejen pro velké, ale i menší firmy. Kraj Vysočina se dlouhodobě snaží udržet
studenty na technických školách a popularizovat technické obory, z nichž vycházejí
odborníci, po kterých pracovní trh stále intenzivně volá. Výsledky, které byly na konferenci
Technické fórum představeny, deklarují částečný úspěch. Od školního roku 2008/2009 se
daří v Kraji Vysočina držet zvyšující se zájem žáků o studium strojírenských oborů a oborů
opravárenství zemědělských strojů.
Jde opravdu o budoucnost naší země – jistě nechceme, aby naši lidé byli jen námezdními
dělníky vykonávajícími mechanickou nekvalifikovanou práci. Naši potomci nebudou mít
jakoukoliv práci, jaká by se jim líbila, ale jejich možnosti se budou odvíjet od nabídky
firem a rozvíjejících se odvětví. Tradice českých zemí spočívá od časů Rakouska-Uherska
v šikovnosti řemeslníků a důmyslu schopných dělníků ve stovkách továren v naší kotlině
– nazývané tehdy “dílnou Evropy“. Dnes už slyšíme v lepším případě pouze o „montovně
Evropy“. Musíme se tedy snažit všemi prostředky naši tradici kvalitní odborné práce
obnovit a rozvíjet.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
V měsíci květnu hasiči zasahovali celkem u 20 mimořádných událostí.
Požáry – 1		
Dopravní nehody - 3
Technické pomoci – 12 Ostatní pomoci - 3
Planý poplach – 1
4. 5. zasahovala jednotka HZS Jemnice u požáru chaty pod hradem Corštejnem společně
s HZS Znojmo, JSDHo Starý Petřín, JSDHo Police a JSDHo Bítov. Pro HZS Jemnice
a JSDHo Police se jednalo o mezikrajskou pomoc na území Jihomoravského kraje.
8. 5. byla jednotka HZS Jemnice vyslána k dopravní nehodě se zraněním na silnici
z Jemnice směrem na Staré Hobzí. Zde spolupracovala s jednotkou HZS Dačice.
9. 5. byla jednotka HZS Jemnice vyslána na mezikrajskou pomoc s transportem pacienta
do obce Chvalatice.
nprap. Milan Šerka, HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice
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Okénko MŠ Jemnice
MŠ v Jemnici se od školního roku 2016/2017 opět zapojila do příhraničního projektu
„BIG“. Tento realizovaný projekt vychází z bývalých projektů IBKE a IBKSP.
Cílem tohoto nového projektu je získání interkulturních kompetencí dětí, které jim
později usnadní osobní i pracovní pohyb v příhraničním regionu. Dále pak je zaměřen
na odstranění stále trvající jazykové bariéry mezi oběma stranami příhraničních regionů
a pochopení multikulturality.
V současné době je jedna třída MŠ (koťata) zapojena do tohoto projektu a spolupracuje
s MŠ v Raabsu. 17. května 2017 se uskutečnilo první setkání obou mateřských škol
v Jemnici.
Rodiče i děti z Raabsu byli nadšeni naší mateřskou školou. Společně se dvojjazyčně
přivítali, předali si dárky a posvačili. Poté se vydali na výpravu za pokladem, který byl
ukrytý v podzemní chodbě pod kostelem sv. Víta. Cestou děti plnily úkoly dvojjazyčně.
V podzemní chodbě kostela se děti kupodivu nebály, vedla je touha za pokladem. V ukryté
truhle je čekala sladká odměna. Radost dětí z nálezu pokladu byla veliká.
Další setkání se uskuteční na podzim na rakouské straně v Raabsu an der Thaya.
Společná akce se vydařila, počasí nám přálo a všichni se těšíme na další setkávání.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Informačnímu centru a panu Zdeňku Hopianovi,
který nám s celou akcí pomáhal.
Za třídu Koťat napsala
Mgr. Habrová Vendula

Okénko ZUŠ
ZUŠ OPEN JEMNICE
30. května 2017 proběhla v našem městě akce, jejímž cílem bylo zviditelnění práce
a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampani.
Jemnická pobočka ZUŠ Moravské Budějovice se do této akce zapojila spolu s dalšími
třemi stovkami škol v celé republice. Znamenalo to pro nás vynosit spousty potřebných
nástrojů před školu, kde jsme původně chtěli vystupovat. Městským úřadem nám byla ale
doporučena z bezpečnostních důvodů plocha na náměstí a my jsme museli uznat, že to
pro nás byla ta nejlepší varianta. A tak jsme zabrali část náměstí u kostela sv. Stanislava.
Žáci a snad i posluchači byli z muzicírování nadšeni. Avšak my jsme si uvědomili, že
bez podpory schopných a obětavých lidí se prostě neobejdeme. A tak musíme srdečně
poděkovat panu Bc. Zdeňku Hopiánovi, který nám, ač sám pracovně vytížen, nazvučil
celou akci, dále pracovníkům Správy majetku města, kteří v polední přestávce vynosili
ty nejtěžší nástroje.
Pan děkan Josef Brychta nám velice ochotně otevřel sakristii kostela, a tak nám
poskytl možnost připojení k elektrické síti. Nalezli jsme tam v parném dni ochlazení
pro žáky i nástroje. Na vše dohlížel pan Bastl, který ač nemusel, strávil s námi celé
odpoledne. Po skončení akce jsme byli všichni unaveni, ale spokojeni, že jsme snad vizi
naší přední mezzosopranistky Magdaleny Kožené splnili podle svých možností.
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Poté bylo potřeba vše uklidit zpátky do školy a tady přiložili ruku k dílu žáci
a maminky paní Šestáková a Švarcová. S posledními nejtěžšími kusy nám pomohli
František a Michal Puchnarovi. Milým překvapením pro nás učitelky byly růže, kterými
nás obdarovala paní Cébe z Jemnice.
Za vše srdečně děkuje kolektiv učitelů ZUŠ Jemnice

České dějiny a jejich souvislosti
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA PRVNÍ PŘEDNÁŠKU, KTERÁ JE NEZÁVAZNÁ
Studenti Virtuální univerzity třetího věku (dále VU3V) v KS Jemnice mají za sebou
další semestr. Všichni studenti úspěšně absolvovali kurz na téma Cestování – co jste možná
nevěděli.
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jednou z forem celoživotního vzdělávání
organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.
Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové
vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit,
ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost,
zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat.
V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných
lokalitách.
Další kurz v KS Jemnice bude zahájen
26. září 2017 od 10:00
v Městské knihovně v Jemnici
na téma

České dějiny a jejich souvislosti
Vedoucím lektorem je prof. PhDr. Zdeněk Beneš, Csc.
Kurz zahrnuje 6 přednášek, cena celého kurzu je 300,- Kč. Podmínkou úspěšného
absolvování kurzu je 80% docházka a splnění testů.
1.

Osnova kurzu
Češi, národ, stát, 2. Společnost a křesťanství, 3. Velmoži, knížata, králové,
4. Stříbro a moc, 5. Český král a římský panovník, 6. Krize motorem dějin:
14. století a jeho problémy

NOVÉ PODMÍNKY STUDIA
Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze.
Posluchači nemají ze zákona statut studenta.
červenec - srpen 2017 / Jemnické listy / 17

Studia se mohou účastnit:
• občané České republiky
• občané důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok
na pobírání starobního důchodu)
V průběhu semestru:
• společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní. Výukové materiály
ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet
na jejich osobní loginy
• každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
• po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač
může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU
Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma, přihlaste se do 22.
9. 2017 v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, která se nachází v jemnickém
Podnikatelském inkubátoru (Husova 2) ve druhém patře (hned vedle) výtahu nebo na e-mail
masjemnicko@seznam.cz či telefonicky na čísle 606 205 472 nebo se přijďte rovnou
podívat na první přednášku, která je nezávazná. Více informací se dozvíte v kanceláři
MAS nebo na stránkách www.e-senior.cz
Sekretariát MAS Jemnicko, o.p.s.

