Jemnické
listy

Úhel pohledu

Foto David Baštář / SFoJe

únor 2018

2 / Jemnické listy / únor 2018

•

Zprávy z radnice
Starostovo okénko
Postřehy z radnice
Zařazení chodníků a místních komunikací podle pořadí důležitosti
při provádění zimní údržby
Tříkrálová sbírka 2018
Nová publikace v nabídce Turistického informačního centra
Ze zasedání
Kontrolní výbor zastupitelstva
města
Slovo hejtmana

•
•
•
•
•
•
•

Co se děje
Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Okénko MŠ Jemnice
Služby LPS stomatologické
Popelec...
Batolátko
Terénní práce K-centra Noe
Čistá Vysočina

•
•

Občanská sonda
Jaká sonda?
(Bez nadpisu)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Střípky z historie
Víte, že …
Kamenná panna je po staletí symbolem města Jemnice
Muž, anebo žena?
Zapomenutí sousedé – 2. část
Kulturní a společenský přehled
Kulturní přehled
Informace z městské knihovny
Masopustní průvod oživí centrum
Poděkování dobrovolníkům
a dárcům

•
•
•

Výroční schůze MRS Jemnice
Klub důchodců v Jemnici Vám
chce také něco říci
Ach, ta zima
Společenská kronika

•
•
•

Sportovní okénko
Výsledky Vánočního turnaje
ve volejbale dvojic
Devatenáctý ročník novoročního
poháru probíhal v jarním počasí
IV. ročník turnaje veteránů nad
40 let „ŽELEVETERÁN 2018“
v malé kopané

Obce Jemnického mikroregionu
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• Mladoňovice
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Při četbě Listů
Měsíc co měsíc čtu si znova
v Listech to černé na bílém,
že nehodí se kritizovat
úradky moudrých ani omylem.
Co dělá radní, dobře dělá,
tak bylo dřív a bude zas.
Jsou-li tvá slova, hochu, smělá,
dávej si pozor na úraz.
Podají si tě na talíři,
dostaneš pěkně do tykve.
Netušíš přece, kam kdo míří.
Jde o moc, víc než o IQ.
Milan Růžička
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
v lednovém čísle JL jsem se zmínil o některých projektech, které jsou připravovány pro
realizaci v tomto roce. Současný stav je následující. Byl vybrán dodavatel na zateplení ZŠ,
který nabídl nejnižší cenu při splnění všech podmínek zadaných ve VŘ. Nabídnutá cena je
o cca 4 mil. nižší, než byla cena rozpočtová.
Výběrová komise Operačního programu životní prostředí doporučila k podpoře náš projekt revitalizace ploch sídelní zeleně – svahy Pod Barandovem 60 % z uznatelných výdajů
zhruba 6,5 mil. Kč. Nyní se připravuje VŘ.
Ve stejné fázi je příprava VŘ na rekonstrukci koupaliště. Jak již jsem minule naznačil,
skutečnost je taková, že bez zásadní rekonstrukce nám naši „víceúčelovou nádrž“ zavřou.
To, že tam máme hygienicky nezávadnou vodu, zdaleka nestačí. Situace se má tak, že
podle vyhlášky 238/2011 Sb. naše koupaliště nesplňuje některé základní parametry. Tvar
hlavního bazénu je nutné z důvodu bezpečnosti upravit v oblasti šikmého sklonu dna tak,
aby sklon byl výrazně menší. Nevhodný je systém přepadů hlavního bazénu a odtoku, který
neodvádí vodu z celého objemu nádrže. Voda se totiž musí obměnit v množství alespoň
60 litrů na každého návštěvníka. Průměrná návštěvnost koupaliště je 150 až 200 platících
osob. Za teplých dnů se přijde vykoupat 400 až 500 lidí, což znamená povinnost obměnit
až 30 m³ studené vody. To je také jedna z příčin občas kritizované nižší teploty vody v bazénu.
Stav zázemí koupaliště rovněž neodpovídá současným nárokům hlavně z důvodu nedostatečného počtu WC, převlékáren, sprch a rozvodu teplé vody. S tím souvisí chybějící napojení na městskou kanalizaci a další inženýrské sítě v areálu. Stav zařízení pro
úpravu a cirkulaci vody je rovněž za hranicí životnosti a vyžaduje zásadní rekonstrukci.
Tyto nedostatky jsou kontrolními pracovníky krajské hygienické stanice zatím tolerovány za předpokladu, že město připravuje zásadní rekonstrukci. Museli jsme dokládat, že
se tato rekonstrukce připravuje. Že je ve strategickém plánu, že je zadána studie a pracuje se na zpracování projektové dokumentace se všemi potřebnými kroky. Každou část
jsme průběžně dokládali předložením existujících dokumentů. Z uvedeného vyplývá, že
pokud chceme v Jemnici zachovat koupaliště, a já jsem přesvědčen, že ano, nevyhneme
se investici do zásadní rekonstrukce. Jemnické koupaliště má ještě jednu velkou přednost
před okolními zařízeními, a to je poloha, členitost a malebnost prostředí. Reakce mimojemnických návštěvníků to jednoznačně potvrzují. Občas je probírána otázka biologického
čištění vody, chcete-li biotopu. Na západ od našich hranic takto provozovaná koupaliště
a nádrže fungují desítky let a k naprosté spokojenosti. Za poslední roky jsou jich i v ČR
desítky. Voda je čištěna přirozeným způsobem jako v přírodě, absolutně bez chemických
prostředků. Její kvalita je nekompromisně kontrolována hygienickou stanicí. Praktické poznatky jsme konzultovali v nedaleké Třešti. Během dvouletého provozu neměli sebemenší
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problém. Voda je k nerozeznání od vody z vodovodu, pochopitelně její „barva“ je dána
odstínem použité folie, případně dlažby. Podstatné je i to, že voda v bazénu se doplňuje jen
kvůli přirozenému odparu a nevypouští se ani na zimu. Z toho důvodu bude i její teplota
během sezóny stabilnější a vyšší. Roční provozní náklady nebudou vyšší než v současnosti,
tj. mezi 600 – 800 tis. podle počasí v daném roce. (Plánek úprav najdete uprostřed těchto
JL - pozn. red.).
Náklady na realizaci jsou v případě biotopu spíše nižší než u varianty s úpravou vody
chemickou cestou. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby. Ta by měla proběhnout v letošním a první polovině příštího roku. Budeme tedy muset oželet sezónu 2018.
Jsem ale přesvědčen, že jemnické koupaliště bude v uvedené kombinaci prostředí, stavebních prvků a použité úpravy vody jedinečné v porovnání s okolními zařízeními a bude
vyhledáváno i jako zajímavá alternativa.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Postřehy z radnice

Vážení a milí spoluobčané,
v době, kdy píšu svůj článek, to vypadá, že i do Jemnice dorazila zima. S tím souvisí pečlivá zimní údržba místních komunikací. Správa majetku města s. r. o. se řídí nařízením Rady
města Jemnice, která ve svém předpise vytvořila (aktualizovala) seznam jednotlivých ulic dle důležitosti. Každému je jistě
jasné, že nemohou být všude a hned. Více v článku „Zařazení chodníků a místních komunikací podle pořadí důležitosti
při provádění zimní údržby“. Zde je nezbytné zdůraznit, že se
občas stává, že v důsledku nevhodně zaparkovaných automobilů nemůže vozidlo údržby určitou ulicí projet. Pevně věřím,
že takové případy jsou velmi ojedinělé a něco podobného se nám v letošním roce vyhne.
V případě jakýchkoliv připomínek k zimní údržbě neváhejte kontaktovat pana Aleše Endla
na telefonu 601 555 792. K tomuto tématu ještě dodám, že uvedené časy pro údržbu jsou
orientační, většinou se správci komunikací daří odklízet sníh a inertním posypem upravit
ulice daleko dříve, než je uvedeno.
V době vrcholící kampaně prezidentských voleb je třeba zmínit, že nevolíme pouze prezidenta ČR. Volby proběhly i do Školské rady (ŠR) při Základní škole v Jemnici. Jako zástupci pedagogického sboru byli zvoleni paní Mgr. Jitka Šreibrová a pan Mgr. Josef Lojda.
Z řad rodičů se další tři roky budou školské rady účastnit dámy Mgr. Martina Slabá a Markéta Hynková. Za zřizovatele (město Jemnici) byli Radou města Jemnice do ŠR jmenováni
Ing. Mgr. Vít Feldbabel a já. Těším se na další práci pro jemnickou ZŠ v téměř kompletně
novém složení ŠR. V případě problémů se proto neváhejte na své zástupce ve výše zmíněném orgánu s důvěrou obracet.
Byť se zdá, že Vánoce jsou už dávno za námi, přesto bych rád poděkoval všem, kteří
se zapojili do organizování tradičního vánočního setkání. Velké díky patří též účinkujícím
a v neposlední řadě Vám všem, kteří jste na náměstí Svobody 25. prosince 2017 zavítali.
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A protože kultury není nikdy dost, děkuji i všem za organizaci, účinkování či účast na
Tříkrálovém koncertě. Je nutné vážit si lidí, kteří dokáží svým umem obohatit náš život
o zajímavý společenský zážitek.
S novým rokem nabízí turistické informační centrum kapesní kalendáříky na rok 2018.
Pro mnohé jde o sbírkový předmět, ale zároveň jde o ukázku kvalitního fotografického
umění. Zcela zdarma pořídíte kalendáříky (s motivy kostela sv. Víta, Barchanu, arboreta
a Hastrmanovy stezky) v již zmíněném infocentru nebo na sekretariátu městského úřadu.
Závěrem bych rád našim dětem popřál dostatek kvalitního sněhu na pořádnou sáňkovačku a všem ostatním, ať se vše vydaří dle vašich představ. Jako vždy mne neváhejte
kontaktovat na telefonu 775 394 944, mailu: mistostarosta@mesto-jemnice.cz či na osobní
schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Zařazení chodníků a místních komunikací
podle pořadí důležitosti při provádění zimní údržby
1. pořadí do 4 hodin od výjezdu:
Široká, Topolová, Lípová, Palackého, Husova, nám. Svobody, Zámecká, Havlíčkovo
nám., autobusové nádraží, Větrný kopec, Větrná, V Ráji, Budějovická, Tyršova, Velká brána, místní část Louka (od křižovatky u hrobky)
2. pořadí do 12 hodin od výjezdu:
Úvoz, Na Předlískách, U Víta, U Kláštera, Revoluční, Pod Tržištěm, Penkova, Třešňová, Valentova, Lesnická, Fialova, Romana Havelky, Spojovací, Růžová, Jana Vrby, Na
Podolí, 28. října, Znojemská
3. pořadí do 48 hodin od výjezdu :
Boženy Němcové, Lesného, Komenského ,Dvořákova, nádraží ČD, Polní, Polická, Horní valy, Dolní valy, Dělnická, Údolní, Pod Jandovem, Jandov, Stará cesta, Na Pořadí, Želetavská, Žižkova, Červenomlýnská, , Na Parkáni, U Templu, V Zahrádkách, Obůrka, Masné
krámy, tržnice, Nivka, Malá branka, Dačická, Slavonická, Týnice místní část Panenská.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Tříkrálová sbírka 2018
Tříkrálová sbírka proběhla na Jemnicku od 1. do 14. ledna 2018. Tato charitativní akce
je nedílnou součástí tradice v mnoha našich městech a obcích. Akci Tříkrálovou sbírku pořádá každý rok oblastní charita s pověřením České biskupské konference prostřednictvím
skupin koledníků, kteří vybírají příspěvky do 23 zapečetěných pokladniček. Dobročinná
akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskutečnila již osmnáctým rokem. Jakákoli
darovaná částka podpoří zejména sociální a zdravotní služby, které poskytuje Diecézní charita Brno lidem v nejrůznějších obtížných situacích.
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Především se jedná o pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v
tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Například z výtěžku v roce 2017 byl
v Třebíči zakoupen nábytek a další vybavení v novém charitním azylovém domě pro rodiče
s dětmi. Výnos Tříkrálové sbírky je jedním z pravidelných zdrojů pro charitní činnost. Veřejnost se takto může podílet na pomoci sociálně slabým či trpícím.
Celkem bylo do 23 pokladniček vybráno 113 108 Kč. Z toho v Jemnici 87 324 Kč,
v Louce 10 260 Kč, v Rancířově 2 484 Kč, v Menharticích 5 820 Kč a v Pálovicích
7 220 Kč.
Jen pro zajímavost uvádíme, že v roce 2012 to bylo 94 096 Kč, v roce 2013
94 073 Kč, v roce 2014 95 071 Kč, v roce 2015 92 869 Kč , v roce 2016 106 397 Kč,
v roce 2017 104 409 Kč.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli svým příspěvkem pomáhat lidem v nouzi.
Ing. Miloš Pacas

