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Informace o Pečovatelské službě
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Rekonstrukce městských hradeb
u Malé branky
Platba daně z nemovitých věcí
jednoduše přes SIPO nebo na základě
údajů zaslaných e-mailem
Slovo hejtmana

Co se děje
• Zásahová činnost hasičů z Jemnice
• Půjčovna lyžařského vybavení na ZŠ
v Jemnici
• Služby LPS stomatologické
• Služby pro klienty ZP ministerstva
vnitra ČR
• Tříkrálové přání: K+M+B+2018
• Batolátko I.
• Pro zajištění dodávek pitné vody
děláme už 25 let maximum
Občanská sonda
• Poděkování
• Když si věci dělají svou
• Malé zamyšlení nad komunikací
a komunikacemi
Střípky z historie
• Víte, že…
• Zapomenutí sousedé – 1. část

Kulturní a společenský přehled
• Kulturní přehled
• Vánoční výstava
• Čertovský rej
• XV. Městský ples
• Rozsvícení vánočního stromu v Jemnici
• Informace z městské knihovny
• Klub důchodců v Jemnici
• Nový rok
Společenská kronika
Sportovní okénko
• Mandy cup
Obce Jemnického mikroregionu
• Kulturní kalendář
• Radotice, Lubnice

Víte, co to je?
Přes den je na nebi,
za noci pod námi,
a když nás probouzí,
je to jak od mámy.
Nikdy se nemračí,
když my se mračíme.
Ačkoli po celý
život mu vděčíme.
Výzkumy změřily
žár, co mu v nitru vře,
netřeba však mít strach,
že na nás zanevře.
Pravnuky bude hřát
ještě po spoustu let.
Kéž mně, až půjdu spát,
zasvítí naposled.
Milan Růžička
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
skončil rok 2017, který byl pro město a jeho obyvatele poměrně významný. Kromě investic, oprav a dalších činností, opakujících se každý rok, byla podepsána kupní smlouva se společností Detail Plus s.r.o. na pozemek v bývalém autoparku pro výstavbu nové
výrobní haly a Rada Kraje Vysočina rozhodla o objednání víkendové železniční dopravy
již od pololetí příštího roku. Ta první událost zajistila stabilizaci a zakotvení firmy, která
je významným zaměstnavatelem pro Jemnici a okolí. Navíc vznikne v areálu po armádě
další objekt, důstojný pro moderní průmyslovou zónu na vstupu do města. Stavba začne
pravděpodobně ve druhé polovině roku 2018. Do konce tohoto roku musí město Jemnice
vybudovat inženýrské sítě.
Druhá událost je pro nás, a hlavně pro město naprosto zásadní. Objednání osobní železniční dopravy o víkendech a svátcích po významnou část roku od Velikonoc do „Dušiček“ svědčí o jiném přístupu Kraje Vysočina k železniční dopravě a regionálním tratím.
Objednané tři páry vlaků denně doplní o víkendech systém veřejné dopravy v rámci kraje.
Samozřejmě dojde ke stabilizaci naší trati v drážním systému a k možnostem využití železnice pro nákladní dopravu pro podnikatele a firmy. Již nyní je trať využívána pro odvoz
kalamitního dřeva a její součástí je vlečka firmy Čech, odpady Jemnice. Zůstanou rovněž
vlaky provozované Spolkem pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Pravidelnému
provozu bude odpovídat i údržba trati. Návrat pravidelné železniční dopravy beru jako důsledek trpělivého jednání se zástupci kraje, věcné argumentace a řady dalších okolností.
Vše má prostě svůj čas. Poděkování patří všem, kteří věřili v budoucnost železnice a podporovali nás, a samozřejmě i těm, co byli ochotni naslouchat našim argumentům a měli vůli
najít přijatelnou shodu. Věřím, že těmito kroky začíná další etapa života naší regionální
trati. Ve hře je ještě skutečnost, že SŽDC jako vlastník prodává ve druhém kole regionální
trať Jemnice – Moravské Budějovice za nabídkovou cenu 8.377.080,- Kč, samozřejmě se
závazkem zachování stávajícího provozu. Zde budeme jednat v součinnosti s Krajem Vysočina o možném stažení trati z prodeje nebo jiných alternativách.
Právě uplynulý rok byl ve znamení akcí, které byly zaměřeny především na rekonstrukce komunikací a sítí, na opravy a zvelebování veřejných prostranství. Zde chci uvést
hlavně revitalizaci městského parku v arboretu, včetně jeho zpřístupnění odstraněním plotů.
Následně zde provedeme drobné úpravy cest a instalaci laviček a odpadkových košů. Byla
opravena cesta v zámeckém parku a okolí domu dětí. Pokračovala rekonstrukce chodníků, úhrnem asi 1500 m² ve frekventovaných částech města, zejména v ulicích Znojemská
a Tyršova. Probíhal rovněž Program regenerace městských památkových zón a rezervací
a Program záchrany arch. dědictví, v jejichž rámci se pokračovalo s opravami hradeb na
Malé brance, a udělala se další etapa opravy krovů a střechy na zámku. Probíhaly přípravné
práce v areálu autoparku, včetně dokončení projektu na inženýrské sítě. Zároveň došlo
k odstranění nepotřebných objektů, které bránily další výstavbě. Byly dokončeny i další
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projekty na poměrně rozsáhlé akce, které jsou tak připraveny k realizaci na tento a příští rok.
Mezi nejvýznamnější patří bezesporu celková rekonstrukce koupaliště, která je v podstatě
podmínkou pro jeho další fungování. Připravena je komplexní rekonstrukce ulice Větrná.
V tomto roce musí proběhnout výstavba inženýrských sítí v autoparku, stejně tak zateplení
další části budovy základní školy, na kterou je slíbena dotace a probíhá výběr dodavatele.
Do finálního hodnocení postoupila žádost o dotaci na revitalizaci zeleně na svazích pod
Barandovem, který jsou posledním velkým celkem, jenž ještě vyžaduje zásadní údržbu.
Rozhodně se bude pokračovat na úpravě cest na hřbitově podle zpracovaného projektu.
Na objektu kaple sv. Anny se dodělají omítky, jakmile to počasí dovolí, a tím se dokončí
úprava této cenné lokality. Na všechny uvedené akce má město finanční prostředky, takže
nic nebrání jejich realizaci.
Vážení spoluobčané, přeji Vám v tomto roce hodně osobních a pracovních úspěchů,
hodně sil a energie, pokud Vám život položí do cesty nějaké překážky. A hlavně buďme
k sobě vstřícní a upřímní. Pokud má někdo jiný názor, snažme se ho pochopit a vše si
dobře promyslet, než učiníme rozhodnutí. Určitě si život usnadníme a ubude stresových
situací.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
konec roku bývá časem rekapitulace času uplynulého a plánování do budoucna. Se zevrubným přehledem roku minulého Vás seznámil pan starosta Nevěčný ve svém článku. A co
se týče plánování, tak hlavně investiční akce jsou připraveny
a projekty jsou tzv. v mašličkách. Jen je spustit.
Musím, byť se budeme s panem starostou opakovat, vyjádřit nesmírnou radost z výsledku sedmiletého „boje“ o znovuobnovení pravidelné železniční dopravy na naší trati a tím i její zachování pro další generace. Rád bych na tomto místě poděkoval panu radnímu pro dopravu Kraje Vysočina, že
alespoň částečně napravil to, co jeho předchůdce zavinil. Díky.
S rozporuplnými pocity jsem se vrátil z jednání s vedením Muzea Vysočiny. Plánované
nové moderní expozice budou vytvářeny až v letech 2019 - 2020. Přesto jsou studie a vizualizace prostředí muzea velmi krásné a budou prezentovány na výroční schůzi Muzejního
spolku v březnu 2018. Kamenná panna si zde však své místo najde už na jaře letošního
roku. Mimochodem, dostal se mi do rukou historický průzkum této ojedinělé památky.
S výsledky Vás rád seznámím v příštím vydání Jemnických listů.
Myslel jsem si, že už se nebudu muset vracet k článkům pana Růžičky, jelikož se začínáme opakovat. Osobně jsem s ním situaci na Malé brance probral, stejně jako zhotovitelé
hradeb i zástupce odboru investic. Stále to nestačilo. Škoda. Tak se opět vracíme, dle slov
pana Růžičky, k chaotickému postupu oprav hradeb. Pane Růžičko, nutná oprava vodovodu
a kanalizace byla vyvolána jednak jejich havarijním stavem, jednak dotačním titulem na
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rekonstrukce zmíněných sítí. Tady byly termíny neúprosné. Stejně tak jsme nemohli nechat
Malou branku provizorně zapravenou do doby, než vyjde dotace na opravu hradeb. Tak
jsme vše zadláždili a provedli úpravy prostranství. Navíc se obě investiční akce v podstatě
míjely a jedna víceméně neovlivnila druhou.
Vážení a milí spoluobčané, přeji do toho nového roku hlavně hodně zdraví. S tím ostatním se už nějak popereme.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 15. listopadu 2017 (výtah z usnesení, kompletní
usnesení naleznete na internetových stránkách města Jemnice včetně zápisů ze zasedání Zastupitelstva města Jemnice)
Rada města schválila:
- Smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti.
- Vzor smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti města Jemnice.
- Pronájem pozemku p.č. 836 kultura zahrada o výměře 558 m2 v k.ú. Jemnice za schválenou cenu 1 Kč za 1 m2.
- Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3, v ulici Větrná 1062 v Jemnici ke dni
31. 1. 2018.
- Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 21, v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici
ke dni 31. 12. 2017.
- Přidělení bytu č. 5 (1+kk) v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici na 1 rok do 30. 11. 2018.
- Přidělení bytu č. 21 (1+kk) v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici na 1 rok do 31. 1. 2019.
- Přidělení bytu č. 9 (1+1) v ulici Tyršova 872 v Jemnici na 1 rok do 30. 11. 2018.
- Přidělení bytu v DZU č. 9 (1+kk) v ulici Na Předlískách 1155 v Jemnici na 1 rok do
30. 11. 2018.
- Dohodu o skončení nájmu ke dni 1. 12. 2017 mezi městem Jemnice, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice, okr. Třebíč, IČO: 00289531 a mezinárodní nevládní organizaci Mezinárodní řád Křížovníci s červeným srdcem - Cyriaci se sídlem Na Pankráci 1352/2, Nusle,
140 00 Praha, IČO: 72496312.
- Servisní a materiálovou smlouvu o zajištění provozu kopírovacího stroje mezi městem
Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice, IČ: 00289531 a TEXI Dačice s.r.o., Antonínská
18/II, 380 01 Dačice, IČ: 28160371.
- Dodatek č. 4 ke smlouvě 16/2-18 uzavřený mezi městem Jemnice, Husova 103,
675 31 Jemnice a ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2017.
- Variantu „A“ uspořádání veřejného prostoru pro výstavbu rodinných domů v lokalitě
Pod Vodojemem.
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Platový výměr ředitelce MŠ od 1. 11. 2017.
Platový výměr ředitele ZŠ od 1. 11. 2017.
Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 47 na Havlíčkově nám. v Jemnici
na parc. č. 44 – ucelenou část v 1. NP o celkové výměře 80 m2 a část prostor ve 2. NP
o výměře 62 m2.
Rada města vzala na vědomí:
- Rozpočtová opatření č. 6 na rok 2017 a tato doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
- Žádost společnosti AGROCENTRUM ZS, s.r.o., Stránecká Zhoř 120, 594 42 Měřín
o prodej části pozemku p.č. 1832/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 6000 m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice.
- Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici Větrná 1063 v Jemnici ke dni
27. 10. 2017.
- Podmínky prodeje bytů č. 1060/1 až č. 1061/9 v domech č. p. 1060 a č. p. 1061 na ulici
Větrná v Jemnici a bytů č. 1062/1 až č. 1063/9 v domech č. p. 1062 a č. p. 1063 na ulici
Větrná v Jemnici, včetně podílů na společných částech domů a pozemků dle předloženého návrhu a doporučila je Zastupitelstvu města Jemnice ke schválení.
- Snížení prodejních cen bytů č. 1060/1 až č. 1061/9 v domech č. p. 1060 a č. p.
1061 na ulici Větrná v Jemnici a bytů č. 1062/1 až č. 1063/9 v domech č. p. 1062
a č. p. 1063 na ulici Větrná v Jemnici, včetně podílů na společných částí domů
a pozemků o 8 % oproti cenám zjištěným znaleckými posudky soudního znalce ze
dne 12. 10. 2017 pod čísly 6720 – 120/2017, 6721 – 121/2017, 6722 – 122/2017,
6723 – 123/2017, 6724 – 124/2017, 6725 – 125/2017, 6726 – 126/2017,
6727 – 127/2017, 6728 – 128/2017, 6729 – 129/2017, 6730 – 130/2017, 6731 – 131/2017,
6732 – 132/2017, 6733 – 133/2017, 6734 – 134/2017, 6735 – 135/2017, 6736 – 136/2017,
6737 – 137/2017, 6738 – 138/2017, 6739 – 139/2017, 6740 – 140/2017, 6741 – 141/2017,
6742 – 142/2017, 6743 – 143/2017, 6744 – 144/2017, 6745 – 145/2017, 6746 – 146/2017,
6747 – 147/2017, 6748 – 148/2017, 6749 – 149/2017, 6750 – 150/2017, 6751 – 151/2017,
6752 – 152/2017, 6753 – 153/2017, 6754 – 154/2017, 6764 – 164/2017, z těchto důvodů: - zvýšení dostupnosti vlastního bydlení, a tím zajištění stabilizace obyvatelstva
ve městě ve veřejném zájmu, budoucí zvýšené investice vlastníků bytových jednotek,
spojené s nutnou údržbou, rekonstrukcí a modernizací bytů a společných částí domů,
a to výměnou oken, balkonových dveří a společného odvodu spalin z plynových kotlů
a doporučila je Zastupitelstvu města Jemnice ke schválení.
- Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě uzavřené dne 27. 1. 2017 mezi městem Jemnice,
se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, okr. Třebíč IČO: 00289531 a společností DETAIL
PLUS s.r.o., se sídlem U Černého mostu 1011, 675 31 Jemnice, IČO: 29246377 a doporučila
ho Zastupitelstvu města Jemnice ke schválení.
- Možnosti variantního řešení uspořádání veřejného prostoru pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě Pod Vodojemem.
- Anketní dotazník programu regenerace MPZ Jemnice na rok 2018 a doporučila
ho Zastupitelstvu města Jemnice ke schválení.
- Informace týkající se GDPR.
-
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Rada města uložila:
- Zažádat ORP Moravské Budějovice o zřízení detašovaného pracoviště na vydávání občanských průkazů na Městském úřadu v Jemnici.
Zastupitelstva města Jemnice konané dne 23. listopadu 2017
Zastupitelstvo města schválilo:
- Rozpočtová opatření č. 6 na rok 2017 dle předloženého návrhu. Rozpočtovými opatřeními došlo ke zvýšení příjmů i výdajů o 2 112 676 Kč.
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, jako poskytovatelem a organizací
Střed, z.ú., IČ: 70870896, se sídlem Mládežnická 229, 674 01 Třebíč, jako příjemcem.
- Dodatek č. 3 ke stanovám dobrovolného svazku obcí „Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek“, IČO: 60816180, se sídlem Krajířova 27, 380 01 Dačice.
- Podmínky prodeje bytů č. 1060/1 až č. 1061/9 v domech č. p. 1060 a č. p. 1061 na
ulici Větrná v Jemnici a bytů č. 1062/1 až č. 1063/9 v domech č. p. 1062 a č. p. 1063
na ulici Větrná v Jemnici, včetně podílů na společných částech domů a pozemků dle
předloženého návrhu. U osob, které mají k bytu předkupní právo podle ust. § 1187 odst.
1 občanského zákoníku, je sleva kupních cen poskytnuta z důvodu zvýšení dostupnosti
vlastního bydlení, a tím zajištění stabilizace obyvatelstva ve městě ve veřejném zájmu,
budoucí zvýšené investice vlastníků bytových jednotek, spojené s nutnou údržbou, rekonstrukcí a modernizací bytů a společných částí domů, a to výměnou oken, balkonových dveří a společného odvodu spalin z plynových kotlů.
- Snížení prodejních cen bytů č. 1060/1 až č. 1061/9 v domech č. p. 1060 a č. p. 1061
na ulici Větrná v Jemnici a bytů č. 1062/1 až č. 1063/9 v domech č. p. 1062 a č. p.
1063 na ulici Větrná v Jemnici, včetně podílů na společných částí domů a pozemků o
8 % oproti cenám zjištěným znaleckými posudky soudního znalce ze dne 12. 10. 2017
pod čísly 6720 – 120/2017, 6721 – 121/2017, 6722 – 122/2017, 6723 – 123/2017,
6724 – 124/2017, 6725 – 125/2017, 6726 – 126/2017, 6727 – 127/2017, 6728 –
128/2017, 6729 – 129/2017, 6730 – 130/2017, 6731 – 131/2017, 6732 – 132/2017, 6733
– 133/2017, 6734 – 134/2017, 6735 – 135/2017, 6736 – 136/2017, 6737 – 137/2017,
6738 – 138/2017, 6739 – 139/2017, 6740 – 140/2017, 6741 – 141/2017, 6742 –
142/2017, 6743 – 143/2017, 6744 – 144/2017, 6745 – 145/2017, 6746 – 146/2017, 6747
– 147/2017, 6748 – 148/2017, 6749 – 149/2017, 6750 – 150/2017, 6751 – 151/2017,
6752 – 152/2017, 6753 – 153/2017, 6754 – 154/2017, 6764 – 164/2017, z těchto důvodů:
- zvýšení dostupnosti vlastního bydlení, a tím zajištění stabilizace obyvatelstva ve městě
ve veřejném zájmu, budoucí zvýšené investice vlastníků bytových jednotek, spojené
s nutnou údržbou, rekonstrukcí a modernizací bytů a společných částí domů, a to výměnou oken, balkonových dveří a společného odvodu spalin z plynových kotlů.
- Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě uzavřené dne 27. 1. 2017 mezi městem Jemnice,
se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, okr. Třebíč, IČO: 00289531 a společností DETAIL PLUS s.r.o., se sídlem U Černého mostu 1011, 675 31 Jemnice, IČO: 29246377.
Ing. Lenka Čechová
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Oznámení o době a místě konání volby
prezidenta České republiky
Starosta města
podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky)
oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční
dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb:
Číslo
volebního
okrsku

Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu

Volební místnost

1

ulice 28.října, Dolní valy, Havlíčkovo nám., Horní valy, Husova,
Malá branka, Masné krámy, Na Parkáni, nám. Svobody, Obůrka,
Polická, Polní, U Templu, V Ráji, V Zahrádkách, Velká brána,
Větrná, Větrný kopec, Zámecká

vestibul radnice
Husova 103

2

ulice Bažantnice, Červenomlýnská, Dačická, Dělnická, Jandov,
Na Podolí, Na Pořadí, Pod Jandovem, Stará cesta, Slavonická,
Týnice, Údolní, Želetavská, Žižkova

fa KOVA, Na Podolí 954,
kancelář v přízemí

3

ulice Boženy Němcové, Budějovická, Dvořákova, Jana Vrby,
Komenského, Lesného, Lípová, Palackého, Pod Tržištěm,
Revoluční, Růžová, Tyršova, U Kláštera, Úvoz, Znojemská, Na Předlískách

Hasičská zbrojnice,
Lípová 923
místnost v přízemí

4

ulice Fialova, Lesnická, Lípová (č.p.738), myslivna Záděra, Nivka, Penkova,
Romana Havelky, Spojovací, Široká, Topolová, Třešňová, U Víta, Valentova

Kulturní dům, Tyršova
592,
vestibul kina

5

obec LOUKA

Louka 34
společenská místnost

6

obec PANENSKÁ

Panenská 49
společenská místnost

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky, (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby hlasovací lístky. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky.
7. Podle § 54 zákona o volbě prezidenta republiky je prezidentem zvolen ten kandidát,
který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů,
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kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona
v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta
budou voliči po skončení prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové
informace na úřední desce městského úřadu.
V Jemnici dne 13. 12. 2017
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Město Jemnice jako člen Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska

Vždy znovu a rád veřejně opakuji, že město Jemnice je hrdým a aktivním členem
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS). A aby ne! Město
s tak dlouhou a zajímavou historií, množstvím památek a aktivním zastoupením může
z oboustranného partnerství mnoho vytěžit a mnoho může do společného svazku vnést. O to
víc jsem rád, že Jemnici v SHS ČMS mohu už sedmým rokem zastupovat právě já.
SHS ČMS pomohlo celé plejádě měst a obcí, které ve své památkové zóně či památkové
rezervaci nedokázaly opravit množství historických objektů. Od roku 1993 proto sídla
mohla čerpat finance na obnovu památek z tzv. Programu regenerace městských památkový
zón/rezervací. Nejde o peníze nijak závratné, ale zato s nimi lze každý rok díky Ministerstvu
kultury ČR počítat a plánovat tak koncepčně. Stalo se tak právě i díky iniciativě SHS ČMS.
Město Jemnice využilo výše zmíněných financí v roce 2017 na opravu městského
opevnění na Malé brance. Nešlo to dříve, protože v předchozích letech se tyto prostředky
pozitivně projevovaly při opravě budovy bývalé zámecké sýpky, dnešního Domu dětí
a mládeže v Tyršově ulici. Ze stejného titulu mohou čerpat i církve a soukromí vlastníci
10 / Jemnické listy / leden 2018