1. Výzva MAS Jemnicko, o.p.s.
MAS Jemnicko vypisuje 1.výzvu na předkládání Žádostí o dotaci, která bude vyhlášena
po dobu čtyř týdnů, z toho dva týdny bude probíhat příjem Žádostí o dotaci na MAS
Jemnicko, konkrétně v termínu od 4.7.2017 do 18.7.2017 do 12 hodin.
V rámci této výzvy je možné podávat projektové záměry do tří Fichí, s celkovou alokací
5 600 000,- Kč.
Výzva se týká Fichí:
č. 461 Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství - čl. 17, odst. 1, písm. a)
Investice do zemědělských podniků – příjemci: zemědělci
č. 465 Investice do lesnické infrastruktury - čl. 17, odst. 1, písm. c) Lesnická
infrastruktury : Příjemci: držitelé lesů, kteři jsou FO nebo PO, vč. sdružení s právní
subjektivitou nebo spolků, obcemi, PO zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo
jsou dobrovolnými svazky obcí
č. 241 Podpora nezemědělského podnikání - čl. 19, odst. 1, písm. b) Podpora investic
na založení nebo rozvoj nezemědělských činností : Příjemci: podnikatelské subjekty (FO,
PO) – mikropodniky a malé podniky
Veškeré základní údaje naleznete na našem webu www.jemnicko.cz v sekci Výzvy PRV
2014-2020 --> 1. Výzva PRV 2017
Případné konzultace je nutné dojednat telefonicky či e-mailem, rovněž termín podání
Žádosti o dotaci si musí žadatel předem rezervovat.
Sekretariát MAS Jemnicko, o.p.s.
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Služby LPS stomatologické - 15. 7. - 31. 7. 2017
15.7.2017
sobota
16.7.2017
neděle
22.7.2017
sobota
23.7.2017
neděle
29.7.2017
sobota
30.7.2017
neděle

sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
MDDr. Blažek Jan
Svatopluka Čecha 840/39 674 01 Třebíč
MUDr. Tomková Alena
Tomková - dent s.r.o.,
Vltavínská 1346
674 01 Třebíč
MUDr. Machová Eva
Husova 898
675 71 Náměšť n. Osl.
MDDr. Vodička Petr
MUDr. Štěpánek Aleš,
Na Potoce 78
674 01 Třebíč
MUDr. Machová Eva
Husova 898
675 71 Náměšť n. Osl.
MUDr. Machová Eva
Husova 898
675 71 Náměšť n. Osl.

568 844 002
568 844 296
568 620 248
568 844 102
568 620 248
568 620 248

Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice
15. 7. – 16. 7.
22. 7. – 23. 7.
29. 7. – 30. 7.
5. 8. – 6. 8.
12. 8. – 13. 8.
19. 8. – 20. 8.  
26. 8. – 27. 8.  

Pavla Svobodová

(So, Ne, svátky 8.00 – 10.00 hodin)
MUDr. Musilová, Na Příkopech 75, tel.: 384 420 638
MUDr. Lovětínský, Příhodova 190, tel.: 384 423 107
MUDr. Blechová, Nemocnice Dačice, pav.č.1, tel.: 384 358 293
MUDr. Marková, THK, tel.: 384 456 215
MUDr. Lacinová, Nemocnice Dačice, pav. č. 1, tel.:384 358 294
MUDr. Matoušková, Nemocnice Dačice, pav. č. 1, tel.: 384 358 291
MUDr. Lacinová, Nemocnice Dačice, pav. č. 1, tel.:384 358 294

Aktuální informace a případné změny najdete na stránkách města Dačice
http://www.dacice.cz/mesto-3/mesto/zdravotnictvi/

Ordinační hodiny oční ambulance u zámku
Červen – září 2017

Pondělí
7:00 – 11:00
12:30 – 15:00
Úterý
8:00 – 11:00
12:30 – 15:30
Středa
7:00 – 11:00
13:30 – 15:00
Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:30 – 15:30
Pátek
7:00 – 11:00
12:30 – 13:30
Červenec, srpen 2017
Pondělí
6:00 – 11:00
12:00 – 14:30
Úterý
6:00 – 11:00
Středa
6:00 – 11:00
12:00 – 14:30
Čtvrtek
6:00 – 11:00
Pátek
6:00 – 11:00
Havlíčkovo nám. 84/I, Dačice, telefon: 384 420 729
Dovolená 3. – 14. 7. a 14. – 25. 8. 2017.
MUDr. Mario Novák, oční ambulance u zámku v Dačicích
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Páátá, právě teď odbila...
Poslední hodina školního roku 2016 - 2017 je již minulosti - k radosti všech žáků,
studentů i vysokých školáků. S posledním zvoněním taktéž spadl kámen ze srdce
všem, kteří nesou zodpovědnost za vzdělávání a výchovu nastupujících generací dětí
a mládeže.
Čas pravidelné školní výuky a dopoledního rozvrhu dětí se v plné síle přenesl na jejich
rodiče. Pro ně nejsou prázdniny jenom oddechem, ale i úkolem a prověrkou organizačních
schopností. I ve dnech volna je třeba „rozvrh hodin“- vyvážené využití času -, aby dětem
nehrozila nuda z nicnedělání či naopak přemíra počítačových her až do „zblbnutí“.
Prázdninami je sice přerušen školní vzdělávací proces, ale výchovná formace nikoliv.
Spíše naopak. Při zábavě a hrách dětí je třeba stálé bdělosti a asistence dospělých, aby
„ z hračky nebyly plačky.“ Chování by si děti - ať už doma nebo i mimo rodičovský
dohled - měly korigovat i ony samy. Neviditelným a všudypřítomným andělem strážným
je i jejich svědomí. Zvláště v hodinách sice nepovinného, ale přínosného vyučování
náboženství, se tento hlas Boží a rozumu utváří a ukládá v mysli každého dítěte. Na ZŠ
v Jemnici se v tomto etickém formačním procesu - v právě ukončeném školním roce
- nacházelo více jak 10% žáků. Sedmnáct z nich přistoupilo letos k prvnímu svatému
přijímání. Latinské pojmenování této události je communio, což znamená sjednocení.
Sjednocení s Kristem i mezi sebou. Proces utváření a prohlubování vzájemné jednoty
však nekončí ve třetí třídě, jak to někteří rodiče ve slabé chvilce přislíbí svým
ratolestem, ale na ZŠ pokračuje dál až do devátého ročníku. Každým dalším rokem
prožitým ve škole mají žáci prohlubovat své vědomosti, posilovat vůli a duchovně
dospívat. Také je důležité si zde uvědomit, že biblický výrok: „ Není dobře být člověku
samotnému“, platí již od dětského věku. Proto každé oddělování se od druhých, nebo
naopak pokušení sólohráčů proslavit se na úkor druhých je třeba neustále korigovat.
Tím neříkám, že není třeba objevovat talenty a podporovat mimořádně nadané. Každý
člověk je originál a jeho neopakovatelnost je třeba respektovat. Nikdo však nemá žít jen
za sebe a pro sebe. Co dostal, má předávat dál a v tom je i jeho štěstí. I nejhlubší studna
se bez stálého odběru vody a její pravidelné kontroly stane nebezpečnou. Tak člověk
ohrožuje sám sebe, když má tzv. „silná ramena“ a nebere ohledy na druhé. Nadarmo se
volně rostoucí části přírody neříká džungle či prales. Je možné i lákavé vše ponechat
tzv. Přírodním zákonům a spoléhat se na sebezáchovné fungování, ale tolik času člověk
nemá, aby s ním mohl experimentovat. /Viz Jurský park./
Současný papež František si velmi dobře uvědomuje, že člověk je stále v pokušení
vše, a to i sebe, druhé i přírodu obětovat pro uspokojení svých tužeb. Nerad se proto
v něčem, co vidí jako možné, dobrovolně omezuje. Životní zkušenosti nás však již
mnohokrát přesvědčily o tom, že ne všechno, co je možné, je i zároveň dobré. Tak jako
předpokladem vzdělání je výchova, tak platí tato zásada i opačně: Důsledkem vzdělání
je úcta a zodpovědnost ke všemu stvoření. Jinak řečeno: Bez výchovy není vzdělání
a bez vzdělání není zodpovědnosti. Před dvěma roky napsal papež František encykliku
s italským názvem: Laudato si´.
V jejím úvodu píše: Tobě buď chvála, Pane,“ zpíval svatý František z Assisi. V tomto
krásném chvalozpěvu nám připomínal, že náš společný dům je jako bratr, s nímž sdílíme
život, a jako krásná matka, která nás objímá svou náručí: „Ať tě chválí, můj Pane, naše
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sestra matka země, která nás živí a slouží nám, a rodí rozličné plody s pestrými květy
a trávu.“
Zvolil jsem si jeho jméno, jeho vedení a inspiraci ve chvíli zvolení římským biskupem.
Věřím, že František je po výtce příkladem péče o to, co je slabé, a také příkladem radostné
a autenticky žité integrální ekologie. Je svatým patronem všech, kdo studují a pracují
na poli ekologie; oblíbili si jej i mnozí nekřesťané. Projevoval zvláštní pozornost k Božímu
stvoření a vůči chudým a opuštěným. Měl rád a byl oblíben pro svoji radost, velkorysou
oddanost a svoje všeobjímající srdce. Byl mystikem a poutníkem, který žil v jednoduchosti
a obdivuhodné harmonii s Bohem, s druhými, s přírodou a sám se sebou. V něm je patrné,
do jaké míry jsou neoddělitelné starost o přírodu, spravedlnost ve vztahu k chudým, nasazení
ve společnosti a vnitřní pokoj. Jeho svědectví nám také ukazuje, že integrální ekologie
vyžaduje otevřenost kategoriím, které přesahují slovník exaktních věd či biologie a vztahují
se k podstatě toho, co je lidské. Tak jako když se zamilujeme do nějaké osoby, pokaždé, když
František pohlédl na slunce, měsíc i ty nejdrobnější živočichy, reagoval zpěvem, zapojil
do své chvály veškeré stvoření. Navazoval rozhovor s každým tvorem a kázal dokonce
květům, „které vybízel, aby chválily a milovaly Hospodina jako bytosti obdařené rozumem.
Jeho reakce byla něčím více než intelektuálním oceněním nebo ekonomickým kalkulem,
protože pro něho bylo každé stvoření bratrem či sestrou, s nimiž jej pojilo citové pouto.
Proto se cítil povolán pečovat o všechno, co existuje.
Prázdniny s přemírou volného času jsou mimořádnou příležitostí rozšířit své
vzdělání o nahlížení do knihy přírody a k obdivu řádu, který zaručuje její rovnováhu
a stabilitu. Řecké slovo eduko znamená vedení - výchova. Kéž jsou dny volna vedeny
poznáváním všeho stvoření a dobrovolným přijetím řádu, kterým se vše zachovává pro
další generace.
PS: A jako bonus Vám na prázdniny přikládám papežovu modlitbu:
Modlitba za naši zem
Nejvyšší Pane, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů,
Ty, který zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje,
sešli na nás sílu svojí lásky, abychom pečovali o život a krásu.
Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Otče chudých,
Pomoz nám vykoupit ty, kdo jsou na této zemi opuštěni a zapomenuti
a kteří jsou v tvých očích tak drahocenní.
Ozdrav náš život, abychom chránili svět a nepustošili jej,
abychom rozsévali krásu a nikoli znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých a této země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, rozjímat s úžasem,
poznávat, že jsme na naší cestě k tvému nekonečnému světlu
hluboce spojeni se všemi tvory.
Díky, že jsi s námi po všechny dny.
Buď nám, prosím, oporou v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj.
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Modlitba křesťanů a celého stvoření
Chválíme tě, Pane, se všemi tvými tvory, kteří vyšli z tvojí mocné ruky.
Jsou tvoji a plni tvé přítomnosti a něhy.
Tobě buď chvála! Synu Boží, Ježíši, Tebou byly stvořeny všechny věci.
Přijal jsi podobu v Mariině mateřském lůně, stal ses součástí této země a díval jsi se
na tento svět lidskýma očima. Dnes jsi živý v každém tvoruslávou svého vzkříšení.
Tobě buď chvála!
Pane Bože Trojjediný, skvoucí společenství nekonečné lásky,
nauč nás o Tobě rozjímat v kráse veškerenstva, kde všechno mluví o Tobě.
Probuď naši chválu a naši vděčnost za každou bytost, kterou jsi stvořil;
Daruj nám milost cítit se vnitřně spojeni se vším, co existuje.
Bože lásky, ukaž nám naše místo na tomto světě, jakožto nástrojům tvého citu
vůči všem bytostem této země, protože ani jedna z nich není Tebou zapomenuta.
Osviť držitele moci a peněz, aby neupadli do hříchu lhostejnosti,
milovali obecné dobro, podporovali slabé a pečovali o svět, který obýváme.
Chudí i země křičí:
Pane, ujmi se nás svojí mocí a svým světlem k záchraně každého života a přípravě
lepší budoucnosti,
aby přišlo Tvoje království spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy.
Tobě buď chvála!
Amen.
V Římě u Svatého Petra, 24. května na slavnost Letnic roku 2015
ve třetím roce pontifikátu (Franciscus)
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Modernizace pobočky České spořitelny v Jemnici
Vážení klienti,
chtěli bychom se s Vámi setkávat v moderních, pohodlných prostorách, proto jsme se pustili
do rekonstrukce Vaší pobočky na ulici Husova 44. Stavební práce zahájíme 19. června
a budou trvat přibližně do konce srpna 2017. Po celou dobu se s Vámi rádi setkáme
v náhradních prostorách v 1. patře budovy.
Otevírací doba pobočky se nemění:
pondělí
9:00 - 12:30		
13:30 - 17:00
úterý		
9:00 - 12:30		
13:30 - 16:00
středa
9:00 - 12:30		
13:30 - 17:00
čtvrtek
9:00 - 12:30		
13:30 - 16:00
pátek		
9:00 - 12:30		
13:30 - 16:00
Rekonstrukce pobočky s sebou nese i omezení provozu bankomatu. Omlouváme se Vám
za snížený komfort a těšíme se na setkání ve Vaší krásné nové pobočce. Datum slavnostního
otevření Vám včas sdělíme.
Děkujeme za pochopení.
Česká spořitelna
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Policisté doporučují cyklistům
– používejte cyklistickou přilbu
Dopravní policisté Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina připravují
na nadcházející letní období celou řadu dopravně bezpečnostních akcí, ve kterých se zaměří
také na kontroly cyklistů, a to zejména s ohledem na dodržování všech ustanovení zákona
o provozu na pozemních komunikacích. Do některých akcí se zapojí také policisté z oddělení
tisku a prevence, kteří budou cyklistům poskytovat rady týkající se zásad bezpečné jízdy
na jízdním kole a povinné výbavy jízdního kola.
Od začátku letošního roku do 31. května policisté řešili na silnicích Kraje Vysočina
celkem 35 dopravních nehod s účastí cyklistů. Při těchto nehodách se dva cyklisté těžce
zranili a 28 dalších utrpělo lehké zranění. Bez zranění vyvázlo z nehody pouze pět cyklistů.
Cyklisté letos zavinili celkem 21 dopravních nehod. Ve třech případech při šetření nehody
policisté zjistili, že cyklista, který havaroval, je v podnapilém stavu.
Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2017
(od 1. ledna do 31. května)
celkem

