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Nečekaný host
Návštěvou poctil mě kdosi,
nechci ho jmenovat.
Na okno klepal a prosil,
právě když chtěl jsem spát.
Ohřej mi vodu na hrnek čaje,
Vypiju, půjdu dál.
Nikdo tu není a tma je.
Proč by ses přátel bál?
Noc jako každá jiná.
Pod svícnem bývá stín.
Nalil jsem pohár vína
a připil jsem si s ním.
Milan Růžička
duben 2018 / Jemnické listy / 3

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
i když teploty v druhé polovině března ukazovaly, že zima se nehodlá jen tak vzdát, konečně
snad přijde jaro a teplé a slunečné dny. Určitě většinu z nás pak lákají k práci na zahrádce,
ke zvelebení okolí našich domovů nebo jen tak k procházkám do přírody.
Konečně bude možné začít s akcemi naplánovanými městem. Popsal jsem je již dříve
a nejblíže začátku realizace je rekonstrukce koupaliště, aby výpadek provozu byl pouze tento
rok. Nyní už by měl být vybrán dodavatel, pokud nedošlo ke zpoždění v důsledku dotazů
možných uchazečů. To v době psaní článku nemohu vědět. Probíhá dokončování projektové
dokumentace na inženýrské sítě v lokalitě Pod Vodojemem, připravuje se výběrové řízení
na revitalizaci zeleně Pod Barandovem, kde město získá 60% dotaci. Podíl města je 2,5 mil.
Kč. Před vypsáním výběrového řízení je zhotovení inženýrských sítí v areálu autoparku. Zde
čekáme ještě na stavební povolení. Podle poslední zprávy bude letos Kraj Vysočina provádět
rekonstrukci vozovky v Podolí od nového mostu na Želetavské ulici až po most přes Želetavku. Bude to rekonstrukce zásadní s kompletní opravou tělesa vozovky, provede se zároveň
oprava vodovodu a části kanalizace a budou nově upravené chodníky a veřejné osvětlení.
V době, kdy čtete tyto řádky, je již patrně po velikonočních svátcích. V letošním roce
byly pro nás zvláště významné. Na naší železniční trati byla zahájena pravidelná osobní doprava. Sice jen o svátcích a víkendech, ale i to má pro město velký význam. Ta pravidelnost
je totiž velmi důležitá. Díky objednávce dopravy, kterou provedl a financuje Kraj Vysočina,
stáhla SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) z prodeje jemnickou trať, kterou v posledním kole nabízela za bezmála 9 mil. Kč. Trať tedy zůstává v majetku státu. Určitě to dává
podstatně větší záruku stabilních investic do údržby i oprav. Nabízí se rovněž větší využití
pro nákladní dopravu. Pro firmy, které mají možnost využít k dopravě svých produktů železnici, je to důležitá informace. Ostatně již nyní je často vidět řadu nákladních vozů používaných k dopravě dřeva. Další alternativou může být do budoucna přeprava hmot firmy
Čech - odpady, jejíž pozemky sousedí přímo s železniční vlečkou.
Pro naše občany a pro návštěvníky Jemnice je nedůležitější to, že vlaky budou jezdit
vždy od Velikonoc do začátku listopadu, a to v počtu 3 páry denně, přes sezónu v červenci
a srpnu se přidá ještě jeden pár výletního vlaku Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, který jistě všichni znáte. Pravidelnou dopravu financovanou krajem zajišťuje
společnost Railway Capitel pana ing. Šatavy, který předložil nejvýhodnější nabídku. I tuto
společnost znáte, protože již v minulých létech jezdila pro město během období prázdnin.
Když se potvrdilo to, co jsem zde popsal a Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo potřebnou částku na zajištění provozu, uzavřelo smlouvu s provozovatelem na prvních 5 let,
a navíc veřejná soutěž na prodej trati byla zrušena, spadl mi ze srdce velký balvan. Promítly
se mi opět ty okamžiky rozhořčení, naděje, pocity marného snažení, ale i optimismu, když
jsme šli na jednání s připravenými kompromisními návrhy, o kterých jsme si mysleli, že by
mohly posunout naši snahu kupředu. Povzbudivé pro mě bylo vidět, že i jemničtí občané,
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posílil zájem o naši železnici. Chci ocenit i ing. Jana Šatavu, bývalého jednatele Jind
místní dráhy, jehož praktické rady a znalost složitého prostředí kolem železnice byly
a nejen ti jsou ochotni veřejně se postavit za snahu o obnovení dopravy na naší železnici
i cenné.
sepsáním petice. Obrovský význam měla snaha o zajištění alespoň nějaké dopravy společně

s nadšenci kolem pana Kouřila, kteří obnově výletního vlaku věnovali spoustu svého času
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prázdninových jízd. To vše bylo pro mě velkou oporou, i když sám jsem byl od začátku
přesvědčen, že připustit konec jemnické trati by bylo obrovskou chybou.

Jízdní řád vlaku Jemnice - Moravské Budějovice
Jede v sobotu, neděli a o svátcích od 30. 3. do 4. 11. 2018
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p - jede jen o letních prázdninách od 30.6.2018 do 2.9.2018
mp - jede mimo letní prázdniny
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Ing. Miloslav Nevěčný, s

Postřehy z radnice
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„fake
news“ listy
(dezinformac

a to ani v žertu s ohledem na apríl.

Bohužel však Jemnické listy nejsou vůči zavádějícím zprávám imunní. Někdy je
zkrátka dobré uvádět věci na pravou míru.
Možná si vzpomínáte, že jste se i prostřednictvím našeho periodika mohli dozvědět, že někdo odcizil boží muka na ulici Tyršova či že snad někdo ukradl vzácné kameny z hradeb na Malé brance. Rozpoutala se též vášnivá diskuze o nejistém osudu obrazu z České spořitelny (Roman Havelka, Kostel sv. Jakuba). Vezměme to tedy
popořádku.
Boží muka v ulici Znojemská byla zrestaurována při příležitosti rekonstrukce dotčené křižovatky. O tom, že se práce restaurátora pana MgA. Zdeňka Kováříka vydařila, se
můžete koneckonců přesvědčit sami. Mimochodem, k našemu velkému překvapení se
objevila spodní zdobná část (květinové vzory), která byla dlouhá desetiletí pod zemí.
Boží muka na „tyršovce“ tak hrdě povyrostla.
V minulých Jemnických listech jste mohli zaznamenat domněnku, že byly zcizeny
kamenné desky na Malé brance. Pod přísným dohledem památkářů byly jednotlivé poškozené desky demontovány a nahrazeny nepoškozenými. Není možné nechat půlky či
kousky poškozených desek na hradbách mimo jiné z důvodu bezpečnosti a kvality provedených prací. Město Jemnice se nezbavilo ani těch poškozených, které jsou uskladněny v areálu Správy majetku města s. r. o. k případnému dalšímu využití.
Co se týká nádherného obrazu Romana Havelky, který zdobil prostředí České spořitelny v Jemnici, nejedná se ani v tomto případě o odcizení, prodej, výměnu či darování.
Máme informace jak z dotčené banky, tak i z Muzea Vysočiny v Třebíči, že byl tento
obraz uložen do depozitu ve zmíněné odborné instituci. Obraz stále vlastní Česká spořitelna, které se jej podařilo zrestaurovat. Muzeum Vysočiny v Třebíči má možnost tento
obraz užívat (například využít pro potřeby výstav apod.).
A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Jen v krátkosti se mohu vrátit k tomu, že
město údajně rekonstruuje vozovky nebo chodníky pouze tam, kde se provádí výkopové práce. Ano, je pravdou, že právě v těchto případech je dobré celoplošné zapravení
vozovky (a ne pouze zapravení rýhy po výkopu) a v návaznosti na rekonstrukci vozovky pak dochází i k obnovení chodníků, včetně obrub.
Ovšem předláždění chodníků například v ulici Znojemská, Tyršova, vybraných částí
centra města apod. provádíme nezávisle na dalších souvisejících pracích. Nechci zmiňovat další stavební akce, jako kupříkladu rekonstrukce cestiček v zámeckém parku,
arboretu vzácných dřevin apod.
Stejně tak mnozí mohou oprávněně pochybovat o tom, že někdo, kdo nesedí v Radě
města Jemnice, se zasloužil o vypovězení či uzavření nájemních smluv. Právě pronájmy
jsou pouze v pravomoci radních.
Vážení a milí spoluobčané, pokud budete mít někdy pochybnosti o informacích,
které se k Vám dostávají a týkají se města Jemnice, neváhejte se obrátit na pracovníky Městského úřadu v Jemnici nebo i na mne prostřednictvím kontaktů: e-mail:
mistostarosta@mesto-jemnice.cz, telefonu 775 394 944 či přímo na osobní schůzce.
Někteří tak činí a mám z toho radost.
Věřím, že v dubnu si s námi bude zahrávat pouze aprílové počasí.
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Ing. Petr Novotný,
místostarosta města Jemnice