Nová publikace v nabídce
Turistického informačního centra v Jemnici
O osudech židovské rodiny Poskočilových v období druhé světové války v Jemnici toho
bylo řečeno už mnoho. Nejinak tomu bylo na vernisáži výstavy o židovské komunitě, kterou jste mohli navštívit v prostorách kulturního domu.
Paní Mgr. Lochmannová nevynechala příběh zmíněné rodiny na své
přednášce o židovství v Jemnici a v Polici, která proběhla na zámku v Třebíči
v listopadu loňského roku.
Pan Stanislav Poskočil jako pamětník, který vše zažil na vlastní kůži,
sepsal příběh své rodiny do knihy“
Jitřenka“ s podtitulem „Únik z pekla
holocaustu“. Mimo jiné se dočtete, že
v Jemnici byli lidé, kteří neváhali pomoci druhým i za cenu ohrožení vlastního života. Ale byli tu bohužel i lidé
opačného ražení.
Knihu, která je také plná fotografií
a dobových dokumentů, si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru v Jemnici či si ji zapůjčit v městské
knihovně.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 6. prosince 2017 (výtah z usnesení, kompletní usnesení naleznete na internetových stránkách města Jemnice, včetně zápisů ze zasedání
Zastupitelstva města Jemnice)
Rada města schválila:
- Plán inventur na rok 2017.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330045563/001 uzavřenou mezi
městem Jemnice, IČ: 00289531, Husova 103, 675 31 Jemnice a E.ON Distribuce,
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2017 uzavřené mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, Husova 103, 675 31 Jemnice a JAAD TECH s.r.o., IČ: 02009706,
Prokofjevova 326/1, 623 00 Brno.
- Smlouvu o dílo č. 4/2017 uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ: 00289531,
Husova 103, 675 31 Jemnice a Správou majetku města, s.r.o., IČ: 60731401, Romana Havelky 994, 675 31 Jemnice.
- Přidělení bytu č. 2 (2+1) v ulici Havlíčkovo náměstí 47 v Jemnici, a to na půl roku
do 31. 5. 2018.
- Pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 47 na Havlíčkově nám. v Jemnici na
parc. č. 44 - ucelené části v 1. NP o celkové výměře 80 m2 paní Lence Vyhnálkové
- ZDRAVÁ VÝŽIVA, IČ: 03848655, bytem Husova 97, 675 31 Jemnice.
- Pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 47 na Havlíčkově nám. v Jemnici na
parc. č. 44 - části ve 2. NP o výměře 62 m2 panu Jaromíru Vyhnálkovi - ZEDNICTVÍ A STAVEBNÍ PRÁCE, IČ: 65787609, bytem Husova 97, 675 31 Jemnice.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor ze dne 12. 12. 2016 uzavřené se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00
Praha 3.
- Cenovou přílohu pro rok 2018 ke smlouvě o dílo č. S00D205739 uzavřenou mezi
městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a firmou
FCC Dačice, s.r.o., IČ: 19012161, se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice.
- Výpůjčku sálu KD na dobu neurčitou na všechny kulturní akce pořádané Mateřskou školou v Jemnici.
- Darovací smlouvu za výkon práce fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Jemnice a jsou předsedy nebo členy komisí zřízených radou města,
nebo výborů zřízených zastupitelstvem města za rok 2017.
- Odměny ředitelce Mateřské školy v Jemnici.
- Odměny řediteli Základní školy v Jemnici.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne
2. 1. 2013, uzavřený mezi společností ELEKTROWIN a.s., IČ: 27257843, se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 a městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem
Husova 103, 675 31 Jemnice.
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Smlouvu o dílo č. 5/2017 uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, Husova 103, 675 31 Jemnice a Správou majetku města, s.r.o., IČ: 60731401, Romana
Havelky 994, 675 31 Jemnice.
- Smlouvu o veřejných službách číslo: 30/2018 uzavřenou mezi městem Jemnice,
IČ: 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a ICOM transport a.s.,
IČ: 46346040, se sídlem Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava.
- Záměr výstavby a provozování podporovaných bytů „Vestavba bytů pro seniory“
do objektu č.p. 503 v Jemnici pro firmu REESTADOOM s.r.o., IČ: 04661541,
Velká brána 503, 675 31 Jemnice.
Rada města vzala na vědomí:
- Návrh rozpočtu města Jemnice na rok 2018.
- Rozpočtová opatření č. 7 na rok 2017.
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jemnice na roky 2019 - 2022.
- Plán hospodářské činnosti města Jemnice na rok 2018.
- Žádost o poskytnutí dotace na realizaci investiční akce „Jemnice - rekonstrukce
kanalizace Černý most“ pro VODOVODY A KANALIZACE, IČ: 60418885,
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč.
- Žádost o poskytnutí dotace na realizaci investiční akce „Jemnice - rekonstrukce
vodovodu ul. Želetavská“ pro VODOVODY A KANALIZACE, IČ: 60418885,
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč.
- Informace o cenových nabídkách na zpracování povinností souvisejících
s GDPR.
- Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků:
1. Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve
výši 1 570 Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva
a předsedy komise rady města ve výši 1 970 Kč měsíčně, člena rady
města ve výši 5 470 Kč měsíčně a člena výboru zastupitelstva, komise
rady nebo zvláštního orgánu ve výši 560 Kč. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018. Při souběhu funkce neuvolněného zastupitele města
a funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města a komise rady města bude vyplácena odměna pouze v té částce, která je vyšší.
2. Podmínky a výše odměny fyzické osobě, která není členem Zastupitelstva
města Jemnice a je předsedou nebo členem komise zřízené radou města nebo
výboru zřízeného zastupitelstvem města budou stejné, jako pro neuvolněného
člena zastupitelstva města vykonávající funkci předsedy nebo člena komise
zřízené radou města nebo předsedy výboru zřízeného zastupitelstvem města.
Takto vypočtená odměna bude fyzickým osobám poskytnuta jedenkrát ročně
formou peněžitého daru na základě darovací smlouvy, a to od 1. 1. 2018.
- Žádost o neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v ulici Větrná 1060 v Jemnici,
která končí ke dni 31. 12. 2017.
-
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Rada města jmenovala:
- Ing. Mgr. Víta Feldbabela a Ing. Petra Novotného do Školské rady při Základní
škole v Jemnici na roky 2018 - 2020.
Rada města Jemnice vydala:
- Nařízení města Jemnice č. 1/2017, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v zimním období a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí.
Rady města Jemnice konané dne 20. prosince 2017
Rada města Jemnice schválila:
- Rozpočet Mateřské školy v Jemnici, příspěvkové organizace, IČO: 70887675,
se sídlem Palackého 829, 675 31 Jemnice, na rok 2018 dle předloženého
návrhu.
- Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy v Jemnici, příspěvkové organizace,
IČO: 70887675, se sídlem Palackého 829, 675 31 Jemnice, na roky 2019 - 2020
dle předloženého návrhu.
- Rozpočet Základní školy v Jemnici, příspěvkové organizace, IČO: 47443774, se
sídlem náměstí Svobody 88, 675 31 Jemnice, na rok 2018 dle předloženého návrhu.
- Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy v Jemnici, příspěvkové organizace,
IČO: 47443774, se sídlem náměstí Svobody 88, 675 31 Jemnice, na roky 2019
- 2020 dle předloženého návrhu.
- Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě ze dne
27. 12. 2004 uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice a BK BUS, s.r.o., IČ: 25542141, se sídlem Jaroměřická 1120,
676 02 Moravské Budějovice.
- Smlouvu č. 1040013928/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, Husova 103, 675 31 Jemnice
a E.ON Distribuce, a.s., IČ: 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice.
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Energetické úspory
ZŠ Jemnice“. Na základě tohoto rozhodnutí bude uzavřena smlouva se společností
GATLIN s.r.o., Štefánikova 458, 760 01 Zlín, IČ 03320699.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném zadání veřejných zadavatelů „II/152 Jemnice,
ul. Na Podolí - opěrné zdi“ č. 175/2017 – KSÚSV.
Rada města Jemnice vzala na vědomí:
- Složení Školské rady při Základní škole v Jemnici na roky 2018 - 2020.
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Zastupitelstva města Jemnice konané dne 14. prosince 2017
Zastupitelstvo města Jemnice schválilo:
- Rozpočet města Jemnice na rok 2018 dle předloženého návrhu.
- Plán hospodářské činnosti města Jemnice na rok 2018 dle předloženého návrhu.
- Střednědobý výhled rozpočtu města Jemnice na roky 2019 - 2022 dle předloženého návrhu.
- Rozpočtová opatření č. 7 na rok 2017 dle předloženého návrhu. Rozpočtovými opatřeními dochází ke zvýšení příjmů i výdajů o 3 632 567 Kč.
- Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BJI/8969/2017-BJIM mezi městem Jemnice, IČ: 00289531, Husova 103, 675 31 Jemnice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 na pozemek p.č. 913/3 v k.ú. Jemnice.
- V souladu s § 74 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, že v případě
souběhu výkonu několika funkcí bude měsíční odměna neuvolněnému členu Zastupitelstva města Jemnice poskytnuta až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do
tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady města, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města předsedy nebo člena komise rady města
anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu města Při souběhu funkce neuvolněného
člena rady města a funkce neuvolněného člena zastupitelstva města bude měsíční odměna pouze v té částce, která je vyšší.
V souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
že podmínky a výše odměny fyzické osoby, která není členem Zastupitelstva města
Jemnice a je předsedou nebo členem komise zřízené radou města nebo výboru zřízeného zastupitelstvem města budou stejné jako pro neuvolněného člena zastupitelstva
města vykonávajícího funkci předsedy nebo člena komise zřízené radou města nebo
předsedy výboru zřízeného zastupitelstvem města. Takto vypočtená odměna bude fyzickým osobám poskytnuta jedenkrát ročně formou peněžitého daru na základě darovací smlouvy, a to od 1. 1. 2018.
- Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce „Jemnice - rekonstrukce kanalizace Černý most“ uzavřenou mezi VODOVODY A KANALIZACE,
se sídlem Kubišova 1172, 674 01 Třebíč a městem Jemnice, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice.
- Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce „Jemnice - rekonstrukce vodovodu ul. Želetavská“ uzavřená mezi VODOVODY a KANALIZACE,
se sídlem Kubišova 1172, 674 01 Třebíč a městem Jemnice, se sídlem Husova 103,
675 31 Jemnice.
- Vyřazení stavebního objektu „Technická opravna“ z majetku města Jemnice v areálu
„autopark Jemnice.“
- Anketní dotazník Programu regenerace MPZ Jemnice na rok 2018.
- Zveřejnění záměru prodat:
a) byt č. 6/1063 (dle občanského zákoníku) o velikosti 3+1 s příslušenstvím umístěný
ve třetím nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1062 a č. p. 1063 v obci a k. ú.
Jemnice, okr. Třebíč,
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b) součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 786/10874
na společných částech bytového domu č. p. 1062 a č. p. 1063, jež jsou součástmi parcel
p. č. 2082/34 a p. č. 2082/35 v obci a k. ú. Jemnice, okr. Třebíč,
c) součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 786/10874