usmrceno těžce zraněno lehce zraněno

alkohol

ÚO Pelhřimov
ÚO Havlíčkův Brod
ÚO Jihlava
ÚO Třebíč

2
10
4
6

0
0
0
0

0
2
1
0

2
7
4
5

0
2
0
0

ÚO Žďár nad Sázavou
DO Velký Beranov

13
0

0
0

0
0

10
0

2
0

Celkem

35

0

2

28

4

V současném teplém počasí vyjíždí na jízdním kole nebo motokole stále vyšší počet
cyklistů. Často ale cyklisté zapomínají na svoji bezpečnost a vyjíždějí na silnice bez řádného
vybavení, zejména bez osvětlení jízdního kola. Jsou pak rizikem nejen sami pro sebe, ale
především pro ostatní řidiče, kteří cyklistu na silnici spatří na poslední chvíli, kdy už bývá
často velice obtížně dokázat na vzniklou situaci adekvátně zareagovat.
Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. V případě
dopravní nehody dochází v naprosté většině případů ke zranění cyklisty. Ten totiž, na rozdíl
od řidiče osobního nebo nákladního vozidla, není chráněn karoserií vozidla ani žádným
jiným bezpečnostním prvkem. Jediné, čím cyklista může přispět ke své bezpečnosti, je jeho
opatrnost, důsledné dodržování pravidel silničního provozu a vhodné oblečení.
Podle zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen použít za jízdy ochrannou
přilbu. Přilba je to jediné, co v případě pádu na komunikaci nebo při střetu s jiným vozidlem,
chrání cyklistovu hlavu a, co v mnoha případech již zachránilo jejímu uživateli život. Je
vhodné používat přilbu i tehdy, pokud je cyklistovi více jak osmnáct let.
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Riziko dopravní nehody lze také snížit správným vybavením a dobrým technickým
stavem jízdního kola. Cyklisté si musí uvědomit, že je musí být v silničním provozu
dobře vidět. Policisté proto v rámci výkonu služby kontrolují povinnou výbavu jízdních
kol. Funkční brzdy na jízdním kole musí být samozřejmostí. Policisté se často setkávají
s jízdními koly, která nejsou vybavena odrazkami a v případě snížené viditelnosti ani
předepsaným osvětlením. Tito cyklisté zbytečně hazardují se svým zdravím. Při dopravních
kontrolách nebo při šetření dopravních nehod se policisté také setkávají s cyklisty, kteří jsou
pod vlivem alkoholu. Ti si zřejmě neuvědomují, že cyklista je řidič nemotorového vozidla,
které nesmí řídit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi může být za tento přestupek uložena
ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 korun.
Při dodržování zásad bezpečné jízdy na jízdním kole se výrazně snižuje nebezpečí
úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. Proto by
cyklisté měli dodržovat základní pravidla bezpečné jízdy.
- Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe,
abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.
- Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole. Nevozte předměty, které
by mohly vás nebo další osoby zranit.
- Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů. Své
úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci
správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení
paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
- Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte
přednost přecházejícím chodcům.
- Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku. Respektujte
pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky. Buďte ohleduplní k ostatním
účastníkům silničního provozu.
- Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům. Při
jízdě si vždy chraňte hlavu cyklistickou přilbou.
- Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo.
- Oblékejte si barevné, reflexní a světlo odrážející oblečení.
- Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav.
Přihlédněte také k hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici.
- Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických
nápojů stejně tak jako při řízení motorových vozidel.
- Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně
vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které umožňují bezpečnou jízdu.
Reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.
- Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám.
Proč je nutné používat při jízdě cyklistickou přilbu?
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy.
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Cyklistická přilba zabrání 85 % úrazů hlavy a 88 % úrazů mozku.
Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku,
kapotu vozidla nebo jinou překážku - strom, obrubník, patník…
V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění,
bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, případně ve vážné poškození mozku či úmrtí.
nprap. David Linhart, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
- oddělení tisku a prevence