s památkovými objekty v rámci městské památkové zóny. Díky Programu regenerace MPZ
se obraz našich historických sídel obměnil a mění postupně k lepšímu.
Mezi celostátně vnímané aktivity SHS ČMS patří především Dny evropského dědictví,
kdy bývají zpřístupněny běžně nenavštěvované památkové objekty.
Mezi mladší generací mnohde rezonuje republiková soutěž „Mladí fotografují památky“,
která se však k mému zklamání nesetkala v Jemnici s valným ohlasem. A přitom máme
možnost fotit všichni. Věřím, že se vše jednou zlepší.
S poměrně zajímavou odezvou se setkává národní soutěž Památka roku. V roce 2015
zvítězil náš kostel sv. Víta v krajském kole v kategorii „Památka velká“. A co památka malá
(do 2 mil. Kč)? Zde vyrukujeme s trumfem v podobě restaurování a vytvoření kopie naší
Kamenné panny. Znalecké ošetření, vyhotovení „dvojnice“, časová schránka, zmapování
historické i materiální, to vše hovoří pro zajímavé umístění symbolu našeho města za letošní
rok 2017. Roušku tajemství naší Kamenné panny poodhalím v příštích Jemnických listech.
Bezpochyby nejprestižnější celorepublikovou soutěží je klání o titul Historické město
roku. Znám ta města, která se honosí nejen pyšnými cedulemi (Znojmo, Polná…), ale též
následným ohlasem turistů. Přitom mne vždy trošičku zamrzí, že Jemnici se tento významný
titul celá léta vyhýbá, byť na něj už dávno má. O to víc právě za zásluhy o obnovu památek
v letošním (vlastně již uplynulém) roce 2017. Více v článku „Královské město Jemnice se
utká o titul Historické město roku 2017“.
Zkrátka a dobře, buďme hrdi na naše město, kde kráčela dávná bohatá historie a kde je
toho dodnes stále dost k vidění.
Kdo by se chtěl o Sdružení historických sídel ještě více dozvědět, pak má možnost
navštívit internetové stránky na adrese: http://www.historickasidla.cz/.
Přiložená fotografie je ze sněmu SHS ČMS v Uherském Hradišti.
Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Královské město Jemnice se utká o titul
Historické město roku 2017
Když jsem ve spolupráci s mnoha lidmi vyplnil přihlášku do soutěže o titul Historické
město roku 2017, tak mne napadla otázka: „Kdy jindy, když ne teď?!“ Posuďte sami.
Pokud se chcete ucházet o prestižní titul, pak musíte vyplnit přihlášku, jejíž název zní
poměrně kostrbatě. PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU
A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN
A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ ZA ROK 2017. Laskavý čtenář jistě
promine, že se omezím pouze na slovo přihláška či soutěž.
Věděli jste, že naše památková zóna má rozlohu téměř 39 ha? Ano, pomáhá jí rozsáhlý
zámecký park, ale spolu s 47 kulturními památkami (dohromady více jak stovkou
jednotlivých objektů) a jedné národní (i když nehmotné památky – Běhu o barchan) jsme
poměrně výrazným unikátem mezi městy naší velikosti v rámci celé České republiky.
O zeleni ani nemluvě.
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Tak jako tak musíme v přihlášce ukázat i problémovou tvář našeho města. Největším
trápením v rámci památkové zóny je tzv. Faastova vila, o kterou majitel nejeví zájem
už delší dobu. Na lepší časy se začíná naopak blýskat jemnickým hradbám, stejně jako
některým domům na Havlíčkově náměstí.
Tu nejdůležitější pozornost však musíme věnovat novému parku v Jemnici – arboretu
vzácných dřevin i léčebny Pateb s. r. o. Je to tak, i arboretum je jemnickou památkou
(a zaslouženě). Právě do arboreta investovalo město Jemnice v roce 2017 nejvíce investičních
peněz ze svého rozpočtu. Navíc je nově zpřístupněnou památkou, která plní svou činnost
jako park i jako místo pro aktivity všeho druhu.
Investice města Jemnice můžete zaznamenat v práci na obnově krovu zámku. I když
postupují poměrně zdlouhavě, pak hlavně díky Programu záchrany architektonického
dědictví ČR.
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Důležité je v přihlášce zmínit obnovu naší Kamenné panny. Citlivý zásah restaurátora
pomůže našemu symbolu setrvat dlouhé věky. Kopie v bráně pak ukrývá časovou schránku
se vzkazy žáků naší základní školy budoucnosti. A aktuální historický průzkum reliéfu
postavy v řasnaté suknici snad poodhalí něco z tajemství její historie. Více v únorových
Jemnických listech.
Tučným písmem je v přihlášce o titul Historické město roku 2017 zdůrazněno
znovuobjednání pravidelné osobní železniční dopravy Krajem Vysočina na trati č. 243
Jemnice – Moravské Budějovice (kulturní technická památka). Ačkoliv si to mnozí
neuvědomí, jde o zásadní dlouhodobý průlom v zachování naší železnice.
Nejenom město citlivě investuje do městské památkové rezervace. Je nutné zmínit
soukromou rekonstrukci domu č. p. 163, kde majitel zdůrazňuje původní provozovnu
krejčovství.
Dovedeme svou památkovou zónu udržovat i v oblasti ekologie a odpadového
hospodářství. Městskou kompostárnu s moderními fermentory či dostatečně dimenzovanou
čistírnu odpadních vod netřeba zmiňovat. Rekonstrukce vodovodů a kanalizací uvnitř
památkové zóny města máme také všichni v blahé paměti. Je třeba však vzdát hold všem,
kteří dobrovolně uklízejí opomíjené lokality našeho města, třeba v rámci akce Čistá Jemnice.
Svou památkovou zónu umíme propagovat. Ať už se jedná o pěší okruhy městem, různé
bannery a cedule, internetové stránky nebo facebookové profily. Mekkou pro návštěvníky
města by mělo být Turistické informační centrum ve zrekonstruované budově bývalé
správní budovy jemnického zámku.
Jemnická památková zóna umí též ožít společenským životem. Národní památku „Běh
o barchan“ v rámci historické slavnosti Barchan není třeba zmiňovat. Ale nezapomínejme
ani na Jemnickou bitvu, dětský den, vánoční setkání, masopust, výstavy a konference.
Velkým bohatstvím města Jemnice jsou spolky a organizace, které se starají o kulturní a
památkovou osvětu nás všech v různých oblastech. Jen posuďte: muzejní spolek, SFOJE –
Skupina fotografů Jemnicko, Římskokatolická farnost Jemnice, spolek Jamník, Chrámový
sbor při kostele sv. Stanislava, skupina historického šermu Lucemburk, Skupina johanitů
Jemnice, spolek Mladí za rozvoj Jemnice a mnoho dalších dobrovolných uskupení. Díky
za Vaši práci.
Závěrem však to nejlepší. Město Jemnice jako jedno z mála dokázalo vydat ze svého
rozpočtu na obnovu památek za rok 2017 celých 10,14 % všech svých výdajů. OJEDINĚLÉ!
Už slyším slova škarohlídů: „ Dáváte peníze jen do památek!“. Ovšem před rokem to
ale z jejich úst bylo: „Dáváte peníze jen do zeleně!“. ANO, dáváme a získáváme peníze
pro naše památky a zeleň, ale za pomoci dotačních titulů. Proto dokážeme ušetřit. Ušetřit
na další investiční akce, které budou sloužit občanům našeho města – více již článek pana
starosty.
Rád bych závěrem poděkoval všem, kteří se na přihlášce o Titul historické město roku
podíleli. Předně to byli pan Martin Doucha, Zdeněk Hopian, Zdeněk Šálek, Pavla Ambrůzová
a Klára Tesařová. Díky. Věřím, že naši snahu komise pro posuzování oprávněnosti přihlášky
ocení.
Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Informace o Pečovatelské službě Jemnice
• Nedovoluje Vám Váš zdravotní stav péči o sebe sama a domácnost?
• Potřebujete pomoc s péčí o blízkého seniora nebo o osobu s chronickým
onemocněním?
Pečovatelská služba Jemnice nabízí podporu a pomoc lidem, jejichž soběstačnost je
snížena z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby.
Rádi Vám pomůžeme se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu, s osobní hygienou, při zajištění stravy, se zajištěním chodu domácnosti (např. úklid domácnosti, praní
a žehlení prádla, nákupy), se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím.
Provozní doba pečovatelské služby je v pracovní dny v době od 7.00 do 15.45 hodin.
Je zajišťována přímo v domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice a občanům
místních částí (Louka a Panenská).
Informace o poskytnutí pečovatelské služby najdete:
• v kanceláři sociálního odboru Městského úřadu Jemnice, ulice Husova 103, 675 31 Jemnice: tel. 568 450 221, 702 090 437, e-mail: soc-prac@mesto-jemnice.cz
• na webových stránkách města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz

pracovnice sociálního odboru

Rekonstrukce městských hradeb u Malé branky
V minulých měsících jistě většina obyvatel Jemnice zaregistrovala stavební práce, které
probíhaly na hradební zdi v lokalitě Malá branka. Daná akce je součástí dlouhodobé koncepce spočívající v kompletní obnově významné památky, kterou městské hradby jsou.
Obnova takto rozsáhlého historického objektu vyžaduje nemalé finanční a organizační prostředky, spojené se značnou časovou náročností. Z těchto důvodů je možné každý rok rekonstruovat pouze vybranou část hradební zdi.
Financování obnovy památkových objektů se město Jemnice snaží zajistit také pomocí
operačních programů, které rozdělují evropské peníze. Dále pak z prostředků státního rozpočtu, převážně prostřednictvím příspěvků Kraje Vysočina či Ministerstva kultury.
To je také případ hradeb u Malé branky, jejichž obnova je spolufinancována z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Celko14 / Jemnické listy / leden 2018

vé náklady akce přitom činí 2 513 340,- Kč, výše příspěvku Ministerstva kultury dosáhl
665 000,- Kč.
Financování realizace investičních akcí prostřednictvím dotačních prostředků je pro
město jistě výhodné, nese s sebou ale také několik úskalí, která významně ovlivňují všechny fáze projektu. Například při výběru dodavatele stavebních prací je nutné brát v potaz
nejenom ustanovení zákona, ale také pravidel dotačního programu. Toto u Malé branky
způsobilo nutnost vyhlásit zadávací řízení hned dvakrát. Do prvního zadávacího řízení se
totiž nepřihlásil ani jeden uchazeč, a to zejména z důvodu neschopnosti splnit všechny
požadavky, které jsou na firmy, zajišťující rekonstrukce památek, kladeny ze strany Ministerstva kultury.
Problémy, které bylo nutné překonat během přípravné fáze projektu, pak měly vliv na
harmonogram stavebních prací. Realizace stavebních prací se částečně přesunula také do
zimního období, což původně nebylo plánováno. Díky vstřícnému přístupu společnosti
JAAD TECH s.r.o., která akci realizovala, se podařilo rekonstrukci městských hradeb v lokalitě Malá branka dokončit v maximálně možné míře.
Mrazivé počasí, které k nám začátkem prosince dorazilo, však neumožňuje provedení posledních dokončovacích prací spočívajících v úpravě nevyhovujících spár. Pokud by
hmota, která se využívá k výplni spár mezi kameny, byla aplikována v současných klimatických podmínkách, významně by se snížila její životnost nebo by ve spárách vůbec
nedržela.
Veškeré práce proto budou dokončeny v jarním období tak, aby byly zajištěny oba hlavní požadavky města a jeho občanů. Lokalita Malá branka bude sloužit jako odpočinkové
místo s významnou estetickou hodnotou. Zároveň bude zajištěna dlouhá životnost provedených prací a tím také této části hradební zdi.
Vojtěch Pyka, DiS.,
odbor Investic a rozvoje města Jemnice
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Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO
nebo na základě údajů zaslaných e-mailem
Finanční správa již v předchozích zdaňovacích obdobích zavedla službu placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí
na e-mail. „Poplatníci, kteří mají u České pošty zřízeno spojovací číslo SIPO, tak
mohou platit daň z nemovitých věcí jednoduše a bez starostí. Pokud má poplatník
nastaveno placení SIPO z bankovního účtu, po přihlášení k této službě se mu daň
každoročně automaticky strhne z účtu, a nemusí tak hlídat termíny, kdy přijde složenka,“ vysvětluje Věra Engelmannová, ředitelka Odboru majetkových daní, oceňování
a ostatních agend.
Poplatníci, kteří nevyužívají SIPO, mohou požádat o zaslání informace pro placení daně
z nemovitých věcí na e-mail. Každoročně pak obdrží před splatností první splátky e-mailovou zprávu s kompletními informacemi pro placení daně. Tato informace obsahuje obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na složence, tj. informace o výši stanovené daně, výši
nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně, včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně
prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.
Co je nutné pro využití těchto služeb udělat?
Stačí vyplnit tiskopis:
Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, přiložit doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO) a předložit jej příslušnému pracovišti Finanční správy nejpozději do 31. ledna 2018.
nebo
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem a předložit ji
příslušnému pracovišti Finanční správy nejpozději do 15. března 2018.
Služby nelze kombinovat.
Další informace ke službě SIPO a zasílání údajů pro placení daně e-mailem naleznete
na stránkách finanční správy.
Ing. Petra Petlachová, Generální finanční ředitelství