na parcele p. č. 2082/34 - zastavěné ploše a nádvoří o výměře 213 m2 a na parcele
p. č. 2082/35 - zastavěné ploše a nádvoří o výměře 216 m2 v obci a k. ú. Jemnice,
přičemž byt č. 1063/6 je zapsán na listu vlastnictví č. 3330 pro obec a k. ú. Jemnice,
a parcely p. č. 2082/34 a p. č. 2082/35, jejichž součástmi jsou společné části bytového domu č. p. 1062 a č. p. 1063, jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3329 pro obec
a k. ú. Jemnice.
Na výše uvedené nemovitosti neváznou dluhy, věcná práva, závady nebo jiné právní
povinnosti, s výjimkou:
a) závazků vyplývajících z dohody o zajišťování služeb poskytovaných s bydlením,
uzavřených se správcem domu společností Správa majetku města, s. r. o., se sídlem
Romana Havelky 994, 675 31 Jemnice, IČ 60731401,
b) nájmu bytu vzniklého na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 7. 1998 mezi
Městem Jemnice, jako pronajímatelem, a současnými společnými nájemci; podle
ust. § 1993 občanského zákoníku nájem zanikne v důsledku splynutí práv a povinností
pronajímatele s právy a povinnostmi společných nájemců, a to v okamžiku právních
účinků zápisu vlastnického práva provedením vkladu do katastru nemovitostí,
c) spalinové cesty k odvodu spalin z plynového kotle v bytě, kterou je třeba uvést
do souladu s vyhl. č. 34/2016 Sb.,
d) horšího technického stavu oken a balkonových dveří v bytě,
e) práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 15. 3. 2016 uzavřené se společností CENTROPOL ENERGY, a. s., se sídlem
Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25458302,
f) práv a povinností vyplývajících z pojistné smlouvy č. 7720360301 ze dne
23. 1. 2009, ve znění jejího dodatku č. 8 ze dne 24. 1. 2016, uzavřené se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8,
Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 47116617,
g) práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod č. 07/71031088 ze dne 16. 5. 2017, uzavřené se společností VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno,
IČ 49455842.
Podle ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Město Jemnice zveřejňuje výše uvedený záměr s tím, aby se občané k tomuto záměru
mohli vyjádřit.
Vlastní nabídku ke koupi mohou předložit pouze společní nájemci výše uvedené nemovitosti, kteří mají podle ust. § 1187 občanského zákoníku předkupní právo k bytu
při jeho prvním převodu.
- Nabídku bytu ke koupi podle ust. § 1187 odst. 1 Občanského zákoníku včetně návrhu
smlouvy s přílohami. Byt č. 1063/6 je oceněn ve znaleckém posudku ze dne 12. 10. 2017
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č. 6752 – 152/2017 na částku 686 300 Kč. Dne 23. 11. 2017 Zastupitelstvo města Jemnice
rozhodlo o 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. Z uvedeného důvodu byla znalcem stanovená částka 686 300 Kč
snížena o 8 % na částku 631 396 Kč.
- Dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi obcí Lhotice
se sídlem Lhotice 31, 675 31 Jemnice, okr. Třebíč, IČ 48527424, zastoupenou starostou panem Františkem Ondrákem a městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice, okr. Třebíč, IČ 00289531, zastoupeným starostou panem Ing. Miloslavem
Nevěčným.
- Dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi společností
ERFRA s.r.o. se sídlem Palackého nám. 59, Dačice I, 380 01 Dačice, IČ 13503201,
zastoupenou jednatelem panem Erichem Fraslem a městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, okr. Třebíč, IČ 00289531, zastoupeným starostou panem
Ing. Miloslavem Nevěčným.
Zastupitelstvo města Jemnice vzalo na vědomí:
- Prezentaci společnosti AGROCENTRUM ZS s.r.o., Stránecká Zhoř 120, 594 42
Měřín.
- Zprávu kontrolního výboru za rok 2017.
- Zprávu finančního výboru za rok 2017 a plán práce na rok 2018.
Zastupitelstvo města Jemnice stanovilo:
- V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění, odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši
1 570 Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a předsedy komise
rady města ve výši 1 970 Kč měsíčně, člena rady města ve výši 5 470 Kč měsíčně
a člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu ve výši 560 Kč.
Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018.
Ing. Lenka Čechová
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Kontrolní výbor zastupitelstva města Jemnice
Chtěli bychom Vás tímto informovat o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města
v roce 2017.
Sedmičlenný výbor si stanovil tyto kontroly:
1) Kontrola plateb místního poplatku za držení psa
2) Kontrola plateb za svoz komunálního odpadu
3) Kontrola vyřizování stížností občanů města
4) Kontrola plateb z pronájmu bytových a nebytových prostor
5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města
S prvními třemi bychom Vás seznámili v tomto vydání.
Ad 1) Kontrola evidence místního poplatku za držení psa dle obecně závazné vyhlášky
č. 3/ 2010 proběhla dne 7. 12. 2017 na městském úřadu. Za kontrolní výbor ji provedli pan
Tomáš Bařinka a paní Hana Ukašíková.
Byla předložena přehledná tabulková evidence, ve které bylo zaevidováno 471 přihlášených poplatníků. Také zde bylo zaznamenáno odhlášení např. z důvodu uhynutí psa či
odstěhování v průběhu kalendářního roku. Celková částka za poplatky činí 99.654,- Kč.
Neuhradili pouze 2 majitelé, kterým byla dvakrát zaslána upomínka.
Ad 2) Dne 7. 12. 2017 byla provedena kontrola nezaplacených poplatků za svoz komunálního odpadu. Bylo zjištěno, že svoz komunálního odpadu nemá zaplaceno 39 rodin
v celkové hodnotě 40.500,- Kč.
Dlužníkům bylo dvakrát zasláno upozornění na nedoplatek (v měsících 05 a 06/2017),
24 upomínek v celkové hodnotě 19.500,- Kč se vrátilo zpět, rodiny již na uvedené adrese
nebydlí, ale stále mají nahlášený trvalý pobyt.
Kontrolní výbor doporučuje v případě dluhu neprodlužovat nájemní smlouvy dlužníkům v nájemních bytech města Jemnice a všechny dlužníky v případě nezaplacení předat
JUDr. Holubovi k soudnímu vymáhání. Kontrolu provedli pan Tomáš Bařinka a paní Hana
Ukašíková.
Ad 3) Dne 1. 12. 2017 byla provedena kontrola stížností občanů města na MÚ
v Jemnici.
Na základě informací pracovnice městského úřadu nebyla v roce 2017 přijata žádná
stížnost. Kontrolu provedl pan Roman Havlíček.
Ing. Jiří Kopr,
předseda kontrolního výboru
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Slovo hejtmana
Dopravní obslužnost v Kraji Vysočina může na přelomu let 2019 a 2020 doznat zásadních změn. Po podrobné a rozsáhlé analýze jsme připravili řešení, které by historicky
nastavený stav veřejné autobusové i vlakové dopravy zlepšilo. Oproti jiným krajům jsou
sídla na území Vysočiny hustě rozdrobena, o to je efektivní řešení dopravní obslužnosti regionu obtížnější. Kraj Vysočina je svým osídlením polycentrický, nemá jedno velké sídlo,
do kterého se cestující přednostně dopravují. A proto je logické a přirozené zajistit dopravní
obslužnost tzv. síťovým charakterem, což právě připravovaný nový systém Veřejná doprava
Vysočiny (VDV) splňuje.
Pokusím se alespoň ve stručnosti vysvětlit důvod těchto kroků. Současný systém smluvních vztahů s autobusovými i vlakovými dopravci musí být v souladu s legislativou do roku
2020 nově upraven a dopravci vybráni podle nových pravidel. Je to jedinečná příležitost
historicky vzniklý, několik desítek let starý systém dopravní obslužnosti přizpůsobit aktuálním potřebám obyvatel Kraje Vysočina. Kraj i obce v současné době přispívají výraznými
dotacemi na jednotlivé složky dopravy. Snahou nového systému je propojit a tím ulehčit a
zefektivnit veřejné cestování pro co nejširší skupinu spoluobčanů. Zároveň musí dojít ke
zlevnění dopravy, a tím i k možnosti jejího posílení – tedy zvýšení počtu nabízených spojů.
V současnosti cestující nemá možnost využívat řízený přestup z jednoho dopravního prostředku na druhý. Železnice si v některých případech konkuruje s autobusovou dopravou,
jedou současně. Kraj dává dotace na obojí a náklady na financování takto organizované
dopravy jsou vyšší. Nový systém veřejné dopravy tyto zdvojené spoje vyřeší, navíc na sebe
budou logicky i časově navazovat, bude možno zakoupit jednu jízdenku společnou pro
autobus i vlak. Tím ušetříme cestujícím peníze a také v řadě případů zkrátíme jízdní časy.
Nová Veřejná doprava Vysočiny nabídne tzv. jednotný přestupný zónově relační tarif.
Jeho velkou výhodou bude umožnění přestupů v rámci časové jízdenky, cestující bude moci
přestoupit z autobusu do autobusu a z autobusu na vlak nebo opačně, aniž by si musel kupovat další jízdenku. Cestující bude moci využít jízdenku i ve vozech městské hromadné dopravy – po uzavření přístupových smluv mezi Krajem Vysočina a městy, v nichž je městská
hromadná doprava provozována. Další výhodou bude pro pravidelného cestujícího využití
jízdenek s týdenní a měsíční platností, které budou cenově zvýhodněné oproti jednotlivému
jízdnému. Nový systém zajistí díky celkovému zefektivnění dopravy i nové víkendové spoje, na něž doposud kraj nepřispíval.
Když tedy vše shrnu – výsledkem Veřejné dopravy Vysočiny bude pohodlnější cestování s lepším spojením a s možností přestupů i mezi autobusy a vlaky – na jednu jízdenku,
včetně varianty levnějších týdenních nebo měsíčních. V minimu případů některé dřívější
spoje zaniknou, ale daleko více jiných přibyde. Celkově by mělo ale dojít k zavedení
více spojů s efektivním propojením. Návrh systému bude v první polovině letošního roku
předložen Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Bude to ještě dlouhodobý a složitý proces, ale
věřím, že dojdeme společně ke kýženému výsledku a že zavedení nového systému bude
fungovat ve prospěch pohodlnějšího života občanů Vysočiny.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc prosinec hasiči evidují celkem 7 mimořádných událostí se zásahem jednotek
požární ochrany. Tento měsíc došlo k 1 požáru, 5 technickým pomocím a 1 úniku nebezpečné látky.
Za celý rok 2017 byly jednotky HZS a JSDHo z Jemnice povolány k 182 mimořádným
událostem. Z tohoto počtu událostí bylo:
Požáry 		
- 28		
Dopravní nehody
- 28
Technické pomoci
- 96		
Únik nebezpečných látek - 6
Ostatní pomoci
- 18		
Plané poplachy 		
- 3
Taktická cvičení
- 2		
Prověřovací cvičení
- 1
Jednotky z Jemnice zasahovaly i mimo náš kraj. Na mezikrajské pomoci vyjížděli hasiči
z Jemnice do Jihomoravského i Jihočeského kraje. Celkem se jednalo o 24 zásahů.
nprap. Milan Šerka, HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Okénko MŠ Jemnice
Projekt Děti do bruslí
Na podzim roku 2017 se děti z Mateřské školy v Jemnici a žáci z 1. a 2. třídy ZŠ účastnili projektu „Děti do bruslí“ pod odborným a metodickým vedením profesionálních trenérů.
Děti rozvíjely všestranné pohybové aktivity na bruslích formou zábavy. Rozvoj sportovních dovedností představuje hodnotu, ze které budou děti čerpat po celý život. Děti své
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získané dovednosti mohou uplatnit v hokejových či krasobruslařských klubech. Dětem se
bruslení velmi líbilo, mnoho se naučily, což mohli posoudit i rodiče, kteří se zúčastnili některých lekcí nebo závěrečného kurzu. V projektu jsme zapojeni od roku 2016 a těšíme se
i na další ročník 2018.
Děkujeme městu Jemnici, které zaplatilo dopravu do Moravských Budějovic a zpět na
všech 10 lekcí. Bez jejich podpory by byl kurz pro děti daleko dražší. Děkujeme rodičům,
kteří své děti vybavili a pomáhali při zajištění organizačních záležitostí.
Bc. Radka Nováková