Pár informací k investičním akcím v jemnickém Podolí
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Jemnických listů jsem Vám slíbil, že Vás seznámím s definitivními
záměry investičních akcí, které se týkají našeho Podolí.
Jednou z nich je rekonstrukce vozovky v ulici Na Podolí od křižovatky s ulicí Dělnická v délce cca 65 metrů. Účelem této akce je především rekonstrukce opěrné zdi, kde
se město Jemnice bude podílet na obnovení historické studny. Dobrou zprávou jistě je,
že se Krajské správě a údržbě silnic Kraje Vysočina podařilo zajistit zhotovitele i přesto,
že se v prvním kole do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. V nejbližších dnech budou
následovat koordinační schůzky, na kterých budou upřesňovány informace, důležité pro
všechny uživatele dotčených komunikací. V současné době termín stavby neznáme.
Další potěšující informací je, že avizovaná rekonstrukce vozovky Na Podolí (od křižovatky na Slavonice po křižovatku na Želetavu) se taktéž bude provádět v tomto roce.
Zde se město v rámci společného postupu zadavatelů připojí s rekonstrukcí chodníků,
veřejného osvětlení, obrub apod. A aby toho nebylo málo, do akce vstupuje i svazek
vodovodů a kanalizací s rekonstrukcí vodovodu. Opět podrobnější informace, o kterých
Vás budeme neprodleně informovat, zatím nemáme k dispozici (termín započetí a zakončení avizovaných prací). Jako vedení města budeme opět usilovat o bezpodmínečnou koordinaci s dotčenými vlastníky nemovitostí, živností, provozů apod.
Město Jemnice má připraveny finanční prostředky na výstavbu přechodů na křižovatce ulic Na Podolí, 28. října a ulice Červenomlýnská. I tuto realizaci budeme koordinovat s Krajskou správou a údržbou silnic tak, aby se vše realizovalo v rámci jednoho
dopravního omezení s vyvolanými investicemi.
Často se setkáváme s dotazem, zda bude zhotoven přechod k obchodu s potravinami
pana Nevrkly. Nakonec bylo dohodnuto, že přechod nebude realizován. Bylo by tím
v podstatě nemožné u obchodu legálně zaparkovat vzhledem k rozhledovým vzdálenostem.
Velkým tématem je záchrana koupaliště před uzavřením. Víceúčelová vodní nádrž
se začne v letošním roce rekonstruovat. O tom ale více napsal v minulém čísle Jemnických listů pan starosta.
Jménem města Jemnice i Kraje Vysočina bych Vás rád požádal o trpělivost a pochopení v čase jednotlivých realizací.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Plány svazku Vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči
na území města Jemnice
Vzhledem k tomu, že zastupuji město Jemnici ve svazku Vodovodů a kanalizací se
sídlem v Třebíči (VaK), je mou povinností Vás seznámit s plány tohoto uskupení, které
se týkají našeho města. Zde musíme rozlišit plánované investice na letošní rok a plány
investic svazku ve střednědobém horizontu (v nejbližších letech). Co se týká střednědobého plánu, jednotlivé termíny se budou odvíjet od rozhodnutí nového vedení města
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a požadavků Vodovodů a kanalizací. Naše filozofie je s opravami a rekonstrukcemi dlouho
neotálet a realizovat je v rámci jedné či dvou větších akcí.
Plán investic VaK pro rok 2018 zmiňuje zejména rekonstrukci vodovodu Na Podolí
spolu s investiční akcí Kraje Vysočina a města Jemnice. Další větší investicí v této oblasti
bude kompletní výměna kanalizačního potrubí v ulici Větrná v souvislosti s rekonstrukcí
zmíněné části Jemnice. V neposlední řadě a jako vůbec první investicí VaKu bude přepojení
čistírny odpadních vod (ČOV) u Černého mostu (sloužící pro průmyslovou zónu) na hlavní
městskou ČOV. Připravena je oprava vodovodu v ulici Fialova, která bude zcela v režii
provozovatele (Vodárenská akciová společnost a.s.).
Střednědobý plán pak počítá s propojením vodovodů (okruhováním) v části ulice Údolní, vyřešením nevyhovujících napojení vodovodu i kanalizace na Jandově, prodloužením
těchto sítí v rámci výstavby nových parcel v lokalitě Pod Vodojemem. V ulici Slavonická se
před opravou komunikace zrekonstruuje kanalizační potrubí. Kamerové zkoušky ukázaly
nevyhovující (nikoliv havarijní) stav kanalizace v ulicích Penkova, Třešňová a Široká. Též
vše je zapracováno ve střednědobém plánu. Počítá se s prodloužením kanalizační stoky
v ulici Červenomlýnská a v ulici Pod Jandovem. Problémy, které jsou v ulici Pod Tržištěm,
hodláme se svazkem vyřešit kompletní rekonstrukcí kanalizace. V rámci plánované rekonstrukce tzv. Dvořákovy čtvrti se též nevyhneme výměně vodohospodářských sítí.
Jsme si moc dobře vědomi toho, že podobné stavby jsou z pohledu občana velmi neoblíbené. Nejenže je mnohý obtěžován hlukem, prachem, omezením provozu apod., ale značná
investice se pak zahrne hlínou (lapidárně řečeno) bez výrazné změny. Z těchto důvodů pak
město rádo investuje významné prostředky do kompletních úprav povrchů chodníků, silnic,
zeleně apod. Důkazem toho jsou opravené ulice jako například Horní valy, Malá branka,
náměstí Svobody, Znojemská ulice, Lípová a Topolová ul., ulice Na Pořadí, Budějovická (je
vlastnictví Kraje Vysočina a byla provedena pouze úprava jednoho jízdního pruhu), ulice
Dačická, ulice Želetavská, ulice 28. října, část ulice Dolní valy, ulice V Zahrádkách, ulice
Dělnická a další.
Závěrem mého článku bych rád rozptýlil obavy z nedostatku vody s klesající hladinou
Vranovské přehrady. Od Vodárenské akciové společnosti jsme byli ubezpečeni, že ve veřejném vodovodu pro Vaši potřebu bude této životodárné tekutiny dost i pro další roky.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 14. února 2018 (výtah z usnesení, kompletní usnesení naleznete na internetových stránkách města Jemnice, včetně zápisů ze zasedání
Zastupitelstva města Jemnice)
Rada města schválila:
- Odpisový plán pro rok 2018 Mateřské školy v Jemnici, příspěvkové organizace,
se sídlem Palackého 829, 675 31 Jemnice.
- Odpisový plán pro rok 2018 Základní školy v Jemnici, příspěvkové organizace,
se sídlem nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice.
- Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2702/1 kultura ostatní plocha o výměře cca
42 000 m2 v k.ú. Jemnice za cenu 5 000 Kč/rok.
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Výpůjčku pozemku p.č. 2059/1 v k.ú. Jemnice na den 21. 7. 2018 za účelem konání akce VIVAT KRÁL Spolku historického šermu Lucemburk, IČ 26986671,
Tyršova 592, 675 31 Jemnice.
Výpůjčku 20 laviček, 2 stololavic a 1 stánku Spolku historického šermu Lucemburk, IČ 26986671, Tyršova 592, 675 31 Jemnice s tím, že doprava bude zajištěna
vlastní.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 12. 12.
2016 mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, IČ 41197518, se
sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 a městem Jemnice, IČ 00289531, Husova
103, 675 31 Jemnice.
Ukončení pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 2.01 v budově č.p. 2 na ul.
Husova v Jemnici (podnikatelský inkubátor). Pronájem bude ukončen dohodou
ke dni 31. 3. 2018.
Záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 2.01 v budově č.p. 2 na ul.
Husova v Jemnici (podnikatelský inkubátor).
Pronájem části pozemku parc.č. 1813/8 o výměře 150 m2 a přístřešku na pozemku
parc.č. 1813/37 o výměře 60 m2 v kat. území Jemnice za cenu 80 Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou společnosti DKLes s.r.o. se sídlem
Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9.
Pronájem nebytového prostoru - garáže v autoparku o výměře 66 m2 na pozemku parc.č. 1813/23 v k.ú. Jemnice za cenu 225 Kč/m2/ rok, na dobu neurčitou
s 3 měsíční výpovědní lhůtou společnosti SONEKA, s.r.o., IČ 63489716 Velká
brána 584, 675 31 Jemnice.
Pronájem nebytového prostoru (garáže) v budově č.p. 8 na ul. Havlíčkovo náměstí
na pozemku parc.č. 241 v k.ú. Jemnice za cenu 256 Kč/m2/ rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou sdružení Agentura Free Time Jemnice, z.s., IČ
27058701, Třešňová 993, 675 31 Jemnice.
Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 9 (2+1), v ulici Větrná 1061 v Jemnici ke dni 28. 2. 2018.
Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 18, v ulici Palackého 129 v Jemnici
ke dni 28. 2. 2018.
Přidělení bytu v DZU č. 2 (1+kk) v ulici Na Předlískách 1155 v Jemnici na 1 rok
do 28. 2. 2019.
Přidělení bytu v DZU č. 18 (1+kk) v ulici Palackého 129 v Jemnici na 1 rok do
28. 2. 2019.
Uzavření smlouvy o dílo č. 01/01/2018 mezi společností DOMY-KOMPLET CZ
s.r.o. se sídlem Nová 1055, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 29200008 a městem Jemnice, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, IČ 00289531.
Dohodu o převodu investorství a postoupení práv a povinností ke stavbě „Jemnice,
lokalita U Černého mostu, čerpání odpadních vod na městskou ČOV“ uzavřenou
mezi městem Jemnice, IČ 00289531, Husova 103, 675 31 Jemnice a Vodovody
a kanalizace, Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí, IČ 60418885,
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč.
Smlouvu č. 1030040725/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Jemnice, IČ 00289531, Husova 103, 675 31 Jemnice a E.ON
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Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice.
Smlouvu č. 1040014395/001 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 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice.
Výběr varianty č. 2 výstavby Pumptrackového oválu a jeho umístění v navržené
lokalitě.
Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, výroční zprávu
o činnosti Městského úřadu Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice, v oblasti poskytování informací za rok 2017.
Uzavření smlouvy č. 07/71000835 - odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, odběrné místo č.: 70400-29 mezi společností VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00
Brno, IČ 49455842 a městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice,
IČ 00289531.
Uzavření smlouvy č. 07/07168124 – odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, odběrné místo č.: 70400-95 mezi společností VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00
Brno, IČ 49455842 a městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice,
IČ 00289531.