Další pozitivní změny při udělování podpory na energetické
úspory v bytových domech v IROP
Možnosti pro podporu bytových domů v Integrovaném regionálním operačním
programu se nyní rozšiřují. Podporu je totiž možné získat jak na zateplení bytového
domu a výměnu oken, tak i na výměnu zdrojů tepla. Navržená nová sada hodnotících
kritérií byla dne 8. 6. schválena Monitorovacím výborem IROP a vejde v platnost
revizí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.
Drtivá většina žadatelů (zhruba 95 % předložených žádostí) doposud požadovala
podporu na zateplování obvodových konstrukcí a výměnu oken. Nyní se Ministerstvu
pro místní rozvoj podařilo dojednat příznivější podmínky také pro zdroje tepla, jako
jsou plynové kotle, tepelná čerpadla nebo jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny
a tepla.
Zásadní změny se týkají nových možností získání podpory v následujících případech:
1/ výměna starého plynového kotle za plynový kondenzační kotel;
2/ pořízení plynových tepelných čerpadel výměnou za staré plynové kotle, kotle na tuhá
fosilní paliva nebo vytápění elektřinou;
3/ umožnění samostatné instalace fotovoltaických systémů (pro již zateplené bytové
domy);
4/ podpory změny vytápění plynem nebo elektřinou za elektrická nebo plynová tepelná
čerpadla;
5/ podpory připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
6/ umožnění prodeje přebytků vyrobené elektrické energie z fotovoltaických systémů
a jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla do sítě;
7/ snížení požadavků na tepelně-technické parametry bytového domu při instalaci některé
technologie bez současného zateplení bytového domu. Podpora tedy nebude poskytována
pouze na komplexně zateplené bytové domy. Pokud je váš bytový dům ale zateplen pouze
částečně, je vhodné současně s novým zdrojem tepla zauvažovat o zateplení zbývajících
konstrukcí – pouze komplexnost provedených opatření přinese maximální úspory výdajů
za energie;
8/ snížení hodnotících kritérií pro nové zdroje tepla – např. v případě projektu na instalaci
tepelného čerpadla už není hodnocen topný faktor tepelného čerpadla, ale pouze shoda
s požadavky ekodesignu.
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Na začátku června bylo v 37. výzvě IROP „Energetické úspory v bytových domech
II“ předloženo celkem 660 žádostí o podporu. Objem administrovaných žádostí o podporu
představuje 3,57 mld. Kč celkových způsobilých výdajů, z toho 1,17 mld. Kč tvoří příspěvek
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výzva č. 37 byla vyhlášena v červenci 2016
a žádosti o podporu budou přijímány do konce listopadu 2017.
Aktuálně je již proplaceno několik ukončených projektů: například zateplení bytového
domu o šesti bytech v Bystré nad Jizerou, kde díky komplexnímu zateplení došlo k posunu
z nejhorší klasifikační třídy G do klasifikační třídy C, nebo zateplení panelového bytového
domu o 77 bytech v Šumperku. Žádosti o podporu ve všech fázích realizace evidujeme
ve všech 13 krajích, celkem v 260 obcích a městech. (V Praze poskytuje podporu bytovým
domům program Nová zelená úsporám.)
Informace o výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“ naleznete na webu
IROP („webu IROP“ vložit prolink na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Tema/Zateplovani)
Projektové záměry a podmínky výzvy lze konzultovat na regionálních pracovištích
Centra pro regionální rozvoj („regionálních pracovištích“ vložit prolink: http://www.crr.cz/
cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/37-vyzva/).
Jana Virostková, Odbor řízení operačních programů
Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Poděkování
Poděkování všem, kdo se přišli naposledy rozloučit s p. Petrem Šerhákem.
Děkuje rodina Šerhákova.
Děkujeme zdravotním sestrám Tesařové, Skoumalové, Doležalové a jemnickému faráři
Brychtovi za laskavý, milý a srdečný přístup k nemocnému.
Mnohokrát děkuje rodina Šerhákova.
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Víte, že nevíte?
Žiji v Jemnici skoro 80 let, pár věcí vím, přesto se stává, že “nevím“. Proto se musím
zeptat i tentokrát! Napsal jsem dotaz na Policii České Republiky obvodní oddělení Jemnice,
kopii i odpověď přikládám.
Když jsem jezdíval za vnuky do Mikulova, tak jsem jim říkal: „Vy nemáte žádné
náměstí, je to jen široká ulice“. Později při procházce Jemnicí jsem jim ukazoval náměstí
v Jemnici, kterému vévodí kostel sv. Stanislava. To ještě nebylo osázené stromy (rok 2008).
Při nynějších návštěvách, kdy je opraveno po rozsáhlých rekonstrukcích inženýrských sítí,
jsme opět navštívili náměstí. Jejich ironická poznámka byla: „Děde, vždyť to není náměstí,
ale parkoviště.“ Musel jsem jim dát za pravdu, bylo plné aut! V širokém okolí neznám
město, kde se na náměstí a volných plochách parkuje „zadarmo“. Všude jsou parkovací
automaty nebo hodiny, které určují, jak dlouho můžeme případně v těchto místech stát.
Tímto odpovídám na četné dotazy i připomínky spoluobčanů k parkování mimo
vyhrazené parkoviště na náměstí v historické části Jemnice.
Sám se domnívám, že se zcela minul záměr starosty města, pana Ing. M. Nevěčného
osázet náměstí stromy a udělat zde alespoň částečně místo klidu a odpočinku. Snad se to
podaří alespoň částečně při vypracování studie podle bodu 6 v odpovědi na můj dotaz.
Chtěl bych poděkovat příslušníkům Obvodního oddělení Policie ČR v Jemnici za jejich
ochotu zabývat se dotazem, který jsem jim zaslal, a občanům za jejich trpělivost v souvislosti
s odpověďmi na jejich četné dotazy. Věřím, že redakční rada JL dá na odpověď prostor,
když jsou zveřejňovány i jiné často podle mne nekritické příspěvky.
Děkuji.
Vladimír Hrbek
Opis žádosti o informace:
Obvodní oddělení Policie ČR
Jemnice
Věc: dotaz – parkování

Jemnice 19. 2. 2017

Obracím se na Vás s žádostí na základě dotazů spoluobčanů o parkování aut v prostoru
historické části Jemnice – náměstí Svobody od kříže z roku 180 u kostela sv. Stanislava pod
vchod do kostela levá strana a pravá strana od Základní školy pod dům čp. 75 (muzeum)
na chodnících mimo vozovku.
V případě, že tuto plochu chodníků nejsou součástí neplaceného parkoviště na nám.
Svobody jaké má možnosti a jak postupuje Policie ČR při neoprávněném parkování
na chodnících v těchto prostorách.
Prosím o písemné vyjádření v zákonné lhůtě, aby bylo možné spoluobčany informovat.
Děkuji předem za vyřízení mé žádosti a přeji pohodu.
Vladimír Hrbek, Jemnice
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Následují kontakty na zpracovatele
a podpisy zpracovatele a vedoucího oddělení.
Redakčně upraveno v souladu s ochranou osobních údajů.
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Ještě jste neviděli?
Až nebudete mít nic důležitějšího na práci, přijďte se prohlédnout šance na Malé brance.
Cesta od Kamenné panny k druhé bráně konečně dostala svou kýženou podobu. Doufám,
že za nastávajících horkých odpolední se toto místo stane nejvyhledávanější částí města.
Budou sem proudit ti, co po ničem jiném netouží než se vyhřívat na kamenech rozpálených
slunečním žárem. Malá branka tak možná plně nahradí finančně nedosažitelný zážitek těm,
kteří si nemohou dovolit pobyt u sálajícch egyptských pyramid. Když na chvilku přivřou
oči, aby je nerušila zdevastovaná vila, přenesou se v duchu do aridní oblasti sinajského
poloostrova. Snad by to ještě chtělo, aby nějaký mecenář do kamení vysadil ještěrky, to je
asi jediná fauna schopná v daných podmínkách přežít.
Celkem lze ovšem konstatovat, že tu došlo k významnému urbanistickému kroku, ba
k pokroku. Dávno je za námi doba, kdy k největším cennostem ve městech patřil stín. Kdyby
byla odvaha a peníze, mohlo to takhle vypadat už dávno. Terén je teď stroze přehledný.
Estetiku neruší ani dvě symbolické jablůňky, které nic nezastiňují, nýbrž stojí jen na stráži
jako dvě mlčící sfingy.
Už se moc těšíme na babičky s vnoučátky, pro něž se plánuje betonová lavička. Zatím
by mohly posedávat na kvádrech mrákotinské žuly a obdivovat pravidelnou strukturu
dlažby. Poté, co se Malá branka proměnila v kamenný ráj, čekám je den co den, zatím
však marně. Ale už teď se rysují výhody nového řešení. Děti opouštějící školu v pozdních
hodinách a osamělé ženy s nákupem se už nebudou strachovat z toho, že by se za keři mohl
ukrývat pedofil či sexuální maniak. Přestali tu hnízdit ptáci, jejich štěbetavé hlasy dozněly.
Za teplých nocí už není slyšet supění ježků. Ani už tu v bujné trávě nebudou vyspávat své
alkoholické opojení mladí a nezkušení návštěvníci Barchanu. Psi začali pociťovat vzácný
respekt před hadovitě se vinoucí minerální bariérou a nechávají si své nadílky na ostrůvky
zeleně u školy či ještě dál.
Nynější podoba se na první pohled vrací k původnímu záměru těch, kdo budovali
středověké opevnění města. (foto na 2. str. obálky). Od mužů, kteří tu začátkem května
pracovali, jsem se doslechl, že současný projektant si navíc přál vytvořit umělou skálu.
Zřejmě to měla být náhrada za skálu skutečnou z krystalické břidlice, kterou při realizace
projektu dotovaného Evropou nedopatřením zahrnula vodohospodářská technika hlínou
a na níž dnes roste lebeda a pastuší tobolka. Jenže napodobit přírodu je velké umění.
Náhražka se málokdy vyrovná originálu. Správa majetku města si dá námahu, doveze šest
fůr lomové žuly, ale bohužel pořád z toho pořád není skála nýbrž jen hromada kamení.
Uvidíme, co z toho bude za pár let. Dejme šancím šanci.
Milan Růžička