Služby LPS stomatologické - 1. 2. - 28. 2. 2018
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
3. 2. so

MUDr. Slabá Ivana		

Tovačovského sady 78, M.Budějovice

568 420 728

4. 2. ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

10. 2. so MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

11. 2. ne MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

17. 2. so MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

18. 2. ne MDDr. Vodička Petr		
				

Klinika stomatochirurgie, implantologie a estetické stomatologie s.r.o., Na Potoce 78, Třebíč
568 844 102

24. 2. so MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

25. 2. ne MDDr. Blažek Jan		
				

STRONG DENT s.r.o., Sv. Čecha 840/39
Třebíč				
568 844 002

568 620 248

Pavla Svobodová
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Popelec...
Popeleční středa letos vychází na 14. únor. Pro praktikující katolíky je to den přísného
postu, kterým začíná Postní doba, jako doba přípravy na Velikonoce. Postní čas trvá čtyřicet dnů, vrcholí každoroční obnovou křtu a oslavou vzkříšeného Krista. Jedinou pauzou
od skutků sebezáporu jsou neděle, zvláště ta, kterou slavíme v růžové barvě s označením
Laetare, /Radostná/ a též Slavnost sv. Josefa. Tato se letos přesouvá z 5. neděle postní
/8.3./ a liturgicky slaví o den později, a to v pondělí. Celý postní čas máme využít k obnově
a prohloubení křesťanského života. Máme omezit konzumaci dobrot a sladkostí, snížit hladinu alkoholu v krvi, odlepit se co nejvíce od obrazovek počítačů a mobilů, věnovat více
času duchovní četbě a modlitbě a též více vnímat potřeby našich bližních, počínaje vlastní
rodinou.
Postní doba je také začátkem závěrečné fáze přípravy na křest dospělých. Přijmout do
církve nového člena je vyhrazeno biskupovi místní církve - diecéze. Žádost k udělení křtu
podává farář, který stanovenou přípravu vykonává nejméně po dobu jednoho roku. Její
součástí je pravidelná účast na nedělních bohoslužbách v místě trvalého pobytu. /Církevní
právo však vedle občanské normy uznává tzv. kanonické bydliště. To se často liší od toho,
které je uvedeno v občance. Vzniká tam, kde člověk fakticky bydlí déle jak tři měsíce./
Významnou úlohu má při přípravě katechumena jeho kmotr. Jde o tzv. doprovázení
před i po křtu a je vhodné, když se - dle možností - i on účastní výuky a případně znovu
vysvětluje probranou látku. Kmotrem při křtu nebo biřmování může být jen ten, kdo je
pevně zakotvený v pravdách víry a vede příkladný křesťanský život. Pražský kardinál
Tomášek kdysi prohlásil, že aktivní křesťan se denně modlí, světí neděli účastí na mši svaté
a měsíčně přijímá svátost pokání. Tento náročný požadavek asi nezvládne splnit každý. To
však neznamená, že nemůže vést plnohodnotný - lidsky krásný a pokojný život a být dobrým vzorem i pro své okolí. V matrice je pak veden jako svědek křtu.
V závěru roční přípravy těch, kteří touží po křtu, je jejich setkání s biskupem v brněnské
katedrále sv. Petra a Pavla. Jde o účast všech katechumenů a jejich kmotrů z celé diecéze na
bohoslužbě, která se slaví první postní neděli. Ta v letošním roce 2018 připadá na 18.únor
a začíná mší sv. v 10,30 hod. Liturgie má název: Přijetí katechumenů mezi kandidáty
křtu. Následně pak biskup písemně určí, kdo bude udělovatelem této svátosti a kde se tak
stane. Nejlepším časem pro křest dospělého je Velikonoční vigílie. Tu budeme v letošním
kalendářním roce slavit v jemnickém kostele sv. Stanislava 31. března ve 21,00. / V Budkově v 19,00 / Nově pokřtěný při této liturgii přijímá tzv. Iniciační svátosti: křest, biřmování
a při Eucharistii přijímá pod obojí způsobou Tělo a Krev Kristovu. Přijetí do společenství
věřících v konkrétní farnosti pokračuje v procesu mystagogie. V tomto čase je nově pokřtěný uváděn do aktivní účasti života Kristova mystického Těla - Církve. Má v tomto
exkurzu činnosti církve najít své místo např. zapojením se do charitativních služeb, zpěvem
ve schole či sboru, hrou na varhany či jiné hudební nástroje, pomocí při úklidu a výzdobě
kostela a v pozdějším čase službou lektora či akolyty, popř. katechetskou činností, účastí
ve farní ekonomické či liturgické radě. Pokřtěné v dospělosti nazýváme konvertity, tj. těmi,
kteří zásadně změnili své smýšlení a život tím, že se od modelu světa obrátili k jedinému
Bohu. Tato nová zkušenost je obvykle vede k velkému nasazení a nadšenému prožívání
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objeveného životního stylu. Horlivost konvertitů je však třeba korigovat, aby zůstali nadále
věrni svým stavovským povinnostem. Říkáme, že je třeba chránit je před nimi samotnými.
Jinak hrozí nebezpečí rychlého vyhoření, zklamání či naopak netolerance až fanatismu.
Život křesťana by měl být proniknut duchem vzkříšeného Krista, který říká: „Vezměte na
sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pokoj
pro své duše.“. Mt 11,29
K tomuto znovuzrození nám má pomoci postní doba. Modlitbou, postem a almužnou
se opět identifikujeme se svým Pánem, Vykupitelem a Spasitelem. Východní křesťané tuto
skutečnost vyjadřují pozdravem Christos voskres! /Kristus z mrtvých vstal!/
Svědkem Kristova vzkříšení má být každý křesťan. Mimořádný projev odevzdanosti
Kristu „až na kříž“ má označení martyr. Takovými jsou nazýváni ti, kteří pro víru položili
svůj život. Církev je za takové označuje zvláštním kanonizačním procesem zakončeným
jejich prohlášením za Boží služebníky, blahoslavené nebo svaté.
Velké množství věřících se však takové veřejné pocty - postavení na oltář - v čase pozemského života a nebo po smrti z různých důvodu nedočká. Mezi takto dosud „nedoceněné“ jistě patří budkovský farář P. František Maňoušek nebo náš jemnický sochař Jaroslav
Šlezinger. To nám však nebrání v tom, abychom si jejich památku pravidelně nepřipomínali
a jejich život dávali za vzor všem dospívajícím - zvláště biřmovancům. Stalo se již tradicí,
že oba naše místní hrdiny a svědky víry necháme „promlouvat“ i po jejich smrti.
P. Františka jsme si připomněli na konci adventu a na Jaroslava budeme vzpomínat při
jeho Křížové cestě ve farním kostele o páté postní neděli 5. března v 15,00 hodin.
Postní doba začíná připomínkou pomíjejícnosti všeho stvoření a čas velikonoční
oslavou vítězství života nad smrtí. Liturgické zvolání této proměny opakujeme při každé
mši sv.: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane
Ježíši Kriste.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Batolátko
Dětské písničky a říkadla
Lidové písně a říkadla mají i svůj symbolický význam, vznikly jako součást lidových
zvyků a obyčejů. Z generace na generaci se toto dědictví přenášelo, doplňovalo a obohacovalo. Říkadla a písně zněly kolem dětí od narození každý den. Bohužel v dnešní uspěchané
moderní době se od těchto tradic upouští a často bývají dětské písně a říkadla ponechány na
reprodukci z televize či internetu. Kolik rodičů si dnes zpívá při práci, domácích činnostech,
při péči o dítě, při přebalování, koupání? Kdo si zpívá se svým dítětem denně, kdo uspává
dítě ukolébavkou? A v kolika domácnostech jde hlučná kulisa televize či jiného přehrávače
celý den? Obklopujeme se kulisami hudby, která je navíc mnohdy na hranici hlukových
hygienických norem. Celodenní hluk z médií také přetěžuje nervový systém nejen dětí.
Změnila se kvalita i kvantita času trávená v kruhu rodiny. Říkanky a písničky však ničím
nenahradíme.
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Říkanky rozvíjejí v dětech nejen vnímání rytmu, ale přímo vybízejí ke spojení s pohybem. Pohybové hry v rytmu rozvíjejí v dětech koordinaci celého těla s řečí. Vyčkávání
na dobu, kdy dítě nastoupí do mateřské školky, kde se všechno naučí, je špatně. Písničky
a říkanky je třeba dětem zpívat a povídat již v prenatálním období a pokračovat dále v kojeneckém období. To, co dítě slýchávalo v matčině bříšku, je v postnatálním období nejlepší
uklidňovací prostředek. Pokud maminka dítěti v těhotenství zpívala, v dalším období tento
zpěv dítě dokáže uklidnit. Již od 6. měsíce je vhodné dítě vědomě zapojovat do říkanek
a písniček lehkým pohupováním se s dítětem a tleskáním s jeho ručičkama.
V batolecím věku, když už se dítě samo pohybuje, je dobré mu nechat jeho prostor
a svým příkladem povzbuzovat k tleskání, hýbání se do rytmu a hraní na jednoduché hudební
nástroje v podobě různých chrastidel a bubínků. Zatímco v prvním roce života dítě potřebuje vnímat více melodii a rytmus, ve druhém roce je kladen důraz na rozvíjení slovní zásoby
a je třeba se zaměřit na zkvalitňování řeči. Nejlépe opakováním říkanek, které si dítě postupně osvojuje.
Mgr. Jana Daněčková, sociální pedagog

Terénní práce K-centra Noe ve vašem městě
K-centrum Noe, spadající pod Oblastní charitu Třebíč, je víceúčelové regionální zařízení věnující se problematice drog. Pracujeme převážně s aktivními injekčními uživateli
omamných a psychotropních látek. Primární prací K-centra je především ochrana veřejného
zdraví. Jsou to aktivity směřující ke snížení výskytu infekčních chorob a drogové epidemie ve společnosti. Klientům, kteří drogy nitrožilně užívají, poskytujeme výměnu použitého injekčního materiálu za čistý. Špinavé jehly a stříkačky pak bezpečně likvidujeme.
Tím snižujeme nebezpečí poranění o pohozenou špinavou jehlu. Na terénního pracovníka je
tedy vhodné se obrátit i v případě nálezu pohozené použité injekční jehly. Také provádíme
u klientů testování na infekční nemoci (žloutenky, HIV, syfilis), poskytujeme poradenství
a informace z oblasti zdravotní a sociální.
Klienty vedeme k reflexi a snažíme
se je motivovat ke změně. Poskytujeme jim informace o možnostech léčby
závislostí. Dále nabízíme poradenství
i osobám blízkým uživatelům drog.
Služby K-centra Noe jsou anonymní
a bezplatné. Telefon na terénního pracovníka pro tuto lokalitu je 776 158 489.
Naše zařízení najdete v Třebíči na ulici
Hybešova č. 10, tel. 568 840 688.
Kontaktovat nás můžete také na e-mailové adrese noe@trebic.charita.cz
nebo prostřednictvím facebooku.
Bc. Jaroslava Dohnalová, DiS., terénní
sociální pracovník K-centra Noe
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Čistá Vysočina
Tradiční jarní úklid přírody se na Vysočině uskuteční i v roce 2018. Osvětová akce Čistá
Vysočina, do které se zapojují tisíce dobrovolníků, se bude v rámci kampaně Den Země
realizovat už po desáté.
Sběr odpadků probíhá na Vysočině především v okolí silnic a na veřejných prostranstvích v obcích a městech. V letech 2016 a 2017 se do akce aktivně zapojilo přes 22,2
tisíc účastníků, kteří sebrali 104, respektive 82 tun odpadků. Čistá Vysočina je realizována
v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.
„V minulém ročníku dobrovolníci uklidili okolí celkem 2 849 kilometrů silnic a přírodě
ulehčili od 82 tun odpadků. Od roku 2009 se do projektu přihlásilo více než 156 tisíc
dobrovolníků, kterým se podařilo přírodu postupně vyčistit od více než 720 tun odpadu.
Akce tentokrát bude symbolicky ukončena v neděli 22. dubna, tedy na Den Země. Děkujeme
všem, kdo se k nám připojí a pomohou ke zkrášlení prostředí, ve kterém společně žijeme,“
uvedl Martin Hyský, politik projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21.
HARMONOGRAM AKCE:










Přihlášení probíhá od 1. ledna do 28. února 2018 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.
Dne 28. února bude přihlašování uzavřeno. Zájemce vyplní krátký dotazník, tím pomůže zajistit dobrou organizaci celé akce.
Úklid bude probíhat v termínu 9. dubna - 22. dubna 2017.
Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky (průhledné na plasty a černé
na ostatní komunální odpad).
Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací.
Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obec zajistí zdarma Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny.
V případě úklidu přímo v obcích a městech budou poskytnuty pouze pytle a účastníci
si musí zajistit odvoz odpadků s firmou, která v místě provádí svoz odpadu.
Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem.
Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!