Rada města vzala na vědomí:
- Žádost o pronájem pozemku p.č. 2702/1 kultura ostatní plocha o výměře
53 499 m2 v k.ú. Jemnice.
- Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici Větrná 1061 v Jemnici ke dni
29. 1. 2018.
- Výzvu zastupitelům obcí a měst ČR k doplacení odměn členů okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu zaslanou Patrikem Korandou.
- Žádost JUDr. Jana Hofmana o prominutí dluhu ve výši 75 695, 73 Kč za zemřelou
Marii Křivánkovou a tuto nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
- Dopis Sboru pro obnovu pomníků Hrdinům od Zborova, Újezd 450/40, 118 01
Praha 1, o obnovu repliky pomníku plk. J. J. Švece.
Rada města neschválila:
- Doplacení odměn členům okrskových volebních komisí z rozpočtu města Jemnice.
Zastupitelstva města Jemnice konané dne 18. ledna 2018
Zastupitelstvo města schválilo:
Kupní smlouvu na byt č. 6/1063 o velikosti 3+1 na ul. Větrná č.p. 1063.
Zveřejnění záměru prodat:
a) byt č. 1061/9 (dle občanského zákoníku) o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěný
ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1060 a č. p. 1061 v obci a k. ú.
Jemnice, okr. Třebíč,
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b) součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 616/10870
na společných částech bytového domu č. p. 1060 a č. p. 1061, jež jsou součástmi parcel
p. č. 2082/32 a p. č. 2082/33 v obci a k. ú. Jemnice, okr. Třebíč,
c) součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 616/10870
na parcele p. č. 2082/32 - zastavěné ploše a nádvoří o výměře 217 m2 a na parcele
p. č. 2082/33 - zastavěné ploše a nádvoří o výměře 213 m2 v obci a k. ú. Jemnice, okr.
Třebíč, přičemž byt č. 1061/9 je zapsán na listu vlastnictví č. 3332 pro obec a k. ú.
Jemnice, a parcely p. č. 2082/32 a p. č. 2082/33, jejichž součástmi jsou společné části
bytového domu č. p. 1060 a č. p. 1061, jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3331 pro
obec a k. ú. Jemnice.
Nabídku bytu ke koupi podle ust. § 1187 odst. 1 občanského zákoníku
a) byt č. 1061/9 (dle občanského zákoníku) o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěný
ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1060 a č. p. 1061 v obci a k. ú.
Jemnice, okr. Třebíč,
b) součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 616/10870
na společných částech bytového domu č. p. 1060 a č. p. 1061, jež jsou součástmi parcel
p. č. 2082/32 a p. č. 2082/33 v obci a k. ú. Jemnice, okr. Třebíč,
c) součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 616/10870
na parcele p. č. 2082/32 - zastavěné ploše a nádvoří o výměře 217 m2 a na parcele
p. č. 2082/33 - zastavěné ploše a nádvoří o výměře 213 m2 v obci a k. ú. Jemnice, okr.
Třebíč, přičemž byt č. 1061/9 je zapsán na listu vlastnictví č. 3332 pro obec a k. ú.
Jemnice, a parcely p. č. 2082/32 a p. č. 2082/33, jejichž součástmi jsou společné části
bytového domu č. p. 1060 a č. p. 1061, jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3331 pro
obec a k. ú. Jemnice.
Tato nabídka ke koupi je zcela konkrétně vyjádřena:
1. v bodech 1. až 7. výše uvedeného usnesení Zastupitelstva města Jemnice ze dne
23. 11. 2017,
2. v obsahu návrhu kupní smlouvy, jejímž předmětem je výše uvedená nemovitost;
tento návrh kupní smlouvy tvoří neoddělitelnou část této nabídky,
3. v obsahu této nabídky,
přičemž všechny podmínky uvedené v kterémkoli z těchto dokumentů musejí být splněny kumulativně, tj. všechny.
Ing. Lenka Čechová

Bezdrátový rozhlas
Již čtvrtým rokem funguje v Jemnici varovný protipovodňový systém. Součástí tohoto
systému je také bezdrátový rozhlas, který je využíván pro usnadnění komunikace mezi
městským úřadem a občany. Fungování rozhlasových přijímačů bohužel není bezproblémové, spíše naopak. Každý měsíc přijímáme několik hlášení o výpadku funkčnosti přijímačů.
Na celé zařízení se v současné době vztahuje záruční doba. Z toho vyplývá zejména to, že
veškeré opravy je možné realizovat pouze prostřednictvím servisní firmy. Spolupráce se
servisní firmou je vyhovující.
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Jediný problém, se kterým se musíme potýkat, je velká časová prodleva mezi nahlášením poruchy a dobou příjezdu servisních techniků. Od chvíle, kdy dostaneme hlášení o poruše rozhlasového přijímače do jeho opravy, tak mnohdy uplyne i několik týdnů. Fungování
bezdrátového rozhlasu se snažíme zlepšovat i ve spolupráci s místními obyvateli. Rádi bychom proto poděkovali občanům, kteří nás upozorňují na poruchy rozhlasových přijímačů.
V případě jakýchkoli podnětů k fungování rozhlasu, ať už jde o poruchy či žádost o zesílení
či ztlumení jednotlivých zařízení, se občané mohou obracet přímo na tel. číslo 702 090 438,
e-mail: investice-ref@mesto-jemnice.cz či osobně na MěÚ Jemnice.
Odbor Investic a rozvoje města Jemnice, Vojtěch Pyka, DiS.

Kontrolní výbor zastupitelstva města Jemnice
Chtěli bychom tímto navázat na únorové vydání Jemnických listů a informovat Vás
o další z pěti provedených kontrol, které měl kontrolní výbor zastupitelstva města ve svém
plánu provést v roce 2017.
4) Kontrola plateb z pronájmu bytových a nebytových prostor
Kontrolní výbor zahájil dne 22. února 2018 kontrolu plateb za bytové a nebytové prostory Města Jemnice za uplynulý rok 2017 a ukončil ji dne 28. února 2018 s následujícím
výsledkem:
1) Bytové prostory:
za pronájem bytových prostor dluží z minulosti 22 nájemníků celkem 719.320,00 Kč ke
dni 31. 12. 2016. Tato částka se řeší soudní cestou. Za rok 2017 přibylo dalších 24 položek
v celkové částce 189.318,00 Kč. Z toho je 1 položka přeplatek 7,00 Kč, 21 položek v součtu 108.630,00 Kč je dosud řešeno upomínkami a 2 položky v součtu 80.688,00 Kč budou
řešeny soudní cestou.
2) Nebytové prostory:
za pronájem nebytových prostor ke dni 31. 12. 2017 dluží 39 nájemců celkem 331.100,00
Kč. Z toho je s 27 nájemci vedeno soudní řízení o dlužnou částku 310.721,00 Kč a 11 nájemníkům byly zaslány upomínky na celkovou dlužnou částku 20.379,00 Kč a 1 položka je
přeplatek 10.008,00 Kč.
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Kontrolní výbor opakovaně doporučuje orgánům města, které schvalují uzavírání nájemních smluv na pronájem městského bytového i nebytového majetku s nájemci, aby před
uzavřením nájemní smlouvy zjišťovali serióznost či bonitu budoucích nájemníků z dostupných informačních zdrojů, případně po dohodě požadovali např. výpis z bankovního účtu,
výpis z registru neplatičů apod. Kontrolní výbor také upozorňuje na tu skutečnost, že Občanský zákoník více chrání nájemníky než pronajímatele.
Vzhledem k tomu, že seznam některých dlužných částek je opakovaně vykazován již
od roku 2005 a správa města nemá k dispozici výsledky vymáhání, je bezpodmínečně nutné
provést inventarizaci pohledávek a zjistit tak stav, kdy nebo do kdy budou jednotlivé dlužné
částky vráceny městu k dispozici pro zaúčtování a vyjmutí ze seznamu pohledávek.
Kontrolu provedli: Mgr. Milan Havlíček a Ivan Kvasňa
Ing. Jiří Kopr, předseda kontrolního výboru

