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Kamenná panna má dvojnici

(str. 25)
Původní rakouská lokomotiva typu kkStB 97.

Lokomotiva řady 310
jezdila po této trati ještě
v 50. letech minulého
století.
„Bíduška“
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• Volby do Poslanecké sněmovny
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•
•
•
•
•
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Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Okénko MŠ Jemnice
Okénko ZUŠ Jemnice
Služby LPS stomatologické
Pohotovostní služby - zubní ordinace
Dačice
• Adventní setkání
• Kyberzákusek
• Mezirezortní setkání členů sítě služeb
pro ohrožené děti a jejich rodiny
v Moravských Budějovicích
•
•
•
•
•
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• Poděkování
• Konec roku - čas bilancí
• Malé zamyšlení nad systémy
a antisystémy
Střípky z historie
• Víte, že …
• Kamenná panna má dvojnici
• „Bíduška“
Kulturní a společenský přehled
• Kulturní přehled
• Kdousovská schola
• Bohoslužby o Vánocích 2017
a po Novém roce

• Pozvánka na silvestrovský pochod
• Informace z městské knihovny
• Klub důchodců v Jemnici Vám chce
také něco říci
• Vánoce 2017
• V Borovině opět proběhnou vánoční trhy
• Vernisáž výstavy Školákem
ve válečných letech
Společenská kronika
Sportovní okénko
• Pozvánka na tradiční Vánoční
volejbalový turnaj smíšených dvojic
• Novoroční pohár
Obce Jemnického mikroregionu
• Kulturní kalendář
• Radotice

Svátky jsou holt krátký
Vzduch třpytí se jak u moře,
cukroví voní v komoře.
A v plné slávě vánoční
u brány města smrček ční.
Je čas si přát, čas na jmelí,
čas, kdy i zlí jsou veselí,
a kapři, co se o káď třou,
si myslejí, že neumřou.
Však přijde štědrá hodina,
kdy za stůl sedne rodina.
Uplynou dva dny a je pryč
na další rok ten sladký kýč.
Šestkrát se vyspíš do rána
a dvacka k penzi přidána.
Milan Růžička
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Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
svátky klidu a míru jsou před námi, stejně jako předvánoční
shon, nákupy, mediální a reklamní masáže, zkrátka vše, na co
si začínáme zvykat (bohužel). A aby nebylo vše tak, jak máme
zaběhlé, rozhodl jsem se, že své „Postřehy z radnice“ trošičku přehodnotím. Občas se setkám s neinformovaností ohledně
věcí, které jsem (nebo pan starosta) ve svých článcích vysvětloval. Když upozorním, že vše již bylo napsáno v Jemnických
listech, tak se mi dostane odpovědi: „No jo, to je možný, ale
ty dlouhé články nečtu.“ Chápu, že mnohdy nemáme čas se
prokousávat stránkovými informace. Tak jsem se rozhodl, že své postřehy „rozhodím“
do pár menších článků. Pak si každý může přečíst pouze o problému, který právě jeho
konkrétně zajímá.
Když už jsem nakousl Vánoce, pak se přímo nabízí pozvánka na tradiční vánoční setkání, které pro Vás připravujeme. Začátek je 25. 12. 2017 V 15:00 hodin na náměstí Svobody. Těšit se můžete na koledy, vánoční divadlo, vystoupení žáků ZŠ a v neposlední řadě
vyhlášenou ohňovou show v podání společenstva NOVUS ORIGO. Tu správnou vánoční
atmosféru dokreslí pak živé ovečky, koňský potah pro děti zcela zdarma, kvalitní svařené
víno, medovina a spousta dalšího, co ke správným vánočním svátkům patří.

Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné prožití Vánoc a do nového roku 2018 hlavně
hodně zdraví a pohody.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Stavebnice pro Základní školu v Jemnici
Jak určitě víte, naše školství se potýká s velkým problémem, kde vzít zájemce o technické obory. Kraj Vysočina tento problém řeší, jistě si vzpomínáte, že se vedení kraje snažilo zájemce o strojařinu přitáhnout například sestavováním funkčních vozidel Kaipan
(a následnými spanilými jízdami po Vysočině).
Nejinak je tomu i u tzv. „stavařů“. Existuje taková zajímavá stavebnice, kde si z malých
kostiček a za pomoci malty (na bázi škrobu) postavíte malý dům, který velmi pevně drží
pohromadě. Když Vás Váš dům přestane bavit, jednoduše ho dáte do kbelíku s vodou a po
pár hodinách máte zase pouze cihličky.
Dokonce se v tomto stavitelství konají meziškolní soutěže. Jedné takové jsem se zúčastnil na pozvání paní Jany Fialové, radní Kraje Vysočina pro školství. Bylo vidět, že děti
stavění domů baví, k mému překvapení se účastnily i některé mladé dámy. Řekl jsem si,
že by bylo prima takové stavebnice v naší základní škole mít a pracovat s nimi. Mezi nevýhody zmíněné stavebnice patří relativně vysoká nákupní cena a počet jednotlivých sad (pro
naše potřeby min. 20 sad).

V našem krásném městě jsou naopak stavební firmy, které musí čelit nedostatku pracovních sil. Osmělil jsem se a některé z nich oslovil ohledně nákupu stavebnic pro Základní
školu v Jemnici. Nikde mne neposlali „k šípku“. Proto bych rád veřejně poděkoval Jemnické stavbě, a. s. za nákup deseti sad stavebnic, stejně tak za nákup pěti sad stavebnic firmě
Banstav, s. r. o. a Správě majetku města Jemnice, s. r. o.
Právě díky jim jsou stavebnice objednány a děti je dostanou jako netradiční vánoční
dárek.
Děkujeme!
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Reakce na „Pár připomínek“
Rád bych zde poděkoval paní Křivanové za její článek „Pár připomínek,“ adresovaný
Radě města Jemnice. Nejsem si úplně jist, zda paní Křivanová volila správnou cestu, věřím,
že šlo třeba jen zvednout telefon či napsat e-mail.
Rada města se podněty zabývala, byť některé zmíněné záležitosti řeší rovnou správa
majetku města s. r. o. v rámci porad s vedením města.
Vezmeme to hezky popořádku:
1/ Chybějící odpadkové koše a sáčky na psí exkrementy v ulici Palackého. Chybějící odpadkové koše doplníme tak, aby to bylo ke spokojenosti zdejších obyvatel. Stejně
tak apeluji na ostatní, kterým chybí v některých lokalitách odpadkové koše, aby se svou
připomínkou ozvali. Na druhou stranu jistě mnozí pochopí, že odpadkový koš nemůže být
na každém kroku. Co se týká sáčků na psí exkrementy, pak bych rád informoval, že jsou
zcela zdarma k dostání na jemnické radnici, Správě majetku města, s. r. o. či v městské
knihovně. Ano, jsou k dispozici na některých odpadkových koších, ale to se úplně neosvědčilo. Někteří berou rovnou celý balík, takže na koši vydrží minimálně. Horší varianta je pak
vandalismus, pytlíky se odtrhnou a pro jistotu ještě rozhází po okolí.
2/ Špatná cesta ke hřbitovu. Z článku není zřejmé, o kterou cestu se jedná. Ulice Na
Pořadí je kompletně v novém kabátě, asfalt byl pokládán po rekonstrukci vodovodu. Možná
jde o příjezdovou cestu z ulice Na Pořadí nahoru podél hřbitovní zdi ke kontejneru. Myslím,
že paní Křivanovou potěším. V dolní části zmíněné lokality je připraven projekt na kompletně nové parkoviště, včetně veřejného osvětlení, zeleně apod. V současné době se však
soustředíme přímo na hřbitov, v nejbližších dnech Správa majetku města, s. r. o. odstraní
dožilý asfalt a provede provizorní vyrovnání. My se postaráme o výběr vhodného dodavatele na předláždění cestiček na hřbitově. Problém, který všichni pociťujeme dlouhodobě, se
pomalu chýlí ke konci. Projekt je na stole, včetně skladby cest, odvodnění a osvětlení. Realizace cestiček na hřbitově by měla proběhnout v roce 2018, výstavba parkoviště, včetně
příjezdové cesty, potom o rok později. Věříme, že budete s výsledkem spokojeni.
3/ Chybějící koše na psí exkrementy v arboretu. V současné době jsou odpadkové koše objednány. Instalace, včetně navrácení laviček, proběhne v jarních měsících roku
2018.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 18. října 2017
(výtah z usnesení, kompletní usnesení naleznete na internetových stránkách města
Jemnice, včetně zápisů ze zasedání Zastupitelstva města Jemnice)
Rada města schválila:
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-

Smlouvu o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti.
Záměr pronájmu pozemku p.č. 836 kultura zahrada o výměře 558 m2 v k.ú. Jemnice
Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 17, v ulici Palackého 129 v Jemnici
ke dni 31. 10. 2017.
- Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 17, v ulici Budějovická 753 v Jemnici ke dni
30. 11. 2017.
- Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 9, v ulici Tyršova 872 v Jemnici ke dni
30. 11. 2017.
- Přidělení bytu č. 8 (1+1) v ulici Větrná 1056 v Jemnici, a to na 1 rok do 30. 11. 2018.
- Přidělení bytu č. 3 (4+1) v ulici Větrná 1059 v Jemnici, a to na 1 rok do 31. 12. 2018.
- Přidělení bytu č. 17 (4+1) v ulici Budějovická 753 v Jemnici, a to na 1 rok do 30. 11.
2018.
- Přidělení bytu v DZU č. 17 (1+kk) v ulici Palackého 129 v Jemnici, a to na 1 rok
do 31. 10. 2018.
- Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru mezi městem Jemnice, IČO:
00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, jako dárcem a společností DIANA
Třebíč, o.p.s., IČO: 27668240, se sídlem Vltavínská 1346, 674 01 Třebíč, jako obdarovaným.
- Dodatek č. III k příkazní smlouvě na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů
právnických osob za rok 2017 a zastupování na základě plné moci ve věci této daně,
uzavřený mezi městem Jemnice, IČO: 00289531, Husova 103, 675 31 Jemnice a Ing.
Blankou Dočekalovou, IČO: 14646633, Dr. Horákové 21, 669 02 Znojmo.
- Smlouvu č. 2017/08 na akci „Předláždění chodníků v centru města Jemnice, II. etapa,“
uzavřenou mezi firmou BaN STAV s.r.o., IČO: 25515683, se sídlem Jemnice, Růžová 946,
PSČ 675 31 a městem Jemnice se sídlem Jemnice, IČO: 00289531, Husova 103, PSČ
675 31.
- Kupní smlouvu na prodej plechového přístřešku.
- Kupní smlouvu na prodej betonových panelů uzavřenou mezi městem Jemnice,
IČO: 00289531, Husova 103, 675 31 Jemnice a Empo Holz, s.r.o., IČO: 25525671,
U Černého mostu 1029, 675 31 Jemnice.
- Smlouvu č. 2/2017 na akci „Oprava chodníku na ulici Znojemská v Jemnici,“ uzavřenou
mezi firmou Správa majetku města, s.r.o., IČO: 60731401, se sídlem Jemnice, Romana Havelky 994, PSČ 675 31 a městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Jemnice, Husova 103,
PSČ 675 31.
- Smlouvu č. JI-014330044897/001 o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem
Jemnice, IČO: 00289531, Husova 103, 675 31 Jemnice a E.ON Česká republika, s.r.o.,
IČO: 28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
- Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele „Technicko - provozní podklady
pro správu zeleně města Jemnice“ výběrovou komisí v následujícím pořadí:
		