Slovo hejtmana
Máme za sebou rok plný turbulencí. Především proběhly parlamentní volby, ty zamíchaly politickou scénou. Nově zvolený parlament přináší novou situaci, množství stran a jejich různorodé postoje a programy znamenají obtížné možnosti sestavení vlády. Více než
polovina nováčků nemusí znamenat jen jakousi čistotu. Nezkušení poslanci jsou i manipulovatelnější a závislejší na svých stranách. Významné věci, které mohou mít i negativní
dopady, začínají mnohdy plíživě a nenápadně – události nás dovedly do nejisté doby. Už
začátek povolebních vyjednávání to naznačil.
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Rok 2018 je dalším volebně významným rokem, čekají nás prezidentské a komunální
volby. Přímá volba prezidenta změnila šance kandidátů, kteří nejsou tak hlasití a průbojní. Je potřeba důsledně uvážit, co nám jednotliví kandidáti v prezidentské funkci mohou
skutečně nabídnout. Obávám se, aby se předvolební kampaň nezvrhla v pouhé osočování
protivníků a vzájemné házení špíny. Respekt k jiným osobnostem a jejich názorům by
měl být podstatnější než hledání jejich skutečných i vymyšlených průšvihů. Bohužel to
bývá jinak. Jako voliči ale máme možnost preferovat slušnost a nepodléhat lákavým populistickým heslům. Je to na nás. Ještě připomenu – nejít k volbám znamená souhlasit
s kýmkoliv a čímkoliv.
V podzimních komunálních volbách nejde tolik o pozice jednotlivých kandidátů a stran
jako v centrální politice. Jednotlivci i strany si „nejdou po krku“ a jsou více schopni dohodnout se v zájmu svých voličů. A ti své kandidáty přece jen častěji přímo znají, vědí i o jejich
konkrétní práci. Volí osobnosti bez ohledu na stranickou příslušnost.
Osobně bych chtěl ještě poděkovat voličům z Vysočiny za to, že mi už podruhé dali svou
důvěru a zvolili mě i díky preferenčním hlasům svým zástupcem v Poslanecké sněmovně.
Velmi si toho vážím a budu se snažit je nezklamat.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
V měsíci listopadu hasiči zasahovali celkem u 11 mimořádných událostí.
Dopravní nehoda - 4
Technické pomoci - 4
Ostatní pomoci - 3
Jedinou událostí mimo náš kraj, kde jednotka HZS Jemnice zasahovala, byla dopravní
nehoda u obce Nové Dvory na okrese Jindřichův Hradec.
nprap. Milan Šerka, HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Půjčovna lyžařského vybavení na ZŠ v Jemnici
Od 15. prosince 2017 do 9. března 2018 bude otevřena pro veřejnost školní půjčovna
vybavení pro sjezdové lyžování.
Půjčovna je vybavena převážně novým zbožím. V současnosti je zde 90 párů moderních
lyží a 110 párů sjezdových bot všech velikostí pro lyžaře od 3 let po dospělé. Své vybavení
zde najde tříleté dítě i dvoumetrový dospělák. Dále je zde 50 lyžařských přileb, které půjčujeme spolu s čepičkou z funkčního materiálu.
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To, co většinou jinde nenajdete, je 10 párů lyží snowblade a BigBlades s bezpečnostním
vázáním. Nejlepší lyže pro každého, kdo chce začít nebo se někam dál ve svých lyžařských dovednostech posunout
•
Půjčovní doba: každý čtvrtek a pátek od 16:00 do 17:30 hodin
UPOZORNĚNÍ – ve dnech 28. a 29. 12. 2017, 8. a 9. 2. 2018 je půjčovna uzavřena.
•
Mimo půjčovní dobu lze půjčit vybavení jen ve výjimečných případech po předběžné domluvě s Mgr. Zdeňkem Hirtem (mob: 731 180 822).
•
Vybavení si můžete přijít vybrat předem, zamluvit si ho na určitý termín
a pak si před odjezdem vše vyzvednout. Lyže vám seřídíme dle vašich fyzických předpokladů a lyžařských dovedností. Nutno osobně vyzkoušet boty!!!
•
Přístup do lyžárny – plechová vrata za tělocvičnou, obejít tělocvičnu zezadu
po atletické dráze. Lyžárna je v bývalé kovodílně pod velkou tělocvičnou. Vstup označen
a osvětlen.
•
Za rozumný poplatek si můžete půjčit vybavení pro celou rodinu. Zisk z půjčovného slouží výhradně k obnově a doplnění výbavy pro účely školních lyžařských zájezdů.
•
Provádíme seřízení vázání s dokladem pro pojišťovnu.
Mgr. Zdeněk Hirt

Služby LPS stomatologické - 1. 1. - 31. 1. 2018
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
1. 1. svátek
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
6. 1. sobota
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
7. 1. neděle
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
13. 1. sobota
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
14. 1. neděle
MUDr. Sedláček Milan
ZUBNÍ HROTOVICE s.r.o.,
					
Zákostelní 9, Hrotovice
568 860 256
20. 1. sobota
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
21. 1. sobota
MUDr. Sghier Ibrahim
Estetické centrum
561 103 646
					
Medici s.r.o., ZZS JE Dukovany
27. 1. neděle
MUDr. Schneiderová Pavla Stomatologické centrum Třebíč s.r.o.,
					
Kpt. Jaroše 1224		
568 826 880
								
776 166 268
28. 1. sobota
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
Pavla Svobodová
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Pohotovostní služby - zubní ordinace Dačice
(so, ne, svátky 8.00 – 10.00 hodin)
1. 1. 		
6. 1. - 7. 1.
13. 1. - 14. 1.
20. 1. - 21. 1.
27. 1. - 28. 1.
3. 2. - 4. 2.
10. 2. - 11. 2.

MUDr. Lovětínský, Příhodova 190, tel.: 384 423 107
MUDr. Musilová, Na Příkopech 75, tel.: 384 420 638
MUDr. Lacinová, Nemocnice Dačice, pav. č. 1, tel.:384 358 294
MUDr. Marková, Strojírenská 160, tel.: 384 456 215, 606 221 479
MUDr. Musilová, Na Příkopech 75, tel.: 384 420 638
MUDr. Blechová, Nemocnice Dačice, pav. č. 1, tel.: 384 358 293
MUDr. Lovětínský, Příhodova 176, tel.: 384 423 107

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

Služby pro klienty ZP ministerstva vnitra ČR
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR v rámci služeb pro klienty i ostatní občany
bude vždy poslední čtvrtek v měsíci od 9.00 do 11.30 hodin úřadovat na Městském úřadě
v Jemnici.
Termíny: 25. 1., 22. 2., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6.
Miluše Němcová, ZPMVČR Jihlava

Tříkrálové přání: K+M+B+2018
Nový rok se již začal odpočítávat a opět - po deseti letech - jej budeme psát se
symbolickou osmičkou na konci. A my se můžeme ptát: Co od nového letopočtu 2018
s čerstvým tříkrálovým monogramem na veřejích či dveřích domů můžeme očekávat?
Matematická odpověď je jednoduchá. Před námi je kalendář s 365 dny a v každém 24
hodin po šedesáti minutách. V nich je naše příležitost zvěčnit díla, na kterých nám nejvíce
záleží. Správným naplněním svých myšlenek, slov i skutků dáváme plynoucímu času co
nejhodnotnější obsah. Lze tak činit prací rukou, tvořivým myšlením, obětavou láskou či
laskavým slovem apod. A toto vše povýšit duchovním zacílením, překračujícím hranice
prostoru i času. Naše přítomnost, budoucnost a současně i věčnost se tak stává naším
dílem bez ohledu na proměnlivou kulisu českých či světových dějin a stejně tak lokálních
proměn našeho parlamentu nebo osoby prezidenta na Hradě pražském. Jen naše osobní
příběhy tvoří mozaiku díla, které se v ohni času očistí, aby dále zůstalo ryzí a bez hniloby
zmaru.
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Do této naší nadčasové aktivity patří i ohlášená Tříkrálová sbírka. V městě Jemnici proběhne v sobotu 6. ledna 2018 v návaznosti na bohoslužbu, která
začíná v 8.30. V závěru mše svaté se sejdou koledníci, aby přijali od faráře poslání
vykonat tuto misii dětí v ulicích našeho města. Jejich prozpěvování: „Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme Vám...“ bude určitě slyšet u mnoha domů i bytů sídlišť
u sv.Víta či na Větrném kopci. Jejich služba je sice náročná, ale děti, překypující
nadbytkem energie, vědí, že vedle milodaru pro potřebné také něco vykoledují
na „zub“ i pro sebe. Vzpomínám si, že před několika roky se jedna povedená
skupinka zastavila i v podolské hospodě. Byla zima a vymrzlí koledníci byli svou
průvodkyní pozváni na horký čaj. Jak už to však bývá, čert nikdy nespí, a tak dříve, než hřejivý nápoj vychladl, se milé děti začaly točit kolem hracích automatů
a svými našpórovanými drobasy zkoušely štěstí. Tento incident se však neobešel bez
následků. Nějaký horlivý bonzák neměl nic jiného na práci než nahlásit do Brna na
biskupství, že koledníci v jisté jemnické hospodě hráli na automatech hazardní hry
a peníze brali z tříkrálové pokladničky. Biskup Vojtěch to vzal vážně a při následné
děkanské poradě to dal jako odstrašující příklad. Musel jsem všem vysvětlit, jak to
bylo doopravdy. Opět se potvrdilo, že každé dobro musí být po zásluze potrestáno.
A paní učitelka, která tomu asistovala a provinilce osobně dotovala, nebyla následně
obviněna ze svatokrádeže, ale naopak pochválena, i když se obhajovala, že jako nevěřící se na vše dívá jinak. Ano, nyní to již skutečně vidí jinak, protože v nebi, kde konečně
vládne spravedlnost, není žádné dobro zapomenuto, ať už je koná člověk věřící, či
nevěřící.
A tak si máme všichni vedle kont pozemských otevřít i to nebeské a už nyní si vytvářet
svůj poklad. Viz citát z Bible: „Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez
a kam se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je mol,
ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást. Vždyť kde je tvůj poklad, tam
je i tvé srdce.“ /Matouš 6, 19-21/ /Prokopávat = tunelovat apod./
Mimochodem přesouvat své vklady do „měny vatikánské“ za obvyklé Pán Bůh zaplať
je možné i skrze nově zřízený fond brněnské diecéze zvaný PULS. / fond.biskupstvi.cz /
nebo přes /www.biskupství.cz/, a tak se stát členem velké rodiny malých dárců. V této sbírce se neztratí ani „ vdovin halíř“. Bůh počítá, co člověk dává s úmyslem pomáhat, a to platí,
i kdyby někteří výběrčí byli za koledníky jen převlečeni.
Až tedy o první lednové sobotě zazní hlasy koledníků, pak vězte, že v té chvíli můžete přispět svým darem tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Chudých je na světě více jak
bohatých. A i když je vždy nepotkáme nebo je raději nechceme ani vidět, ani potkat,
přesto jim můžeme prokázat laskavost. Papež František říká, že chudí, kterým jsme prokázali milosrdenství, jsou naší vstupenkou do nebe. Paradoxně ten poslední ubožák na
zemi může být tvým prvním přímluvcem v nebi, aby tě svatý Petr nemusel nechat před
nebeskou bránou vystát důlek. Ano, tam nahoře platí jiné pořadí. Poslední budou prvními
a první posledními.
Přeji našim koledníkům radost z Tříkrálové misie, laskavým dárcům hřejivý pocit štěstí
a všem neznámým obdarovaným potěšení, že nejsou nadobro zapomenuti.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Batolátko I.
Ráda bych vás v této rubrice seznámila s možnostmi, co a kdy lze v Jemnici podniknout
s nejmenšími dětmi.
Co nabízí Jemnice pro nejmenší děti a jejich rodiče?
KROUŽKY V DDM:
DUPÁČEK			
čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin
Básničky, písničky zaměřené na rozvoj komunikace a prevenci logopedických vad.
Cvičení na rozvoj jemné i hrubé motoriky.
MUZIKOTERAPIE		
úterý od 9:30 do 10:30
Muzikoterapeutické cvičení zaměřené na rozvoj sociálních dovedností.
Hra na jednoduché hudební nástroje, bubínky a další perkuse.
A proč je dobré kroužky navštěvovat?
Společné kroužky pro rodiče s dětmi mají několik přínosů. Kroužky jsou zaměřené na
rozvoj kompetencí a schopností, které jsou důležité v tomto věku. Jsou vedeny profesionály, kteří jsou schopni pomoci. Děti se dostanou do kolektivu vrstevníků, což je po druhém
roce věku dítěte velmi důležité.
MIKROJESLE JEMNICE
Jedná se o veřejné profesionální zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let. Jsou
plně využívány od dubna 2017. Mikrojesle mohou navštěvovat děti, jejichž rodiče jsou
zaměstnáni, OSVČ, studují či si aktivně hledají zaměstnání. Více na http://mikrojesle-jemnice.webnode.cz/
Mikrojesle Jemnice provozuje Spolek pro alternativní vzdělávání, který také sdružuje
rodiče a společně s dětmi podnikají společné aktivity a výlety. Více na facebook profilu
„Spolek pro alternativní vzdělávání Jemnice“.
Mgr. Jana Daněčková, sociální pedagog