Slovo hejtmana
Před několika dny jsme si připomněli, že 28. březen je dnem narození Jana Amose
Komenského a máme ho po léta spojen s označením Den učitelů. Vztah k dětem napovídá leccos o úrovni společnosti. Děti jsou nejvíce ovlivňovány situací a kvalitou rodiny
a školy. Rodiče a učitelé nejvíce utvářejí mladého člověka. Dříve proto byli učitelé tím, co
se dnes nazývá celebritami, lidmi váženými a uznávanými. Dnes sice všichni uznávají, že
práce kantorů je náročná, že vyžaduje odbornost i pevné nervy. A to vyjadřují často slovy:
„Já bych to dělat nemohl, já bych je musel…“. Ale zároveň se k učitelům nechovají, jak
by si zasloužili. Nejsou výjimkou výpady proti nim nebo i pohrdavá vyjádření od drzých
žáků i od příliš suverénních agresívních rodičů. Je hlavně na samotných učitelích, jak se
s tím vyrovnají, avšak společnost by jim měla vytvářet podmínky pro důstojné vykonávání
jejich role.
Všechny vlády od listopadu 1989 (a ostatně i předtím) proklamovaly vzdělání a školství mezi svými hlavními prioritami, ale prakticky nic pro to nedělaly. Platy učitelů na
všech stupních škol byly bídné, schopní mladí lidé odcházeli do lukrativnějších profesí
nebo si hledali vylepšení svých příjmů v dalších souběžných brigádách a logicky se pak
nemohli pořádně věnovat svému hlavnímu povolání. Velká část absolventů pedagogických fakult si hledala uplatnění jinde než ve školství. Teprve v poslední době - za pět
minut dvanáct - to vypadá, že se situace opravdu může zlepšit. Ale i teď se stát spoléhá
na to, že kraje budou dofinancovávat to, co je především úkolem státu. Zároveň stále není
dáno jasné směřování systému školství, opakovaně se objevují nové často nedomyšlené
koncepce vzdělávání, jež mnohdy jen přinášejí další administrativu a papírování pro učitele než nějaký skutečný přínos pro žáky samotné.
Na druhé straně řízení školství a systém financování jsou důležité, ale podstatná je
každodenní práce, to zásadní je v konkrétních lidech a jejich přístupu. Všichni známe
i dobré příklady spolupráce rodičů a školy. Přál bych si, aby vzájemná důvěra a úcta vytvářely pozitivní atmosféru v našich školách tak, aby se v nich učitelům dobře pracovalo,
děti se dobře cítily a jejich výchova a vzdělávání byly na úrovni, jakou si země Komenského zaslouží.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Leden 2018
V měsíci lednu hasiči zasahovali celkem u 11 mimořádných událostí.
Dopravní nehoda - 3 Technické pomoci - 7
Planý poplach – 1
Jedinou událostí mimo náš kraj, kde jednotka HZS Jemnice zasahovala, byla dopravní
nehoda na okrese Znojmo.
Únor 2018
V únoru hasiči zasahovali celkem u 10 mimořádných událostí.
Požár - 1 		
Dopravní nehoda - 2
Technické pomoci - 6 Planý poplach - 1
Požár, u kterého jednotka HZS Jemnice zasahovala, vznikl 21. 2. v obci Nové Syrovice.
Jednalo se o požár bytu a jednotka spolupracovala s HZS Moravské Budějovice, JSDHo
Moravské Budějovice a JSDHo Nové Syrovice.
nprap. Milan Šerka,
HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Služby LPS stomatologické - 1. 4. - 30. 4. 2018
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
1.4. ne MDDr. Beníček Jiří		
				
2.4. sv MUDr. Machová Eva

Stomatologické centrum Třebíč s.r.o,
Kpt Jaroše 1123, Třebíč		
Husova 898, Náměšť nad Oslavou

7.4. so MDDr. Blažek Jan		
				
8.4. ne MDDr. Blažek Jan		
				
14.4. so MUDr. Machová Eva
15.4. ne MUDr. Cafourek Jiří		
21.4. so MUDr. Machová Eva
22.4. ne MUDr. Černoch Vladimír ml.
				
28.4. so MUDr. Denková Libuše
29.4. ne MUDr. Machová Eva

STRONG DENT s.r.o., Sv. Čecha 840/39
Třebíč				
STRONG DENT s.r.o., Sv. Čecha 840/39
Třebíč				
Husova 898, Náměšť nad Oslavou
Vltavínská 1346, Třebíč		
Husova 898, Náměšť nad Oslavou
Stomatologické centrum Třebíč s.r.o,
Kpt Jaroše 1123, Třebíč		
Okružní 964/11, Třebíč		
Husova 898, Náměšť nad Oslavou
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568 826 880,
776 166 268
568 620 248
568 844 002
568 844 002
568 620 248
568 843 787
568 620 248
568 826 880,
776 166 268
568 853 087
568 620 248

Pavla Svobodová

Policisté apelují na cyklisty, aby při jízdě na kole
byli obezřetní
V souvislosti s vývojem dopravní nehodovosti a celkovou dopravně bezpečnostní situací na pozemních komunikacích v České republice byly ředitelstvím služby dopravní policie
Policejního prezidia České republiky pro rok 2018 stanoveny priority v oblasti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, mezi které mimo jiné patří i dohled nad dodržováním pravidel jeho nemotorizovaných účastníků. Z tohoto důvodu se policisté Krajského ředitelství
policie kraje Vysočina v nadcházejícím období, kdy bude začínat cyklistická sezona, zaměří
také na cyklisty. Policisté budou dohlížet především na to, aby cyklisté dodržovali pravidla
silničního provozu, a budou provádět preventivní akce ve vztahu k jejich zviditelňování,
používání ochranných pomůcek a bezpečnému chování na pozemních komunikacích.
V roce 2017 došlo v Kraji Vysočina k celkem 142 nehodám s účastí cyklistů, přičemž
2 cyklisté byli usmrceni, 13 jich utrpělo těžké zranění a 115 se jich zranilo lehce. Pouze 12
cyklistů vyvázlo z nehody bez zranění. Z tohoto důvodu je proto velmi důležité si uvědomit,
že při dodržování zásad bezpečné jízdy na jízdním kole se výrazně snižuje nebezpečí úrazů,
které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. Proto bychom
jako cyklisté měli dodržovat následující pravidla:
• Na kole jezdíme co nejblíže u pravého okraje vozovky a pozorně sledujeme provoz okolo sebe, abychom mohli včas zareagovat na jakoukoliv situaci. Cyklisté
mohou v provozu na pozemních komunikacích jezdit pouze jednotlivě za sebou.
Na jízdním kole nevozíme předměty, které by nás nebo někoho ostatního mohly
zranit. Své úmysly dáváme najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní účastníci silničního provozu správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dáváme
zřetelně znamení paží.
• Na přechodu pro chodce dáváme přednost přecházejícím chodcům. Respektujeme
pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky a jsme ohleduplní k ostatním
účastníkům silničního provozu. Nezdržujeme provoz bezdůvodně pomalou jízdou
a nepřekážíme ostatním účastníkům silničního provozu. Při jízdě máme vždy řádně nasazenou a upevněnou cyklistickou přilbu.
• Před každou jízdou na kole i během ní platí zákaz požívání alkoholických nápojů
stejně tak jako při řízení motorových vozidel. Kolo pravidelně servisujeme a dbáme na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny důležité součásti.
Výhodou je také používání reflexních nebo retroreflexivních doplňků, které zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.
• V případě, že své jízdního kolo odstavíme na ulici, vždy použijeme bezpečnostní
zámek a kolo připoutáme k pevnému předmětu tak, abychom v co největší možné
míře zabránili jeho odcizení.
• Jestliže jízdní kolo ukládáme ve společných prostorách domu, dbáme na řádné
uzavírání vstupních dveří a stálé uzamčení společných prostor i samotných kol.
Také je vhodné si do bytového domu pořídit společný bezpečnostní stojan nebo
bezpečnostní systém pro zajištění jízdních kol. Obdobné zásady dodržujeme i při
ukládání kol na balkonech, ve sklepích a sklepních kójích a nepodceňujeme zabezpečení oken a dveří.
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Pokud by ale i přes všechna provedená opatření došlo ke krádeži našeho jízdního kola,
je zapotřebí si poznamenat nebo vyfotografovat jeho výrobní číslo a další důležité markanty, které by usnadnily jeho identifikaci. Dojde-li i přes veškerá bezpečnostní opatření ke
krádeži vašeho kola, neprodleně vše ohlaste na nejbližší oddělení Policie České republiky
nebo na tísňovou linku 158.
nprap. David Linhart, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
oddělení tisku a prevence

Velikonoční ples-ání
„Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej znovu postavím!“ Jan 2,19. Velikonoce jsou
každoroční oslavou této události. Ježíšův kříž je prázdný a jeho hrob taktéž. A andělé říkají
plačícím ženám: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen.“ Lk 24,5
Kristovo zmrtvýchvstání je tichým oslavením nového žití. Starý člověk zemřel a nový se
zjevil. Pravda přemohla lež, láska nenávist a život smrt. Aby se toto všechno stalo, bylo
třeba uvěřit, že je možné projít vodou křtu a v řece Jordánu, tak jako kdysi při přechodu
Rudého moře, nechat utopit hřích ve všech jeho podobách. Bez naplnění této Paschy /
tohoto přechodu/ není možné dosáhnout svobody v Zemi zaslíbené, což je předobraz samého
Božího království na zemi i v nebi. Věčný život ve vzkříšeném Kristu je zkušeností těch,
kteří ukřižovali svět v sobě a přešli do věčného bytí, aniž by okusili beznaděj a hořkost
umírání. Jásavé velikonoční Aleluja je oslavou nové svobody v Kristu – věčného života.
Obdržet tento oslavený život je možné jen na účet starého Adama. Aby se tak stalo, musí
bohužel člověk dojít ke zklamání v tom, co mu slibovalo štěstí bez kříže a bez víry.
Před časem vysílala Česká televize film s názvem Cena svobody. Film byl inspirovaný
skutečnými událostmi kruté občanské války v Jižním Súdánu v osmdesátých letech. Po
vražedném vojenském útoku na jednu vesnici si zachránilo život jen šest dětí. Nejstarší
z nich, Theo, se pokusil zavést ostatní, včetně své sestry Abital, do bezpečí. Zdolaly velké
množství kilometrů napříč Afrikou, prošly přes tři nehostinné země bez jistoty vody
a jídla, aby se dostaly do uprchlického tábora v Keni - do Kakumy. Odtud byly po čase
letecky přepraveny do Ameriky. Čekalo je tam však velké zklamání. Zidealizovaný svět jim
nabídl pouze hmotné zajištění a jen pracovní vztahy. Místo společného soužití a vzájemně
prožívané radosti jen spěch a shon. Proto se rozhodly vrátit zpět, i když je v jejich rodné
zemi čekala chudoba, ale i ohrožení života. Domov jim měl vrátit to, co v cizině postrádaly
- společně prožívanou radost i bolest. Těšily se, že opět v jazyku jejich kmene uslyší slova
kazatele a úryvky z Bible. Film končí citátem africké moudrosti, podložené velkou životní
zkušeností: „Když chceš jít rychle, běž sám, když chceš dojít daleko, běžte společně.“
Všichni potřebujeme společně s druhými prožívat čas všední i sváteční. V každém věku
– od dětských her přes mládežnické party a dospělácké párty – stále toužíme po setkávání.
Sport, cestování, koníčky nebo kultura ve všech podobách – to vše nabízí obohacení
a východisko z „pohodlného“ poklídku. I pro důchodce v pečovateláku je milejší společná
jídelna či kulturní místnost. Nikdo – až na vzácné výjimky - nemá rád pokojíčky pro
jednoho, maximálně jenom na přespání. Samotka, i když komfortně vybavená, zůstane
vždy samotkou. Paradoxně i tzv. „ležáci“, kterých je někdy na pokoji i šest, si užijí více
komunikace než jedinci u svých počítačových obrazovek. Člověk je tvor společenský a více
16 / Jemnické listy / duben 2018