Ing. Pavel Šimek - Florart, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod
		
Nabídnutá cena: 248 800,- bez DPH
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Ing. Jana Kohlová, Vrbová 960, 251 68 Kamenice
		
Nabídnutá cena: 284 600,- bez DPH
- Smlouvu o provedení projekčních prací: „Technicko – provozní podklady pro správu
zeleně města Jemnice“ mezi městem Jemnice, IČO: 00289531, Husova 103, 675 31
a Ing. Pavlem Šimkem – Florart, IČO: 13697129, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod.
- Smlouvu č. 3/2017 na akci „Oprava chodníku na ulici Tyršova v Jemnici,“ uzavřenou mezi
firmou Správa majetku města, s.r.o., IČO: 60731401, se sídlem Jemnice, Romana Havelky 994, PSČ 675 31 a městem Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem Jemnice, Husova 103,
PSČ 675 31.
- Zánik předkupního práva pro město Jemnice na pozemky p.č. 1147/20 kultura zahrada
o výměře 1457 m2 a p.č. 1147/36 kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 219 m2
vše v k.ú. Jemnice.
- Smlouvu o výpůjčce jemnického kinosálu mezi městem Jemnice, IČO: 00289531, Husova
103, 675 31 Jemnice a Divadelním spolkem při N.K.N. Jemnice,IČO: 75078031, V Ráji 175,
675 31 Jemnice.
Rada města neschválila:
- Přidělení bytu v DZU č. 9 (1+kk) v ulici Na Předlískách 1155 v Jemnici.
- Záměr pronájmu nebytové místnosti v I. NP domu č.p. 1154 na ul. Na Předlískách
v Jemnici.
Rada města vzala na vědomí:
- Žádost o pronájem pozemku p.č. 836 kultura zahrada o výměře 558 m2 v k.ú. Jemnice.
- Žádost o neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v ulici Větrná 1061 v Jemnici,
která končí ke dni 31. 12. 2017.
- Žádost o neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici,
která končí ke dni 31. 10. 2017.
- Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek na projekční práce „Technicko – provozní podklady pro správu zeleně města Jemnice.“
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Jemnice, IČO: 00289531, se sídlem
Jemnice, Husova 103, PSČ 675 31 za rok 2017.
Rada města uložila:
- Na základě výsledku z dílčího přezkoumání hospodaření města Jemnice za rok 2017
přijmout následující opatření:
Zveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku, jejichž
cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH, včetně jejich změn a dodatků, a to do 15 dnů od
jejich uzavření (dle § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Produkujete při podnikání odpad?
Běžné popelnice jen tak využívat nemůžete
Pokud ve svém podnikání produkujete odpady, jste povinni zajistit jejich vytřídění a odvoz. Bez smlouvy s obcí byste je však do běžných popelnic a kontejnerů házet neměli.
Povinnost třídit a zajistit odvoz odpadu se týká i firem a živnostníků. Pokud během své
činnosti produkují odpad, musí si zajistit vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, nebo se zapojit na základě smlouvy do obecního systému. Kdo to nesplní, riskuje
vysoké pokuty.
Nakládání s odpady se týká i podnikatelů
Podnikatelé zodpovídají za odpad, který vyprodukují.
Zákon o odpadech určuje, že každá právnická či fyzická podnikající osoba, při jejíž
činnosti vznikají odpady, se řadí mezi původce odpadu a platí pro ně pravidla daná zákonem.
Původci odpadu jsou tedy i živnostníci (například kadeřnice, obchodníci, provozovatelé
restaurace nebo účetní).
Podle § 16 zákona o odpadech pak musí původci odpadů:
• odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
• zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,
• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené
právnické osoby,
• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle
jejich skutečných vlastností,
• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB
a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto
evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním
předpisem (5 let),
• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí
v souladu se zvláštními právními předpisy,
• ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle
§ 15,
• platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném
v tomto zákoně.
prosinec 2017 / Jemnické listy / 9

Co se týče charakteristik odpadu, pokud živnostníci produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, vztahují se na ně
podobná pravidla jako pro komunální odpad. Původci (osoby samostatně výdělečně činné –
živnostníci, s.r.o. a další), kteří produkují odpad podobný komunálnímu, mohou svůj odpad
předat odpadové firmě nebo mohou na základě smlouvy s příslušnou obcí využít systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem (tedy barevné kontejnery na tříděné
složky komunálního odpadu).
Za nesplnění povinností hrozí milionové pokuty
Další povinnosti podnikatelů se odvíjí od toho, zda si zvolili vlastního dodavatele služeb
odpadového hospodářství, či se zapojili do systému v obci na základě písemné smlouvy.
Jestliže si živnostník vybere vlastního dodavatele, musí nejprve sám vytřídit z odpadu jeho
nebezpečné a využitelné složky (papír, plasty, sklo apod.) a zbytek zařadit mezi směsný
odpad. Dodavatel pak na základě smlouvy zajistí další naložení s vytříděným a směsným
odpadem. V případě, že se podnikatel zapojí do obecního systému, musí odpady třídit a zařazovat dle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí a platit cenu stanovenou obcí za užívání systému.
Pokud podnikatel pravidla pro nakládání s odpady nedodržuje, vystavuje se riziku pokuty. Jestliže podnikatel využívá obecní systém pro nakládání s odpady, aniž by měl smlouvu
s obcí, či pokud nemá zajištěno odstranění odpadu, může dostat od obce pokutu až 300 tisíc
korun. V případě, že si na podnikatele posvítí inspekce, hrozí mu až desetimilionové penále.
Zdroj: www.podnikatel.cz
Jana Krejčí, odbor výstavby a životního prostředí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017
Výsledky hlasování za město Jemnice
Okrsky		
Voliči
Vydané Volební
Odevzdané Platné % platných
celkem zpr.
v%
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
6
6
100,00 3 317
1 958
59,03
1 958
1 951 99,64
Číslo
Strana / název			
Platné hlasy celkem
1
Občanská demokratická strana
196
2
Řád národa - Vlastenecká unie
    0
3
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
    1
4
Česká str.sociálně demokrat.
181
6
Radostné Česko
    1
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v%
10,04
  0,00
  0,05
  9,27
  0,05

7
8
9
10
12
13
14
15
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str. Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islam. - Obran. domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana
Referendum o Evropské unii
TOP 09					
ANO 2011
SPR - Republ.str.Čsl. M.Sládka
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
Česká strana národně sociální
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic.str.sociální spravedl.
Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

101
212
  18
  18
  17
    1
    2
175
    0
78		
550
    4
207
    1
    5
    1
    2
176
    4

  5,17
10,86
  0,92
  0,92
  0,87
  0,05
  0,10
  8,96
  0,00
3,99
28,19
  0,20
10,60
  0,05
  0,25
  0,05
  0,10
  9,02
  0,20

Slovo hejtmana
Poslední měsíc roku má pro různé skupiny osob i odlišné podoby. V křesťanské západní tradici je adventní čas dobou zklidnění, rozjímání a zpěvů svátečních chorálů. Pro
lidi preferující konzumní společnost je ve znamení nákupů, shánění dárků a plnění ledniček a spižíren. Pro politiky letošního Česka bude dobou hledání nové podoby parlamentu
a vlády. Troufnu si předvídat, že to bude nejobtížnější úkol. Nicméně soudím, že nakonec
ho zvládneme. Nějak. Sice ne ke spokojenosti všech, ale přece… Připomeňme si kritické
body v historii našeho novodobého státu, který po Vánocích vstoupí do roku 100. výročí
od svého vzniku.
Naše země byla v obtížné situaci už mnohokrát. Čeští a slovenští politici usilovali
o zrovnoprávnění Čechů a Slováků v rámci rakousko-uherského státu už před vypuknutím
první světové války. Tyto snahy však ukončila válka a následné perzekuce ze strany mocenských orgánů monarchie. Nicméně podařilo se překonat původní sny. Vznikl samostatný
svobodný stát. Sen mnoha generací našich předků. Po patnácti letech nelehké konsolidace a
ustálení nového státu přišla hospodářská krize, jež zamávala mnohými ideály. Jen co jsme
se z ní dostali, nastala těžká léta ztráty samostatnosti a fašistické okupace. Po ní následovalo poválečné nadšení, ale po únorovém převratu zase brzké vystřízlivění a pro velkou
část společnosti opět útlak a ponižování. Šedesátá léta přinesla dočasné uvolnění – ovšem
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zakončené ruskými tanky a hromadnou emigrací. Sedmdesátá a osmdesátá léta znamenala
relativně klidné časy vykoupené tupým přežíváním v normalizační neveselé společnosti.
Listopad 1989 – opět euforie z nabyté svobody a následně ztráta iluzí o tom, že už bude
všechno jen fajn. Rozpad Československa, korupční aféry, místo moci ideologie, nadvláda
peněz a konzumu.
Příští rok si budeme připomínat 100 let od vzniku Československa. Takto v souhrnu to
vypadá jako jedna katastrofa za druhou. Leč přiznejme si – mnohé se povedlo a vybudovalo. A přes všechny nedokonalosti a bolesti žijeme ve svobodné demokratické společnosti.
Přestože politické přístupy jsou různé, je to na nás, co si zvolíme. Objektivním pohledem
i zavilí skeptici musí přiznat, že podoba našich obcí a měst se za poslední léta výrazně
zlepšila. Většina, zvláště center měst i venkovských návsí, doslova rozkvetla. Základem je
samospráva na všech úrovních. Nic lepšího nebylo v historii lidstva vymyšleno. Populistické líbivé nápady a nejrůznější lákavé představy o vládě pevné ruky hodných vládců sice
mohou mít u lidí částečný úspěch, ale dlouhodobě nikdy nic dobrého nepřinesly.
Za sto let své relativně samostatné existence zažily naše země hodně dramatických zvratů, ale pořád máme šanci navázat na ty nejlepší demokratické tradice. Na Vysočině jsme
navíc za poslední léta nezažili žádnou výraznou korupční aféru, politické reprezentace různých stran měly většinou snahu se dohodnout na svých rozhodnutích s ohledem na prospěch
občanů a bez zbytečných žabomyších válek. Za tento stav patří všem zastupitelům, radním,
starostům i obyvatelům Vysočiny můj dík.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
V měsíci říjnu hasiči zasahovali celkem u 21 mimořádných událostí.
Požáry - 3
Dopravní nehoda - 1
Technické pomoci – 13
Planý poplach - 1
Taktické cvičení – 1
Prověřovací cvičení – 2
První prověřovací cvičení proběhlo 6. 10. na dopravní nehodu. Druhým prověřovacím
cvičením byl požár 11. 10. v areálu firmy Tata Global Beverages Czech Republik a.s.
Taktické cvičení se konalo 13. 10. v ZŠ a MŠ v Třebelovicích. Jednalo se o požár šatny
školní družiny.
nprap. Milan Šerka, HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice
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Okénko MŠ Jemnice
Pouštění draků