Malé zamyšlení nad odvahou a statečností
aneb co tě nezabije, to tě posílí
Statečnost, odvaha, nebojácnost či hrdinství je jedna ze čtyř základních ctností. Statečnost
zajišťuje pevnost v obtížích a vytrvalost v úsilí o dobro, dává nám sílu překonat strach.
Dospívá až ke schopnosti obětovat případně i vlastní život pro spravedlivou věc.
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Lze rozlišovat fyzickou statečnost – projevuje se tváří v tvář bolesti či nebezpečí
úrazu, smrti, a morální statečnost – schopnost jít proti mínění jiných, riskovat zesměšnění
a odsouzení.
Za nejodvážnějšího člověka v českých dějinách považuji Jana Husa. S jeho názory
může leckdo souhlasit, či nesouhlasit. Faktem zůstává, že jeho učení bylo posléze příčinou
děsivého násilí, rozpoutaného v českých zemích po jeho upálení. Hus byl přesvědčen, že
častokrát je skutečným vítězem ten, kdo byl překřičen a ponížen, pokud zastával pravdu,
a měl v tomto směru čisté svědomí. Odvaha pro něj znamenala stát za pravdou a neustoupit,
a to ani v případě, když na konci této cesty stála hořící hranice. Hus se odvážil vzepřít celému
středověkému systému poslušnosti tam, kde mu zakazovali kázat Boží slovo. Dobrovolně
přijel do Kostnice, kde statečně hájil svoji pravdu před koncilem, jenž zastupoval nejvyšší
duchovní i světskou moc. Svou víru a pravdu nezapřel ani tváří v tvář smrti upálením. Jak
o něm řekl Erasmus Rotterdamský: „Byl upálen, ale nebyl přemožen.“
Za připomenutí stojí i další odvážní muži českých dějin - Tomáš Garrigue Masaryk
a Tomáš Baťa. První je autorem výroku: „Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat
politiku opravdovou, demokratickou a lidovou.“ Baťa zase řekl, že: „Lidé se obávají
neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu - skok do tmy. Avšak
kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. Nesmí držeti
pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není
zlepšení, a tak není ani blahobytu!“
Nechci tady pojednávat o odvaze a statečnosti hrdinů. Domnívám se, že tomu rozumí
málokdo. A ze všech nejméně možná samotní hrdinové. Chci se zamyslet nad něčím, čemu
se říká občanská odvaha. Tomu se asi dá rozumět lépe vzhledem k tomu, že občanské životy
žijeme všichni. Jistě ale se mnou bude každý souhlasit, když budu konstatovat, že ty životy
žijeme každý jinak.
Naše babičky říkávaly, že „pánbů nás má všelijaký“. Pestrost povah a charakterů je asi
konec konců tím, co dělá lidstvo lidstvem. Z této pestrosti pak vyplývá i rozmanitost názorů
a postojů lidí k životu a věcem kolem nás. Občanské postoje lidí jsou různé. Někdo se silně
angažuje, a dokonce kandiduje ve volbách, další se angažuje méně a někomu je správa
věcí veřejných dočista ukradená. I mezi těmito kategoriemi lidí je hodně mezistupňů.
Domnívám se, že jedním z nich jsou lidé, které občanský život zajímá, ale chybí jim odvaha
k aktivnímu zapojení do politiky (což je v podstatě správa věcí veřejných). Politika je totiž
nelítostné prostředí. Každý, kdo se veřejně angažuje, bývá terčem nejrůznějších útoků, a to
zejména prostřednictvím své minulosti. Myslím, že každý z nás udělal ve svém životě něco,
na co není právě pyšný. Jinými slovy řečeno, má tak trochu „máslo na hlavě“. A má tedy
strach, že se skrz ono máslo stane terčem. Jsem přesvědčen, že podstatou občanské odvahy
je nebát se onoho příslovečného másla na hlavě – nebát se sebe, nebát se pravdy a nebát se
ani svého případného budoucího selhání.
Na druhé straně - do politiky často vstupují lidé, kteří se vyznačují bezskrupulózním
jednáním, kteří se ponejvíce řídí heslem – drzé čelo je lepší než poplužní dvůr (a mají
přitom máslo na hlavě). To se ovšem dá označit za odvahu jen stěží.
Každý z nás byl jistě svědkem nějakého odvážného konání nebo činu. Mě v poslední
době velmi zaujal pan David Chvátal, který si s naším sdružením vyměňuje názory
prostřednictvím internetu – na Facebooku. Evidentně není naším příznivcem a my mu to
rozhodně nemáme za zlé. Každopádně však velmi oceňujeme jeho odvahu nést svoji kůži
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na trh a polemizovat s našimi názory. Odvaha totiž mnoha lidem chybí. Tato vlastnost chybí
i pánům ve vedení města, kteří odmítají s naším sdružením veřejně diskutovat.
Nemyslíme si o sobě, že jsme nejchytřejší, a proto bychom potřebovali víc odvážných
lidí typu pana Chvátala, kteří by rozporovali naše názory. Jenom v diskusi se totiž dá najít
ta nejlepší cesta k řešení problémů. Výměna názorů bývá obtížná, nutí k intenzivnímu
přemýšlení. Pokud je ale vedena poctivě, posiluje všechny strany, které se jí účastní.
Na diskusi však ještě nikdo neumřel. Proto se také říká – co tě nezabije, to tě posílí.
Ing. Vincent Strebeľ

Mlýny a mlynáři v Jemnici – 1. část
Část I. mlýny
Když se řekne mlýn, díky pohádkám se snad každému z nás vybaví budova s velkým
dřevěným kolem. Co však bylo uvnitř, ví jen málokdo. Dříve se tímto slovem označovalo
vše, co bylo hnáno vodou, respektive vodním kolem. Z mlýnů byly nejvíce rozšířeny mlýny
obilní. Mlýnské kolo se v řadě případů používalo k pohánění i jiných zařízení, např. pily,
valchy apod. Protože v minulosti byla doprava zrna na větší vzdálenosti obtížná, vodní
mlýn stával snad u každé větší vesnice. Řada z nich zanikla, když se jako pohon místo vody
začala používat pára a později elektrický proud. Konkurenci na čas přežily jen ty mlýny,
kde mlýnské kolo nahradila vodní turbína. Pokud to nedovolovaly vodní poměry, stavěli
naši předci mlýny větrné. V chudých rodinách musela k semletí obilí stačit síla lidských
svalů a prostý ruční mlýnek.
Mlynářství je velmi staré řemeslo a přímo souviselo se zemědělskou výrobou. O každém
mlynáři či mlýnu se toho hodně vyprávělo. Nejvíce se mluvilo o bohatství, které někteří
z nich, spíše generace mlynářských rodů, získali. Ne všude ale byli bohatí mlynáři. Proto
součástí života ve mlýnech bylo i polní hospodářství s chovem dobytka a drůbeže, což
umožňovalo celoroční obživu všech členů domácnosti.
K mlýnům patřili mlynáři. Krom toho, že byl vyučený řemeslu, musel např. ovládat
tesařské práce, rozumět strojům a umět je opravit. Pro touto všestrannost měli ve společnosti
zvláštní postavení. Radili při stavbách i povodních, podávali svědectví ve sporech
svých sousedů, svědčili na svatbách a stávali se kmotry mnoha dětí. Vzhledem k tomu,
že se ve mlýně setkávali a potkávali nejrůznější lidé, byl mlýn i místem předávání zpráv
a zkušeností. Mlynáři byli často znalí písma, vlastnili knihy, ovládali díky vandru cizí řeč.
Není proto divu, že právě mlynáři byli zároveň i kronikáři, ať již sepisovali dějiny mlýna,
rodu či celé vesnice. Ve mlýně pracovali vždy stárek a mládek, druhý dělník; na malých
mlýnech to většinou byli synové mlynáře. Stárek zastával funkci zástupce mlynáře, měl
pod dohledem mládky i učedníky. Čas od času do mlýna přicházel krajánek, potulný
mlynářský chasník, který byl vždy vítán, protože uměl ve mlýně téměř všechno opravit
nebo udělat nové.Manželství mlynářů byla uzavírána s ohledem na potřeby a budoucí
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prosperitu živnosti. Nevěsta či ženich, kteří pocházeli ze mlýna, znali chod, věci i činnosti
nutné k provozu řemesla, a proto byli sezdáváni děti mlynářů mezi sebou. Vyplývá z toho
i vzájemná příbuzenská propojenost mlynářských rodů. Manželka mlynáře musela svými
znalostmi zastat manžela v době jeho nepřítomnosti, nemoci či úrazu. V případě úmrtí se
ujímala i starostí spojených s provozem mlýna.
Jemnicí protéká řeka Želetavka, která pramení v katastru obce Želetava. Říká se jí řeka,
ale po většinu roku je to jen větší potok. Na ní a jejích přítocích bylo v minulosti mnoho
mlýnů. Provoz mlýna (vlastní mletí) vyžadoval určitý průtok vody. Potřeba vody byla někdy
větší, než mohla řeka poskytnout. V takovém případě bylo nutné pro její zadržení zbudovat
nad mlýnem rybník. Shromážděná voda pak byla postupně vypouštěna v čase mletí pro
zajištění dostatečného průtoku. Do řeky přitéká mnoho potůčků a potoků. Největší z přítoků
je Kobera u Jemnice a dále Bíhanka, která se do ní vlévá u Mácova mlýna. Od tohoto
soutoku je Želetavka už slušnou řekou a má poměrně velkou vodní sílu. Však ani zde
nebyly mlýny stavěny přímo u hlavního toku, ale byly pro ně budovány zvláštní přívodní
a odpadní kanály, tzv. mlýnské náhony.
František Kačenka