Pro zajištění dodávek pitné vody děláme už 25 let maximum
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. zásobuje obyvatele Třebíčska pitnou vodou a čistí odpadní vody v regionu už 25 let. Jejím jediným akcionářem je Svaz
vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. V něm jsou sdruženy svazky měst a obcí nebo
samostatné obce, včetně svazku Vodovody a kanalizace Třebíč, který v současné době
čítá 124 obcí. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS), je tedy ryze českou firmou. Tento v tuzemsku ojedinělý vlastnický model zaručuje systematickou údržbu
a obnovu vodárenské infrastruktury, do níž plyne většina peněz ze zisku společnosti,
ale také z nájemného, které VAS vyplácí vlastníkům infrastruktury. VAS plní povinnosti
provozovatele vodovodů a kanalizací, svazky, případně obce pak povinnosti vlastníka
vodovodů a kanalizací.
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Plovoucí čerpací stanice Vranov, foto Jaroslav Hedbávný

Úpravna vody Štítary, foto Jaroslav Hedbávný
Vlastníkům nejde jen o zajištění bezproblémové dodávky a čištění vody, ale také o to,
aby její cena byla pro obyvatele a další odběratele únosná a rostla jen v nezbytně nutné míře.
Starostové členských obcí svazku se například zasloužili o zmírnění závazku zvyšovat cenu
vodného a stočného tam, kde byly poskytnuty evropské dotace. Původní podmínka pro pří22 / Jemnické listy / leden 2018

jemce dotací byla navyšovat cenu o inflaci a k tomu ještě o 5 procent. Po zásahu, intervenci
a zdůvodnění ze strany našich starostů byla podmínka změněna, a cena se tak navyšuje
pouze o inflaci a 2 procenta. Nebýt této iniciativy, růst ceny vody by byl dramaticky vyšší.
Svazek Vodovody a kanalizace Třebíč od svého založení v roce 1993 investoval do
vodovodů a kanalizací přibližně 4,5 miliardy Kč. Z toho 1,5 miliardy tvořily vlastní zdroje generované především z nájemného od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI,
a.s., 3 miliardy Kč pak svazek získal ve formě dotací. Díky tomu bylo v našem regionu
vybudováno nebo zmodernizováno přes 40 čistíren odpadních vod, což výrazně přispělo ke zlepšení kvality vody ve vodotečích. Systematicky jsme pracovali také na výstavbě
a rozšiřování vodovodů, což zajistilo dostatek pitné vody v oblastech, kde byly dlouhodobé
problémy s její kvalitou nebo množstvím.
Provozovatel i vlastník vodovodů a kanalizací myslí rovněž na veřejnost. Od roku 2015
je tak zájemcům například přístupný vodojem Kostelíček v Třebíči, který láká na vyhlídkovou plošinu a do muzea vodárenství. Ročně tam zavítá několik tisíc návštěvníků. Třebíčská
divize VAS už druhým rokem provozuje také výdejnu heraltické vody na ulici Vítězslava
Nezvala v Třebíči. Tato podzemní voda pochází z oblasti heraltických lesů a pro nízký obsah dusičnanů a optimální poměr vápníku a hořčíku je vhodná k přípravě kojenecké stravy.
Nezapomínáme ani na naše nejmenší, třebíčští školáci se pravidelně účastní vodárenské
soutěže Kamarádi s vodou. Nabízíme také ukázku funkčního modelu úpravny vody.
Díky výborné spolupráci svazku Vodovody a kanalizace Třebíč a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., se více než sto tisíc obyvatel Třebíčska může už čtvrt století
spolehnout na bezproblémovou dodávku kvalitní pitné vody a čištění odpadních vod. Délka
provozované vodovodní sítě v našem regionu překračuje 1 000 kilometrů a délka kanalizační sítě měří přes 520 kilometrů.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je vítězem a nositelem Národní ceny
za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016. Zároveň byla oceněna třemi hvězdami v rámci mezinárodního prestižního modelu excelence EFQM (Evropská nadace pro
management kvality).
Jaroslav Hedbávný

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli 2. 12. 2017 naposledy rozloučit
s panem Karlem Šimkou.
Dále děkujeme panu děkanovi Mons. Mgr. Josefu Brychtovi za návštěvy v době nemoci.
Naše poděkování patří paní MUDr. Janě Nevěčné, jemnickým pečovatelkám a zdravotním sestrám z Diany za laskavý a profesionální přístup.
Zarmoucená rodina
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Když si věci dělají svou
Nemá cenu si něco namlouvat. Je třeba nazývat věci pravým jménem. A kdy jindy než
teď na začátku roku. Kdysi jsem se bláhově domníval, že jakožto bytost obdařená rozumem
musím být stále nad věcí. Jenomže už mockrát jsem byl svědkem toho, že věc, která měla
sloužit, si začala dělat, co chce. Věci mají zřejmě svou nepoddajnou vůli, a když je pustíme
z dohledu, můžou být tvrdohlavé či doslova zákeřné. Nevím, jak to dělají, ale zdá se mi, že
se nějak záhadně množí. Pak se pletou do cesty nám i navzájem. Bezohledně se roztahují
a utiskují nás ve vlastním domě. Kdo to kdy viděl? Když je dáme do kontejnerů, nevydrží
dlouho ani tam.
Ta nejhorší vlastnost věcí je jejich neposednost. Kolikrát, než vyřídím neodkladnou
záležitost, odložím si klíč nebo kreditku. Sotva se však vrátím, už tam nic není. Milý klíč
nebo milá karta nenávratně zmizely. Po hodinách, někdy i dnech marného hledání je sice
objevím, ale tam, kde bych je nikdy nečekal: pod rohožkou, za skříní ve staré holínce či
v podšívce zimního kabátu. Hoví si tam a tváří se jako neviňátka. Netuším, proč to dělají.
Nemstí se mi snad za to, že jsem je pokládal za mrtvé?
Co vám budu povídat? Byl jsem svědkem řady nevysvětlitelných naschválů. Například o Štědrém večeru dala manželka zapálenou lampičku na schodek před dveře. Díval
jsem se, jak lucernově září, a těšil se, že posvítí lidem cestou na půlnoční. Už v deset
hodin však nastala tma. Po lucerničce nezbyla ani stopa. Proč se rozhodla nás opustit, se
už nedozvím.
I naprosto nenahraditelné předměty denní potřeby, bez kterých si neumím představit další
život, mi daly vale a jednoduše se ztratily z mého okolí či možná i ze zemského povrchu. Záhadně se například vypařil dobíjecí kabel od mobilu. Už po druhé. Od určité doby považuju za
nezbytnou věc brýle na čtení. Několikrát za rok se ale vrhnou rovnou pod něčí botu. Nebo se
ulebedí na židli a já si je rozsednu. Když si pak chci dočíst první dva příspěvky v Jemnických
listech (čtu je totiž odzadu), musím si někde ve městě shánět nové (brýle).
Hrozně nepochopitelné je, že na druhé straně zas existují věci, které ne a ne zmizet. Furt
někde na okraji straší. Hromady listí, střepy, polorozpadlé chodníky, domy s provalenými
krovy, zanechané na pospas živlům, všechno to přetrvává nerušeně několik volebních období, jako by se nechumelilo.
Věci zkrátka tropí věci nehorázné. Úplně k zbláznění je, když si nějaká věc usmyslí
spáchat sebevraždu. Když jsem jel do Podolí na kole, vyskočil mi v zatáčce z kapsy mobil
přímo pod kola projíždějícího náklaďáku. Byl to jeho poslední hrdinský čin. Nechybělo
moc a byl bych skončil stejně. Později jsem o tom přemýšlel a dospěl ke střízlivému závěru.
Možná se mnou nebyl spokojený, možná se nudil, protože jsem ho kvůli ztracenému kabelu
nechával celé dny vypnutý. Taky mi však mohl dát najevo svou nevoli nějakou civilizovanější formou.
Holt nemá smysl si něco předstírat. Jsou kolem nás věci, kterým jsme vydáni na pospas.
A je jich stále víc. Všímejte si proto všech věcí kolem sebe. Nikdy totiž nevíte, co kterou
napadne. Dávejte pozor, ať vás nějaká nezaskočí. To je mé přání vám do nového roku.
Milan Růžička
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Malé zamyšlení nad komunikací a komunikacemi
Komunikace je pojem, který má velmi široké použití a jeho jednotná definice neexistuje. Slovo „komunikace“ je latinského původu (communicare) a ve vztahu k lidem
znamená „sdílet, radit se, dorozumívat se.“ Tento pojem se však používá i ve vztahu
k technice (např. „telekomunikace“) a v dopravě (např. „dopravní cesty“). Termínem
„místní komunikace“ se označují chodníky a vozovky v obcích, které nejsou součástí tzv.
„průtahových“ vozovek.
Max De Pree, americký podnikatel, spisovatel a autor knihy „Umění vést“ napsal:
„Myslíme-li na dobrou komunikaci jako na nástroj, můžeme ji použít k expanzi své práce i svého života. Pomocí nástrojů se něčeho dosáhne a pomocí komunikace také.“ Podle mého soudu tím „chtěl básník říci“, že pokud lidé umí komunikovat, mohou lehčeji
dosáhnout výraznějších úspěchů. Příkladem budiž úspěch tzv. antisystémových stran ve
volbách do sněmovny v minulém roce. Uměly totiž s voliči komunikovat lépe než tradiční
strany.
Negativním příkladem komunikace s voliči (ale i mezi politiky navzájem) byla i povolební situace v loňském roce v Německu. „Je to politické zemětřesení, které uvrhává celý
politický systém v Německu a také Evropskou unii do hluboké krize, možná dokonce do
státní krize,” napsal Christoph Seils na serveru německého politického měsíčníku Cicero
po krachu povolebního vyjednávání o německé vládě v listopadu minulého roku. Bůhví,
jak to nakonec v Německu skončí. Ale ať nemusíme pro příklady „komunikace“ s občany
chodit daleko, můžeme se podívat blíž na to, jak komunikuje s občany současná koalice
na radnici v Jemnici.
Na konci loňského roku schválilo zastupitelstvo města (na návrh koalice!) prodej obecních bytů na ulici Větrná. Koalice to „ideově“ (či ideologicky?) zdůvodnila tím, že pronájem bytů je podnikání a město podnikat nemá. Je nabíledni, že je to velmi chatrný důvod
pro prodej obecního majetku. Správně by to totiž mělo být tak, že by měly být na základě
analýzy vyčísleny ekonomické přínosy prodeje obecního majetku (pokud by nějaké byly,
o čemž se dá pochybovat). Tato analýza pak měla být předložena zastupitelům. Tím se však
koalice vůbec neobtěžovala. Pravdou bude spíše skutečnost, že když někdo prodává majetek, tak potřebuje peníze.
Další důležitou skutečností je způsob, jakým schválení prodeje bytů proběhlo ve vztahu
k nájemníkům. Z opozice v této souvislosti zaznívaly hlasy, že by se měl záměr prodeje
prodiskutovat s nájemníky. Odpověď koalice? Není o čem diskutovat, když nemáme odhad
ceny. A jakmile byl odhad ceny bytů na světě, tak se (narychlo) zorganizovalo mimořádné
zastupitelstvo, které prodej i s cenami kvapíkovým tempem schválilo. Nájemníci, kteří se
tohoto zasedání zastupitelstva zúčastnili a chtěli o tom mluvit, pak byli překvapeni tím,
že vlastně už není o čem diskutovat, protože prodej byl už schválen. Tak pokrčili rameny
a odešli. Shrnuto a podtrženo – na začátku nebyl důvod komunikovat, protože nebyla cena.
Potom nebyl důvod komunikovat také, protože už „bylo schváleno.“ Nelze to označit jinak
než jako skutečně unikátní příklad „komunikace“ (či nekomunikace?).
Je otázkou, jak bude prodej bytů probíhat, ale zejména na co se použijí peníze z tohoto
prodeje. Jinými slovy řečeno – na co je koalice potřebuje. Sdružení nezávislých kandidátů
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navrhovalo, aby se použily na výstavbu nových bytů pro mladé rodiny. Mělo by to tři pozitivní důsledky. Mladým by se usnadnil start do života, zčásti by se řešil problém poklesu počtu obyvatel města a v neposlední řadě – byla by to investice, která by městu v budoucnosti
přinášela peníze. Říká se tomu produktivní investice. K tomu však zřejmě nedojde. Podle
posledních zvěstí budou tyto peníze použity na výstavbu přírodního koupaliště. V této souvislosti však vyvstává několik znepokojivých otázek:
1. Je rozumné vynaložit z rozpočtu města (kvůli dvěma měsícům v roce) 20 milionů
korun na „investici“, která bude podle zkušeností z Třeště „požírat“ z rozpočtu města skoro
1 milion ročně? Notabene – pokud na to není dotace?
2. Z jakých důvodů koalice preferuje přírodní koupaliště se „zelenou“ vodou oproti
klasickému bazénu s „modrou“ vodou“?
3. Nebylo by rozumnější použít získané peníze na řešení tristního stavu některých
místních komunikací nebo na výstavbu bytů či přípravu pozemků pro výstavbu?
Ačkoliv se o tom bude zřejmě rozhodovat brzo (je před volbami), opět nejsou na stole
podklady pro odpovědi na výše uvedené, ale i další otázky spojené s počínáním koalice.
Prostě se věci řeší pokoutně a bez komunikace v zastupitelstvu, nemluvě už o komunikaci
s občany. Je poučné sledovat počínání koalice na radnici ve vztahu k místním komunikacím
(a nejenom k nim). V průběhu volebního období jsou opravovány jenom ty chodníky a vozovky, kde to bylo nezbytné (např. po různých výkopech). Peníze a energie jsou věnovány
především zeleni (a je otázkou, co za tím vězí). Před volbami však najednou investiční
aktivita stoupne – např. chodník do Podolí před minulými volbami, koupaliště, hřbitov
atd. před následujícími volbami. Snad se před volbami dočkají i zájemci o pozemky pro
výstavbu, které se měly prodávat už vloni, ale z nějakých záhadných důvodů na to nedošlo.
Říká se tomu „kupování si“ voličů před volbami a zrovna v této době to řeší zastupitelé
v Havlíčkově Brodě. „Zlí jazykové“ dokonce říkají, že u nás proběhne kupování voličů i za
cenu vyššího zadlužení města.
Když jsem přemýšlel o způsobu realizace prodeje bytů v našem městě, napadla mě paralela s armádou. Říkalo se, že vojenské cvičení probíhá ve třech fázích. První – nikdo nic
neví. Druhá – všichni vědí všechno. Třetí – odměnění nepřítomných a potrestání nevinných.
Domnívám se, že tak nějak komunikuje koalice s občany. Je jenom otázkou, kdo a jak bude
nakonec odměněn a kdo a jak potrestán.
Ing. Vincent Strebeľ