Více informací:
Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, tel: 564 602 562, mobil: 724 650 149,
e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz
Petr Holý, odbor regionálního rozvoje, tel.: 564 602 538, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz
Zdroj www.kr-vysocina.cz
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Jaká sonda?
Jistě jste si všimli, že ta část Jemnických listů, kde občas najdete můj článek, se nazývá „sonda.“ Je to tak už dlouhá léta. Nedalo mi to a začal jsem pátrat, co tento název
o uvedených článcích říká. Výsledek pátrání mě překvapil. Dozvěděl jsem se, sonda je
měřič neboli čidlo.
To se někam strká, aby tam nabralo vzorky nebo změřilo důležité hodnoty, například
hustotu, teplotu, složení a podobně. Sondou by se dala třeba v rybníku zjistit hloubka
a složení bahna (teď doufám, že se mne v příštím čísle někdo nezeptá: pane Růžičko,
koho jste myslel tím bahnem?) Dodávám, že sonda může být taky průzkum veřejného
mínění neboli anketa, pomocí které se zadavatel snaží získat informace o tom, co si lidi
myslí.
Pokud vím, při průzkumu mínění se respondentům, to jest občanům, klade konkrétní otázka ( například: Přejete si, aby byly na hřbitově (ve vaší ulici) skáceny lípy?) a
buď se jim nabídnou tři možné odpovědi (například: Ano - Ne - Nevím) nebo se jim dá
možnost, aby podrobněji popsali svůj vlastní názor či návrh. V sondě Jemnických listů
však bohužel nic takového není.
Konkrétní otázky tu chybějí, nikdo se na nic neptá. Redakce čeká, co lidi pošlou,
a pak to podle vlastního uvážení buď otiskne, nebo neotiskne. Navíc se zdá, že zadavatel (v našem případě rada města) zřejmě nemá na občany žádný dotaz nebo se snad
o jejich názory nezajímá. Ty dva tři články, co se zde náhodou objeví, jsou sondou jen
podle jména. Bude asi na čase vzít ten název vážně nebo ho změnit.
Zajímavých příležitostí existuje řada. Lidi by se k nim rádi vyjádřili, pokud by se
někdo obtěžoval formulovat otázku a požádal je o odpověď. Napadají mě různé příklady: Jste pro to, aby se umísťovaly kolotoče na náměstí u kostela? Pokládáte za vhodné,
aby v radě města nezasedala žádná žena? Jaký máte návrh na využití chátrajícího stadionu?
Co by město mohlo občas uspořádat pro staré a osamělé občany? Vyhovuje vám
dopravní situace na Velké bráně? Kdyby se nějaká z takových otázek objevila v Jemnických listech, mohly by být v dalším čísle uveřejněny přijaté odpovědi. Vzniklo by
něco jako nezávazné místní referendum o možných projektech do budoucnosti. Jsem
přesvědčen, že by to zvýšilo zájem obyvatel o město, v němž žijí.
Samozřejmě namítnete, že tuto funkci stejně plní komunální volby. Tam jde ale o
personální složení zastupitelstva, nikoli o konkrétní problémy. Občas se bez znalosti
tvrdí, že občané svou neúčastí na volbách vyjadřují nespokojenost s tím, co je. Navrhuji změnu perspektivy. Ať platí, že ten, kdo nehlasuje (kdo se nedostaví k urnám), s
dosavadním výkonem zvolených zástupců souhlasí a přeje si jeho pokračování. To by
byla motivace pro větší účast na volbách, protože ti, kdo si opravdu přejí změnu, by se
museli obtěžovat přijít.
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Naopak ti spokojení by mohli zůstat doma, protože neodevzdané hlasy by se započítaly (snížené o nějaký koeficient) v prospěch stávajícího vedení. Kdyby se tato
koncepce zavedla už letos, byl by to, podle mého názoru, dobrý recept, jak našim představitelům zajistit další funkční období. Jinak bych si tím moc jistý nebyl.
Milan Růžička

(Bez nadpisu)
Vážení spoluobčané,
po delším odmlčení se zmíním o neutěšené situaci v zajištění základních služeb pro občany, a to jak v Jemnici, tak v celé republice. V příštím roce uplyne 30 let od politické
i hospodářské změny v naší společnosti. Co se změnilo a jak je kdo spokojen? Jiný
názor mají lidé mladí, kteří nezažili minulou dobu, jiný střední generace a jiný lidé starší a staří, osamocení a žijící zvláště na vesnici. Není jistě pochyb o tom, že se zvýšila
životní úroveň, je nadbytek zboží v obchodech, všichni mohou jezdit, kam chtějí po
celém světě, děti mohou na zkušenou do zahraničí. Zvýšil se průměrný věk dožití atd.
Nebudu mluvit o tom, že na to všechno musí lidé mít, pokud toho chtějí využít. Mnoho
lidí, pokud nemá, tak si půjčuje, zadlužuje se a důsledky toho všichni známe –nebudu
rozebírat. Něco z toho je jistě dobré, ale zdaleka ne vše.
Je však třeba vidět i druhou stránku mince. Začíná se projevovat kritický nedostatek
základních životních potřeb. Budu mluvit jen o některých, které považuji za hlavní a
které se všech přímo dotýkají: služby zdravotnické a řemeslnické. Ve zdravotnických
službách v Jemnici i v celé naší společnosti chybí např. zubní a praktičtí lékaři. Povolání zubního lékaře je fyzicky mimořádně náročné. Já osobně tvrdím, že dělat zubaře
je tvrdé řemeslo.
Za chvíli budou v Jemnici chybět možná i obvodní lékaři a lékaři pro děti. Zvláště
tato oblast by měla evidentně zajímat vedení města, které by mělo dělat v předstihu
potřebná opatření, aby k nedostatku těchto profesí nedošlo. Jsem přesvědčen, že nestačí
pouze uveřejnění inzerátu, že to chce mnohem více. Například sledovat, kdo vhodný
z Jemnice a okolí studuje na lékařských školách, zajímat se o ně, nabízet vhodné podmínky k následnému zaměstnání ve městě. Někdo mi namítne, že tato situace je všude.
Není to pravda, znám města, která to v předstihu řeší a přináší jím to kladné výsledky.
Kritický začíná být nedostatek řemeslníků. Mám na mysli elektrikáře, truhláře,
zámečníky, instalatéry atd. Zvláště to pociťují spoluobčané na vesnicích. V době mé
činnosti na radnici jsem vždy prosazoval, že město Jemnice musí zajišťovat veškeré
služby pro celý region, a to ve všech směrech /výstavba bytů, domů s pečovatelskou
službou, zdravotnictví atd./ Město to musí zajišťovat proto, že chce být centrem regionu, a proto musí pro občany něco dělat. Já vím, ti lidé, kterých se můj článek nějak
osobně dotkne, budou říkat, že taková situace je v celé naší republice. Útok je vždy
nejlepší obranou.
Další negativní stránkou mince jsou veřejné sdělovací prostředky. Osobně se přiznám, že se na televizi dívám pouze výjimečně a noviny nečtu vůbec. Pokud cítím
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potřebu, tak si novinové články přečtu na internetu. Ve zprávách ČT 24 se omílá stále
to samé. Na jednotlivých programech se stále opakují stejné pořady /myslím filmy staré
i nové/.
Ve zprávách jsou denně slyšet samá negativa - válčení, rozkrádání státního majetku, přísun migrantů, hádání politiků našich i světových atd. Problémy s personálním
zajištěním ve zdravotnictví a dalších službách se jenom konstatují a nikdo neřekne,
kdo tuto situaci zavinil a jak se bude postupovat dál, jak se to bude řešit, aby došlo ke
zlepšení. Za celé období téměř 30 let se pouze stále jenom povídá, každá vláda stanoví
novou koncepci a dále se plýtvá veřejnými prostředky a co se změní? Obrázek ať si
udělá každý sám.
Ing. Antonín Finda

Víte, že …
Chodíte Jemnicí a máte otevřené oči? Mnohé věci vás překvapí, vše kolem se mění!
Snad vás cesty zavedou do míst, která jsou trochu opomíjená, auty přístupná, ale je daleko
lepší jít pěšky. Stačí zajít Malou brankou pod školu! Po řadu let záplatovaná asfaltová cesta
je nyní mezi branami upravená, dlážděná. Cesta zakryla složitě budované inženýrské sítě,
kanalizace, vodovodní potrubí, elektrika, plyn byly uloženy pod dlažbu, nejsou vidět. Vše
bylo děláno ručně. Jemnice získala i krásnou vyhlídku na Podolí, Bažantnici, Smrček, Vlažinku. Stačí se zastavit. Odměnou bude krásný pohled k západu. Jedna z nejstarších částí
Jemnice dostala novou tvář. Dokončení drobných úprav je otázkou času.
Sejděte cestou na Horní valy. Je zde krásná asfaltová cesta a pod ní opět všechny inženýrské sítě s připojením k jednotlivým domům, nejsou opět vidět, ale jsou hotové. Práce
řadu let odkládaná. Stavbu provázela jistě řada potíží s financemi, dodavateli apod. Chci
proto poděkovat všem, kteří dokázali celou stavbu realizovat.
Nezapomeňte se podívat na Dolní valy na dům čp. 507. Měl v minulosti řadu majitelů,
např. Leška, Vavříčková, Selař, Maštalíř, Kaprál. Dům zakoupil pan Farkaš s manželkou.
Podle fotografie na zadní straně JL můžete vidět, že za pouhé tři měsíce dokázali dům
změnit k nepoznání. Stal se ozdobou Dolních valů. Přeji jim proto, aby se jim zde dobře
bydlelo, užívali dům ke spokojenosti co nejdéle. Jsou příkladem toho, že když se chce, tak
to jde. Děkuji.
Cesta pokračuje dále. Ozývají se hlasy kácení v památkově chráněné aleji. Byly pokáceny dva stromy. Jejich stav byl špatný. Bohužel, protože jsou zde uloženy inženýrské
sítě, další výsadba není možná. Uvažuje se do budoucna o vysázení nové aleje ve svahu
pod cestou, tím by byla zachována zeleň v těchto místech. A tak se nebude jen kácet, ale
i sázet!
Vladimír Hrbek
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Tříkrálová sbírka v Jemnici a Mladoňovicích.
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Kamenná panna je po staletí symbolem
bývalého královského města Jemnice
Sliby se mají plnit nejen o Vánocích, a proto si dovoluji splnit ten svůj z minulých Jemnických listů. Předešlý měsíc jsem Vás informoval o tom, že máme k dispozici historický
průzkum našeho významného symbolu. Kdo se ale těšil, že zjistíme, koho Kamenná panna
představuje či alespoň, zda jde o muže, či ženu, bude asi zklamán. Na druhou stranu autor
průzkumu odpověděl právě na tuto otázku tak krásně, že se s Vámi musím o závěry podělit
v dalším článku. Viz Muž, anebo žena?
Kamenná panna je po staletí symbolem bývalého královského města Jemnice. Jedná se
o středověkou žulovou plastiku postavy o rozměrech 87x37x24 cm v řasnatém oděvu.
V roce 1801 se zřítila část jemnických parkánových hradeb. A právě zde se v novodobých dějinách objevila Kamenná panna poprvé. Od té doby s menšími přestávkami
zdobila jemnické hradby na těch nejkrásnějších vstupech do centra města (dnešní úsek
Malé branky). Posledních padesát let (od roku 1968) strávila v horní bráně výše zmíněné
lokality (viz foto). Zde však musela čelit nepříznivým klimatickým podmínkám, a tak vedení města Jemnice rozhodlo o jejím restaurování a výrobě kopie. Místo originálu je tedy
v hradebním opevnění od listopadu roku 2017 osazena kopie Kamenné panny a originál
čeká na své místo v jemnickém muzeu, kde bude tvořit zlatý hřeb části o bohaté historii
města Jemnice.
Pod kopií žulového reliéfu se skrývá nerezová časová schránka, do které děti z jemnické základní školy vložily své vzkazy pro budoucnost a drobné dobové artefakty.
Za více jak 200 let je Kamenná panna opředena celou řadou dohadů o svém původu.
Město Jemnice vydalo knihu sesbíraných pověstí z Jemnicka, která se též nazývá „Kamenná panna“. Lidoví vypravěči či historici se například domnívají, že jde o: 1/ zakladatelku města Jemnice – pannu Jemnou, 2/ pohanskou bohyni, 3/ královnu Svatavu
– zakladatelku rotundy v jemnickém Podolí, 4/ královskou dceru Anežku, 5/ královnu
Konstancii, 6/ náhrobní reliéf, 7/ Ježíše Krista. Dokonce vyvstává základní otázka, zda
jde o ženu, či muže.
Aby byla poodhalena rouška tajemství jemnického symbolu, nechalo město Jemnice vypracovat uměleckohistorický průzkum panem PhDr. Romanem Lavičkou, Ph.D.
S určitostí lze říci, že materiál, ze kterého soška pochází, je žula z nedalekého Mrákotína.
Též datace vytvoření se zdá novodobější, než se původně uvažovalo (z pozdně románského se dostáváme do období kolem roku 1500). Autor průzkumu rovněž vyvrátil některé
z výše uvedených domněnek.
Dokonce nelze ani říci, zda jde skutečně o ženu. Naše Kamenná panna je nejvzácnější
tím, že více jak dvě stě let je součástí města Jemnice a za poměrně krátký časový úsek
dala podnět k rozvoji lidové slovesnosti, pověstí a posléze i vědeckému bádání nejen
o díle samém, ale i o předpokládaných souvislostech.
Ing. Petr Novotný,
místostarosta města Jemnice
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Muž, anebo žena?
V poslední době se objevila zdánlivě překvapivá teorie, že Kamenná panna je vlastně
zobrazení muže. Žádný ze zjištěných znaků (šaty, vlasy, obličej) však neumožňuje tuto
otázku korektně, spolehlivě a nesporně vyřešit. Nabízí se zde však jiná zásadní otázka, je
skutečně tak důležité, zda reliéf zobrazuje muže, nebo ženu? V dané situaci a v tomto případě z mnoha důvodů - poškození a schematické zpracování figury, neexistence písemných
pramenů a neznalost místa původního určení - nelze odpovědět na základní a zcela oprávněné otázky - kdy, kdo a proč?
I přes pokrok vědy, nové technologie a postup poznání si musíme připustit, že některé trhliny a propasti v lidské paměti, respektive historii již nedokážeme překlenout, natož zacelit. Reliéf byl nalezen na samém počátku 19. století náhodou, bez „rodného listu“
a prakticky bez minulosti. Nejdříve jednotlivci a nakonec celá společnost, respektive město,
přijalo tento artefakt za svůj jako Kamennou pannu, symbol historie a významu města.
Její nález a pak samotná existence daly podnět k rozvoji lidové slovesnosti, pověstí
a posléze i vědeckému bádání nejen o díle samém, ale i o předpokládaných souvislostech.
Ponechme soše její tajemství, které není a zřejmě nikdy nebude v našich silách uspokojivě
rozluštit. Uvědomme si, že prostý kus kamene se stává plnohodnotným dílem lidských rukou nejen díky jeho opracování, ale i díky duchovnímu obsahu, účelu a smyslu, který mu
společnost přisoudí.
Jestliže naši praprapředci z nějakého důvodu tento původní smysl díla zapomněli, tak
naši předci ho znovu vytvořili a naší milou povinností je o něj pečovat a rozvíjet ho.
Generace přicházejí a odcházejí, ale Kamenná panna si navždy uchová svůj lehký
a poněkud tajemný úsměv snad proto, že je muž?
PhDr. Roman Lavička, Ph.D.,
České Budějovice 2017
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Zapomenutí sousedé - 2. část
Měšťané - rod Filkuků
Rod Filkuků, jak bylo uvedeno výše, patří v Jemnici k těm nejstarším. První z nich
se údajně do města přistěhovali v roce 1554. O sto let později jsou jeho členové již významnými měšťany.
Např. Václav Filkuka a Jan Filkuka stáli v čele města jako jeho primátoři; Václav
v roce 1672 a 1677, Jan v roce 1683. U Filkuků, stejně jako v jiných rodinách se v té době
rodilo více dětí. Živnost by všechny neuživila, a tak někteří mužští potomci vystudovali
a stali se kněžími, vrchnostenskými úředníky, lékárníky apod.
Z této jemnické měšťanské rodiny vzešla řada duchovních, kteří působili v okolí Dačic. Většinou se na toto povolání připravovali a kněžské svěcení získali v klášteře Kostelní Vydří. Jiří Filkuka spravoval farnost ve Staré Říši (1705 - 1715). Václav Filkuka se
v roce 1712 stal prvním farářem obnovené farnosti ve Volfířově a za svou misijní činnost
se v roce 1723 dočkal odměny a stal se děkanem v Dačicích.
V období 1749 až 1771 byl farářem v Cizkrajově Jan Filkuka. Matyáš Filkuka působil
v Kostelním Vydří (1754 - 1788), kde další člen této rodiny, Vít Filip Filkuka, v období
1794 až 1817 byl představeným tamního kláštera.
Nejznámější z nich byl právě posledně jmenovaný Vít Filip. Bylo tomu tak proto,
že jako malý chlapec byl díky zázraku zachráněn před utopením v rybníce zámeckého
parku v Dačicích. V barokní knize zázraků poutního místa Kostelní Vydří je tato událost
zaznamenána následovně:
„V srpnu roku 1764 přišel Filip Jakub Filkuka, sedmiletý chlapec z Jemnice, k dačickému rybníku zvanému Zámecký a chtěl si utrhnout z hráze květiny plovoucí na vodě.
Když šlápl na vratký kluzký kámen, zřítil se nenadále do vody a klesal ke dnu rybníka. Ale
vzýval Ježíšovo a Mariino jméno a v ten okamžik byl z božské moci jakoby pozdvižen rukou. Dříve, než mu ženy máchající ve vodě prádlo přiběhly na pomoc, shledal, že je zdráv
na hrázi. A pamatujíce na dobrodiní, jehož se mu dostalo s pomocí Boží Matky, odevzdal
se, nehodný toho, do jejích služeb“.
V rodě Filkuků se věřilo, že se zázrak skutečně stal. Pak ale vše upadlo v zapomnění.
Dnes, kdy lidé v zázraky nevěří, někteří říkají, že zápis do knihy provedl Vítův příbuzný,
aby mu otevřel cestu k získání vyšší církevní hodnosti. Je na čtenáři, jaký názor si sám
učiní.
V této době ani dcery z této měšťanské rodiny neměly nouzi o movité nápadníky.
Např. Josefa (1783 - 1819) se provdala za majitele Louckého mlýna na Dyji po Starým
Hobzím Johana Seidla a její jmenovkyně Josefa (1812 - 1892) byla manželkou sekretáře
okresního soudu Antonína Jindřicha Voříkovského z Kundratic.
František Kačenka
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Kulturní přehled
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