V říjnu se děti ze třídy Broučků MŠ Jemnice vydaly se svými rodiči k městskému lesu
pouštět draky. Přestože nám počasí nepřálo, všem drakům se podařilo vzlétnout do oblak. Děti dostaly diplom a sladkou odměnu. Nakonec jsme si všichni v areálu střelnice
opekli špekáčky u ohně, který pro nás přichystali členové střeleckého oddílu (M. Mynařík,
M. Chvátal).
Tímto bychom jim chtěli poděkovat za jejich ochotu a poskytnutí zázemí střelnice.
Třída Broučci :)
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Podzim ve třídě Sluníček
V letošním školním roce se děti i rodiče v naší třídě setkali s některými změnami.
Paní učitelka Bc. Radka Nováková se po řádném konkurzním řízení stala ředitelkou školy.
Do třídy přibyla p. uč. Hana Štykarová, a to do pozice školního asistenta. Poskytuje
základní podporu pedagogům, spolupracuje s rodiči, pomáhá při organizaci během dne,
s adaptací, při činnostech ve třídě, vycházkách. Její pedagogická činnost má usnadnit dětem s problémy přechod do základní školy. Práci nám usnadňuje i nižší naplněnost třídy.
Kolektiv nejen naší třídy je složen z různě starých dětí, do tříd jsou přijímáni sourozenci
a kamarádi.
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Podzimní aktivity dětí jsme se snažili vytvořit co nejpestřejší. Po proběhlých seznamovacích schůzkách s rodiči se děti setkaly se starší generací – babičkami, které k nám
dochází pravidelně již několik let. S dětmi tvoří z přírodnin, povídají si, učily se společnou básničku.
Děti si tentokrát odnesly kytičky z podzimního listí a spoustu zážitků. Za jejich aktivitu a čas jim chceme vyjádřit velké poděkování. Třídu si děti vyzdobily dráčky, podzimní
barvy jsou zakomponované ve společných pracích. Barvily jsme na listy, otiskovaly je,
pozorovaly počasí v přírodě. Sledujeme i ostatní znaky podzimu, učíme se básničky,
písničky.
Další akcí, kterou jsme se snažili rozšířit povědomí dětí o světě, bylo společné setkání dětí z mateřské školy z Moravských Budějovic. Vydali jsme se do Pohádkového lesa
v Panenské. Děti poznávaly pohádkové postavy, stromy, lesní plody, houby, ale i to, jak
přírodu chránit a třídit odpad. I ti nejmenší zapomněli, že je bolí nožičky. Cesta i odměny
pro děti obou škol byly hrazeny z projektu MAP v Moravských Budějovicích.
Poslední výlet, který jsme uspořádali společně s paní učitelkou Vlastou Kubešovou,
byla „Dýňová stezka“ v Třeběticích. Paní učitelka je již v důchodu, ale stále je s námi
v kontaktu a o dění v mateřské škole se zajímá. Cílem akce bylo přiblížit dětem podzim
na vesnici, zdůraznit rozdíly mezi městem a vesnicí, pokračovat v činnostech s podzimní
plodinou – dýní. Děti putovaly po dýňových značkách, plnily úkoly, týkající se podzimu.
Domluvena byla i exkurze teletníku, která byla pro děti velkým zážitkem.
Viděli jsme i dojírnu mléka, stání pro krávy. Děti měly připraveno zázemí v prostoru
Motákarény, stoly, toalety. Zaměstnán byl i pan Hubert Kubeš, který dětem ugriloval
buřtíky. Paní učitelka Kubešová připravila dětem malování na kamínky, kluci hráli na
přilehlém hřišti fotbal, využili jsme i obecní dětský koutek s průlezkami a skluzavkami.
Navštívili jsme i místní obchod, kde děti dostaly zdarma malou zmrzlinu. Tímto bychom
chtěli všem z Třebětic poděkovat za milé setkání.
Bc. Jana Kuchtová
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Okénko ZUŠ Jemnice
Městské kulturní středisko ve spolupráci se ZUŠ Jemnice připravilo pro milovníky klasické hudby adventní hudební nadílku.
9. prosince 2017 v 19.00 vystoupí v jemnickém kině
vynikající mezzosopranistka Edita Adlerová. Pěvkyně,
která se pravidelně objevuje na podiích v České republice
i v Evropě. Svým uměním potěšila již mnoho posluchačů
v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itálii, Řecku,
Polsku, Lotyšsku, Španělsku, Moldávii, Maroku, Egyptě,
Spojených arabských emirátech i dalších zemích.
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Vystupuje na významných mezinárodních festivalech, jako je Pražské
jaro, Struny podzimu,
Smetanova Litomyšl, Třeboňská nocturna. Spolupracuje s významnými
českými orchestry a předními dirigenty. Věnuje se
převážně koncertní činnosti, zpívá sólové party oratoriií s orchestry, účinkuje
i v programech s komorním obsazením.
Vytváří autorské moderované hudební projekty, jako např. „Ave
Maria“, „Španělský večer
s Carmen“ nebo „George
Gershwin - Muž, který
neodešel“. Tyto umělecké
projekty jsme mohli s paní
Editou i v Jemnici prožít.
Bylo to vždy velmi krásné setkání, na které jsme
dlouho vzpomínali.
Pro nadcházející koncert si paní Adlerová pro
nás připravila lahůdku,
která potěší především
děti.

Společně s ní vystoupí malý, velmi nadaný chlapec, žák ZUŠ z Litomyšle, který skvěle
hraje na akordeon. Určitě to bude velká inspirace pro naše žáky a žákyně. Proto zveme na
tento koncert i případné zájemce, kteří by se na tento nástroj chtěli naučit hrát.
Když se řekne akordeon, mohou se vám vybavit písně, které se zpívají někde v hospodě.
Hra vypadá snadně, ale kdo to již někdy vyzkoušel, zajisté ví, že je třeba více než jen znát
klávesy a mít vytrénované bicepsy na rukou. Tento nástroj má velmi široké využití a překvapí svým krásným zvukem a širokým uplatněním.
Milí rodiče a prarodiče, vezměte své ratolesti a přijďte s námi strávit příjemný
večer. Nálada bude vánoční, prožijeme krásný, pohodový večer v příjemné společnosti a s krásnou muzikou.
Čas prožitý s našimi blízkými je k nezaplacení. Nenechte si tuto příležitost uniknout. Dopřejme si adventní zklidnění a naladění na duchovní vlnu.
Luba Jánská

Služby LPS stomatologické - 1. 12. - 31. 12. 2017
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
  2. 12. 2017 so

MUDr. Lhotský Václav

ESTHES s.r.o.,
Sokolská 3, Třebíč
  3. 12. 2017 ne MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O.
  9. 12. 2017 so MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O.
10. 12. 2017 ne MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O.
16. 12. 2017 so MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O.
17. 12. 2017 ne MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O.
23. 12. 2017 so MUDr. Málková Ivana
Jelínkova 991, Třebíč
24. 12. 2017 sv MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O.
25. 12. 2017 sv MUDr. Novotná Irena
Vltavínská 1346, Třebíč
26. 12. 2017 sv MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O.
30. 12. 2017 so MUDr. Novotný Vojtěch
Stomatologické centrum
Třebíč, Kpt. Jaroše 1123
31. 12. 2017 ne MDDr. Pavlíčková Kristýna V zahradách 279,
					Kralice n. O.
  1.   1. 2018 sv MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O.

568 840 820
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 827 982
568 620 248
568 843 718
568 620 248
568 826 880,
776 166 268
568 643 681
568 620 248
Pavla Svobodová
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Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice
(So, Ne, svátky 8.00 – 10.00 hodin)
2. 12. - 3. 12. 2017
9. 12. - 10. 12. 2017
16. 12. - 17. 12. 2017
23. 12. - 24. 12. 2017
25. 12. - 26. 12. 2017
27. 12. - 28. 12. 2017
29. 12. 2017
30. 12. 2017
31. 12. 2017
1. 1. 2018
6. 1. - 7. 1. 2018

MUDr. Lovětínský, Příhodova 190, tel.: 384 423 107
MUDr. Matoušková, Nemocnice Dačice, pav.č.1, tel.: 384 358 291
MUDr. Lacinová, Nemocnice Dačice, pav.č.1, tel.:384 358 294
MUDr. Blechová, Nemocnice Dačice, pav.č.1, tel.: 384 358 293
MUDr. Musilová, Na Příkopech 75, tel.: 384 420 638
MUDr. Marková, THK, tel.: 384 456 215
MUDr. Matoušková, Nemocnice Dačice, pav.č.1, tel.: 384 358 291
MUDr. Blechová, Nemocnice Dačice, pav.č.1, tel.: 384 358 293
MUDr. Lovětínský, Příhodova 190, tel.: 384 423 107
MUDr. Lovětínský, Příhodova 190, tel.: 384 423 107
MUDr. Musilová, Na Příkopech 75, tel.: 384 420 638