mu spíše prospívá občasné navýšení decibelů než ticho cel pro jednotlivce. Je dokázáno, že
nejvíce prodlužuje život soužití tří generací pod jednou střechou. /Pamětníci dědy Potůčka
v seriálu Tři chlapi v chalupě mi jistě dají zapravdu – na truchlení, smutek a zadumanost
tam nebylo místo./
Na začátku postní doby varoval papež František před klamným navyšováním významu
pomíjivých hmotných dober na úkor trvalé duchovní dynamiky. Doslova řekl: “Kolik
Božích dětí je hypnotizováno chvilkovým potěšením, které si pletou se skutečným štěstím!
Kolik jen mužů a žen je uchváceno snem o bohatství, který z nich činí jen otroky zisku
a malicherností! Kolik jen jich žije v přesvědčení, že si vystačí sami, a nakonec se stávají
oběťmi vlastní samoty! Falešní proroci nabízejí snadná a okamžitá východiska z utrpení,
ta se ale brzy ukážou být naprosto bezcenná. Kolika mladým lidem se předkládá falešný
všelék v podobě drog, vztahů na jedno použití a snadného, ale nepoctivého zisku! A kolik
dalších jich je lapených do osidel výhradně virtuální existence, v níž se vztahy jeví jako
snadnější a rychlejší, ale nakonec se projeví jako bezcenné! Tito podvodníci nabízejí
věci bez skutečné hodnoty, přitom lidi zbavují všeho nejcennějšího: důstojnosti, svobody
a schopnosti milovat. Je to pokušení marnivosti, kvůli kterému se naparujeme jako pávi, ale
nakonec se dočkáme jenom výsměchu, jehož se nelze zbavit. A není divu: ve snaze zmást
lidské srdce ďábel, tento „lhář a otec lži“ (Jan 8,44), odjakživa předkládá zlo jako dobro,
faleš jako pravdu. Každý z nás je proto vybízen, aby se zahleděl do srdce a zkoumal, zda se
nestává obětí těchto falešných proroků a jejich lží. Musíme se naučit neulpívat na tom, co
se nabízí jako první dojem, ale dívat se pod povrch a zkoumat, co v našem srdci zanechává
dobré a trvalé stopy, protože to pochází od Boha a slouží nám to ke skutečnému dobru.“
Velikonoční svátky ohlašující nový život ve vzkříšeném Kristu nás všechny zvou k oslavě
a plesání. Můžeme je prožívat nejen při slavnostních bohoslužbách, ale i u prostřeného
stolu a za cinkotu pohárků. Právě takové posezení se bude konat v pátek 13. dubna 2018
v jemnickém kulturním domě. Jako v minulých letech budou od 18.00 nejprve plesat děti
a v 19.30 se k nim přidají i dospělí. Noty i hudební nástroje si připravují „Kalíšci“ a nápoje
alko i nealko budou též. Pohárky si nosit nemusíte - stačí si jenom nabalit jednohubky, něco
sladkého na zub a nebo přijmout za vděk čerstvým popkornem.
Pozvání k Boží oslavě i přátelskému posezení Vám všem vyřizuje o. Josef.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Okénko ZUŠ Jemnice
Ve čtvrtek 22. února 2018 proběhlo v Základní umělecké škole v Třebíči okresní kolo
soutěže ve hře na dechové nástroje. Z naší školy se soutěže zúčastnily žákyně Petra Prknová,
Tereza Tobolková a žák Josef Kolář. Děkujeme
všem účastníkům za předvedené výkony, blahopřejeme Petře Prknové, která postupuje do krajského kola. Poděkování patří též vyučujícím Evě
Chaloupkové a Radko Čermákovi, kteří mladé
hudebníky na soutěž připravili. Paní učitelce E.
Chaloupkové zároveň i za klavírní korepetici.
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Výsledková listina:
zobcová flétna III. kategorie
PETRA PRKNOVÁ (žákyně ze třídy paní učitelky Evy Chaloupkové)
1. cena s postupem do krajského kola
zobcová flétna IV. kategorie
TEREZA TOBOLKOVÁ (žákyně ze třídy paní učitelky Evy Chaloupkové)
2. cena bez postupu trubka V. kategorie
JOSEF KOLÁŘ (žák ze třídy pana učitele Radko Čermáka)
1. cena bez postupu
Postupující Petře Prknové přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se uskuteční
27. března v ZUŠ Jihlava.
Luba Jánská

Okénko MŠ Jemnice
Jaro, jaro, jaro už je tu.
Sníh se mění na sněženky,
slunce sype z peněženky
na zem tisíc zlatých dukátů.
Až budete číst tyto řádky, bude duben. Celý březen jsme se s dětmi z mateřské školy
chystali na jaro, pozorovali první jarní kytičky, kvetoucí stromy, probouzející se přírodu.
Poznávali jsme stromy a keře, učili jsme se nové básničky a písničky o jaru, učili se jaro
charakterizovat několika znaky. Podnikli jsme vycházky do přírody, účastnili se velikonoční
výstavy v Jemnici a zároveň navštívili jarní výstavu v Dačicích. Chystali jsme se na svátky
jara, Velikonoce. Děvčata se učila barvit vajíčka, chlapci plést pomlázky a koledovat. Přijali
jsme pozvání pana Karpíška podívat se na nová mláďata ovcí - jehňátka. Děti viděly, jak se
krmí, dozvěděly se, čím se ovce živí a mohly je nakrmit. Vlastní zážitky jsou pro děti vždy
velmi přínosné a hluboko ukotvené. Děkujeme panu Karpíškovi za vlídné přijetí a těšíme
se na další spolupráci.
Za třídu Sluníček Radka Nováková

Cesty časem
Výlety za dobrodružstvím, poznáním a novými prožitky jsou pro většinu z nás radostí, zvláště když ji můžeme sdílet s dětmi. Využili jsme možnosti financování projektů
školských zařízení MAP II. (Místní akční plán) v Moravských Budějovicích a 6. března
jsme se s dětmi z Mateřské školy v Jemnici ze třídy Skřivánek vydali na výlet do Třebíče.
V Moravských Budějovicích se k nám přidala třída z Mateřské školy Husova. V Třebíči
zaparkoval autobus před zámeckým areálem a my jsme všichni společně prošli bránou do
historie dávných časů.
V informačním centru nás srdečně přivítali a poskytli prostory, kde se děti nasvačily
a pochutnaly na dobrůtkách, které jim rodiče připravili do batůžku. Poté se začalo naplňovat
naše očekávání. Děti z Moravských Budějovic odcházely za poznáním „JAK SE STAVÍ
BAZILIKA“ a my, jemničtí, se vypravili na „CESTY ČASEM STARÝCH ŘEMESEL“.
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Dílny byly vymalovány obrázky a označeny erbem příslušného cechu. V MLYNÁŘSTVÍ si děti vyzkoušely, jak se dříve mlela mouka na kamenném mlýnku, jak se přesívala.
Prohlédly si dobové obrázky větrných a vodních mlýnů. V PEKAŘSTVÍ se naučily, z čeho
se vyrábí těsto na chléb, s pomocí dlouhé široké „vařečky“ ho „sázely“ do hluboké zděné
pece. V PROVAZNICTVÍ děti viděly upletené rybářské sítě a různé druhy provazů. Samy
měly možnost si jeden smotat na provaznickém stavu. V TKALCOVSTVÍ si prohlédly
kolovrátek, tkalcovský stav, staré žehličky. Jak se ková železo, poznaly v KOVÁŘSTVÍ.
Děti nejvíce bavilo, že si některá řemesla samy mohly vyzkoušet. Cestou domů „štěbetaly“
a sdělovaly si své dojmy. Nových poznatků bylo opravdu mnoho.
Třída SKŘIVÁNEK

Zápis do Mateřské školy v Jemnici
spojený s dny otevřených dveří
Ředitelka Mateřské školy v Jemnici po dohodě se zřizovatelem Vás zve k zápisu do
mateřské školy ve dnech 9. a 10. 5. 2018 v době od 9-12 hodin a od 13- 15 hodin ve třídě
Klubíčko. K letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu, který bude přístupný
od 9. 4. 2018 a Vám i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do
mateřské školy.
Klikněte na tento odkaz: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/jemnice
a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké další kroky je
potřeba podniknout, a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, rodným listem
Vašeho dítěte a vaším průkazem totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné
údaje budeme mít již k dispozici a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu
dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější. Těší se na Vás kolektiv MŠ.
Bc. Radka Nováková, řed. školy