Víte, že …
Vraťme se ještě jednou k soše pluk. Josefa Jiřího Švece u sokolovny v Jemnici. Po několika letech pátrání se objevila informace (vedle 3 dalších), že socha byla dne 12. 6. 1940
stržena a rozbita občany německé národnosti Jemnice. Bohužel opět chybí jakákoli další
písemná nebo jiná informace. Tím vlastně vše skončilo. Teprve v loňském roce (2016) při
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bagrování prostoru u sokolovny na hřiště byl objeven podstavec sochy, který byl zazděn ve
schodišti kůlny, která dříve vyhořela. Po jednání se k němu přihlásil Sokol Jemnice. Tento
žulový podstavec, kvádr rozměru 1x1 m a váze cca 2 tuny, byl přemístěn asi do míst, kde
stávala socha pluk. Švece. Vlastníkem původní sochy byl Sokol Jemnice.
Vedení Sokola Jemnice zastoupené panem Karlem Valou podporuje myšlenku na obnovu sochy pluk. Švece a její umístění na původní místo u sokolovny. Nemá však peníze na
zhotovení kopie sochy.
A tak se možná najde skupina schopných lidí, kteří třeba vytvoří občanské sdružení na
obnovu sochy podobně jako nadšenci, kteří podporují provoz historického vlaku na trati
Jemnice - Mor. Budějovice. Obnova sochy bude stát značnou částku! Sochu by mohl vytvořit třeba pan Stanislav Müller z Jemnice. Nebo požádat Kamenickou školu v Hořicích,
kde studoval i Jaroslav Šlezingr v letech 1933 - 35. Možná by žáci v rámci výuky pomohli.
K získání prostředků na zhotovení sochy je možné vyhlásit i veřejnou sbírku a oslovit
organizace, podniky, občany, rodáky a v neposlední řadě i Kraj Vysočina, který finančně
přispěl na obnovu sochy pluk. Švece v Třebíči. Obnova sochy pluk. Švece by byla další
připomínkou vzniku naší republiky ke 100. výročí založení. To, že Kraj Vysočina přispěl
na sochu v Třebíči, je třeba ocenit, ale obyvatelé Jemnice a okolí se asi těžko pojedou do
Třebíče na sochu podívat.
Socha pluk. Josefa Jiřího Švece by připomněla i život sochaře Jaroslava Šlezingra, který
původní sochu zhotovil. Jeho život (nelehký) je podrobně popsán v knize „Zaváté šlépěje“
od Marie Bohuňovské. Narodil se 29. 4. 1911 a zemřel 22. 8. 1955, když byl odsouzen
k 25 letům vězení a pracoval v uranových dolech v Jáchymově. Podobně byl odsouzen i za
II. světové války. Tento výjimečně nadaný sochař by si to zasloužil.
Uvažujme i o tom, že zhotovení kopie sochy by byla důstojná připomínka lidí, kteří se
o vznik našeho státu zasloužili i těch, kteří něco dokázali. Připomínat minulost je povinností
každé generace.
Nevím, jak vše dopadne! Možná, že žulový kvádr před sokolovnou v Jemnici zůstane
a za čas se lidé budou dohadovat, k čemu tu je. Nebo to dopadne jinak?
Vladimír Hrbek

Zapomenutí sousedé - 1. část
Měšťané - rod Filkuků
Středověk neznal a ani nepotřeboval vést evidenci obyvatel či provádět pravidelná sčítání lidu. Z dobových pramenů víme, že v té době byl jedním z důležitých ukazatelů, vypovídajících o velikosti města (vsi) a struktuře občanů, dům. Každé město bylo živým uskupením s pevně danými pravidly. Tak např. na náměstí se nacházely nejvýstavnější domy
bohatých a vážených občanů, které mnohdy soupeřily s radnicí, méně majetní měli domy
v postranních ulicích. V každém domě zpravidla žilo více spřízněných rodin.
Domy (usedlosti, hospodářství) byly předmětem různých evidencí, např. gruntovních
knih, lánových rejstříků apod. V nich jsou uváděny jako domy řemeslníků, obchodníků,
leden 2018 / Jemnické listy / 27

domy s půdou, chalupy aj. U domů s půdou je často vykázána i struktura příslušejícího
pozemkového majetku, např. láník, půlláník. Jsou v nich uváděna i jména majitelů domů.
Na základě těchto údajů lze vyslovit závěr, že řada rodů, i když jejich příjmení někdy prošla
změnami, žije v Jemnici a v Podolí nepřetržitě 400 a více roků. Ve městě jsou to např. rody
Filkuků (od roku 1554), Kadrnošků (od roku 1570), Lichtnegrů, dříve Lichtenker. Na předměstí, později v Podolí je to rod Findů, Hrbků, Kačenků, Šestáků a další.
Ve středověku v Jemnici žily dva druhy poddaných. Když město ztratilo postavení
královského města, staly se robotní povinnosti na dlouhou dobu předmětem sporů mezi
vrchností a měšťany. Robotní povinnosti měšťanů byly stanoveny v roce 1588 smlouvou
obou znepřátelených stran. V ní se uvádí, že „všichni usedlí měšťané, podruzi a řemeslníci
bydlící v okruhu města jsou zcela navždy osvobozeni od koňských i pěších robot“. Smlouva
se nevztahovala na poddané žijící na předměstí a ve vsích dříve patřících městu. Ti robotovat museli. Po dalších sporech získali měšťané od vrchnosti další zvýhodnění spočívající v tom, že „za splnění jistých podmínek se mohli i s majetkem stěhovat, aniž jim v tom
bylo bráněno“. Právo využívaly i děti měšťanů, které mohly studovat a po skončení studií
se staly např. kněžími, úředníky apod. Práva využily i některé rodiny, např. Kadrnoškovi
a vystěhovali se v sedmdesátých létech 18. století do Ameriky.
Poddaní v Podolí byli „připoutáni“ k půdě. Hospodářství po otci zpravidla převzal nejstarší syn a další synové, pokud se „nepřiženili“ na hospodářství, kde nebyl mužský potomek, vypomáhali při hospodaření doma. Později po zrušení nevolnictví císařem Josefem
II. i oni mohli dát své syny do učení nebo, jak se říkalo, na studie. Zpravidla ale na studie
nebyl dostatek peněz.
František Kačenka

Kulturní přehled
6. 1. 2018
16.00 hodin
		
		
		

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

24. 1. 2018
16.00 hodin
		
		

Beseda s Mgr. Davidem Zimolou
- téma: Kaple sv. Alžběty v Jemnici – archeologický průzkum
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

26. 1. 2018
20.00 hodin
		

Městský ples
- k tanci a poslechu hraje skupina Rookies
- předprodej vstupenek v TIC Jemnice
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nebo na www.vstupenky.jemnice.cz za cenu 150,- Kč
- půlnoční vystoupení účinkujících z muzikálu Děti ráje
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

3. 2. 2018
20.00 hodin
		
		

29. hasičský ples
- k tanci a poslechu hraje skupina Fontána
- Kulturní dům Jemnice
- pořadatel SDH Jemnice

10. 2. 2018
19.00 hodin
		
		
		

Žena v trysku století
- divadelní hra v podání Divadelního spolku TYL Dačice
- kino Jemnice, předprodej vstupenek v TIC Jemnice
nebo na www.vstupeny.jemnice.cz za cenu 80,- Kč
- pořadatel město Jemnice

14. 2. 2018
16.00 hodin
		
		

Promítání historických fotografií p. Hrbka s výkladem
- téma: od Neradových do Podolí
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

17. 2. 2018
20.00 hodin
		

Ples královny Elišky
- společenský sál KD v Jemnici
- pořádá N.K.N. Jemnice

21. 2. 2018
16.00 hodin
		
		

Beseda s mineralogem RNDr. Stanislavem Houzarem PhD.
- téma: Zlato jemnických těžařů
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