Kulturní přehled
JEMNICE PATŘÍ DĚTEM – červenec 2017
18. 7. 2017
		
20. 7. 2017
		
27. 7. 2017
		
29. 7. 2017
		

Koupaliště patří námořníkům
- začátek 14.00 hod., víceúčelová vodní nádrž Jemnice
Výtvarné dílny pro děti
- 14.00 - 18.00 hod., knihkupectví Hejl
Výtvarné dílny pro děti
- 14.00 - 18.00 hod., knihkupectví Hejl
Výlet za človíčetem - pohádková stezka Panenská, od 14.00 hod.
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

15. 7. 2017
14.00 hodin
		

Jemnická harmonika a heligonka
- sál KD v Jemnici, vstupné 80,- Kč, předprodej vstupenek
v TIC Jemnice nebo na www.vstupenky.jemnice.cz
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

11. – 12. 8. 2017 VII. jemnická bitva v zámeckém parku
		
11. 8. Večerní zábava + fire show od 19:00
		
12. 8. od 14:00 hodin – středověká hudba, tance, souboje, fire show,
		
lukostřelba, fakír, orientální tance, jízda na koních, středověká bitva
		
(17.00) a mnoho dalšího.
		
- pořadatel Novus Origo (Polná) ve spolupráci s městem Jemnice
		
a spolkem Mladí za rozvoj Jemnice
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26. 8. 2017
19.00 hodin
20.00 hodin
		

Podolské posvícení
- stavění májky
- taneční zábava – hraje Vasr Band
- pořadatel MO KDU-ČSL Jemnice

26. 8. 2017
		
		

Soutěž pro mladé hasiče v požárním útoku
O putovní pohár starosty města
- pořadatel SDH Jemnice

1. 9. 2017
		
		
		

Jízda výletního vlaku – Třebelovický táborák (konec prázdnin)
- Jemnice – Třebelovice a zpět
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

2. 9. 2017
		
		

Loučení s mašinkou
- vlakové nádraží Jemnice
- pořadatel město Jemnice

9. - 10. 9. 2017
9.00 - 16.00
		
		
		

Dny evropského dědictví
- v rámci EHD budou zpřístupněny kulturní památky:
- kostel sv. Stanislava, kostel sv. Jakuba a kostel sv. Víta
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem v Jemnici,
www.mesto-jemnice.cz

15. 9. 2017
		

Noční soutěž v požárním útoku
- náměstí Svobody
- pořadatel SDH Jemnice

24. 9. 2017
15.00 hodin
		
		
		
		

O perníkovém dědkovi
- divadelní představení pro děti
- kino Jemnice, vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč
- předprodej vstupenek od 17. 7. 2017 na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice

24. 9. 2017
9.00 - 16.00
		

II. výstava hub
- zasedací místnost
- pořadatel Muzejním spolek v Jemnici a město Jemnice

30. 9. 2017

Jízda výletního vlaku – Babí léto
- Jemnice – M. Budějovice a zpět
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě
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Historická slavnost Barchan 2017
Tak máme za sebou první polovinu roku 2017 a samozřejmě také Barchan. Historická
slavnost se opět vydařila a je potěšitelné, že stále více přitahuje návštěvníky z jiných
měst. Při odpolední scéně mne upozornila paní, že jí bráním ve výhledu. (Snažila jsem
se totiž nafotit snímky do jemnické kroniky.) Ta paní mi vyprávěla, že jejich rodina
přijela už dopoledne z Jihlavy, aby viděli celou slavnost. A takových rodinek sedělo
před zámkem určitě mnohem víc. Svědčil o tom nejen zaplněný parter před zámkem,
ale i velké množství lidí v ulicích města a také zaparkovaných aut.
Slavnost pod vedením kulturního odboru můžeme rozdělit na část historickou,
zábavnou a doprovodné programy. Ta historická část ctila stále tradiční scénář vytvořený
v roce 2013. Režii dělal Miloš Pitour. V „Běhu o barchan“ závodili Šimon Kovář, Adam
Kaser, David Mandát a Dominik Mandát. V roli Elišky Přemyslovny vystupovala Eva
Pokorná. Krále si zahrál opět Jan Svoboda se svým koněm Bonifácem. Historická část
slavnosti byla velmi pestrá a musíme pochválit režiséra, že byla i dobře zvládnutá.
Zábavná část byla nabitá k prasknutí. Za ty tři sváteční dny návštěvníci mohli
vidět sedm rockových a pop rockových kapel, dvě dechovky, jednu country kapelu
a také jeden koncert středověké hudby. V pondělí pak Kysucký prameň a Vasr band ze
Znojma. Na letním kině vystoupila celá řada hudebních skupin.
Také doprovodných programů byla celá řada a každý si mohl užít spoustu zábavy.
Nad Jemnicí lítal vrtulník, ulicemi jezdil výletní vláček a v parku vozili děti poníci.
Na parteru před zámkem byly po celé tři dny tradiční trhy, které doplňovala loutková
divadla, dobové tance a mnoho dalších zábavných programů. Náměstí Svobody zaplnily
pouťové atrakce, a pokud vím, tak to všichni ve zdraví přežili.
Vstup do bran města a do areálu zámku, kde se to všechno odbývalo, byl opět
zadarmo. No, řekněte, kde jinde to můžete všechno za tři dny zažít.
Jana Jánská

Výstava „Jemnické hradby“
Výstavy muzejního spolku většinou vznikají za účelem poukázat na důležitá výročí.
V roce 2017 slaví Jemnice 790 let od vydání velmi důležitého dokumentu.
Co se tehdy roku 1227 stalo? Král Přemysl I. Otakar nechal napsat jistou listinu,
pro kterou se dnes vžil název „Jemnická opevňovací listina“. Je to nejstarší historicky
uznaná zpráva o našem městě. Král tu pověřuje Petra, správce bítovského kraje, aby
prodal jistý Lovětín opatu kláštera v Louce Floriánovi a z výtěžku opevňoval města
Znojmo a Jemnici. Měl k tomu pádný důvod. Český král Přemysl I. Otakar se snažil
o utužení spojenectví s císařským rodem Fridricha II., a to tak, že se jeho syn Jindřich
VII. ožení s nejmladší českou princeznou Anežkou.
Na tuto roli se Anežka připravovala na vídeňském dvoře Leopolda VI. I přes
astronomické Anežčino věno Jindřich své zasnoubení zrušil a oženil se s dcerou vévody
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Leopolda Markétou. Anežku poslali 1225 zpět do Čech. Přemyslova odplata na sebe
nedala dlouho čekat. Vpád českých vojsk v létě 1226 se však Rakušanům podařilo
odrazit a král tak zjistil, že moravsko-rakouská hranice je špatně střežena. Mnohem
úspěšnější byl útok po Leopoldově smrti v červnu 1230. Ovšem Přemysl I. Otakar
umírá téhož roku 15. prosince 1230.
Realizace stavby opevnění nebyla jednoduchá. Podle doc. Ing. PhDr. Miroslava
Plačka trvala nejméně 100 let. Jisté však je, že na hradě v Jemnici už byli roku 1295
a 1298 dosazeni dva purkrabí. Na popud prvního polistopadového starosty doktora
Třísky provedl docent Plaček z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity stavebně historický průzkum opevnění. O výsledcích tohoto
pátrání si můžete přečíst i v knize „Dějiny Jemnice“.
Doktor Tříska, který byl prvním polistopadovým starostou, spolu s docentem
Plačkem z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
provedli historický průzkum opevnění. Zprávu z tohoto pátrání si můžete přečíst
v knize „Dějiny Jemnice“. Velmi zajímavá byla i přednáška docenta Plačka, kterou
muzejní spolek uspořádal pro veřejnost 6. dubna. Všechny přítomné jistě potěšilo
uznání, že jemnický fortifikační systém se i přes mnohé negativní zásahy dochoval
v podivuhodně ucelené formě. Jemnický hradní systém tak patří mezi nejzachovalejší
v České republice.
O 100 let později roku 1327 Jemnice dostala rozsáhlé privilegium od krále Jana
Lucemburského. Nebylo to však zadarmo a určitě to nesouviselo s jeho ženou Eliškou
Přemyslovnou. Bylo to za každoroční poplatek 69 těžkých hřiven. Z privilegia se
dozvídáme, že Jemnice byla v té době dobře opevněné město. Král měšťany také
nabádal, aby věže nepoužívali jako vězení. Doba lucemburská je pravidelně připomínána
ve slavnosti Barchan.
Výstava muzejního spolku ve spolupráci s kulturním odborem města, která byla
vytvořena v režii Mgr. Jany Lochmanové, jednatelky spolku, podala zajímavý obraz
složený z historických dokumentů i fotografií současného stavu opevnění. Janě
Lochmanové jistě pomohly konzultace s Dr. Jiřím Třískou a docentem Miroslavem
Plačkem. Současné fotografie městského opevnění na výstavu pořídil a daroval Ondřej
Ferdan. Žádná výstava o historii města se nemůže obejít bez fotografií ze sbírek pana
Vladimíra Hrbka. I tentokrát zájemci mohli vidět mnoho cenných snímků. Při instalaci
výstavy pomáhali předseda spolku Antonín Podhrázký, František Šenda a další členové
spolku. Vernisáž výstavy se uskutečnila 12. května v kulturním domě. Návštěvníci
si ji mohli prohlédnout do 26. května. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli
na hlídání v kulturním domě. Po skončení výstavy byla její podstatná část přenesena
do Informačního centra, kde bude vystavena do konce léta.
Na závěr jedna dobrá zpráva. Od roku 2017 začne město za pomoci dotačního
programu „Regenerace městských památkových zón“ s opravami jemnických hradeb.
Podle místostarosty Ing. Novotného bylo schváleno, že se začne s opravou Malé
branky.
Jana Jánská
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Dovolená, prázdniny,
to má každý rád.
Někdo k moři pospíchá,
jiný doma práci má.
Ale teplé léto
už je tady,
všichni si ho užívejme,
nabrat trochu energie
všichni potřebujeme.