16. - 18. 2.2018 Tatarákový víkend
- v nabídce bude hovězí, vegetariánský a lososový tatarák
- restaurace U Svatého Víta
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

23. 2. 2018
16.30 hodin

Beseda o Austrálii s manžely Márovými
- Městská knihovna Jemnice
- pořadatel město Jemnice

24. 2. 2018

12. ročník turnaje v mariáši
- restaurace Kuželna
- pořadatel SDH Jemnice
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3. 3. 2018
		
		

Jízda výletního vlaku SVDJZM – Vlak k MDŽ
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

9. 3. 2018
19.00 hodin

		

POLIB TETIČKU aneb Nikdo není bez chyby
- divadelní představení
- hrají: Jan Čenský, Miroslava Pleštilová, Pavel Nový nebo Karel Vlček,
Eliška Jansová nebo Hana - Marie Maroušková
- kino Jemnice, předprodej vstupenek od 5. 2. 2018 v TIC Jemnice nebo
na www.vstupeny.jemnice.cz za cenu 250,- Kč
- pořadatel město Jemnice

10. 3. 2018
14.00 hodin

Dětský maškarní karneval
- KD v Jemnici

10. 3. 2018
20.00 hodin

Taneční zábava - Spektrum
- KD v Jemnici

10. 3. 2018
17.00 hodin
		
		

Oslava MDŽ
- hraje Duo mix
- restaurace U Víta
- pořadatel MO KSČM Jemnice

18. - 23. 3. 2018
		
		
		

Velikonoční výstava
- vestibul KD Jemnice
- Po - Pá 9.00 - 16.00, Ne 9.00 - 14.00
- pořadatel město Jemnice a STP Jemnice

21. 3. 2018
16.00 hodin

Beseda s Mgr. Hanou Houzarovou
- téma: rostliny pro zdraví a krásu
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

22. 3. 2018
16.00 hodin
		

Výtvarné dílničky pro děti
- vestibul KD
- pořadatel město Jemnice
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Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
každoročně zveme do knihovny cestovatele, jejichž prostřednictvím navštívíme vzdálené
země a zajímavé oblasti. Stejně tak to bude i v pátek 23. února v 16:30 hodin, kdy vás
zveme na setkání s manžely Márovými (www.jirkamara.cz), obdivuhodnými a zapálenými cestovateli, kteří v důsledku vážné životní situace procestovali 6 kontinentů. Pro
naši knihovnu je připravena beseda o Austrálii, krásném kontinentu s nejmenší rozlohou
a zároveň nejmenší průměrnou nadmořskou výškou.
Z nových knih:
Fischerová Daniela – Želvou proti zdi: povídky, vyprávějící o lidských vztazích,
o náhodě, o lásce nešťastné i šťastné, o té první i o té poslední.
Kavanová Rosemary – Cena svobody (život Angličanky v Praze): autobiografie manželky důstojníka čs. armády a poválečného diplomata, odsouzeného v procesu
s R. Slánským. Zajímavý a objektivní pohled na poválečný vývoj ČSR od konce války
až do 70. let.
Hnízdil Jan – Příběhy obyčejného uzdravení: nemoc je informace o tom, že člověk
ve svém životě dělá nějakou chybu. Kniha lékaře Jana Hnízdila je složena z příběhů lidí,
kteří byli ochotní naslouchat, vzali svůj rozum do vlastní hrsti a uzdravili se.
Mornštajnová Alena – Hana: může si člověk odpustit, pokud způsobil utrpení svým
blízkým? I když je nevinen a stal se jen bezmocným nástrojem osudu? Příběh, který
vychází ze skutečných událostí.
Lagercrantz David – Muž, který hledal svůj stín: páté volné pokračování severského
bestselleru Milénium, ve kterém opět spojí své schopnosti investigativní novinář Mikael
Blomkvist a sociopatická hackerka Lisbeth Salanderová.
Připravujeme:
23. 2. 2018 - Beseda o Austrálii s manžely Márovými
únor, březen - besedy pro MŠ a ZŠ Jemnice
23. 3. 2018 - Noc s Andersenem
pracovnice knihovny

Masopustní průvod oživí centrum Jemnice
Stejně jako například vánoční setkání či čarodějnice slaví jemnický masopust už 8 let.
Průvod masek s muzikanty vyrazí v sobotu 10. února 2018 ve 14:00 hodin z areálu
zámku a Husovou ulicí projde na náměstí Svobody. Odtud pak ulicí Zámeckou a Havlíčkovým náměstím protančí masky až k bistru Sluníčko. Okolo 16:00 hodiny pak všichni
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společně pohřbíme basu (dočkáte se i kritického smutečního projevu) a vyhodnotíme
soutěž o nejkrásnější dětskou masku. Na všechny pak čeká teplý čaj a sladká drobnost
pro každého malého účastníka.
Rád bych poprosil všechny, kteří chtějí uvítat průvod i u sebe doma, pak neváhejte
otevřít dveře či okno a podarovat masky drobným pohoštěním, až již v tekutém či pevném
stavu. Odměnou Vám bude taneček s některým členem průvodu.
Zároveň bych moc rád poděkoval všem, kteří každoročně průvod u sebe uvítají, ať už
jde o soukromé osoby či restauratéry. Díky.
Jemnický masopust pro Vás pořádá spolek Mladí za rozvoj Jemnice ve spolupráci se
Sdružením tělesně postižených, místní organizace Jemnice.
Ing. Petr Novotný,
místostarosta města Jemnice

Poděkování dobrovolníkům a dárcům
V sobotu 6. 1. se osm desítek malých i větších dobrovolníků zapojilo v Jemnici do
Tříkrálové sbírky, kterou už více jak 18 let pořádá Oblastní charita Třebíč.
Velice si vážím a děkuji všem, kteří se na několik hodin vzdali pohodlí, klidu i odpočinku a věnovali svůj čas dobré věci. Děkuji za ochotu, se kterou jste zvonili a klepali,
zpívali a koledovali a nesli do rodin tříkrálové poselství, nachodili mnoho kilometrů a vše
s láskou v srdci, a navzdory sychravému počasí, i s úsměvem na rtech.
Nepovažuji podobné skutky za samozřejmost a této dobrovolnické aktivity si velmi
vážím. Každý rok je dopředu určen cíl, na co bude výtěžek sbírky využit. Letos je záměrem Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Třebíč pomoc Domácímu hospici sv. Zdislavy,
Centru služeb pro podporu duševního zdraví, materiální či finanční pomoc lidem, kteří se
dostali do situace, která vyžaduje mimořádné a rychlé řešení.
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Každá koruna, kterou jste přispěli, ale i každičký krok a koleda dobrovolníka tak
usnadní a zmírní utrpení. Byť jednotlivec nemůže udělat takřka nic, takto jste - vy všichni, kteří jste přispěli - udělali krásnou věc. Darovali jste kousek lásky, pochopení, lidského souznění a naděje. Jménem pracovníků třebíčské charity vám děkuji a přeji Boží
požehnání, zdraví a pokojné dny.
Koledníci: Tomáš Feldbabel, Štěpán Navara, Tomáš Buliček, Henrik Jan Pokorný,
Emma Marie Pokorná, Sára Pokorná, Iveta Blánová, Natálie Pokorná, Helena Horváthová, Dáša Kasárníková, Ema Kabelková, Jana Feldbabelová, Tereza Bauerová, Tereza
Prokešová, Tomáš Prokeš, Andrea Hanáková, Hana Tesařová, Marek Tesař, Lukáš Tesař,
Marie Tesařová, Dominik Štrobl, David Novák, Tereza Křenková, Barbora Křenková, Lucie Kinclová, Kateřina Jelínková, Míša Chochlač, Ondřej Čermák, Antonín Podhrázský,
Standa Čurda, Veronika Nečadová, Markéta Nečadová, Vojtěch Nečada, Ondřej Stehlík,
Jana Nápravníková, Aneta Nápravníková, František Nápravník, Ema Nekulová, Anna
Nekulová, Laura Mukumbu, Petra Králíková, Vít Králík, Nikolas Kříž, Prokop Klimeš,
Elisabeth Klimešová, Adam Daňhel, Patrik Daňhel, Eliška Krulová, Veronika Baštářová,
Jakub Šíma, Martin Baštář, Tadeáš Máca, Nikola Jeroušková, Gábina Šimáčková, Helena Leitkepová, Veronika Tesařová, Karolína Tesařová.
Mgr. Eva Vráblová