Karneval mateřské školy v Jemnici v režii parlamentu ZŠ
Dne 14.3.2018 se konal ve spolupráci s žáky parlamentu ZŠ v Jemnici školní karneval
v kulturním domě.
Toho dne všechny děti i paní učitelky přišly v maskách a těšily se, co jim žáci ze ZŠ připravili za překvapení. Na děti v kulturním domě čekaly „pohádkové postavy“, které se jednotlivých tříd ujaly a seznámily nás s programem. Karneval se nesl v duchu soutěží. Děti se
střídaly v šesti disciplínách - nosily míček na lžičce, poznávaly poslepu předměty, hrály židličkovanou, hru Kuba řekl, stavěly komín z dřevěných kostek a koulely floorbalový míček
mezi kužely. Ocenění patří školákům z parlamentu za velmi dobře zorganizované přesuny
ze stanoviště na stanoviště a pěkný přístup k dětem. Na závěr děti tančily makarenu, káčátko a další tance. Parlamentáři se s námi rozloučili a my jim poděkovali za pěkný karneval
a vesele strávené dopoledne. Poděkování patří také p. učitelce Janě Petrákové, která školní
parlament vede, a panu Zdeňku Hopiánovi, který již tradičně s námi ochotně spolupracuje
a postaral se o hudební doprovod akce. Se všemi se těšíme na další spolupráci.
Za mateřskou školu Radka Nováková
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Poděkování
Ve dnech 12.2 – 3.3 jsem realizovala v Mateřské škole v Jemnici jako studentka Masarykovy univerzity svou závěrečnou pedagogickou praxi. Byla jsem zařazena do třídy Broučků
k paní učitelce Nevrklové a Musilové. U Broučků se mi velmi líbilo, měla jsem možnost
děti sama vést a vyzkoušet některé ze svých nápadů. Pro děti jsem pomohla organizovat
i karneval, který jsme si společně užili. Děti byly velmi vstřícné a milé, hned mě vzaly mezi
sebe. Stejně tak i paní učitelky. Část mé praxe vyšla na jarní prázdniny, tudíž jsem měla
možnost poznat i děti z ostatních tříd. Týden jsme s dětmi pojali v duchu pohádek. Děti připravený program velmi zaujal. Praxi jsem si moc užila, odnesla jsem si spoustu užitečných
rad i nezapomenutelných zážitků. Budu ráda, když budu mít někdy možnost se do mateřské
školy v Jemnici opět vrátit.
Michaela Bařinková

Odpověď na článek pana Hrbka
Vážený pane Hrbku,
se zájmem jsme si přečetli Váš článek z rubriky “Střípky z historie” v Jemnických listech.
Rádi bychom Vám touto cestou poskytli bližší informace k nové podobě pobočky České
spořitelny (nejen) v Jemnici, abyste měl ucelený obraz o tom, proč se vydává cestou “nového konceptu.”
Česká spořitelna je bankou s více jak 190-letou historií. Její zaměstnanci se snaží
o poskytování komplexních služeb klientům s ohledem na různorodost jejich potřeb, přání
a životních cílů. Tak, jak se mění potřeby, mění se i banka, a to proto, aby mohla nabídnout
služby všem svým klientům. Česká spořitelna proto zásadně mění modely obsluhy poboček.
Klientům díky tomu poskytuje rady, které je vedou k prosperitě a zdraví jejich financí
v novém, příjemnějším prostředí, v prostředí, kde zlepšila způsob komunikace s klienty.
Mezi klientem a bankéřem nejsou žádné překážky, prostor je otevřený a světlý. Konkrétní
schůzky pak probíhají v diskrétních jednacích místnostech, umožňujících jejich nerušený
průběh. Interiér je vylepšený dřevěnými materiály a živými květinovými stěnami tak, aby
schůzka s bankéřem byla co nejpříjemnější a aby připomínala například posezení v kavárně,
kde klient v přátelské atmosféře u šálku získá cenné informace ze světa financí.
A protože se Česká spořitelna snaží vést klienty banky k prosperitě, radí jim, v jakých
oblastech mohou zlepšit své finance či investovat, a bankéři se snaží šetřit jejich náklady
tím, že jim vysvětlují jednoduché operace s hotovostí, které mohou obsluhovat sami. Klienti tak stráví méně času například s vkládáním peněz na účet, jejich výběrem či posíláním
na další účty, to vše v samoobslužné zóně, která je přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
a kterou ve svém článku zmiňujete. A nebojte, kolegyně nestráví celou pracovní dobu na
nohou, pravidelně se na jednotlivých pozicích v pobočce střídají.
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Ve svém článku jste se rovněž zamýšlel nad dalším osudem obrazu, který na pobočce
byl umístěn. Rádi bychom Vás touto cestou uklidnili - obrazy nejen z Jemnice, ale také
Náměstě nad Oslavou a Moravských Budějovic byly v listopadu 2017 předány do Muzea
Vysočiny v Třebíči. Stejným způsobem, tj. že pro obrazy hledáme takové umístění, kde
je může přijít sledovat veřejnost, se snažíme umisťovat obrazy i z dalších poboček České
spořitelny.
Závěrem nám dovolte i drobné doplnění. Ze zpětných reakcí klientů jsme zjistili, že se
jim nový koncept a obslužný model v kombinaci s naší službou Moje zdravé finance většinově líbí a jsou s ním spokojeni.
Přejeme Vám, ať se k nám do pobočky České spořitelny s chutí a zájmem opět podíváte.
Vše dobré.
Jiří Štábl, tiskové centrum ČS

Pes, nejlepší přítel člověka
Jistě už každý z Jemnice ví, že v Jemnici funguje již pár let útulek pro pejsky, o který
se pilně starají manželé Andělovi s vydatnou pomocí p. Lídy Křivánkové. Často se ozývají
lidé, že by měli zájem si z útulku vzít nějakého pejska a pomoci mu. Mají konkrétní představu o velikosti pejska, o pohlaví, povaze a o stáří, což je velmi chvályhodný přístup; toto
jsou nejdůležitější otázky, které si člověk musí položit, než si pejska dovede domů. Měl by
předem vědět, co od něj čeká, zda chce parťáka na gauč, kamaráda na běhání apod. Nicméně často se setkávají s odpovědí, že kýžený pejsek k adopci v útulku není, neboť zde panuje
velká snaha pejsky co nejdříve umisťovat do rodin, proto se velmi často psi v útulku moc
„neohřejí“.
Ač se to nezdá, za rok 2017 prošlo útulkem cca 25 psů (včetně psů zaběhnutých, kteří se
často vrátili zpět majiteli v řádu hodin či dnů). Z celkového počtu psů bylo 9 štěňat, což je
velmi alarmující číslo. Všechny vás moc prosím, než se rozhodnete neuváženě si pořídit vrh
štěňat, abyste se zamysleli, je-li to bezpodmínečně nutné (není!). Díky tomuto nezodpovědnému přístupu jsou útulky plné, i když si myslíte, že jste vašim štěňátkům našli fajn rodinu.
Když si štěňátka pořídí úplně každý, kdo má doma fenku – představte si, jak rychle by celkový počet psů rostl. A kdo se o ně o všechny postará? Útulky? Ty už teď nestíhají… Navíc
vaše štěňátka zaberou místečko, které by mohl zabrat nějaký opuštěný pejsek z útulku. Ty
zájemce, kteří nechtějí staršího pejska, ale štěně, bych ráda upozornila na facebookovou
stránku Štěně v nouzi, která shromažďuje a stále aktualizuje informace o štěňátkách, která
jsou v útulcích po celé ČR a hledají domov.
Mnoho lidí však nejspíš vůbec neví, že pár jemnických psů (a nejen jemnických) je
umístěno v útulku v Lukově u Moravských Budějovic. Jsou tam ještě z doby, kdy v Jemnici
útulek nebyl zřízen, kdy se psi odchycení v okolí Jemnice převáželi tam. Nicméně jsou tam
i psi z dalších měst (Mor. Budějovice, Jaroměřice aj.), dohromady cca 35 pejsků. Píši to
proto, aby obyvatelé měli tuto informaci, vím, že je mnoho těch, kteří právě psího kamaráda
shání a uvítali by možnost pomoci nějakému opuštěnému pejskovi. Útulek v Lukově má
přeplněnou kapacitu a uvítal by pomoc z řad občanů, kteří by byli ochotni pejskům poskytnout trvalý domov.
Možná se i k vám dostala podivná informace o tom, že se tam vyskytují psi staří, agduben 2018 / Jemnické listy / 21

resivní, nemocní, neumístitelní – a další nelichotivá slovíčka. Mohu vás ujistit, že opak je
pravdou. Samozřejmě ne každý pes musí být přátelský – nevíme, čím si prošli, ale spoustu
psů v Lukově jsem osobně viděla a jsou to sluníčka, kamarádi toužící po lásce a po pohlazení, kteří na nový domov čekají už několik let. Malí, velcí, chundelatí, krátkosrstí, snad
všech barev…. Od každého něco. A že někteří jsou staří? Aby nebyli! – Každý za čas zestárne – někteří pejsci v útulku čekají na novou rodinu i dlouhých 7 let.
Takže pokud hledáte nového čtyřnohého parťáka, určitě neváhejte, domluvte si návštěvu útulku s provozovatelem panem Velebou – kontakt není problém najít na jeho webových
stránkách, určitě vás rád přivítá a pejsky vám představí. Nenechme je tam čekat na lepší
zítřky další roky.
Nikdo nemůže pomoct všem, ale každý může pomoct někomu. A když každý pomůže
trochu, společně pomůžeme hodně. Přeji všem krásné jaro plné sluníčka.
Lenka Teplanová