Marie Čurdová

Štěstí, víra a dobrota
Štěstí, to má každý dané,
někdo víc a někdo méně,
úcta je v duši a aniž to
kdo tuší,
s úctou jde ruku v ruce láska,
ať už k mamince a tátovi
a pak ta velká, co na nás čeká
někdo ji vítá, jiný se toho leká.
Pak je tu ještě víra a dobrota,
ty nechala jsem si nakonec,
to není žádná malá věc.
Ty dozajista má každý ve své
Duši!
A z malého velký člověk se
Stává,
když umí poradit a dobré ze
sebe dává, je vzorem hlavně sám
sobě, ať už je dospělý i v každé době.
Žít tak jak si vždy přeje,
pak má klid v srdci, v duši i těle.
A ten, kdo netuší, neví, o co
přichází, a vždy na půl cesty se
nachází,
na půl cesty, na půl štěstí,
na půlce lásky i poznání
Marie Prknová, členka klubu ZTP
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Blahopřání
Dne 10. července 2017
oslavila 80. narozeniny
paní Libuše Bednářová z Jemnice
Hodně štěstí, pevné zdraví
a spokojenosti do dalších let
přeje Syn Radek s rodinou

Blahopřání
Dne 15. 7. 2017
oslaví 90. narozeniny
paní Anna Krejčová
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
přejí dcera Jana s rodinou,
syn Miroslav s rodinou
a syn Jiří s rodinou.

Vzpomínka
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát
a s láskou na Tebe, tatínku, vzpomínat
Dne 23. července 2017
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk Bříza
Dne 30. 7. 2017 by se dožil 81 let
S láskou vzpomíná manželka
a dcera Iveta s rodinou
a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Kdo byl milován,
není zapomenut
Dne 20. července 2017
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Karel Daňhel z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina

Výsledky Barchanického turnaje
ve volejbalu smíšených dvojic - 10. 6. 2017
Turnaje se zúčastnilo 7 dvojic. Byl rozehrán ve dvou skupinách, první dvě dvojice
ve skupině postoupily do finálové skupiny, další dvojce hrály o 5.-7. místo.
1. místo – Kovář Ondřej + Chromá Veronika
2. místo – ing. Kovář Jarda + Marková Ilona
3. místo – Chvojka Ivan + Šestáková Sára
4. místo – Marek Šprincl + Miluše Kočová
5. místo – Radek Tesař + Katka Kovářová
6. místo – Kuchař František + Valerie Cébé
7. místo – Svobodová Lucie + Fuchsová Nikol
Turnaj měl dobrou úroveň, zápas 1. a 2. dvojice patřil k ozdobě celého klání.
Poděkování patří Základní škole v Jemnici za poskytnutí tělocvičny, městu Jemnice
za financování odměn pro soutěžící a všem soutěžícím za pěkný a bezproblémový průběh
turnaje.
Organizátor turnaje
Ivan Chvojka
38/ Jemnické listy / červenec - srpen 2017

Výsledky Barchanického turnaje
v basketbale družstev
Turnaje se zúčastnila 4 družstva, Jemnice A, Jemnice B, Předín A, Předín B.
Předín A, vítězky okresního přeboru starších dívek základních škol se po vyrovnaném
průběhu staly vítězem Barchanického turnaje. V dvojzápasech s Jemnicí A prohrály 1. zápas
16:15, druhý zápas vyhrály 19:16. Potvrdily, že jim právem patří titul přebornic okresu
Třebíč. Jejich kolektivní hra slavila opět úspěch. Nejlepší střelkyni turnaje byla Drahoslava
Křivánková z Jemnice A s 22 body.
Naše družstvo B se statečně pralo, první zápas prohrálo 10 : 5, druhý 8 : 6. Některá
děvčata z Předína byla až o 2 roky starší, o hlavu vyšší, proto považuju výsledek za velice
dobrý. Naší nejúspěšnější střelkyní byla Adéla Votýpková se 6 body.
Tabulka turnaje: 1. místo Předín A, 2.místo Jemnice A, 3. místo Předín B, 4. místo
Jemnice B.
Děkuji všem hráčkám za korektní hru, ZŠ v Jemnici za poskytnutí tělocvičny
a Městskému úřadu v Jemnici za poskytnutí financí na nákup odměn.
Organizátor turnaje
Ivan Chvojka

Okresní a krajská soutěž dorostu v požárním sportu
21. května se dorostenci z Jemnice účastnili okresní jarní části celoroční činnosti
dorostu. Tato soutěž se konala ve sportovním areálu v Petrovicích. Za náš sbor zde startovalo
družstvo dorostenek a dva dorostenci jednotlivci.
Dorostenky:
Toto družstvo začalo soutěžit již v létě loňského roku. V současné době je ve složení:
Sandra Brabcová, Michaela Černá, Aneta Šerková, Klára Vaculová, Tereza Sedláčková,
Lenka Křikavová a Eva Soukupová.
Celkově dorostenky vybojovaly 3. místo.
ZPV – 2. místo (podzimní část)
Štafeta 4 x 100 m – 3. místo
Běh na 100 m s překážkami – 3. místo
Požární útok – 3. místo
Test z PO – 1. místo
Dorostenec starší:
Pavel Vacula celkově vybojoval 1. místo.
ZPV – 1. místo (podzimní část)
Běh na 100 m s překážkami – 1. místo
Dvojboj – 1. místo
Test z PO – 1. místo
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Dorostenec střední:
David Nevrkla celkově obsadil 5. místo.
ZPV – 4. místo (podzimní část)
Běh na 100 m s překážkami – 5. místo
Dvojboj – 5. místo
Test z PO – 1. místo
Krajská soutěž dorostu se konala 11. 6. 2017 ve Velkém Meziříčí.
Z našeho sboru postoupil na tuto krajskou soutěž Pavel Vacula.
Celkově obsadilo 4. místo.
Běh na 100 m s překážkami – 5. místo
Dvojboj – 5. místo
Test z PO – 1. místo
Fotografie ze soutěže najdete na 2. straně obálky JL. Více fotografií naleznete
na facebookovém profilu www.facebook.com/SDH.Jemnice.
Pro JL za SDH Jemnice Milan Šerka.