Výroční schůze MRS Jemnice
Zveme Vás na výroční schůzi MRS Jemnice dne 25.2.2018 v 9:00 v restauraci v Podolí.
V průběhu schůze bude možnost zakoupit si členskou známku na rok 2018. Jednou
z povinností člena je dle „stanov MRS, o.s.“ ,§6 odst. 5), pís. g) platit členské příspěvky,
a to do konce února běžného roku. Při převzetí členské známky předloží člen ke kontrole
členskou legitimaci.
Bližší informace na www.mrs.jemnice.cz.
Všem čtenářům přejeme vše nejlepší a úspěšný vstup do nového roku 2018.
Tymkiv Jiří, MRS, z. s. ps Jemnice

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Plesová sezona nastala,
kdejaká rodina
na ples se vydala.
A když tóny hudby zazní,
na parket prosím,
dámy, páni.
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Jen stará babička
doma sní,
jak mladá tančila
polky a valčík.
A tak už to
v životě bývá,
že jen ta vzpomínka
na mládí – zůstává.
Marie Čurdová

Ach, ta zima
Píši Vám v lednu,
i letos skončí zima s ostudou,
když i v noci je teplota nad nulou?
Mrazy budou zase až na jaře?
To ale nepotěší žádného sadaře.
Kdepak je zima pana Lady,
kdy nás zábly uši, nos,
za nehty a všady?
Kam by oko dohlédlo bílý sníh,
děti by jezdily na bobech,
my jezdily na saních.
Obléci rukavice, kulicha,
honem se na led utíká,
pěkná červeň na líčku,
zuby drkotají trošičku.
Doma se každý zahřeje
a druhý den znova a vesele.
Tak ať se drobotina vydovádí,
jednou budou vzpomínat
na své dětství a mládí.
Marie Prknová, členka klubu ZTP
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Blahopřání
Dne 10. 2. 2018
oslaví své 70. narozeniny
paní Květoslava Musilová
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví přejí synové
František a Jiří s rodinami

Vzpomínka
Co je smutek a žal, ví jen ten,
kdo ztratil toho, koho měl rád a miloval
Dne 10. 1. 2018 uplynulo 22 smutných let,
co nás ve věku 55 let navždy opustila
naše milovaná maminka, babička,
paní Marie Jobbagyová
a
dne 23. 2. 2018 uplyne 31 smutných let,
co nás ve věku 50 let navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček,
pan Pavel Jobbagy
S láskou vzpomíná dcera Marie s rodinou

Vzpomínka
Kdo jste ji znali, vzpomeňte si s námi
Dne 18. února 2018
uplyne 1 smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
paní Marta Tobolková z Jemnice
S láskou vzpomíná manžel Bohuslav, dcery Renata
a Martina s rodinami
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Vzpomínka
Čas plyne a bolest v srdci zůstává
Dne 25. 2. 2018 uplyne rok od úmrtí
paní Emílie Přibilové z Jemnice
S láskou vzpomíná dcera Jana, dcera Jaroslava
a dcera Vlasta s rodinami

Vzpomínka
Dne 27. února 2018
uplyne 14 let, kdy nás opustil
pan Jiří Kaisler z Jemnice.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Vzpomínka
Dne 27. února 2018
uplyne 18 let, kdy nás navždy opustila
paní Marta Křivanová z Jemnice
Vzpomíná syn Pavel s rodinou
a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 24. ledna 2018 uplynulo 6 let,
kdy nás navždy opustil
náš bratr a strýc
pan Karel Křivan z Jemnice
Vzpomínají rodiny Tomákova a Lukšova

Vzpomínka
Dne 13. února 2018 uplyne 5 let,
kdy nás ve věku 91 let opustila
naše maminka, babička a prababička
paní Marie Třísková z Jemnice
S láskou a úctou vzpomíná rodina
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Výsledky Vánočního turnaje ve volejbale dvojic
Turnaje se zúčastnilo 10 dvojic. Do finálové skupiny postoupily 4 dvojice: Ondřej Kovář, Sára Šestáková, Svítil Radek s Ilonkou Markovou, Martin Hopian s Martinou Chmelíčkovou, David Novák s Ivetou Mocharovou.
1. místo:
Kovář, Šestáková		
2. místo:
Svítil, Marková
3. místo:
Hopian, Chmelíčková
4. místo:
Novák, Mocharová
5. místo:
Tesař, Krajíčková		
6. místo:
Šprincl, Kočová
7. místo:
Kincl, Cébé		
8. místo:
Melzer, Satrapová
9. místo:
Bastlová, Fuchsová
10. místo:
Kočí, Tříletá
Finálová skupina předvedla volejbal na vysoké úrovni. Velice dobrou úroveň předvedly
dvojice na 5. až 7. místě.
Poděkování patří městu Jemnice za poskytnutí financí na odměny a Základní škole
v Jemnici za poskytnutí tělocvičny.
Ivan Chvojka, organizátor turnaje

Devatenáctý ročník novoročního poháru
probíhal v jarním počasí
Oproti minulému ročníku byl rozdíl teplot 30°C! Loni se vyšplhal teploměr na -20 °C,
letos se teplota blížila +10°C. Začátek závodu zahalila mlha se sluníčkem, a tak první střelci
měli problém s orientací na terč. Pěkné počasí a tradičně dobrá nálada na střelnici přilákala na letošní novoroční pohár skoro dvojnásobnou návštěvu oproti loňskému ročníku. Do
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závodu se přihlásilo 38 střelců z celé ČR. Mezi nimi jsou pravidelní účastníci, kteří k nám
jezdí řadu let i přesto, že k nám mají poměrně dlouhou cestu.
Závod provázela pohoda na střelištích a bylo připravené i bohaté pohoštění pro všechny
zúčastněné. O krásném počasí svědčí i to, že střelci trávili čekání na další položky posezením na venkovních lavicích, což je u zimního závodu výjimka.
Soutěž byla vypsána na 45 terčů, 25 na automatickém trapu a 20 na loveckém kole. Po
velmi vyrovnaném závodě a dobrém výkonu zvítězil s 41 zásahy ze 45 možných Jan Bláha
z Rodvínova a odměnou mu byla půlka jatečního prasete. Na druhém místě skončil se 39
zásahy (lepší položka na LK) Vladimír Tomíšek z Valtínova. Třetí místo obsadil s 39 zásahy
(horší položka na LK) Roman Jelínek z Modřic.
Děkujeme střelcům i divákům za věrnost dačické střelnici.
Zveme všechny 5. května 2018 na Dačický víceboj tříčlenných družstev, který je vypsán
na 60 terčů pro každého střelce (20 LB; 20 LK; 20 Z+T). Ceny, tak jak je na dačické střelnici zvykem, budou připraveny pro všechny zúčastněné střelce.
Poděkování patří také všem sponzorům, bez kterých bychom tento závod nemohli uspořádat.
Přeji všem pevné zdraví a úspěšný rok 2018.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

IV. ročník turnaje veteránů nad 40 let
„ŽELEVETERÁN 2018“ v malé kopané
Termín: sobota 6. 1. 2018 		
Místo: hala Želetava
Účastníci: Mor. Budějovice, Jemnicko, Želetava, Rokytnice n/R.
Pořadatel: Pavel Vranka
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VÝSLEDKY ZÁKLADNÍ SKUPINA:
MOR. BUDĚJOVICE - ROKYTNICE
JEMNICE - ŽELETAVA			
ROKYTNICE - ŽELETAVA		
MOR. BUDĚJOVICE - JEMNICE		
JEMNICE - ROKYTNICE		
ŽELETAVA - MOR. BUDĚJOVICE
PLAY – OFF:
SEMI 1		
SEMI 2		
o 3. m. 		
FINÁLE

1 – 4		
2 – 3		
poražení SEMI
vítězové SEMI

1:2
1:0
0:2
2:1
1:4
2:1

ŽELETAVA – JEMNICE		
ROKYTNICE – MB		
ŽELETAVA - ROKYTNICE
JEMNICE - MB 			

2:3
0:4
5:2
2:1

Konečné umístění:
1. JEMNICKO 2. MOR. BUDĚJOVICE 3. ŽELETAVA 4. ROKYTNICE
NEJLEPŠÍ HRÁČ TURNAJE:
Jiří Anděl (Jemnicko)
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ: 		
Miroslav Motal (Mor. Budějovice)
NEJLEPŠÍ STŘELEC: 		
Dušan Kasáček (Želetava)
Aleš Jedlička

Kulturní kalendář
Mladoňovice
3. 2. 2018

Ples SDH - začátek 20.00 hod. - hrají Kalíšci, kulturní dům
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18. 3. 2018
		
29. - 31. 3.

Dětský karneval - hraje Stonožka, od 14.00 hodin, kulturní dům,
pořadatel ČČK Mladoňovice
Vrkání - velikonoční lidová tradice dětí a mládeže

Třebětice
3. 2. 2018
		
10. 2. 2018
11. 2. 2018

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

Uherčice
3. 2. 2018
9. 2. 2018
19. - 23. 3.

Masopust
19. Obecní ples
Jarní prodejní výstava

Vratěnín
24. 2. 2018
		
10. 3. 2018

9. Společenský ples 1. FC Jemnicko, hudba DUO DRING,
začátek ve 20.00 hodin
MDŽ

Třebelovice
10. 2. 2018
		
11. 2. 2018
10. 3. 2018
25. 3. 2018

Sportovní ples - hraje CREDIT,
Kulturní dům Třebelovice od 20.00 hodin
Masopustní průvod
Obecní ples - hraje GENETIC, od 20.00 hodin, kulturní dům
Beseda nad kronikou od 13.30 hodin, kulturní dům