24. 2. 2018
12. ročník turnaje v mariáši
		- restaurace Kuželna
		
- pořadatel SDH Jemnice

Vánoční výstava
Od 10. do 14. prosince se v prostorách vestibulu v Kulturním domě v Jemnici konala
tradiční „Vánoční výstava“, kterou si připravily členky Svazu tělesně postižených v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice. K vidění byly nejen práce samotných členek STP, ale
i výrobky z jemnické mateřské školy, dětského domova, speciální školy, stacionáře v Třebíči, Mateřské a Základní školy Dešná a jemnických spoluobčanů. V letošním roce zde byly
k vidění i betlémy jemnického občana pana Pavla Štrobla. Na výstavě bylo možné obdivovat různé dekorace, které jistě navodily tu správnou vánoční náladu. Dle ohlasu návštěvníků
byla výstava velice povedená.
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Upřímné poděkování patří všem, kteří zapůjčili své krásné věci k vystavení. Zvláště pak
musím poděkovat členkám STP za jejich pečlivou přípravu a zajištění dozoru v průběhu
celé výstavy. Poděkování patří také p. Pavlu Vaculovi, který pomáhal s celou přípravou
výstavy a také zapůjčil své vánoční výrobky.
Nyní se již pomalu můžeme těšit na další společnou akci – „Velikonoční výstavu“, která
by se měla uskutečnit v termínu 18. – 23. března 2018.
Kdo z Vás se na výstavu nestihl podívat, může tak alespoň učinit prostřednictvím fotografií,
které najdete na facebookovém profilu města Jemnice - www.facebook.com/MestoJemnice.
Bc. Zdeněk Hopian, odbor kultury

Čertovský rej
Během úterního podvečera 5.
prosince bylo z areálu zámku slyšet řinčení řetězů, čertovské hudrování a z reproduktorů zase vánoční
písně a koledy. Tradičně na sv. Mikuláše se v Jemnici konal čertovský rej. Děti se zúčastnily soutěží, ty neposlušné navštívily peklo
a pro každé dítko měl Mikuláš s andělem přichystanou nadílku. Samozřejmě i rodiče si přišli na své. Ve
stánku se mohli zahřát čajem, grogem či svařeným vínem nebo ochutnat trdelník.
Bc. Zdeněk Hopian, odbor kultury
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XV. Městský ples
V pořadí již XV. ples města Jemnice se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 od 20.00 hodin
v Kulturním domě v Jemnici. K tanci a poslechu bude hrát skupina Rookies. V průběhu večera se můžete těšit na půlnoční vystoupení čtyř účinkujících z muzikálu Děti ráje. Uslyšíte
tak známé hity, jako Pijeme colu, Pár přátel stačí mít, Každý mi tě, lásko, závidí, Decibely
lásky a mnoho dalšího. Připravena bude i tradiční bohatá tombola s půlnočním slosováním
o hlavní ceny.
Předprodej vstupenek bude probíhat v Turistickém informačním centru v Jemnici, tel.
721 508 737 nebo přímo na www.vstupenky.jemnice.cz. Cena vstupenky je 150,- Kč. Kapacita sálu je omezena, proto po vyprodání vstupenek bude hlavní vchod uzamčen a nebudou
vpouštěni žádní další návštěvníci. Vstup na ples bude umožněn pouze ve společenském
oděvu.
Bc. Zdeněk Hopian, odbor kultury

Rozsvícení vánočního stromu v Jemnici s odhalením betlému
Na neděli 3. prosince bylo pro všechny děti, (a nejen pro ně)připraveno slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Jemnici s doprovodným programem. Zhlédnout jste mohli vystoupení dětí z MŠ Jemnice, vystoupení scholy z Velkého Újezda a zpívání koled v podání
dačického souboru Kvítek. Kromě toho byly připraveny i výtvarné dílny, kde si děti mohly
vyzkoušet např. výrobu andělíčků či zdobení perníčků.
Slavnostní rozsvícení se pak uskutečnilo po půl sedmé (s časovým zpožděním, za které
se tímto omlouváme) za doprovodu cinkání zvonečků. Ty si mohly děti s předstihem vyrobit na výtvarné dílně na konci listopadu.
Současně s rozsvícením vánočního stromu byl následně slavnostně odhalen nový betlém města Jemnice, který je umístěn vedle vánočního stromu. Autorem velmi zdařilých
dřevěných postav je řezbář Jan Štěbeták ze Strmilova. Autorem dřevěného přístřešku je pan
Rudolf Svoboda z Jemnice.
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V letošním roce byly instalovány pouze základní postavy. Pro příští rok se počítá s vyřezáním dalších postav.
Letošní vánoční strom byl darován rodinou Mocharových z Panenské. Velké změny
doznala i jeho výzdoba. Byly pořízeny nové ozdoby, které ho zdobí především v denních
hodinách. Osobně si myslím, že náš jemnický vánoční strom je jeden z nejkrásnějších, jaké
jsem měl možnost vidět. Již nyní je však potřeba hledat vhodný strom na rok příští. Proto
pokud nějaký vhodný máte a rádi byste ho městu darovali, můžete nás kontaktovat na informačním centru nebo na správě majetku města – p. Aleš Endl.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli a pomohli s jejím
zajištěním.
Bc. Zdeněk Hopian, odbor kultury

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
před námi je rok 2018, který je podle čínského horoskopu rokem zemského Psa. Těšit se
můžeme na 12 měsíců, jejichž symbolem bude spravedlnost a vědění. A kde načerpat nové
vědomosti? Možností je několik, ale my, knihovnice, jednoznačně upřednostňujeme knihy. Snažíme se, aby každý návštěvník odešel z knihovny spokojený, a proto jsme v loňském roce pro vás nakoupily 400 nových knižních titulů, podařilo se nám zprostředkovat
150 meziknihovních výpůjček a uskutečnit 30 čtenářských besed.
Z nových knih:
Formáčková Marie, Zindelová Michaela – Desatero pro holky v nejlepších letech:
autorky se na příkladu malých příběhů zabývají otázkou, jak naplnit nový, svobodnější čas
„v nejlepším věku“, přinášejí nejrůznější tipy na aktivity, nevyhýbají se ani láskám a sexu.
Obermannová Irena – Dobré duše: první detektivní román Ireny Obermannové, napsaný v klasickém stylu tohoto žánru, v němž navíc mimořádná hrdinka propojuje i další
témata, jako je například šachová hra nebo filozofické úvahy o dobru a zlu.
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Katalpa Jakuba – Doupě: mnohovrstevnatý román ze současnosti přibližuje životy tří
protagonistů, jejichž osudy se v jednom okamžiku střetnou.
Glukhovský Dmitry – Soumrak: nový kultovní román, v němž autor podobně jako ve
svých předchozích thrillerech geniálně spojuje stvoření a zánik světa se strhujícím dobrodružstvím.
May Peter – Výjimeční lidé: první díl série Akta Enzo představuje čtenářům učitele
biologie Enza Macleoda, který se kvůli odvážné sázce pouští do řešení neobjasněného kriminálního případu.
Andrews Virginia C. - Svítání: první část rozsáhlé rodinné kroniky americké autorky
nás seznamuje s hlavní hrdinkou Dawn a jejím osudem poté, co zjistí, že je někým jiným,
než se domnívala.
Theils Lone – Dívky z trajektu: dánský thriller o pátrání novinářky Nory Sandové po
dvou dívkách, které se beze stopy ztratily z paluby trajektu mezi Kodaní a Anglií.
Černá Jaroslava – Královna Žofie a Václav IV.: historický román z českých dějin.
Táborská Dita – Malinka: několik rozdílných lidských příběhů se propojí v průsečíku životních okolností spojených s rodičovstvím. Ústřední postavou je nalezenec Malka,
kterou adoptovali ke svým dvěma vlastním synům Ina s Jaromírem. Psychologicky laděný
román s hořkým nadhledem.
Castillo Linda – Slib mlčení: kriminální thriller o pátrání po sériovém vrahovi žen,
jehož stopy vedou do místní komunity amišů.
Černucká Veronika – Půlnoční vrah: v poklidném městečku řádí masový vrah s perverzními choutkami. Místní jsou zděšeni o to víc, že vrahem musí být jeden z nich. Ale kdo?
Patterson James – Nerozlučný pár: Emily je přesvědčená, že za požáry rodinných
domků, při nichž zahynula i její sestra, stojí sériový vrah. Nikdo jí to nevěří, a tak hledá
pomoc u Bookse, bývalého agenta FBI. Společně přijdou na vrahův systém a nastraží na
něj několik pastí.
Lindsey Johanna – Abych tě milovala: historická romance vypráví o dvou znesvářených rodech a vynuceném sňatku, jehož hlavní aktérka má ovšem své vlastní plány.
V novém roce vám přejeme, ať se vám splní všechna osobní i pracovní předsevzetí tak,
abyste za rok mohli říct, že rok 2018 byl pro vás i vaše nejbližší šťastný a úspěšný.
pracovnice knihovny

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Začíná nový rok 2018. Chtěla bych zhodnotit činnost našeho klubu za rok 2017.
Scházíme se každou středu ve 13 hodin v přízemí kulturního domu v malé útulné klubovně,
kterou nám pronajalo město. Posedíme, zahrajeme si společenské hry, zajímáme se o dění
a kulturu v našem městě Jemnici. Podle možnosti se účastníme i některých akcí. Pomáháme
při velikonočních a vánočních výstavách, které se pořádají v kulturním domě. Děkujeme
městu za finanční podporu, kterou využijeme na 1-denní zájezd po Vysočině.
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Do nového roku 2018 si všichni budeme přát zdraví, spokojenost a mějme se všichni
rádi.
Marie Čurdová

Nový rok
Už je tu zase nový rok,
čím jsme starší, tak to více letí,
máme už velká vnoučata,
natož naše děti.
Ještě přežít tu letošní zimu,
ta nám jistě přinese znovu
chřipku a rýmu,
po vitamínech a teplém čaji
se budeme choulit pod peřinu.
A pak se začnou dny prodlužovat
a budeme moci zimní bundy schovat,
je cítit ve vzduchu omamná vůně jara,
já řeknu si: vždyť nejsem ještě tak stará!
Přírodě ale dopřejeme ještě spánek,
bílé vločky, trošku mrazík
a potom už jarní vánek.

Marie Prknová, členka klubu ZTP

Blahopřání
Dne 29. ledna 2018
oslaví své 80. narozeniny
náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Lubomír Voburka z Jemnice.
Hodně zdraví, štětí a spokojenosti
do dalších let přeje
manželka a dcery s rodinami.
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Blahopřání
Dne 16. 1. 2018
oslaví 93. narozeniny
pan Bohumír Janda z Radotic.
.
Vše nejlepší, hlavně hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti
a Božího požehnání přejí
dcera Marie a synové
Milan a Karel s rodinami.

Vzpomínka
Dne 26. ledna 2018
vzpomeneme osmé smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
manželka, maminka a babička
paní Augustina Tichá
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Když zemře maminka, i slunce zajde,
v duši se rozhostí zvláštní chlad.
Těžko pak ve světě ještě se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád...
Dne 5. ledna 2018 uplyne
10 smutných let od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná
paní Eva Lišková z Jemnice.
S láskou vzpomíná dcera Marcela,
manžel Vladimír,
matka Miluška, bratr s rodinou
a ostatní příbuzní.
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Vzpomínka
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dne 7. 1. 2018 uplyne 10 let,
co nás navždy opustila
naše manželka, maminka, babička
paní Marie Jandová z Radotic.
S láskou vzpomínají manžel Bohumír,
dcera Marie
a synové Milan a Karel s rodinami.

Vzpomínka
Dne 24. 1. 2018 uplyne
10 smutných let,
co nás navždy opustila
naše maminka
paní Marie Tobolková rozená Procházková z Radotic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkují syn Josef
a dcera Marie s rodinami.