Kulturní kalendář
Mladoňovice
27. 7. 2017
		
15. 9. 2017
		
17. 9. 2017

Střelecká soutěž „O pohár starosty“ – střelnice MS Mladoňovice
od 9.00 hodin
Pouťová zábava
– hrají Kalíšci
Procesí poutníků k Dobré vodě

Třebětice
22. 7. 2017
Countrybál – Motákaréna,
		
více na www.country-trebetice.cz
29. 7. 2017
Zveřinové hody – Motákaréna od 14.00 hodin
5. 8. 2017
Pivní slavnosti – hraje Vigo + předkapela od 19.00 hodin
6. 8. 2017
Odpoledne při dechovce – Motákaréna od 13.00 hodin
26. 8. 2017
Taneční zábava – hraje Spektrum od 20.00 hodin
27. 8. 2017
Loučení s prázdninami – Motákaréna od 14.00 hodin
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Panenská
29. 7. 2017
2. 9. 2017

Pouťová taneční zábava – hrají Kalíšci
Posvícenská taneční zábava			

Uherčice
26. - 27. 8. 2017 Posvícení
9. 9. 2017
III. ročník Uherčický kotlíkový guláš
Pálovice
26. 8. 2017

Rozloučení s prázdninami

Kostníky
12. 8. 2017
		
26. 8. 2017
8. - 10. 9. 2017
		
23. 9. 2017
		

Noční hasičské závody
- hřiště Hájek
Ukončení hasičské sezóny
Tradiční pouť
- pouťové zábavy
Zeleninobraní
- kulturní dům

Vratěnín
22. - 23. 7. 2017 Pouť
Rácovice
22. 7. 2017
19. 8. 2017

Taneční zábava – Genetic
Taneční zábava – Lazaret od 20.00 hodin

Lhotice
22. 7. 2017
		
		
		

Dlouhá noc – večer pro všechny generace s DJ BUBU
(Karel Janoušek), venkovní sportovní areál,
vstupné 50,- Kč,
začátek ve 20.00 hodin
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Radotice
Kulturní, jak ?
Pokusím se, byť s okrajovými vědomostmi, kombinovanými pocitovým pohledem,
který se mnohému co s kulturou souvisí, vymyká, otevřít toto téma.
Pravý význam kultury spočívá v souhrnu hmotných a duchovních hodnot
vytvořených lidstvem, tedy člověkem, který je v evoluci (postupné vyvíjení) označen
odborníkem v porovnání s ostatními živočichy, ale „největším zmetkem, jaký se kdy
poved.“
Není to míněno pohledově, ale svojí dokonalostí, potřebou odít se, aby vůbec přežil,
a náročností, která se u něho neustále stupňuje. Zatím co ostatní tvorové planety toto
k přežití nepotřebují, svoje potřeby mění jen zanedbatelně, v pudu sebezáchovy. Jak
už to ale v životě chodí, všechno zlé je k něčemu i dobré. Bez této náročnosti bychom
ještě rozdělávali oheň křesadly, odívali se kožešinou ulovených zvířat, přežívali snad
i spokojenější v jeskyních.
Dnes, kdy jedna vymoženost stíhá druhou, k mnoha lidem ještě nedoputuje
je nahrazována jinou, lepší a tou předešlou, neuplatněnou se plní sklady, posléze
skládky, zamořující planetu. Proplýtvané energie, zamořené vody a ovzduší plní kapsy
jedněch a vyprazdňují kapsy druhých, koloběh, který kultuře, kterou utváříme, příliš
nepřispívá. Nezúčastněný pozorovatel toho všeho musí nabýt dojmu, že jde o závod
s časem, konec pozemského dění, a je nutné nasadit toto tempo, aby se vše, co „člověk
moudrý“ vymyslel, ještě stihlo.
Zamyslíme-li se nad tím, že tento člověk ovládá planetu desítky tisíc let a teprve
před dvěma sty léty vynalezl bicykl ve své primitivní podobě, dnes vyrobí přístroje
a zařízení, s kterými se rozum mnohého z nás stěží vyrovnává. Proč nezačal tento rozvoj
již dávno ve skutečnosti, nýbrž jen v utopistických románech, což bylo považováno
za fantazírování?
Co stálo tomuto rozvoji v cestě, když k tomu bylo tolik času? Je za tím skryta
opatrnost moudrých, kteří v primitivnějších podmínkách tyto možnosti tušili a chtěli
si je „vychutnat“ a užít?
Byl tím otrokář, který se obával, když krom své hrubosti ničím jiným neoplýval,
že by mohl být obelstěn a o své postavení přijít? Podstatou tohoto rozvoje byla nejspíš
změna postoje vládců, kteří svým rozhledem vytušili neudržitelnost stavu, který by
nemuseli ustát. Začali využívat schopností a umu svých poddaných, umožnili jim
dostupnost vzdělání, i když zpočátku jen sporadicky, pro vyvolené. Širší rozvoj
umožnilo až dostupnost vzdělání prostším lidem.
Společenství, která vznikala, se vyznačovala výraznými kulturními znaky
a vydobytá postavení si hájila. Hájila a uhájila proti bývalým mocipánům až
na úroveň rovnocenného partnera. Ve výsledku do popředí všeho toho vstoupila věda,
výzkum, vývoj. Zhodnocený rozum putuje na prkna konstruktérů, do dílen odborníků
a výsledkem je zboží, nad kterým žasneme.
Zde je pravděpodobně prvopočátek bouřlivého rozvoje, který polyká nevyužitá
tisíciletí a městná je do období staletí. Vyřčená myšlenka herců, kteří veřejnosti
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sdělovali představu světa tak, že „Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají
moc,“ byla revoluční. Svět by nebyl sice tak pestrý, ale hospodárnější a bezkonfliktní.
Úvahy, které by si mnohý mohl přeložit tak, že skoro zavání socializmem, i když
tito herci pro něj nijak zvlášť nehorovali. Svět se ale posunul dál a zvolil cestu
soutěživosti, konkurence, jejíž podstatou je tržní ekonomika a ta má svoje nesmlouvavé
zásady. Obtížně se hledá shoda, jak najít „společnou řeč,“ v dnešním globalizovaném
světě. Sešikováním se do větších celků, i když strukturálně odlišných, přináší pocit
většího bezpečí a uplatnění hospodářské aktivity.
Odlišná úroveň zemí, avšak se srovnatelným úsilím vyspělejších, vyvolává stále
větší nespokojenost s pocitem druhořadosti, což se neřeší. Pokládá se to za vnitřní
záležitosti jednotlivých suverénních států. Skutečností je, že naše chování v počátcích
bylo takové, že jsme si dobrovolně nasazovali chomout podřízenosti, aniž bychom
si uvědomovali, co nás to bude stát, nebudeme-li finalisty v obchodě. Počáteční
spokojenost se stala řeholí, z které se snažíme nyní vymanit.
Tam, kam jsme upřeni, je naděje mizivá. Snaha vyhledat možnost trhu jinde bez
podřízenosti někomu, je napadána politickými důvody oponentů, kteří na současném
stavu mají lví podíl, a přitom po změně volají. Možnost trhu se nabízí v teritoriích,
kterým nejsme pro jejich politickou orientaci příliš nakloněni, což hned nemusí
znamenat, že jejich orientaci uznáváme. Jak známo, „peníze nesmrdí“ o to nám jde,
toť vše.
Člověk i když „nepodarok,“ je na planetě Zemi pánem, je i největším predátorem,
současně ochráncem, a proto si zaslouží shovívavost ke svým nedostatkům. Když
občas vypustí „džina z lahve,“ nemá a nebude mít tu sílu život zde vymýtit. Jaká
kultura po nás zůstane je jen v našich rukách, bude to výsledek našeho počínání.
To, co dnes za kulturní pokládáme, nemusí být tak v budoucnu viděno. Může tím
být třeba tolerantnost k ostatnímu kulturám světa, které nemají sílu nespravedlnosti
se bránit.
Kulturní bohatství po předcích, které světu předkládáme, po nás v takovém rozsahu
zjevně nevznikne. Nezneuctíme-li však neuváženým krokem své jméno ve světě, bude
náš podíl pro světovou kulturu víc než přínosný.
Blahopřejeme jubilantům:
Liška Miloslav		
Vaňurová Marie		
Zelenka Jan
		
Zelenková Marie 		
Nevěčná Anna 		
Zuzák Vladimír 		
Komárek Radoslav 		

90 roků
81 roků
77 roků
72 roků
71 roků
70 roků
50 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice
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Vratěnín
Vratěnínská pouť 2017
Program:
22. 7. 2017
- vyhrávka po vesnici od 12:00 hodin
- taneční zábava na návsi před OÚ od 19:30 hodin se skupinou DUO SAMBA
23. 7. 2017
- mše svatá v kostele sv. Jakuba Většího od 7:30 hodin
- malování na obličej od 13:00 hodin
- vystoupení kejklíře Čabíka od 14:00 hodin
- sousedské posezení na návsi před OÚ s hudebním doprovodem Milana Žídka
od 14:30 hodin, v 16:00 hodin vystoupení mažoretek z Jemnice
Během neděle stánkový prodej a po celou dobu pouťových oslav budou v provozu
pouťové atrakce a zajištěno občerstvení.

Uzávěrka příštího čísla je 15. srpna 2017. Zdůrazňuji, že ty
příspěvky, které dostaneme až po určeném termínu, budou otištěny v dalším čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem
na adresu kultura@mesto-jemnice.cz nebo donést v elektronické
podobě do Turistického informačního centra Jemnice.
		
Bc. Zdeněk Hopian
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inzerce

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

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

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

ZDARMA

veškerá doprava a zaměření

červenec - srpen 2017 / Jemnické listy / 45

46 / Jemnické listy / červenec - srpen 2017

červenec - srpen 2017 / Jemnické listy / 47

Obrazový seriál
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Náměstí Svobody v roce 1974 a 1969.
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