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

Adventní setkání
V letošním roce jsme si připomněli jubileum 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě.
Tehdejší výzva Boží Matky k obnově věrnosti Ježíši Kristu skrze obrácení, kajícnost,
modlitbu a přinášení obětí za hříšníky je společným jmenovatelem všem mariánských zjevení. Pokoj v nás, mezi námi i mír ve světě je totiž stále narušován naší hříšností. Proto je
důležité, abychom byli neúnavní při obnovování vzájemné jednoty, a pokud jsme věřící,
také neustále oživovali i své křestní zasvěcení. Činíme tak každý rok při slavení Velikonoční
vigílie, prvním sv. přijímání dětí, během udělování křtu a při jiných liturgických setkáních.
Jedním z nich je i Adventní pobožnost u letos-díky péči obce - obnovené Farářovy kapličky. Putování na toto památné místo se stalo součástí přípravy farníků z Budkova, Jemnice
a blízkého okolí na slavení křesťanských Vánoc – oslavu Kristova narození. Farářova
kaplička je připomínkou obětavé služby P. Františka Maňouška, budkovského faráře. Při
návratu z Jemnice, kam šel 22.12.1927 jako věrný služebník Božího milosrdenství ochotně posloužit svátostí smíření svým spolubratřím, i on sám navždy „vešel v radost svého
Pána“, když přemožen únavou usnul na okraji lesa a probudil se již ve světě Boží slávy.
Stalo se tak před devadesáti lety. Věříme, že sám Pán Ježíš Kristus, kterému připravoval
cestu do lidských osudů, jej před oslavou svého narození uvedl do Světla nehasnoucího
- Světla věčného.
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I nám předávané světlo z Betléma u památné Farářovy kapličky připomíná, že také my
máme v Ježíši Kristu vítat toho, o kom ve vyznání víry slavnostně prohlašujeme: “On pro
nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe“. Stal se jedním z nás, aby nám - poutníkům
v čase – ukázal cestu života a otevřel bránu k věčnosti. Ať následná oslava Kristova narození nás vede k vzájemnému smíření, obnově pokoje a opětovnému se svěření Boží Matce
a Královně míru. Můžeme o to prosit zásvětnou modlitbou Fatimského jubilea 2017:
„Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria, Královno posvátného růžence z Fatimy Požehnaná
mezi všemi ženami, Ty jsi obraz Církve oděné do velikonočního světla,Ty jsi sláva našeho
lidu, Ty jsi vítězství nad znamením zla. Proroctví milosrdné lásky Otce, učitelko zvěstování
radostné zvěsti Syna, znamení hořícího ohně Ducha Svatého, uč nás v tomto údolí radostí
a bolestí věčným pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým. Ukaž nám moc svého ochranného pláště. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je útočištěm hříšníků a cestou vedoucí k Bohu.
V jednotě se svými bratry a sestrami, ve víře, naději a lásce, odevzdávám se Tobě. Skrze
Tebe, v jednotě se svými bratry a sestrami se zasvěcuji Bohu, ó, Panno Růžence z Fatimy.
A takto obklopen(-a) Světlem, které vychází z Tvých rukou, smím chválit Hospodina
navěky věků. Amen“
Ke stému jubileu Fatimy patří i modlitba za mír: „Bože, Nejsvětější Otče, který jsi nám
dal svůj Pokoj skrze Ježíše a skrze Něj jsi nás chtěl přivést k svému Srdci - na tomto místě,
kde nás Panna Maria zve k modlitbě za mír ve světě a kde nás Anděl Míru povzbuzuje ke
klanění Bohu - , dej nám, prosíme, ať mezi všemi lidmi zavládne mír; ať vůdcové národů
hledají cesty ke spravedlnosti, ať všichni dosáhneme míru v srdci a na přímluvu Královny
Míru se smíme stát tvůrci světa, v němž se šíří a roste bratrství. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen“.
Letošní adventní setkání u Farářovy kapličky se koná v sobotu 23. 12. 2017
ve 13.15 hod.
Odchod z Jemnice: Sraz pro pěší je u sv.Víta ve 11.30 hodin. Cesta trvá 1,30 h., jde se
lesem asi 7 km - hřejivé občerstvení v tekuté formě jistí u včelínů p. Stehlík.
Odjezd autobusem z Jemnice od kostela sv. Stanislava ve 12.45 h
Pobožnost Světla navazuje na bohoslužbu v kostele sv. Martina v Budkově
v 11.15 hod, pak je možný oběd na Majáku. Poutníci se u Farářovy kapličky nejprve
zahřejí u ohně zapáleného jemnickými skauty světlem z Betléma a po Růženci světla se
občerství horkým čajem, kávou a koláčky-servis restaurace Maják. Nezapomeňte lampy
na světlo z Betléma!
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Kyberzákusek
Kyberzákusek - diskuse s internetovou generací, tak se jmenovala výchovně preventivní akce pracovníků Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež eMBečko, organizace
STŘED, z. ú., která se konala 24. 10. v sále Budivoj v Moravských Budějovicích.
Zákusky s dobrým kafem skutečně nechyběly, každý si určitě vybral podle své chuti
a panelová diskuse mohla začít. Diskutovalo se na téma internetové dostupnosti,
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sextingu, mobilů, mladé generace a ohroženích na netu. Pořadatelé skvěle namixovali
účastníky diskuse. Byli to zástupci různých pohlaví, profesí a odborností, zástupci cílové
skupiny i laické veřejnosti. Dostali se ke slovu zástupci všech generací (kdo tam byl, ví,
jestli je z generace X, Y, Z nebo alfa ) a bylo očividné, že každá generace se na toto téma
dívá svýma očima. Zároveň však bylo cítit snahu o pochopení jiné generace.
Do kontextu pak byla facilitátorem dána podobnost normality konzumace alkoholu starší generací s normalitou konzumace internetu tou mladší. Hlavní výstupy diskuse se pak
týkaly především důležitosti vzájemného pochopení generací – zajímejme se, co děti na
internetu dělají, a nechme si to od nich vysvětlit; když se zlobíme, že „je pořád“ na mobilu,
přemýšlejme, zda mají příležitost dělat něco pro ně zajímavějšího; doprovázejme je, pokud
se chtějí prostřednictvím internetu realizovat; zamysleme se, jak mobil, počítač či internet
používáme my sami.

Diskutovat by se mohlo velmi dlouho, ale na programu byl také zajímavý workshop
„Jak nebýt stará trubka“, kterým hezky provedl štěPÁN Horák, a krátký seminář „Proč
být online“ vedený profesionálním fotografem Matějem Liškou. Na závěr proběhl souboj
generací prostřednictvím internetového kvízu Kahoot!.
Jako bonus měli účastníci možnost vyzkoušet si stav pod vlivem alkoholu prostřednictvím alko brýlí, podívat se do virtuální reality prostřednictvím konzoly a také tzv. facebookovou věštírnu.

Akce byla realizována v rámci projektu #nealko, který podpořil Kraj Vysočina. Měla
za cíl poukázat na rozdílnosti v chápání normality konzumace alkoholu a internetu a také
podpořit komunikaci mezi generacemi a respekt k jinému způsobu života a uvažování
o riziku. Tento cíl byl ve všech bodech naplněn, realizátorům moc děkujeme za profesionální přístup a již teď se těšíme na realizaci dalších úspěšných projektů.
Eliška Lisá, Ondřej Ferdan - STŘED, z. ú.
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Mezirezortní setkání členů sítě služeb pro ohrožené děti
a jejich rodiny v Moravských Budějovicích
V úterý 31. 10. 2017 se na půdě Městského úřadu Moravské Budějovice sešlo 28
zástupců organizací, které pracují s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodin na
území obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice. Účastnili se například aktéři školských, sociálních, preventivních, zdravotnických, volnočasových služeb a mnoho
dalších.
Setkání se konalo v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí, jehož součástí je aktivita lokálního síťování. Svolala ho lokální síťařka Bc. Eva Stuchlíková, která se zaměřuje na
fungování místní sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny.
A co bylo cílem setkání? Vytvoření prostoru pro vzájemnou diskusi, hledání řešení
společných témat nebo sdílení kontaktů. Na prvním setkání se otevřelo téma: „Hledání
společného přístupu k problematice záškoláctví dětí.“ Zástupci sítě přinášeli různé nápady, názory a příklady dobré praxe. Podařilo se jim domluvit si nové způsoby spolupráce,
které povedou k včasné podpoře dětí, které jsou ohrožené. Pracovali také na prohloubení
již zaběhlé spolupráce.
Aktéři hodnotili schůzku jako velmi užitečnou. Lokální síťařka je bude i nadále podporovat v dalších setkáních.
Bc. Eva Stuchlíková