Lekce z estetiky
I u nás jsou ještě lidé s aktivním smyslem pro krásu. Při zkrášlování svého okolí nešetří
času
ani prostředků. Půjdete-li kolem jejich obydlí či zahrádky, budete mít pocit, že na vás
chvilku zazářilo cosi jemného, poctivě starosvětského. Možná si uvědomíte, jak by to mohlo vypadat i tam, kde zatím bývá bohužel ošklivo.
Většina z nás si během let vyvinula schopnost ošklivému se přizpůsobit. Až do té míry,
že je přestáváme vnímat. Ano, člověk si zvykne. Chodíme kolem málo pěkných míst po
ještě méně pěkných cestách a nemusíme už ani zavírat oči. Někteří dokážou spokojeně
vegetovat uprostřed ruin a skládek nepotřebného harampádí. Jako by poslední válka neproběhla před 80 lety, ale včera. Celonárodní úklidové brigády, kromě jarní akce mladých, už
vyšly dávno z módy.
Čím to asi je, že někdo kritizuje pořádek ve společnosti, a přitom si nevšímá nepořádku na vlastním dvorku? Asi to bude tím, že vlastní nepořádek, na který jsme zvyklí, nám
nepřipadá až tak zlý jak někomu, kdo jej vidí poprvé. Proto bychom se měli občas vžít do
pohledu návštěvníka. Třeba takového, který jednoho mrazivého rána nastoupí do autobusu
v Dačicích a dojede do Jemnice. Vzdálenost je to pouhých 13 kilometrů, avšak rozdíl je
jako mezi utopií a civilizací na primitivní úrovni.
V Dačicích seděl na pohodlném křesle v příjemně vytopené čekárně. Na zdi mu ciferník ukazoval, kolik má ještě času. Hned vedle byla přehledná elektronická tabule, kde
viděl odjezdy spojů i jejich příslušná stanoviště. Náš cestovatel měl přístup nejen na vzorně
fungující záchod, zářící čistotou, ale i na dotykovou obrazovku počítače. Tam si kliknutím
mohl vyvolat veškerá spojení v republice i mimo ni.
A teď se podržte! Vystoupil na autobusovém nádraží v Jemnici. Jaký šok! Promrzlá
čekárna s jedinou dřevěnou lavičkou. Navíc zamčená. Na stěně potrhané plakáty, zvoucí na
loňské akce. Dveře záchodu nesou hrdý nápis: Z technických důvodů zavřeno. Možná je to
tak dobře. Co by asi čekalo uvnitř? Konec konců pro vykonávání tělesné potřeby je tu celý
park. Jenomže kdyby náš host chtěl jet dál, bude marně hledat rozpis stanovišť. Jízdní řády
jsou sice vylepené na tabulkách, ale ne všechny jsou čitelné. Nabízí se tedy pouze metoda
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pokusu a omylu. Rozběhnout se za každým autobusem, který přijede, bušit na dveře a vyptávat se řidičů. Ano, i tak se to dá.
Někdo mi teď řekne, že právě to je ona stará romantika cestování, o niž jsou Dačice
ochuzeny. Pouze nám tady nad hlavou šumí koruny stromů a každá cesta je krokem do neznáma. Že by to byl úmysl toho, kdo má jemnické autobusové nádraží na starosti? Nevím,
možné to je. Kdo to však může být? Město, firma ICOM, kraj? Zeptáte-li se, budou si to
předávat jako horkou bramboru. To ovšem žádnému cestujícímu nepomůže. Předpokládám,
že za vším nemusí být pokaždé rozhodnutí, někdy stačí trestuhodná nevědomost. Společné
problémy se sice nevyřeší, když někdo začne se smyslem pro krásu kolem sebe. Ale možná
někdo otevře oči. Otevřít oči je první krok.
Milan Růžička

Zamyšlení nad činností radnice
Vážení spoluobčané,
v dnešním článku vyjádřím svůj názor na některé činnosti radnice v našem městě. Úvodem
chci říci, že mám na mysli celou radnici a všechny, kteří jsou do veřejné činnosti zapojeni.
Každý ať sám zváží, koho se to týká. Hlavním impulsem je výstavba bytového domu Na
Předlískách a uvažovaná rekonstrukce místního koupaliště. Aby byla umožněna výstavba
bytového domu Na Předlískách, musela být změněna zastavovací studie, jelikož tam měly
být domy dva. To za prvé. A za druhé, dům má mít pět podlaží a má mít rovnou střechu.
Každý, kdo má alespoň malý cit pro architekturu, jistě pochopí, že se do zástavby, která tam
je, nehodí. Mimo jiné celou studii a zastavovací projekty prováděla odborná firma, která je
na tyto stavby specializována. Výstavba v této části se měla rozhodně dokončit v duchu, ve
kterém byla započata. Když se chtěl tento dům s rovnou střechou a touto výškou stavět, měl
se stavět na jiném místě, kde by to nekazilo vzhled stávající zástavby. Rozhodně je dobře,
že se staví byty, i když podle mého názoru je mělo stavět město. Úbytek obyvatel, který
nastal cca před sedmi roky, ovlivnilo jistě to, že se v posledních 12 letech bytová výstavba
omezila a (mimo soukromníků) ze strany města úplně zastavila. Další věc je ta, že tyto byty,
pokud je mi známo, jsou určeny na prodej, a ne každý má možnost si je koupit. Kromě toho
jsou rozhodně potřeba nájemní byty, zvláště tzv. startovací, a to pro začínající rodiny, ale
i domy pro starší spoluobčany s pečovatelskou službou. Státem je tato výstavba výrazně
podporována a pro města to jsou dobré ekonomické podmínky.
Další velký problém vidím v rekonstrukci koupaliště, které se má v letošním a příštím
roce realizovat. Cena má údajně být cca 25 milionů Kč (včetně DPH) a má to být stavěno
bez dotací, tedy pouze za peníze města. Nejsem pochopitelně proti koupališti, ale je otázka,
zda by v této době nebyl lepší krytý bazén, stačila by „patnáctka“. Základní škola Mor. Budějovice v Havlíčkově ulici má tento bazén o rozměrech 16 x 10 m, což je plně dostačující.
Sám tam jezdím, mohu posoudit. Vezmeme-li v úvahu, že se zde provádí pravidelný plavecký výcvik dětí z Jemnice a okolí a že někam musí dojíždět na koupání jemničtí občané,
myslím, že by náklady nebyly tak hrozné a na provoz rozhodně ne podstatně větší než na
veřejném koupališti. Co se týče koupaliště, nevěřím tomu, že by se musela provádět tak
rozsáhlá úprava koupaliště stávajícího. Mělo to být stále vedeno jako víceúčelová vodní
nádrž, kde jsou jiné podmínky. Takové věci se ovšem nedají řešit od stolu, ale je pro to
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potřeba něco udělat. Dnes již je to možná trochu promeškané, protože v současné době platí
pro veřejná koupaliště trochu jiné podmínky, než byly před 10 a více roky. Navíc proti době
před 12 roky je koupaliště v Dačicích, v Jihlavě nový aquapark Vodní ráj a mnoho lidí má
bazény na zahradách. Stačí vylézt na jemnickou věž a rozhlédnout se. Určitě by se mělo
rozhodnutí o rekonstrukci koupaliště odložit po volbách a ne, aby stávající zastupitelstvo
přesunulo břemeno dluhu na svoje následovníky.
Myslím, že by bylo v Jemnici spíše velmi nutno přesunout finance z odložení rekonstrukce koupaliště na dokončení oprav a rekonstrukci chodníků a místních komunikací.
V některých částech města jsou ve velmi katastrofálním stavu. Za posledních 12 let se toho
v tomto směru příliš neudělalo. Navíc si myslím, že město nezajišťuje tolik dotací, kolik by
bylo možné, a tím pak chybí finance na vše potřebné. Podívejme se na některá jiná města
(např. Mor. Budějovice), jak tam se buduje.
Nechci, aby vznikl dojem, že je pro mě všechno špatné, to v žádném případě. Vidím
a velice oceňuji práci v mnoha jiných oblastech (například v kulturní a společenské oblasti).
Mám na mysli např. práce s dětmi, zvláště během letních prázdnin, akce Pohádkový les
v Panenské, jemnické ochotnické divadlo, jehož vystoupení je dle mého názoru plně na
úrovni profesionálů. I dovezená kultura je kvalitní a líbí se. Provádí se různé přednášky
v zasedací místnosti radnice, v knihovně. Prožil jsem 19 let ve vedení města a vím, co
znamená zajišťování této náročné činnosti. Ujišťují Vás proto všechny, že si vysoce vážím
všech lidí, kteří se do této práce zapojují.
Ing. Antonín Finda