Kostníky
10. 3. 2018

X. kostnický košt slivovice, kulturní dům

Menhartice
10. 2. 2018

Masopust

Radotice
3. 2. 2018
Police
10. 2. 2018
		
11. 2. 2018
18. 2. 2018
28. 3. 2018
Pálovice
11. 3. 2018

10. Fotbalový ples TJ Družstevníku Radotice z.s., hraje Dynamic,
vstupné 80,- Kč, bohatá tombola
Družstevní ples - budova ZD Police,
hrají Kalíšci a Malá muzika, vstupné 80 Kč
Masopust průvod po obci - v 10 hodin, Klub maminek
Dětský karneval - budova ZD Police ve 14 hodin, MŠ a ZŠ Police
Velikonoční výstava u obchodu na návsi - MŠ a ZŠ Police
Dětský maškarní karneval, kulturní dům
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Radotice
Bejvávalo… a co dnes?
Bejvávalo všelijak. To zažíváme podobně jako naši předkové dnes a denně. Tím
nejvlastnějším zážitkem je ráno po probuzení, stav naší mysli a našeho těla dle počtu ke dni
dožitých let. Jsou třicetiletí starci a stařenky a šedesátiletí mladíci a mladice. Již v mládí prý
se buduje základ pro stáří. Nemalou měrou na tom všem se podílí náročnost práce, fyzické
i duševní, obojí mohou člověka poznamenat. Lidé naštěstí postupně dospěli k tomu, že
přemýšlet o své činnosti v zájmu zachování své existence se vyplatí. Ti, co se tak chovali,
přestali tahat své pluhy a zapřahali do nich dobytčata, co dosud běhala po lese. Ti, co to
nepochopili, tahají (obrazně řečeno) pluhy dodnes.
Postupně si lidé podmaňovali vše, co práci usnadnilo a přinášelo užitek. Náš pan řídící
nám říkával, když po nás vyžadoval znalosti, že „myšlení bolí.“ A proto, že jsme nelenili, jsme tam, kde dnes jsme. Vyrostly nám štáby vzdělanců všech druhů činností a řady
kvalifikovaných pracovníků, přichystaných realizovat plány těch vzdělaných. Mým úmyslem je položit rovnítko mezi tato dvě uskupení. Jsou kvalifikovaní pracovníci s úrovní
inženýra a inženýři nedosahující úrovně kvalifikovaného pracovníka. Ne všichni, co na to
mají, touží stát u prkna, ale mnozí upřednostňují tvůrčí činnost. Je však velikou nespravedlností napříč světem pohlížet na tato uskupení rozdílně, k jednomu povýšeně a k druhému
pohrdavě. Znovu se nabízí Werichovo „Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady
udělají moc.“ Tento vývoj zplodil i početnou řadu komunikativních činností usměrňujících
společnost. Aby jim bylo co nejméně rozumět, vkládají do svých projevů slova prostému
člověku nesrozumitelná jen proto, aby představili svoji osobnost před kolegy, i když by se
to dalo říct hezky i česky. Toto ve velké míře převzala i současná politická garnitura, která
tímto jazykem promlouvá k obyčejným slušným lidem, ti pak, aby se nestali terčem posměchu, obávají se zeptat, odchází a přemýšlí, co tím chtěl vlastně řečník říct. Jeden příběh
z kalendáře mladšího jen o osm let, než se datuje vznik první republiky, vypráví, jak se dva
mládí sedláři navraceli domů z vojny. Vedeni nutkáním chopit se opět svého občanského
řemesla, koupili si oba vydělanou kravskou kůži. Jeden z nich přikročil ihned se zápalem
k práci, krájel řemeny, zhotovoval koňské postroje, tvořil školní brašny a také za dobrý plat
tyto věci odbyl. Druhý proti tomu upadl zase v obvyklou mu zahálku, ponechav kůži svému
osudu. Po roce ji prodal a vyzískal ze surové kůže při stoupající drahotě mnohem víc, než co
první v potu tváře a vynaložení všech sil vydělal. V hostinci se pak holedbal velkými slovy
o využití, „konjunktury.“ Pilný sedlář, uslyšev o tom, se svěšenou hlavou přišel k člověku
vzdělanému a očekával vysvětlení, jak je možné, že zahálka se odměňuje a pilnost trestá. Názor na takový stav byl pohoršující, viděný jako „svět postavený na hlavu.“ Příběh
jednoho vysokého státního úředníka první republiky po pádu c.k.mocnářství vypovídá
o spekulativní koupi zásob ocelových trub, které v krátké době za několikanásobnou
cenu státní potřebě přenechal. Dnes se tyto a podobné nástroje používají zcela běžně
na podporu či zamezení ekonomických výkyvů. To, co se nám někdy jeví jako levota,
je ve skutečnosti „ekonomicky zdařilá transakce.“ Takového malého člověka, zprostředkovatele obchodu, dá-li se to tak nazvat, představuje další skutečný příběh. Bylo
to v době protektorátu, když tento člověk projížděl na bicyklu Jemnicí a náhodně se potkal se svým známým. Oba pak po běžném přivítání započali rozhovor, při kterém jeho
známý projevil zájem o zakoupení vykrmené husy za dobrou cenu. Měl v úmyslu tou44 / Jemnické listy / únor 2018

to protektorátní husičkou obdařit svoji bytnou ve Vídni, kam se po dovolené navracel
ke své práci. Rozloučili se a pokračovali dál každý svojí cestou. Jako vždy, když tento
člověk v Jemnici byl, neopomněl navštívit výlohu strojníka Nevrkly, kde se vždy nabízelo nějaké zajímavé zboží, měl totiž k technice vztah. Tentokrát upoutala jeho pozornost kompletní hřídel na cirkulárku, vizuálně i cenově přijatelná. Ani dnes za kliku
u jeho dveří vzít nemůžu, říká si, měl totiž hluboko do kapsy. Nasedá na bicykl a pokračuje
cestou k domovu. Ta ubíhala s větrem v zádech, prakticky bez provozu a umožňovala mu
přemýšlet o všem možném. Došlo i na výhodnou nabídku za tu husu, snažil se rozpomenout, kde by tak asi byla k mání, dospěl již na okraj vesnice, kde bydlel. Zašel do prvního
stavení, kde husy vídal. Když vešel do kuchyně, nevěřil svým očím, hospodyně právě připravovala pěkně kulaťoučkou vykrmenou husu do pekáče. Sebral odvahu a optal se, zda by
ji neprodala a za kolik. Zaváhala, znal nabídku a cenu udal. Hospodyně souhlasně přikývla.
Sdělil jí, že požadované přiveze neprodleně, z transakce byl nadšen a ujížděl nazpět k Jemnici se zabalenou husou. Jeho známý, příjemně překvapen, slovu dostál. Náš člověk, utahán
až k padnutí, byl přesto po dlouhé době snad i šťasten. Splnil si konečně jednu ze svých
tužeb, poněvadž nabídka za protektorátní husu byla skutečně příznivá.
Domů si pak z Jemnice vezl i hřídel na cirkulárku od pana Nevrkly. První zastávkou
k domovu bylo vyrovnání se s věřitelkou, které nakonec i přilepšil, ne mnoho, jen tak, aby
zbytečně nekazil charakter. Jó, tak to tenkrát bejvávalo, že se uzavíraly obchody podáním
ruky, i když v tom nějaká ta kulišárna nakonec byla. Dnes si koupíte u prodejce jablíčka
jako malovaná, abyste se záhy z televizního sdělení dozvěděli, že tento druh k nám dovezený obsahuje několikanásobné množství pesticidů, ohrožujících zdraví. Teď nevíte, máte je
sníst či nechat shnít. Řešení, které se kolem toho koná, připomíná způsob, jakým je zachraňována hromada písku postupně odplavovaná přívalovou vodou. Čeká se, až zmizí zcela,
a není co řešit. Jaká to doba?
Blahopřejeme jubilantům:
Vyletěl Jan
81 roků
Malý Josef
74 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Mladoňovice
Tříkrálová sbírka – poděkování
6. ledna proběhla v Mladoňovicích a Dobré Vodě Tříkrálová sbírka. Letos koledovali:
Kája Bendová, Vendulka Svobodová, Kamila Prášilová, Klárka Prášilová, Julinka Tesařová, Katka Čonková, Nika Nevěčná, Lilka Nevěčná, Tomáš Nekula, Štěpán Nehyba, Max
Chloupek a Matěj Máca. Patří jim dík za kus poctivé práce. Děkujeme všem občanům za
vlídné přijetí, za příspěvek na sbírku a odměny koledníkům.
Z Tříkrálové sbírky 2018 plánuje Oblastní charita Třebíč:
• zrekonstruovat budovu Domácího hospice sv. Zdislavy v ulici G. Sochora a rozšířit
tak zázemí pro terénní službu,
• vybudovat další prostory pro Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu duševního
zdraví Třebíč,
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• pokračovat v projektu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem v tísni ve městech i
obcích okresu Třebíč,
• podpořit fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích,
• podpořit svozovou službu pro klienty terénních služeb.
V době uzávěrky JL nevíme, kolik se vybralo, sčítat se začíná po 16. lednu. Výsledek
vyvěsíme na obvyklých místech.
Jiří Šimka, Mladoňovice
(fotografie Tříkrálové sbírky v regionu najdete na straně 25)

Ohlédnutí za rokem 2017 v Mladoňovicích
Rok 2017 byl pro naši vesnici zvláště významný. Výstavbou nové hasičské zbrojnice
máme postaráno o další dominantu obce. Nová zbrojnice plně zapadla do rázu naší vesnice
jak architektonicky, tak i barvou fasády. Byla postavena firmou Dlabaja s.r.o. v hodnotě
3.200.000 Kč. V této ceně je i hlavni zdivo, okna, přípojky na vodu a kanalizaci pro budoucí
dva byty v půdním prostoru. Jeden byt bude o ploše 94 m2 a druhý 58 m2.
Vlastní zbrojnice má dvě garáže pro vozidla hasičů a sklad o ploše 20 m2. Chloubou
zbrojnice je sušící věž na hadice o výšce 15 m a také bezbariérový přístup do všech místností. Při výstavbě zbrojnice byla rozšířena i stávající (zachovaná) klubovna o 30 m2. Klubovna
je vybavena novým nábytkem a zdobí ji 386 vítězných pohárů ze soutěží.
Zbrojnice byla budována pouze z rozpočtu obce. Je to naše první investiční stavba,
kdy ani přes velké úsilí se nám nepodařilo získat dotaci na stavbu. Náčelník Krajského
záchranného sboru Vysočiny totiž rozhodl, že dotace v letech 2016 a 2017 budou směrovány pouze na nákup techniky a ne na výstavby zbrojnic. Nakonec jediná uplatněná dotace
byla z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši 130.000 Kč. Byla využita na kanalizaci zbrojnice a provedení úprav a vysázení okrasné zeleně. Slavnostní otevření proběhlo
7. května na svátek sv. Floriána za velké účasti občanů a dětí. Po úvodním projevu, zdravici
hostů, vysvěcení, přestřižení pásky, předání klíčů a ocenění budovatelů si všichni účastníci
prohlédli novou zbrojnicí. Zde bylo vystaveno mnoho fotografií ze života obce a z výstavby
zbrojnice. Poté pak následoval koncert dechové hudby Dubňanka. Dalšímu rozvoji naší
vesnice přispěje mj. i schválení nové zástavbové studie pro 25 stavebních parcel. Pro šest
nových parcel byla již vybudována kanalizace, vodovodní přípojky a zpevněná vozovka.
V roce 2017 byly prodány 3 parcely. Z dalších menších akcí: Provedení rekonstrukce sítě
NN k čp. 96 a po hrázi rybníka tamtéž bylo zbudováno nové osvětlení s LED světly. Do
školní kuchyně za pomoci kraje Vysočina bylo nakoupeno moderní vybavení. V akci “Lépe
třídíme odpad” byly zakoupeny další kontejnery, popelnice a papírové tašky na třídění odpadu pro občany. Součástí projektu bylo také vydláždění prostor pro umístnění kontejneru a
popelnic. Díky dotaci ministerstva kultury jsme mohli obměnit počítačové vybavení v naší
knihovně. Pro pořádání přednášek a besed byla pořízena moderní projekční technika. Pro
zlepšení stavu požární nádrže byla nádrž odbahněna a její břehy zpevněny lomovým kamenem. V neposlední řadě byla zásluhou Jana Tesaře opravena Vodní kaple v Dobré Vodě
a provedena její výmalba. Pro akce na rok 2018 bylo zajištěno stavební povolení na polní
cestu CHN1 (kolem remízku) a lesní cestu CDS119 (od brůdku vzhůru lesem).
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Poděkování
OÚ si váží velkých úspěchů našeho soutěžního hasičského družstva mužů, neboť získat prvenství při soutěži 150 nejlepších družstev z České a Slovenské republiky je opravdu historická
událost. Tato neuvěřitelná událost bude popisována v mnoha kronikách. Vzdávám hold Aleši
Daňhelovi, Josefu Abrahámovi, Martinu Bartošovi, Luboši Johnovi, Radku Nehybovi, Pavlu
Urbánkovi a Jakubu Zuzákovi, kteří se o vítězství zasloužili.
V týdnu od 19. do 25. listopadu probíhaly v naší vesnici lidové misie. Této křesťanské události se zúčastňovalo mnoho dětí a občanů. Po slavnostním zakončení misií byl vykonán průvod
kněží a křesťanů k místu umístnění misijního kříže. Kříž v průvodu nesli hasiči, kteří jej po obřadu slavnostně vztyčili. Děkuji Ing. Janě Šimkové a paní Martě Daňhelové za důstojný průběh
misií. Misijní kříž zhotovila a darovala obci firma Truhlářství Karásek. Děkujeme.
V naší obci se od roku 2008 pravidelně staví betlém zásluhou členek ČČK. V letošním roce členky ČČK zakoupily nové betlémské postavy od firmy z Hradce Králové. Postavy jsou vyřezávané z
dubového dřeva v životní velikosti. Betlém je osvícen a občané jej obdivují. Zastupitelstvo obce děkuje ČČK Mladoňovice. OÚ je vděčný občanům za udržování zeleně a úklidu na veřejných prostranstvích. Zvláště děkuji paníAleně Křivánkové za její aktivity při zlepšování životního prostředí nejen
v Dobré Vodě. Velké poděkování patří také panu Miroslavu Křenkovi za desítky hodin, které
věnoval obnově požární nádrže a záchraně ryb v nádrži.
Jan Chloupek, starosta obce

Uzávěrka příštího čísla je 15. února 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
V JL 1/2018 byl špatně uveden autor titulní fotografie. Místo uvedeného Davida
Baštáře měl být uveden Josef Tomášek. Tímto se jim omlouváme.
inzerce
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Obrazový seriál

Jemnice - Dolní valy 507, březen 2016

Stejné místo v červnu 2016
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