Poděkování
Děkuji pí. Mgr. L. Jánské za pěknou vzpomínku na našeho rodáka pana L. Neshybu,
operního zpěváka a člena Národního divadla v Praze.
Jednu pěknou vzpomínku mám na jeho vystoupení v Jemnici na sokolských šibřinkách,
kde zazpíval černošskou píseň otroků o řece Mississippi známou z podání Paula Robesona.
Byl to nezapomenutelný zážitek.
Když jezdil do Jemnice na dovolenou, vždy k nám zašel, zahrál na klavír a zazpíval.
Jeho velkým přáním bylo, aby si směl zazpívat v nově opraveném Národním divadle, ale to
mu nemoc už nedovolila.
Škoda, že se v Jemnici za celou dobu nenašlo „místečko“ na malou pamětní destičku,
která by nám jeho osobu připomínala.
Václava Jandáková
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Konec roku - čas bilancí
Když jsem se nastěhoval do Jemnice, fungoval zde úžasně inspirativní obchod s knihami, který svou nabídkou a kulturním vlivem neměl široko daleko nic srovnatelného. Na
náměstí se také několikrát za rok odehrávaly trhy s nejrůznějším zbožím, a když člověk
dostal na něco chuť, mohl si vybrat hned z pěti poměrně spolehlivých restaurací. Navíc
k nim v roce 2007 přibyl nápaditý provoz Štěpánkova pivovaru, kde se v prvních letech po
zahájení provozu konaly vzorné degustace kulinářských produktů a vín. Stačilo deset let.
Vše, o čem píšu, se stalo legendou.
Když jsem se do Jemnice nastěhoval, existovalo tu ještě funkční nádraží s dobře sestaveným jízdním řádem. Mohl jsem v Jemnici nastoupit a po dráze dojet do většiny českých, ba
i evropských stanic. Když jsem si někdy vyjel na kole a začalo pršet nebo jsem cestou měl
poruchu, nebál jsem se, že zůstanu u silnice na pospas živlům. Mohl jsem svého drátěného
osla naložit do vlaku a vrátit se pohodlně a bezpečně domů. Časy odjezdů jsem znal zpaměti.
To mi sporadická autobusová náhrada neumožňuje.
Často jsem se vracel a má první cesta mířila do obchodu na Husové. Po nákupu jsem
z protější telefonní budky ujistil známé, že jsem už šťastně dorazil bez nepohodlí a zpoždění.
Uznávám, že pokrok nelze zastavit. Dnes už i prvňáčci mají mobil, z budek nikdo netelefonuje a malé obchody ve středu města už nejsou v módě. Docela jistě jsem senilní staromil. Proto
není třeba přebírat můj názor.
V době, když jsem se přistěhoval, existovalo tu ještě kino, navíc i kino letní, kde jsem viděl řadu aktuálních filmů. Na to lze už jen vzpomínat. Stačilo jedno desetiletí a vymoženosti,
pro které jsem si Jemnici oblíbil, jsou tytam. Rozumějte mi, nekladu to nikomu za vinu. Asi
nebyla v silách lidských ani úředních možnost tomu zabránit. Pouze tu srovnávám svůj tehdejší dojem se stavem, který nabízí současnost.
Samotný zámek ve středu města byl důstojným památníkem starého věku. Samozřejmě
jsem tu armádu už nezažil. Při každé procházce mě proto zámecká zákoutí oslovovala svou
tajuplnou atmosférou. Proto jsem byl šokován, když tu jednoho dne zavlály vlajky západních
válečných spojenců a skrz neumytá skla oken byly vidět vojenské exponáty. Takovou necitlivou okupaci historické budovy jsem nečekal. Naštěstí to celé zůstalo jen krátkou epizodou.
Jemnice na mě v době před dvanácti lety působila jako pohádka. Zdálo se mi, že slavná
minulost města dýchá z každého kamene i přes hlodající zub času. Bašty s cimbuřím sice
obrůstaly zelení, ale vypadalo to, že romantický dojem dotváří sama příroda. Zdálo se, že to
tak může trvat ještě staletí. Ale mýlil jsem se. Pokrok se nedá zastavit. Právě v těchto dnech
se západní hradby doslova předělávají. Až dělníci čtyř různých národností opustí naše město,
bude zeď jistě zářit novotou. Nikdo se už pak nebude pozastavovat nad chaotickým postupem
a divit se, proč se proboha nejprve nad hradbou dláždilo a dělala finální úprava? Copak se
nepočítalo s odvážnou rekonstrukcí základu? Stačilo mít plán aspoň na tři roky dopředu a
mnohé problémy by vůbec nenastaly.
Je ale jasné, že řada objektů se buduje v prostorách zviditelněných pro turisty. Na jiná místa
ve městě se trochu zapomíná. Je to pochopitelně dáno dobou, která klade mimořádný důraz na
pomíjivou mediální slávu. Spokojenost místních obyvatel je až na druhém místě. Ale dost naivních nářků. Doufám, že Jemnice zůstane Jemnicí a že to nejcennější budou nadále její lidé se
schopností navazovat přátelské vztahy. To ať nás neopustí. Štěstí není naštěstí nikdy zakázané.
Milan Růžička
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Malé zamyšlení nad systémy a antisystémy
„Alea iacta est!“ (Kostky jsou vrženy!). Tuto slavnou větu vyřkl tehdejší vojevůdce
Gaius Julius Caesar 10. ledna roku 49 před n. l. po vydání rozkazu svým legiím překročit
hraniční řeku Rubikon. Byl si totiž vědom vážnosti své situace. Věděl, že podle římského
zákona nesmí ozbrojený vojevůdce s vojskem překročit tuto hraniční řeku, aniž by se vystavil nebezpečí, že bude prohlášen za nepřítele republiky. Byla tím de facto zahájena občanská válka. Caesar se však poté bez boje zmocnil Říma a posléze byl ustanoven diktátorem.
Kvůli této události se v podobných souvislostech někdy užívají slovní spojení „kostky jsou
vrženy“ anebo „překročit Rubikon“.
Kdybychom to měli použít vzhledem k naší současné politické situaci, mohli bychom
říct, že voliči vrhli kostkami a vytvořili povolební situaci. Současně bychom mohli říct,
že byl překročen Rubikon. Mnoho komentátorů a analytiků totiž říká, že poprvé v historii
mají tzv. „antisystémové a nedemokratické“ strany ve sněmovně většinu a tzv. „systémové
a demokratické“ strany u voličů propadly. Jaké z toho plynou závěry?
Podívejme se nejdříve na „nálepkování“ politických stran a hnutí. „Nedej náckům
žádnou šanci,“ skandovali například protestující „aktivisté“ před štábem SPD Tomia Okamury v pražském Karlíně. Ozývaly se i výkřiky: „Vylezte, fašisti!“ Není mi přitom známo, že by někdo někomu (novinářům, publicistům, analytikům, politikům či komukoliv
jinému) dal právo nálepkovat některé strany jako „antisystémové, populistické, xenofobní,
nedemokratické, netradiční“ a nevím jaké ještě. Podle mého přesvědčení na to nemá právo
nikdo a skrývá se za tím především pohrdání lidmi, potažmo voliči, kteří dali těmto stranám
své hlasy. Nechápu zejména, jak může být kterákoliv strana „antisystémová“. V naší zemi
máme demokratický politický systém. Každý občan má právo založit si politickou stranu
či hnutí, jít s nimi do voleb a ucházet se o hlasy voličů. V čem jsou tedy „onálepkované“
strany antisystémové?
Za úvahu určitě stojí i volební propadák „systémových“ stran, a zejména pak jeho příčiny. Agentura Reuters po volbách napsala: „Česká ekonomika se poslední čtyři roky těší
rychlému růstu, vyrovnanému rozpočtu a nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii, ale
sociální demokraté, kteří vedou vládu spolu s ANO a dalším partnerem, nebyli schopni toto
zužitkovat“. Jaký to paradox! Je to však až tak překvapivé?
„Lidé se nemají až tak zle, ale současně nevidí žádnou perspektivu. Nejlépe to vystihly
výsledky nedávného průzkumu veřejného mínění v Česku. Podle nich to Češi hodnotí tak,
že se mají dobře, ale mají strach z budoucnosti. O čem to svědčí? Svědčí to podle mého názoru o tom, že současní politikové nejsou schopni předložit lidem své představy ve vztahu
k budoucnosti“. Tento svůj názor jsem uvedl letos v únorovém čísle Jemnických listů a lze
to označit za první příčinu propadáku.
V tomtéž čísle uvádím: „Současné politické strany již ztratily schopnost rozumně řešit
palčivé problémy, schovávají se před realitou, a pokud se v jejich rámci nenajdou lepší
vůdcové, budou nahrazeny novými politickými uskupeními, která již dnes vznikají.“ A dále
„…čím déle se bude řešení stávající situace odkládat, tím razantnější a radikálnější tyto
nové strany a jejich vůdcové budou.“ Ztráta schopnosti řešit palčivé problémy lidí, ale ve
stejné míře i ztráta vůdcovských schopností se dá označit za druhou příčinu neúspěchu
„systémových“ stran ve volbách.
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Podobně vidí příčiny volebních výsledků „systémových“ stran i většina komentátorů
a analytiků. Koneckonců to přiznávají i „vnitrostranické analýzy“ těchto stran samotných.
Když už mluvím o „vůdcovských“ schopnostech – jedná se podle mého soudu především
o schopnost a odvahu jít mezi lidi a čelit jejich kritice i jejich názorům. Rozhodně z toho
nemám žádnou radost ani netvrdím, že volby dopadly dobře. Pro lidi kterékoliv země je
totiž víc žádoucí stabilita než turbulentní změny.
A co od „tradičních“ stran slyšíme poté, co voliči „vrhli kostkami“? Podle mého soudu
kňourání, ale hlavně výroky svědčící o nepochopení toho, co se stalo. Tím, jak se k povolební situaci staví, si zřejmě chtějí vykopat ještě hlubší hrob. Jak jinak si vyložit jejich
postoje – „Do koalice nechceme!“, „Menšinovou vládu nepodpoříme!“, „Předčasné volby
nechceme!“ A to vše v situaci, kdy tyto strany nejsou reálně schopné sestavit vládu. Tak co
vlastně chtějí? Místo toho, aby „volební karneval“ ukončili, projevili odpovědnost a začali
se vážně zabývat tím, jak situaci řešit seriózním jednáním, tak v tom karnevalu pokračují.
Mají vůbec nějakou ochotu ke kompromisům? Chtělo by se říct – ať si kopou hroby, jak
hluboké chtějí. Všichni se však před volbami zaklínali, že budou hájit zájmy lidí. Zatím
však (doufejme, že jenom zatím) to vypadá, že chtějí tuto zemi uvrhnout do politické krize
či jiného podobného marasmu. Je tohle v zájmu lidí této země? Uvědomují si přitom, že
moci, která by v tomto případě „ležela na ulici“, by se mohli chopit nějací skuteční neřádi?
Jaký Rubikon by byl překročen poté? Lze jenom doufat, že nakonec (třeba až budete tento
článek číst) zvítězí zdravý rozum a k naplnění černých scénářů nedojde.
„Vox populi – vox dei“ neboli „Hlas lidu, hlas boží“. Netvrdím, že to platí beze zbytku,
ale politici by měli lidem naslouchat a předkládat jim pozitivní účty ze své činnosti. Pokud
jim totiž nenaslouchají, mají lidé ve zvyku předkládat negativní účty politikům. Bohužel to
ke své škodě většina „systémových a tradičních“ politiků nerespektuje. A to nejenom na celostátní, ale ani na regionální a komunální úrovni, naše městečko pochopitelně nevyjímaje
(viz např. řešení dopravy v centru města). Psal jsem o tom v minulosti mnohokrát. Bohužel
se do této doby nic nezměnilo.
Ing. Vincent Strebeľ

Víte, že …
Chodíme, nevidíme? Začínáme si zvykat na vzhled křižovatky silnic na Mor. Budějovice a Znojmo. Toto místo se změnilo k nepoznání. Vše netrvalo ani 3 měsíce! Za tuto dobu
byly vyměněny všechny inženýrské sítě, vybudovány části chodníků, osvětlení a další.
Byla opravena i nakloněná Boží muka. Opravu důkladně provedl pan Kovařík. Srovnáme-li fotografii z roku 1951 se současným vzhledem, musíme vidět i velkou změnu okolí.
Bývalá zahrada, kde stál i skleník, a zeď kolem i reklamní panel s pěticípou hvězdou je
dávno pryč. Na fotografii z roku 2017 zde stojí nové budovy i parkoviště. Snad se jen trochu
nepovedl přechod ze zámeckého parku /nebylo prý jiné řešení/, a tak vidíme občany i matky
s kočárky, jak přebíhají rušnou křižovatku.
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Zůstala jen zahrada! Na Božích mukách byl odkryt letopočet 1661 a 1818. Zatím se
nepodařilo zjistit jeho význam.
Snad někdo ví, odpoví! Děkuji předem.
Vladimír Hrbek

Kamenná panna má dvojnici
S jemnickými hradbami je dlouhou dobu spojená i tzv. Kamenná panna, která zdobí
naše opevnění na Malé brance pod základní školou. A nebyli bychom v Jemnici, aby neoplývala celou řadou pohádek a mýtů. Vždyť sesbírané pověsti z Jemnicka jsou zpracovány
v knize, která se právě Kamenná panna jmenuje.
Podle některých tento pozdně románský/raně gotický reliéf vyobrazuje bájnou zakladatelku města Jemnice – pannu Jemnou. Ta byla dcerou pohanských knížat, kteří drželi krajinu okolí Želetavky až do hlubokých Rakous. Panna Jemna měla sestru – pannu Drozdu. Ta
se stala podle pověsti zakladatelkou nedalekých Drozdovic (Drossendorf) a je pravdou, že
podobnost našich měst je až zarážející.
František Jech vyslovil domněnku, že reliéf může zobrazovat, a tak připomínat dobu,
kdy v Jemnici pobývala královská dcera Anežka. Snad i od jeho dob přetrvává mýtus, že
Jemnice byla královským věnným městem. Bohužel se to traduje dodnes, byť víme, že
Jemnice byla v letech 1227 – 1530 městem královským.
Některé zajímavé indicie naopak ukazují, že soška zdaleka nezobrazuje ženu, ale že
se jedná o postavu mužskou. V rané gotice totiž podobný oděv nosili i pánové. Nehledě
na to, že i přes značnou erozi zmíněného reliéfu by měl zobrazovat i některé fyziologické
prvky tolik typické pro krásnější polovinu lidstva. A nezobrazuje. Ale zanechme už dedukcí
a přenechme problematiku identifikace vzácného kusu kamene odborníkům. Právě ti se
v současné době problémem zabývají a jejich výslednou zprávu by město Jemnice mělo mít
k dispozici jako výstup historického průzkumu.
Poměrně lépe je zmapována její historie novější. V roce 1801 se zřítila část hradeb do
bývalého vodního příkopu Jordán. Všechno zlé je k něčemu dobré, a tak právě v této době
byla naše Kamenná panna znovuobjevena. Následně byla umístěna na vnější stranu zdi
Dolní brány. V roce 1968 se ale radní páni zamysleli a nechali ji přemístit na frekventovanější a čestnější místo, které jsem zmiňoval v úvodu článku. Nápad to byl jistě dobrý, leč
nedomyšlený. Otevřená krajina, rozmary počasí a zub času začal na vzácné sošce pracovat.
A to velmi negativně. Naštěstí bystré oko restaurátora nás upozornilo, že je nejvyšší čas
začít s tím něco dělat.
A tak jsme konali. Originál sošky byl vyjmut a v restaurátorské dílně zpevněn a zakonzervován. Zároveň posloužil pro otisk formy pro vytvoření kopie Kamenné panny. Stalo
se. Dnes tuto kopii můžete obdivovat na jedné z nejkrásnějších historických bran města
Jemnice. Navíc se jí dostalo té cti, že opatruje časovou schránku pro budoucnost, kterou
kompletně připravili žáci naší základní školy. A originál? Ten je připraven být zlatým hřebem nové expozice v jemnickém muzeu.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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„Bíduška“
Také v roce 2017 bychom si měli alespoň krátce připomenout významné výročí zahájení
provozu na železniční trati Jemnice – Moravské Budějovice, které bylo mezníkem v rozvoji
města. Myslím, že je stále potřeba připomínat 8. listopad roku 1896, kdy vlaky začaly vozit
lidi i náklad z Jemnice do Moravských Budějovic a zpět.
Pan Kopeček mi dal důvěru, abych přepsala jeho vzpomínky na jemnickou trať. Na jemnické trati se v průběhu let vystřídala řada lokomotiv a motorových vozů. Ale pan Kopeček
vzpomíná hlavně na lokálku, které Jemničané přezdívali „Bíduška.“ „Tato něžná a láskyplná přezdívka svědčila o smyslu jemnických pro ironii. Všichni věděli, že se jednalo o stroje
slabé, pomalé a ne zrovna nejmladší – prostě bídné. A ta zdrobnělina „Bíduška“ znamenala,
že byla sice malá, ale naše a měli jsme ji rádi. V té době jsem jako kluk bydlel blízko nádraží
a na něm jsem také trávil velkou část volného času. Byla to doba, kdy tu ještě jezdily původní rakouské lokomotivy typu kkStB 97 jako při zahájení pravidelného provozu na jemnické trati. Po vzniku republiky a společnosti ČSD se přešlo na tzv. „Kryšpínovo značení“
a lokomotiva byla zařazena do řady 310.0. Důležitá je ta nula na konci. Za ní následovala
pořadová čísla jednotlivých strojů, tak jak byly vyrobeny. Konstrukce 310.0 pochází z roku
1878. Byla to tzv. tendrovka, protože neměla tendr se zásobou uhlí a vody. Proto se hodila
na krátké lokální tratě s normálním rozchodem. Malou zásobu uhlí měla v jakési prohlubni
nahoře na vodní vaně. Topič přes uhlí dopředu vlastně neviděl. Lokomotiva 310.0 zvaná
„Bíduška“ jezdila v Jemnici až do roku 1950“.
Článek pana Kopečka na přání pana Hrbka vykrátila Jana Jánská