Mandy cup
Nohejbalový turnaj, 16. 12. 2017, Jemnice

sk. A základní část
1. JeMaVaTe 2, 2. Kotelníci, 3. JeMaVaTe 3, 4. Santos, 5.Grand
sk. B základní část
1. Mindy team, 2. JeMaVaTe 1, 3. Mladoňovice, 4. JeMaVaTe 4, 5. Ježek Jihlava
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sk.A základní část - 1.JeMaVaTe 2 , 2.Kotelníci , 3.JeMaVaTe 3 , 4.Santos , 5.Grand
sk.B základní část - 1.Mindy team , 2. JeMaVaTe 1 , 3.Mladoňovice , 4.JeMaVaTe 4 , 5.Ježek Jihlava

vyřazovací
vyřazovací
část :

část:

JeMaVaTe 4
Grand

JeMaVaTe 4
JeMaVaTe 2
JeMaVaTe 1
JeMaVaTe 3

Mladoňovice
Kotelníci
Ježek Jihlava
Santos

Mindy team
Ježek Jihlava

JeMaVaTe 4
JeMaVaTe 1
JeMaVaTe 1

Mindy team
Mladoňovice
Mindy team

konečné pořadí v turnaji:
1. Mindy team
2. JeMaVaTe 1
3. Mladoňovice
4. JeMaVaTe 4
5. JeMaVaTe 2
6. Kotelníci
7. JeMaVaTe 3
8. Ježek Jihlava
9. Santos Litohoř
10. Grand
Aleš Jedlička
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Kulturní kalendář
Mladoňovice
6. 1. 2018
20. 1. 2018
3. 2. 2018

Třebětice
1. 1. 2018
13. 1. 2018
3. 2. 2018
		
10. 2. 2018
11. 2. 2018

Uherčice
3. 2. 2018
9. 2. 2018

Vratěnín
19. 1. 2018
		
		
24. 2. 2018
		

Ples MS Mladoňovice – začátek 20.00 hod., KD Slavíkovice
Ples ČČK - začátek 20.00 hod. – hraje Stonožka, kulturní dům
Ples SDH - začátek 20.00 hod. – hrají Kalíšci, kulturní dům
IX. novoroční výšlap na Pišák, sraz u hájenek ve 13.00 hodin
Myslivecký ples – hrají Kalíšci, kulturní dům, začátek ve 20.00 hodin
Hasičský ples – hraje VASR-BAND, kulturní dům,
začátek ve 20.00 hodin
Masopustní průvod po vsi, sraz u kulturního domu v 10.00 hodin
Dětský karneval – hraje KT-BAND, kulturní dům od 13.00 hodin
Masopust
19. Obecní ples
28. společenský ples obce Vratěnín, hudba Roman a Jarda Band,
předtančení – taneční country skupina Zuzana ze Znojma,
začátek ve 20.00 hodin
9. Společenský ples 1. FC Jemnicko, hudba DUO DRING,
začátek ve 20.00 hodin
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Třebelovice
13. 1. 2018
		
11. 2. 2018
10. 2. 2018
		

Kostníky
6. 1. 2018
13. 1. 2018

Menhartice
10. 2. 2018

Radotice
3. 2. 2018
		
		

Hasičský ples - hraje ROOKIES,
Kulturní dům Třebelovice od 20.00 hodin
Masopustní průvod
Sportovní ples - hraje CREDIT,
Kulturní dům Třebelovice od 20.00 hodin
Tříkrálová sbírka
Společenský ples ČČK
Masopust
10. Fotbalový ples TJ Družstevníku Radotice z.s., hraje Dynamic,
vstupné 80,- Kč, bohatá tombola, předprodej místenek
26. a 28. 1. 2018 od 19.00 v KD Radotice

Radotice

Tolerantnost je…
Výrobní tolerance součástky ve strojírenství jsou stanoveny konstruktérem na základě
normy. Jsou rozdílem mezi horní a dolní mezí jmenovitého rozměru. Takto vyrobená součástka pak zaručuje správnou a dlouhodobou funkci v komplexu, do kterého je osazena.
Není-li tento požadavek dodržen, je „zmetkem,“ který musí být vyřazen, viník pak, dle míry
zavinění, postižen. Jsou však i takoví výrobci, kteří tyto ověřené zákonitosti nectí, a výsledkem je, že za poctivě vydělané peníze zákazník nedostává spolehlivou věc. Dlouho pak
trvá, než oklamaní tento nešvar odhalí a podnikavec skončí. Jeho pád je pak obratně využit
jako oběť diskriminace podnikatelů. Nejinak je tomu se zachováváním tolerantnosti pohybu
v mezích etického kodexu, zákonů a dalších norem, stanovených občanskou společností. Že
jsou tyto normy porušovány permanentně je patrné z pomalého posunu společnosti vpřed
až ke stagnaci. Po dvaceti pěti letech se stále objevují volení zástupci, dosazovaní stranami,
kteří hatí rozhodování ve prospěch společnosti a přetavují je ve prospěch zájmů stran. Svojí
demagogií často znevažují kolegy tak, že jejich mandát považují za méněhodnotný, aniž by
vzali v úvahu, že na zastupitelský post byli dosazeni občany stejného původu, jako jsou ti,
co dosadili je. Občany stejné struktury vzdělání, jen odlišného názoru s převažujícím prospěchem pro společnost. Jde o nesnášenlivost až nabubřelost, která nic pozitivního na cestě
ke shodě ve společnosti nepřináší a nepřinese. O pomyslné zmetkovitosti práce zástupců vypovídá zhrubnutí etikety, hojné novelizace zákonů, ne vždy zdůvodněných deficitních rozpočtů, kdy je nám občanům pak připomínána dlužná částka za občana. Žádný viník není zpravidla nalezen, nepřipouští se politická odpovědnost. Jejich povolební pády jsou pak chápány
jako komplot a nevděk voličů za všechno to dobré, co udělali. Jenže volič dnes již zvažuje
a na misky vah vkládá obojí, klady i zápory, co převáží, vybírá. Lidé, zvláště ti starší, po38/ Jemnické listy / leden 2018

ciťují, jak v prostoru, na který jsou vázáni, přibývá změn, které na ně působí tísnivě. Mizí
prostranství pro pohodové uplatnění jejich zájmů a odpočinkových míst, které byly mezi
nimi zažité. Ty tam jsou doby, kdy stačilo na vycházku vyjít za nutností pohybu a styku s vrstevníky, kdy relax započal po opuštění domovních dveří. Veřejná zeleň ustupuje komerčním
zájmům, kiosky jednoduchého občerstvení zašly na neziskovost a přemíru hygienických
podmínek, vyžadovaných k provozování. Les, útočiště milovníků klidu a zdravého vzduchu,
místo výskytu různých plodů a bylin, nebyl těmito návštěvníky nijak ohrožován ani devastován, dnes pro nekázeň a ziskuchtivost lidí jsou v něm omezováni. Proviněním dnes již je
odnést z lesa snítku jmelí či větvičky pod hrozbou vysokého postihu, což se jeví jako přehnané. Souhlasím s tím, že všechno někomu patří, a to je potřeba respektovat. Páchání krádeží
produktů lesa, které lze získat nákupem jinde, je jistě potřebné odsoudit. Tito pachatelé by si
měli uvědomit, že následná opatření omezují i uživatele slušné. Větší tolerantnosti a ohledu
by si zasloužili i senioři v digitalizaci, kde je jejich život komplikován prakticky ve všem.
Pokrok v této věci se předsunul daleko před realitu možností ve službách občanovi. Statistika vypovídá o věkové skladbě, že může jít až o třetinu obyvatel. Uctivé by bylo počkat, až
bude i v této skladbě obrazně řečeno „uklizeno.“ Naopak ve státní správě, kde je gramotnost
v digitalizaci na dobré úrovni, tento pokrok zaostává s mnohaletým zpožděním za tím, než
co se nabízí. Že u těch starších nejde o nízkou gramotnost jen u občanů s nižším vzděláním,
ale i lidí vzdělaných, kteří pro tento důvod končí s kariérou, potvrzuje reakce starších, ale
stále ještě potřebných lékařů. Pokud využíváte v bankovních službách digitální kontakty,
máte služby levnější a operativnější, zůstanete-li u papírové formy na přepážce, zaplatíte,
zúročení se však nedočkáte. Televizní hlasatelka sdělí informaci o jisté události tak, že vás
odkáže na www.tn.cz. Nejde o dva různé světy, ale o potřebu po jisté období umožnit orientaci všem. Stavět se kriticky k tomuto pokroku, který je nám starším zahalen tajemstvím, by
nebylo moudré. V podobné roli byli naši rodiče, když si pořídili televizor a mohli spatřovat
doma živý obrázek, vysílaný ze vzdáleného města. Jde o vymoženost, kterou naše děti dovedou příznivě využít, stává se pro ně nepostradatelnou, i když jsou obavy z toho, že je může
pohltit a ovládnout víc než oni ji. Každá taková dostupná výhoda skrývá v sobě nebezpečí
„opia.“ Je povinností a úkolem společnosti nepřetržitě vytvářet osvětu, která bude na toto
nebezpečí pamatovat. My starší nechceme nic víc než trochu trpělivosti s námi a našimi
zvyklostmi. Jedno přísloví praví, že „Zvyk je železná košile,“ která nás těsně obepíná a těžko
se z ní vysvlékáme. Jsme na vás závislí, tak jako ti předešlí byli závislí na nás. I vy, budete-li
mít to štěstí, také do tohoto stádia dospějete. Věřte, není pro nás většího potěšení než to, že se
daří, jde o výsledek, který se dotkne i nás. Měli jsme prostší a chudší život. Nutno však dodat
zcela zodpovědně, že navzdory všem vymoženostem, které nás provází, klidnější a méně
stresující. Nyní se stále něčeho a o něco obáváme, ať už jsme boháči, či chuďasi. Oba jsou na
tom podobně, ztrácí tolik potřebný klid. Jistota je dnes párou nad hrncem, rychle se vytrácí.
Namáhavější práci tehdy vyvažovala pohoda, touha po něčem, co nepřicházelo tak rychle
jako dnes, ale s jistotou se to přibližovalo, až se to získalo. „Veselá mysl, půl zdraví,“ praví
jedno z dalších přísloví, léty potvrzené. Tolik dnes kritizované tehdejší rovnostářství většina
lidí příliš neřešila. Lidé byli více družní, poněvadž ani jejich teritorium nebylo rozsáhlé.
Mobilita byla zajištěna většinou veřejnou dopravou, a to opět společně. Nějak se z našich
životů vytratila radost. Přáním i očekáváním do začínajícího roku je tolerantnost a snášenlivost alespoň jako dosud.
Pro JL - Jan Vyletěl, občan
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Blahopřejeme jubilantům:
Janda Bohumír
93 roků
Malá Marie
71 roků.
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Lubnice

Okénko do Základní školy v Lubnici, okres Znojmo
V každé správné škole, a nejinak je tomu v té naší, se stále něco nového děje. Přijměte
pozvání a nahlédněte pod „pokličku“ školních událostí.
Již druhým školním rokem si učitelé, žáci a jejich rodiče mohou pochvalovat výuku
v 1.- 9. ročníku ZŠ v samostatných třídách. Vyučujícím i žákům se tak dostává více času na
výuku, procvičování učiva a individuální přístup k jednotlivým žákům.
Také spolupráce školy s rodilými mluvčími anglického a německého jazyka je přínosná. Jelikož tento projekt probíhá 3. školní rok, kdy výuka s rodilými mluvčími se uskutečňuje pravidelně jednou za měsíc, utváří se tímto způsobem určitý koncept ve výuce
cizích jazyků.
Zcela nový projekt pod názvem Školy školám - z Fondu malých projektů se záštitou
mikroregionu Vranovsko - odstartujeme 13. prosince 2017. V rámci projektu se uskuteční
čtyři setkání žáků škol z Drossendorfu, Raabsu, Vranova n. Dyjí, Šumné a Lubnice. Dvě setkání proběhnou v ZŠ v Lubnici, další dvě setkání ve školách v Rakousku. Čeká nás společné vyučování v německém i anglickém jazyce, tvořivé dílny, výlety, volnočasová aktivita
„fotovoltaika“… S chutí se vydáváme na cestu nových seznámení, zážitků a dobrodružství.
Projekt společně zakončíme v červnu 2018.
K radosti všech se naší škole podařilo získat dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště
z Ministerstva pro místní rozvoj. Výstavba bude realizována v dubnu a květnu 2018.
Pavel Viskot, Základní škola Lubnice

Uzávěrka příštího čísla je 15. ledna 2018. 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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Obrazový seriál

Žulový kvádr před Sokolovnou.

Jaroslav Šlezingr při dokončování
sochy plk. Švece.
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