Kulturní přehled
2. 12. 2017
		

Jízda výletního vlaku – mikulášský vlak do Třebelovic
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

2. 12. 2017
20.00 hodin

Mikulášská taneční zábava
- hraje skupina Spektrum, KD Jemnice

2. 12. 2017
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Badboy

3. 12. 2017
15.00 hodin
		

Adventní koncert v kostele sv. Stanislava
- vystoupí Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici,
Komorní sbor při ZŠ v Jemnici, žáci ZUŠ Moravské Budějovice
- kostel sv. Stanislava v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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3. 12. 2017
17.00 hodin

Rozsvícení vánočního stromu a odhalení betlému
- vystoupení dětí z MŠ Jemnice, zpívání koled, výroba vánočních ozdob
- prostranství před budovou podnikatelského inkubátoru (před TIC)
- pořadatel město Jemnice

5. 12. 2017
16.00 hodin

Čertovský rej
- sraz Mikulášů, andělů a čertů
- nadílka od Mikuláše, pro neposlušné děti peklo, hry a soutěže
- areál zámku, pořadatel DDM Jemnice a město Jemnice

8. 12. 2017
17.00		
		

Vernisáž výstavy fotografií
- zámek Jemnice, vstup zdarma
- pořadatel Skupina fotografů Jemnicko

9. - 10. 12. 2017
13.00 - 17.00
		
		
		

Výstava fotografií
- zámek Jemnice, vstup zdarma
- ateliérové focení přímo na místě zdarma, projekce fotografií
- občerstvení zajištěno
- pořadatel Skupina fotografů Jemnicko

9. 12. 2017
19.00 hodin

Adventní koncert - „Chtíc, aby spal“
- vystoupí Edita Adlerová a malý akordeonista Tomáš Benedikt za doprovodu klavíru a žáci ZUŠ Moravské Budějovice, pobočka Jemnice
- kino Jemnice
- vstupné: dospělí 150,- Kč, děti 75,- Kč, předprodej vstupenek v TIC
Jemnice od 6. 11. 2017
- pořadatel město Jemnice

9. 12. 2017
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas

10. - 14. 12. 2017 Vánoční výstava
9.00 - 16.00
- práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
		
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci se Svazem tělesně postižených
		
Jemnice
13. 12. 2017
16.00 hodin

Beseda s Mgr. Jiřím Mačudou, Ph. D.
- téma: vánoční obyčeje a zvyky
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

16. 12. 2017
8.00 hodin
 		

MANDY CUP - nohejbalový turnaj
- sokolovna Jemnice
- pořadatel Aleš Jedlička
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16. 12. 2017
20.00 hodin
		

Vánoční OLDIES PÁRTY - hity 80. - 90. léta, DJ Kastl
- restaurace Kuželna
- pořadatel restaurace Kuželna

16. 12. 2017
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Bubu

21. 12. 2017
17.00 hodin
		
		

Vánoční koncert
- koncertní sálek ZUŠ Jemnice
- srdečně zveme širokou jemnickou veřejnost
- pořadatel ZUŠ Moravské Budějovice, pobočka Jemnice

25. 12. 2017
15.00 hodin

Vánoční setkání
- živá zvířata, živý oheň, u kterého si můžete opéct buřty nebo se jen tak
ohřát, občerstvení, něco k zakousnutí, něco na zahřátí
- náměstí Svobody v Jemnici, pořadatel město Jemnice ve spolupráci se
spolkem Mladí za rozvoj Jemnice

25. 12. 2017
20:30 hodin

Štěpánská zábava
- hraje Secret
- KD Jemnice
- pořadatel TJ Sokol Jemnice - oddíl tenisu

25. 12. 2017
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy

27. 12. 2017
		

Jízda výletního vlaku - vánoční vlak
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

29. 12. 2017
20.00 hodin
		

(před)silvestrovské OLDIES PÁRTY - hudba 80. - 90. léta
- restaurace Kuželna
- pořadatel restaurace Kuželna

31. 12. 2017
13.00 hodin
		
		

Silvestrovský výšlap na Modrácký kopec
- sraz u kostela sv. Víta, délka trasy 7,5 km
- přípitek s sebou
- pořádá TJ Sokol Jemnice, oddíl žen

31. 12. 2017
19.00 hodin

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2017
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice

31. 12. 2017
Diskotéka - Cool dance club Jemnice
21.00 - 05.00
- hraje Dj Matty
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6. 1. 2018
16.00 hodin
		
		
		

Tříkrálový koncert
- společenský sál KD v Jemnici
- žáci ZUŠ, Komorní ženský sbor při ZŠ v Jemnici, Kdousovská
schola
- vstupné 50,- Kč, pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

26. 1. 2018
20.00 hodin
		
		
		
		

Městský ples
- k tanci a poslechu hraje skupina Rookies
- předprodej vstupenek (od 2. 1. 2018) v TIC za 150,- Kč
- půlnoční vystoupení účinkujících z muzikálu Děti ráje
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

Kdousovská schola
Milí přátelé, v prosinci bude Kdousovská schola opět v koncertním zápřahu. Věříme, že
si alespoň jeden z šesti termínů vyberete. Na brzkou viděnou a slyšenou!
3. 12. Moravské Budějovice (kostel sv. Jiljí) v 17.00
9. 12. Volfířov (kostel sv. Petra a Pavla) v 16.00
10. 12. Bítov (hradní kaple) v 11.00
17. 12. Uherčice (zámecká kaple) v 17.00
25. 12. Jemnice (kostel sv. Stanislava) v 17.00
26. 12. Kdousov (kostel sv. Linharta) v 15.00
www.kdousovskaschola.cz
František Hofbauer

Bohoslužby o Vánocích 2017 a po Novém roce
3. 12. 1. adventní neděle Adventní koncert - Jemnice - farní kostel od 15:00
23.12. sobota		
Adventní putování - Budkov - mše sv. 11:15
			
- Farářova kaplička 13:15
24. 12. 4. adventní neděle Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, Rancířov 16:30
Štědrý večer		
Rancířov 16:30, Budkov 22:00, Jemnice 24:00 Půlnoční
25. 12. pondělí - Slavnost Narození Páně - Hod Boží vánoční
Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, Rancířov: ---Jemnice: koledy ve farním kostele od 17:00 - zpívá schola z Kdousova
26.12. úterý - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, Rancířov 16:30
31.12. neděle - Svátek svaté Rodiny - poděkování za rok 2017
Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, Rancířov 16:30
Jemnice 23:30 adorace a požehnání NSO do nového roku
Rok 2018
1.1. pondělí - Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie
Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, Rancířov: --prosinec 2017 / Jemnické listy / 29

6.1. sobota - Slavnost Zjevení Páně - Tří králů
Jemnice 8:30 a 15:15, Budkov 17:00, Rancířov: ---7.1. Neděle - Křtu Páně - končí doba vánoční
Jemnice 8:00 a 9:45, Budkov 11:15, Rancířov 16:30
Betlém je přístupný v čase bohoslužeb a také o svátcích od 14:00 do 15:00 h.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Pozvánka na silvestrovský pochod
Vážení spoluobčané (jemničtí i přespolní), oddíl tělocvičné všestrannosti žen při TJ Sokol Jemnice vás srdečně zve k účasti na VII. ročníku turistického pochodu na Modrák, od
loňského roku tradovaného jako Silvestrovský memoriál Zdeny Mikulové.
Hlavní sraz účastníků bude opět v 13 hodin u kostela sv. Víta. Vyrazí se po tradiční
trase přes tálky ke druhému šraňku v Městském lese a odtud vzhůru na návrší Modráckého kopce. V prostoru odbočky na lesní asfaltovou cestu budou založeny ve spolupráci
s MěÚ v Jemnici dva protipožárně zabezpečené táborové ohně, na kterých si pochodníci
budou moci opéct přinesené uzeniny nebo se při nich jen tak ohřát a přátelsky si popovídat. I letos budeme provádět „sčítání lidu“ a přítomní se budou moci zapsat do pamětní
knihy. Lze se nadít, že padne magická hranice dvou set účastníků, ať bude počasí jakékoliv.
Dejte proto vědět o uvedené akci co největšímu počtu svých příbuzných a známých.
Přejeme klidné a pohodové vánoční svátky široké veřejnosti, členům jemnického Sokola a všem jeho podporovatelům a příznivcům.
Výbor TJ Sokol v Jemnici

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři, poslední měsíc letošní roku věnujeme především nejmladším čtenářům.
Ve středu 13. prosince od 13 hodin ozdobíme knihovní vánoční strom a zároveň bude
až do pátku 29. prosince probíhat dětmi oblíbený „Pizza kvíz“, tentokrát na téma české
Vánoce. Vyhlášení kvízu proběhne v pátek 5. ledna 2018 mezi 13. a 14. hodinou.
Poslední letošní akcí bude X. ročník turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“ – začínáme
ve středu 20. prosince ve 13:30 hodin, hrajeme až do večera a vítěz se může těšit na chutnou
odměnu.
Z nových knih:
Viewegh Michal – Nové pohádky pro unavené rodiče: volné pokračování Krátkých
pohádek pro unavené rodiče, které Michal Viewegh vydal již před deseti lety. Za tu dobu se
pochopitelně pár věcí změnilo...
Klevisová Michaela – Zmizela v mlze: kriminalista Josef Bergman chce strávit poklidnou dovolenou v odlehlé vesnici u norského fjordu. Místo rybaření se však ocitne v hodně
zamotaném případu.
Skřička Stanislav – Oprawme se: v knize najdeme návod, jak se dožít sta let v plné
síle, zdraví a vitalitě. Příručka o zdravé stravě.
Mankell Henning – Italské boty: překvapivý a dojemný příběh muže. Hluboce lidský
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příběh. Fredrik žije na malém ostrově. Cítí se ve svém životě ztracený, pronásledován myšlenkami na nešťastnou chybu, která ho odvedla od úspěšné kariéry chirurga. Vtom se objeví
nečekaný návštěvník a obrátí jeho svět naruby.
Helle Helle – Tohle jsem měla napsat v přítomném čase: psychologický román
o tápání a bezradnosti je příběhem dvacetileté ženy a její poněkud apatické reakce na právě
probíhající „přítomný čas“.
Výpůjční doba o vánočních svátcích:
středa 27. prosince: 8:00 – 11:30 12:15 – 17:00
pátek 29. prosince : 8:00 – 11:30 12:15 – 15:00
Všem vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a těšíme se na shledanou v městské
knihovně v novém roce 2018.
pracovnice knihovny

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Slyšíte, jak vánoční hudba z dálky zní. To přicházejí ty nejkrásnější svátky – vánoční.
Zvony budou všude znít na počest Ježíškova narození. Maminka upeče cukroví, tatínek
připraví rybu. Rodina zasedne ke stolu, večeře, ta nemá chybu. Dětské oči zazáří nad stromečkem a dárky.
A tak si svátky podáním ruky popřejeme a spokojeně si je užijeme.
Marie Čurdová

Vánoce 2017

Když kouzlo Vánoc je kolem nás
a děti se na dárky těší,
každý ve své mysli chová
ten krásný vánoční čas.
Projedem se sváteční krajinou,
co spí pod bílou peřinou,
v duši mír, s pokorou v srdci,
že se pán narodil, už každý tuší.
Ještě zapálit svíčku na hřbitově,
tam leží naši drazí v hrobě,
pak už je prostřena sváteční tabule
i ptáčci mají najezená bříška,
při koledách čekáme na Ježíška.
Klidné požehnané Vánoce!
A v novém roce hodně zdraví – přátelé!
Marie Prknová, členka klubu ZTP
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V Borovině opět proběhnou vánoční trhy
Pokud jste pracovali v obuvnické továrně v Třebíči-Borovině, asi jste zaznamenali, že
její areál prochází rozsáhlou revitalizací, která jej mění v obytnou čtvrť s drobnými službami. Pravidelně se tu konají také různé společenské akce – a jedněmi z nich budou i vánoční
trhy, které proběhnou 9. prosince v bývalé Baťově hale vedle Ekotechnického centra
Alternátor. Budou se konat mezi 8. a 13. hodinou a sortiment bude sestávat z rukodělných
a farmářských výrobků, chybět nebude ani oblíbený bleší trh.
Milan Krčmář, Alternátor, Ekotechnické centrum Třebíč

Vernisáž výstavy Školákem ve válečných letech
Ve středu 8. 11. 2017 proběhla v historické budově moravskobudějovického gymnázia vernisáž výstavy Školákem ve válečných letech. Už dříve jsme čtenáře Jemnických listů informovali o zajímavé a úspěšné práci týmu studentů naší školy vedeného Mgr. Květou Bretšnajdrovou. Na vernisáži nám nabídli výsledky své
práce. Putovní panelová výstava zprostředkovala řadu zajímavých faktů o osudech lidí
za 2. světové války – obecných i spjatých s naším gymnáziem. Studenti se však nespokojili jen s panelovou výstavou, vymysleli pro návštěvníky další atraktivní a poučný program. Třída, která měla napodobit tehdejší učebnu, musela nadchnout snad každého. Dobové lavice, válečné učebnice se začerněnými pasážemi, portréty, fotografie, vysvědčení
a jiné dokumenty, historické učební pomůcky, … - to vše bylo pro návštěvníky připraveno.
A přišel další nápad – studenti 3.A právě v této třídě v kulisách doby 2. světové války sehráli divadelní představení podle slavné povídky Jana Drdy Vyšší princip. A na závěr jste
si mohli sednout do protektorátní kavárny, kde vás sice nápis na zdi nabádal k tomu, abyste
„nemluvili o politice a dodržovali zatemnění“, ale kde jste si taky mohli dopřát „protektorátní občerstvení“, třeba v podobě specialit z černé zabíjačky nebo čekankové kávy.
Máme radost, že tuto akci a práci studentů a profesorů přišlo podpořit velké množství
návštěvníků. Především nás těší to, že tu byli lidé, kteří sami tuto dobu jako mladí zažili
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– tedy pamětníci. Vážíme si všech návštěvníků, které náš projekt zajímal a potěšil. Hned
po vernisáži se rozběhla výstava, kterou si prohlédly i třídy základní školy se svými učiteli.
A velký dík patří našim studentům. Za jejich práci a nápady, za jejich nasazení a energii.
Těšíme se na další projekty, které společně připravíme.
Za Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice Mgr. Blanka Roupcová

Blahopřání
Dne 18. prosince 2017
oslaví své 80. narozeniny
naše milovaná maminka,
babička a prababička
paní Josefa Čechová z Radotic.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let přeje dcera Ludmila
s manželem, syn František s manželkou
a vnoučata Ludmila, Radka
a Karel s rodinami.

Vzpomínka
Dne 20. prosince 2017
uplyne již 20 let od úmrtí
paní Emílie Vákové
a
27. prosince 2017
21 let od úmrtí
pana Rudolfa Váky.
S úctou a láskou stále vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Čas neúprosně letí,
ale bolest v srdci zůstává.
Dne 1. prosince 2017
uplynulo 2. smutné výročí úmrtí
paní Boženy Slabé z Jemnice.
S láskou vzpomíná
zarmoucená rodina a příbuzní.
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Vzpomínka
Byls tu s námi jen kratičký čas,
nestačil zšedivět jediný vlas.
Nemohls zestárnout.
Synu milý,
my bychom si přáli,
abys tu byl.
Každý den vzpomenem,
každý den sníme,
těžké žít bez Tebe dneska už víme.
Dne 7. prosince 2017
uplyne 9 let od chvíle,
co nás navždy opustil
syn Luboš Koukal z Jemnice.
S láskou a úctou stále vzpomínají rodiče
a sestra Ilona s rodinou.

Vzpomínka
Dne 2. prosince 2017
by se dožila 92 let
naše maminka,
babička a prababička,
paní Blanka Svojsíková.
S úctou a láskou vzpomínají syn Milan
a dcera Stáňa s rodinami.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Dne 28. prosince 2017
vzpomeneme 1. výročí
úmrtí paní Anny Svobodové
a
dne 31. prosince 2017
3. výročí úmrtí pana
Josefa Svobody.
Za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina Svobodova.
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Vzpomínka
Dne 26. prosince 2017
uplynulo 14 let
od úmrtí tatínka a dědečka,
pana Juraje Herčára
a
dne 2. ledna 2018
5 let od úmrtí maminky a babičky,
paní Drahomíry Herčárové.
Stále vzpomínáme.
Rodina Hartmanova

Pozvánka na tradiční
Vánoční volejbalový turnaj smíšených dvojic
Město Jemnice ve spolupráci se Základní školou v Jemnici organizují Vánoční volejbalový
turnaj smíšených dvojic.
Termín turnaje: 		
23. 12. 2017
Místo turnaje: 		
tělocvična ZŠ v Jemnici
Podmínky účasti:
přihlášky do 17. 12. 2017 na adresu iivanch@seznam.cz
nečernící čistá obuv do tělocvičny
zaplacení startovného ve výši 100 Kč na dvojici při prezentaci
dodržování bezpečnosti v prostorách školy
Prezentace: do 8:30, zahájení turnaje v 8:45
Systém soutěže bude stanoven podle počtu přihlášených dvojic.
Akce není pojištěna zvláštní pojistkou.
Ivan Chvojka
Českomoravská myslivecká jednota
Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
Střelecký klub Dačice
Město Dačice
pořádají

Novoroční pohár 2018
XIX. ročník

Střelnice Dačice – Zahrádecký les
6. ledna 2018 od 10.00 hodin
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Časový pořad soutěže:
09:00 – 10:00
prodej položek, zápis, kontrola dokladů
10:00 – 10:10
slavnostní zahájení
10:20 – 14:00
střelby disciplín AT; LK
14:15		
vyhlášení výsledků, předání cen
Podmínky soutěže:
- Závazná přihláška a registrace střelců bude na střelnici do 10:00 hod.
- Doklad o pojištění, platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Cena položky = 350 Kč
Organizační výbor:
ředitel: 			
Bohuslav Ferdan
hlavní rozhodčí: 		
Jan Láník st.
rozhodčí: 		
Jan Láník st., Jan Láník ml., Karel Štibich,
			
Bohuslav Ferdan, Marek Navrátil, Miroslav Ferdan
jednatel: 		
Milan Navrátil
zbrojíř: 			
Petr Novák
lékař: 			
MUDr. Ivana Kelblerová
Podmínky soutěže a organizace:
- Závod je vypsán na 45 terčů: 25 automatický trap; 20 lovecké kolo.
- Střílí se za každého počasí dle střeleckého řádu ČMMJ z roku 2006,
jeho doplňků a technických pravidel ISSF.
- Maximální povolena velikost broku je do 2,5 mm. V případě zjištění nepovoleného střeliva odstupuje střelec z položky s výsledkem 0.
- Při shodnosti celkového počtu zásahů bude o první místo proveden rozstřel
v disciplíně Lovecké kolo, stanoviště číslo 4., do první chyby.			
O dalších místech bude rozhodovat lepší položka na loveckém kole.
- Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i ochrana očí.
- Po celou dobu soutěže zajištěno občerstvení. Parkování vozidel v areálu střelnice
- Doklad o pojištění, platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Závod je dotován hodnotnými cenami. Hlavní cena ½ jatečního prasete!
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese v Dačicích se těší členové střeleckého klubu
Dačice a OMS ČMMJ J. Hradec.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu
Ing. Kamil Kupec, předseda OMS ČMMJ J. Hradec
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Kulturní kalendář
Mladoňovice
5. 12. 2017
22. 12. 2017
24. 12. 2017
31. 12. 2017

Mikulášská nadílka pro nejmenší děti od 17.00 hodin
Vánoční besídka a dílničky v ZŠ
Štědrovečerní průvod obcí s živou hudbou – 19.30 hodin
Silvestrovský ohňostroj na návsi

2. 12. 2017
23. 12. 2017
31. 12. 2017

Mikulášská nadílka
Průvod oveček a zpívání koled u betlému – 19.00 hodin
Silvestrovský ohňostroj – 18.00 hodin

3. 12. 2017
17. 12. 2017
24. 12. 2017

Slavnostní rozsvícení stromu
Vánoční besídka
Zpívání koled v kapli

3. 12. 2017
10. 12. 2017
17. 12. 2017
24. 12. 2017
1. 1. 2018

2. adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi
3. adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi
4. adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi
Štědrovečerní průvod ovcí po obci od 19.00 hodin
Silvestrovský ohňostroj u vánočního stromu na návsi – 0.30 hodin

2. 12. 2017
17. 12. 2017
24. 12. 2017
31. 12. 2017

Rozsvícení betlému a vánočního stromu – besídka
Adventní koncert
Štědrovečerní průvod ovcí
Silvestrovský přípitek

5. 12. 2017
24. 12. 2017

Mikuláš
Štědrovečerní koledování, menhartická koleda

29. 12. 2017
10.00 hodin
		

3. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise - Memoriál Jana Seveldy
- KD Radotice, startovné 250,- Kč
- pouze pro neregistrované hráče
- přihlášky u Jana Nevěčného, tel. 723 171 236
- pořadatel TJ Družstevník Radotice
Silvestrovský fotbálek
- fotbalové hřiště Radotice, hrát může kdokoliv
- občerstvení zajištěno
- srdečně zvou fotbalisté z Radotic

Třebětice

Pálovice

Police

Kostníky

Menhartice
Radotice

31. 12. 2017
13.00 hodin
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Radotice
Je skutečně vybráno?
Utichla náměstí i náměstíčka, metaři uklízí zbytky pocuchaných a popraskaných nosičů zvuku, které byly nuceny donekonečna opakovat lichotky, z kterých šla hlava kolem
a neunesly to. Verdikt voličů byl nesmlouvavý, nehleděli nalevo ani napravo, hledali cestu,
jak z toho ven. Bylo by neprofesionální podezřívat je, že podlehli nereálným slibům v tak
významném počtu. Předešlé čtyři roky je změnami, které se uskutečnily, zřejmě zaujaly.
Volič pozorně sledoval, z čí kuchyně byl dán impulz k nim i dění kolem. Ostatní kolegium
velice zkušené ohrožení vytušilo, vytáhlo do boje s již vícekrát osvědčenou zbraní. A zdařilo se. Byla uchopena hůl, kterou se mlátilo hlava nehlava. Jenže se nějak vytratilo z jejich
pamětí přísloví, že „Každá hůl má dva konce.“ Ten druhý konec uchopil volič a zasadil úder
rozhodující i přesto, že se mu rýsuje možnost cíl zasáhnout, ale vítězství nedosáhnout. Vítěz
totiž utržil již před bitvou nesmazatelný šrám, pro který je nepřijatelný pro všechny, a pro
zahraničí prý zvlášť. Mnohokrát jsme v podobných označeních byli poučeni, že je nutné
zdržet se předsudků do pravomocného rozhodnutí.
Co je v pozadí? Neumožnit lidem „majetným a vlivným“ rozhodovat o věcech, jež
mohou působit v jejich prospěch. Jedna ku sto devadesáti devíti, takový je poměr těch, co
rozhodují. Projde-li jeho návrh přes jejich polovinu, bude asi přínosný nejen pro něj, ale
pro všechny. Aby nebyl zneužit, to střeží početný úřednický aparát. Předpokládejme, že
neúplatný. Když tomu tak nebude, je každá rada drahá. Nastoupené změny, které působí ve
prospěch státu, jsou povinné i pro navrhovatele a jeho podnikatelské příznivce. Usoudila-li
tak výrazná část společnosti, je nezbytné v demokracii toto respektovat. Považovat tuto část
za lidi s nižším intelektem je urážka, zvláště zazní-li od někoho, kdo již řadu let dostává
příležitost a stále mlátí jen prázdnou slámu. Je načase přiznat si, že to staré, osvědčené a
tradiční, neprochází-li reformou, čím dál větší část společnosti odmítá. Jestli se společnost
napřela správným směrem, nebo skončí v další pasti, ukáže čas. Jsou v historii zaznamenáni
podnikatelé, kteří rozdali sami sebe. V dnešním světě se takoví dobrodějové k naší škodě již
vytratili. V jednom diskusním pořadu o obsazování postů zastupitelských úřadů v zahraničí
bylo řečeno, že mnohé země mají na svých zastupitelstvích osobnosti z řad podnikatelů,
kteří tyto funkce vykonávají jako čestné, mzdy dostává jen personál. Naše „zastupitelská
demokracie,“ založená na soukromém vlastnictví, bude mít v budoucnu více lidí bohatých,
kteří o toto politikaření projeví zájem.
Nechápu, proč právě nyní jsme tak zděšeni. Uvažujme raději o jejich využití. Tím, že
jsou již nasyceni, bude jejich zájmem představit se. Představit své schopnosti a záměry
veřejnosti bez korupčních úmyslů, které by poškozovaly nejen jejich osobnost, ale i zázemí. Převáží-li nestrannost, získávají všichni, především však stát. Že jsme s dědictvím po
předcích nenaložili nejlépe, že jsme ho patřičným způsobem dále nerozvíjeli, je zřejmé. O
to těžší to mají současní uchazeči o řízení státu. Aby dosáhli na tyto posty, musí své předvolební sliby přikrášlit. Mělo by to být vždy uvážené s patřičnou zálohou satisfakce jinde.
Nestane- li se tak, další příležitost zákonitě nepřijde. Volič je prostě zklamán, jeho trpělivost
není bezbřehá, zvláště stalo- li se tak opakovaně. Výkřiky, jako vyhlašujeme válku nízkým
mzdám od strany, která se na politické scéně podílí víc jak dvacet pět let, jsou skutečně
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plácnutím do vody. Již víc jak patnáct let je tento problém na stole a opakovaně pod tento
stůl padá. Těmi ždíbečky, kterými je mzda vyspravována, se to zásadně neřeší. Stát má
dostatečný přehled o tom, co přispívá do rodin řádně a poctivě pracujících k udržení nad
hranici bídy. Život plyne všem stejně a je rozdíl „prožít jej nebo jen přežit.“ Peníze za
jejich hodnotu odevzdanou v práci musí někde být, tak proč je nedostávají? Ponechal si
je stát tím, že vysoko daní hodnotu jejich mzdy, či zaměstnavatel? Co nutí zákonodárce
tento problém řešit? Snad jen voličská základna, kterou se snaží hýčkat si sliby, sliby a
sliby. Takže nic. Oni samotní si své příjmové zdroje dobře hájí. Bylo by zajímavé znát,
kolik z nich je příjemcem jen základního poslaneckého platu. Většina z nich znásobuje své
příjmy funkcemi ve sněmovních výborech, podvýborech a nadvýborech a kdoví, čím ještě.
Prostě mají mnohem víc, než je k spokojenosti třeba.
Snad se s novou volbou nastolí lepší poměry. Rojení kolem povolebního uspořádání zatím znepokojuje voliče tohoto státu, nikoliv již stran, hazard s jejich trpělivostí by mohl být
pro strany zklamáním. Pravdou je, že uplynula krátká doba po rozdání karet a neopadly pocity jak z nadšení, tak ze zklamání. Bez kompromisu v tak pestrobarevném spektru zájmu
se aktéři neobejdou, což jistě rozumný volič pochopí, a nemusí jít zrovna o místo v koalici.
Poklona náleží všem, co se zasadili a zasazují o klid a bezpečí v naší krajině s přáním, aby
tomu tak bylo i nadále. S touto nadějí a vědomím jistě předražené Vánoce překonáme, bylo
lépe, musí být i hůř. Jistý vlivný politik vyzradil recept na menu z politické kuchyně, jak
rychle zakrýt dno státní kasy. „Peníze je potřeba vzít těm, co jich mají málo, poněvadž je
jich nejvíc.“ Nemáte také pocit, že se tak zrovna u nás vaří?
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři listů, k svátkům pokoje a klidu Vám přeji mnoho
dobré pohody ve zdraví a víru v lepší příští. Nad hlavami ať se Vám prohání jen bělavé
mráčky, v té lepší polovině roku provázené jen bzukotem včel.
Blahopřejeme jubilantům:
				

Mladoňovice

Čechová Josefa 		
Liška Josef		

80 roků
77 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Další splněný obrovský sen!
V sobotu 28. října 2017 se naše soutěžní družstvo mužů zúčastnilo patrně největší a nejprestižnější soutěže v požárním útoku, na kterou se každoročně sjíždí ta nejlepší družstva
z celé České i Slovenské republiky. Řeč je o recesní soutěži O putovní pohár VŘSR - Memoriál V. I. Lenina v Širokém Dole na Svitavsku. Letos se na tuto soutěž sjelo 155 družstev
mužů a 50 družstev žen, přičemž obě kategorie soutěží na stejně dlouhé trati na 2 hadice B.
Opravdu obrovská akce.
V předchozích letech jsme na této soutěži několikrát startovali, bohužel bez výraznějšího úspěchu. Ale letos jsme mnohaleté zkušenosti dokázali zužitkovat na 100 %. Na start
jsme šli jako 31. tým startovní listiny. Náš soutěžní pokus jsme rozběhli bezchybně a časomíru jsme zastavili na hodnotě 13,91 s, na levém proudu o trochu lépe, a sice 13,71 s.
Velice slušný požární útok, časy pod 14 vteřin na této soutěži nepadají moc často. Věděli
jsme, že tento čas bude znamenat dobré umístění, a proto u nás propukla čistá a nefalšovaná
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radost jako v Naganu. Nakonec nás nikdo ze soupeřů nepřekonal, a tak se náš obrovský sen
stal realitou! To, co se dřív zdálo jako naprosto nedosažitelné, je nyní skutečností. Dokázali
jsme porazit ty nejlepší týmy z celé ČR i SR. Pro náš tým je to obrovské zadostiučinění
a úspěch, který nás zařadil po bok takových zvučných jmen jako je Bezděkov pod Třemšínem, Nevcehle, Lavičky, Benetice, Zbora a další. Co říct víc, lepší jednotlivý (neligový)
závod vyhrát nelze. Děkujeme všem, kteří náš tým podporují, zejména obci Mladoňovice a
všem členům SDH Mladoňovice, kteří se podílejí na jeho bohaté činnosti. Děkujeme i všem
příznivcům a fanouškům za podporu.
Vítězná sestava: Josef Abrahám, Luboš John, Aleš Daňhel, Radek Nehyba, Pavel Urbánek, Martin Bartoš, Jakub Zuzák.
Ing. Aleš Daňhel, člen sportovního týmu SDH Mladoňovice

Uzávěrka příštího čísla je 15. prosince 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 do Turistického informačního centra Jemnice.
Bc. Zdeněk Hopian
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Kůrovcová kalamita v našem okolí má za důsledek tisíce kubíků povinně vytěženého dřeva. I naše nádraží díky provozuschopnosti jemnické trati může posloužit k dobrému účelu
a ušetřit tak zase pár přetížených kamiónů na silnici.
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Obrazový seriál

Jemnice - křižovatka silnic Mor. Budějovice - Znojmo (snímek z r. 2017).
Boží muka po opravě 2016 - 17, opravu provedl p. Kovařík. Základ Božích muk byl cca
60 cm pod terénem, na sloupu byla nalezena data 1661 - 1818.

Fotografie stejného místa z roku
1951. Vzadu je vidět zeď bývalého
zahradnictví.
Jemnické listy č. 12/2017 - Periodický tisk územního samosprávného celku,
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Realizace: Petr Večeřa, Bačice.