Malé zamyšlení nad rozvojem a vymíráním
Když přesně před 60 lety v jedné malé „dědince v údolí“ moji rodiče dostavěli svůj
dům, dostal číslo popisné 32. Tolik domů tehdy ve vsi stálo (včetně čtyř, které patřily našim
romským spoluobčanům). Bydlelo tam asi 120 lidí. Ve vesnici končila cesta, dál byly už
jenom lesy, ve kterých dávali vlci a lišky dobrou noc. Když jsme se v roce 1965 vracívali
večer z odpoledního vyučování z města na podzim nebo na jaře a nesvítil měsíc, byli jsme
zablácení po kolena a někdy až za ušima. V obci byly nezpevněné blátivé cesty hluboce
rozježděné traktory, nebylo veřejné osvětlení, vodovod, nemluvě o kanalizaci. Na okrese se
říkalo, že je odsouzena k zániku. Měla prostě vymřít. Dnes je v obci asi 150 čísel popisných
a 550 obyvatel (romští spoluobčané už přitom v obci nebydlí), včetně tří obecních bytových
domů, postavených asi před deseti lety. V obci je veškerá myslitelná občanská vybavenost
včetně plynofikace, která zde proběhla jako v první obci v okrese v polovině sedmdesátých
let. Kulturák nám dlouho závidělo i okresní město. Když jsem byl onehdy u sestry, poprvé
ji navštívila kamarádka, která prohlásila: „Málem jsem v té vaší Americe zabloudila“. Je to
prostě výstavní obec, která se za posledních 50 let změnila k nepoznání.
Je namístě otázka, proč k tomu došlo. Důvod byl velmi jednoduchý. Našel se člověk
s představou. Byl to přitom obyčejný řidič autobusu, přistěhovalec, který měl jenom to nejzákladnější vzdělání – lidově řečeno „národku“. Říkejme mu starosta. Měl však oči, které
na cestách viděly pěkné a úpravné obce. Měl ale hlavně vůli a odvahu se pustit do práce
s cílem obec zvelebit a učinit ji atraktivní. Byl v některých věcech kontroverzní, nic však
pro něj nebylo nemožné.
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Uvedu příklad: V dobách minulých se v obcích budovalo výlučně v tzv. „akcích Z“.
Pro neznalé - stát platil materiál, občané si to však odpracovali. Pro našeho starostu nebylo
problémem domluvit se s panem farářem, aby odsloužil nedělní mši v 6 hodin ráno, aby
se už v 7 hodin mohlo efektivně na jednotlivých akcích pracovat. Za socializmu měla obec
v podstatě připravenou základní infrastrukturu pro další rozvoj. Poté starosta začal vykupovat pozemky pro novou výstavbu, která se v největší míře kupodivu realizovala po roce
1990. Proč? Protože dědina byla atraktivní a skutečnost, že není průjezdná, se kvůli klidu
brala jako výhoda.
Když jsem přesně před 40 lety poprvé vstoupil do královského věnného města Jemnice,
nejásal jsem zrovna nadšením. Spíš jsem si říkal, že se tady zastavil čas. Už jenom rozmlácená křižovatka na Velké bráně a např. areál za restaurací U Slunce byly pro mne šokující.
Dodnes mi to utkvělo v paměti. Říkal jsem si - stará se o to město vůbec někdo? Na začátku
osmdesátých let po nástupu pana Findy do čela národního výboru se však situace začala
výrazně měnit k lepšímu. Jemnice mi postupně přirostla k srdci a rozhodl jsem se, že tady
zůstanu. Z mnoha důvodů, ale také proto, že jsem viděl perspektivu rozvoje města. V mnoha směrech mi pan Finda připomínal starostu mojí rodné vsi. Myslím, že mu náleží ocenění
a velké poděkování za to, co pro Jemnici vykonal. Za něj se totiž stavělo. Za socializmu
i v novém režimu. Pokud by si dnes někdo chtěl myslet, že to bylo v dobách socializmu
jednoduché, dopustil by se hrubého omylu. Zajistit peníze pro rozvoj obcí a měst nebylo
jednoduché nikdy. Stálo to vždy především obrovské osobní nasazení a oběti. Rodiny lidí,
kteří se o něco takového snažili, by mohli vyprávět. Většinou tesklivé příběhy.
A jak je na tom naše město z hlediska rozvoje dnes? Podle mne je to tesklivý příběh
jiného druhu. Ten příběh totiž podle mnohých příznaků směřuje k vymírání. Několik příkladů pro ilustraci. Ve volebním programu jedné ze stran současné koalice se píše, že možnosti ovlivnit jednání větších zaměstnavatelů (v zájmu zamezení odlivu mladých vzdělaných lidí) má město velmi omezené. Další strana má ve svém názvu „rozvoj“. Co si však
pod tím představuje a zejména, co výrazného pro to dosud udělala, není jasné. A nakonec
strategický plán města v pasáži „Úvodní slovo starosty města“: „Další rozvoj města bude
záviset na řadě ukazatelů, z nichž některé nelze zčásti nebo vůbec ovlivnit. Mezi strategicky
nejvýznamnější bych zařadil úbytek obyvatel, zejména v aktivním věku.“ Na všechny, kteří
toto čtou, kouká rezignace a smíření se s tímto stavem. Co povzbudivého znamenají tyto
formulace pro případné investory, podnikatele, lékaře i mladé vzdělané lidi, aby sem přišli
či tady zůstali?
Jemnice je přitom město s celou řadou výhod. Je zde docela klid, téměř žádná kriminalita, pěkná příroda, blízko do lesa atd. Jemnice prostě má svého „genia loci“, neboli ducha
místa. Má i potřebnou infrastrukturu. Všechno to představuje výhody, na které dnes lidé
začínají slyšet. Trochu jí chybí malebnost, to se však dá vyřešit a bez velkých nákladů. Tento „kapitál“, který město má, je však k ničemu, když nejsou v dostatečné míře vytvořeny
podmínky pro další bytovou výstavbu. Jak individuální, tak skupinovou. Město na výstavbu
bytů pro mladé rezignovalo. Rezignovalo se také na zajištění bydlení pro naše starší spoluobčany. Pozemky pod vodojemem nejsou připraveny dodnes. Na Předlískách bude místo
dvou bytových domů jenom jeden. Zájem o pozemky přitom je, hypotéky jsou velmi levné.
Město však dnes tyto věci prostě nemá jako prioritu. A je to podle mne obrovská chyba.
Když se totiž nebude stavět, tak město opravdu vymře. Že tomu tak být nemusí, ukazují dva
výše uvedené příklady.
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Říká se, že vše záleží na správných lidech na správných místech. Výše popsané
příběhy to dokazují. V tomto případě jde o lidi, kteří tendenci města k vymírání nebudou
brát jako smutnou skutečnost, ale jako výzvu. A dokáží se s touto výzvou popasovat.
Najdeme v Jemnici správné lidi a dosadíme je na správná místa? To je zase výzva pro
všechny lidi, jimž na Jemnici záleží.
Tím měla tato moje úvaha končit. V době, kdy jsem ji měl hotovou, jsem si však
přečetl příspěvek paní Jánské v březnovém čísle Jemnických listů. Dozvěděl jsem se,
že úbytek obyvatelstva za loňský rok činil 51 lidí. Přitom se narodilo a zemřelo stejně
lidí. Celkový počet obyvatel se (poprvé?) dostal pod 4 tisíce. Ach jo! Hlavně, že máme
(a ještě budeme mít) zregenerovanou zeleň. „Regenerace“ jemnických lidí přece může
počkat.
Ing. Vincent Strebeľ

Víte, že …
Jistě jste si pozorně přečetli článek v JL od Vojtěcha Pyka o hradbách v Jemnici.
Tato zpráva potěšila řadu občanů Jemnice. Dlouhá léta podle desítek fotografií je snaha
o jejich záchranu-opravu. Stojí to značné úsilí i peníze. Jde však o mimořádnou věc! Je
jen málo míst v republice, kde jsou hradby takto zachovány. Stav hradeb, které obkličují
město, je výjimečný. Navíc velkou část můžete vidět. To, že se pokračuje v jejich opravě,
je řadu let zásluhou vedení města, a proto jsem rád, že i současné vedení věnuje opravám
hradeb značnou pozornost! Za to děkuji.
Práce na opravě hradeb je vlastně nekončící. Je třeba nejen opravovat, ale i udržovat. Je ještě třeba několik míst, která když opadá listí ze stromů, jsou vidět. Jako například část hradeb v Zahrádkách u bašty nebo nevzhledný betonový pilíř v ulici 28. října,
zbudovaný v roce 1995, kdy bylo slíbeno jeho obložení kameny. Některé části hradeb
jsou ve vlastnictví soukromníků a to je problém. Také nepřístupná část v bývalé zahradě
Štěpánkova pivovaru pod budovou městského úřadu - nejstarší část hradeb. Nutnost oprav
posuzují odborníci. Také část hradeb pod budovou základní školy volá po opravě. Peněz
a zručných lidí, kteří dovedou pracovat s kamenem, není mnoho. Námětů je ale hodně!
Proto využijte doby brzy na jaře, udělejte si procházku městem kolem hradeb, podívejte
se a musíte ocenit úsilí lidí, kteří se starají o jejich opravu-záchranu. Zjistíte, že peníze
a úsilí vynaložené na opravy a záchranu původního opevnění zasluhuje ocenění. Vše
o hradbách ukázala i výstava připomínající 790 let od vydání opevňovací listiny Přemysla
Otakara I. Byla uspořádána Muzejním spolkem v Jemnici. Paní Jana Lochmanová (Pešlová) byla autorkou nejen celé výstavy, ale i brožury vydané Městským úřadem v Jemnici (2017), kterou získáte v Informačním centru. Za její přístup, znalosti, osobní vlatnosti
i ochotu celé akce se ujmout jí děkuji!
Vladimír Hrbek
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První vodovod v Jemnici
Roku 1528 se stal pánem nad Jemnicí hejtman Markrabství moravského Jan z Perštejna
na Helfenštejně. Jemnice sice byla tehdy ještě královským městem, ale to už jenom podle
jména, neboť ve skutečnosti byla téměř neustále od dob Jana Lucemburského v zástavě
a zastavení páni s ní nakládali jako se svým městem poddaným.
Jemnice byla tehdy ještě mocně opevněným a bezpečným městem, ale měla jednu velkou nevýhodu, neměla vodu. Bez vody se nedá žít a obyvatelé města museli pracně dopravovat vodu nahoru do města od Želetavky.
V roce 1455 se usídlil v nově postavném klášteře v Jemnici mnišský řád františkánů
- byli tehdy nazýváni bosáci. O nich se traduje pověst, že byli dobrými zahradníky a že se
dobře vyznali v hledání vody a v jejím zavádění. Je nasnadě domněnka, že si v klášteře
zavedli vodu tak, jak ji tam potřebovali. Snad to byli právě oni, kdo poradili Jemnickým,
jak by si mohli zavést vodu vodovodem od kláštera do města. Šlo o vodovod samospádem,
poněvadž klášter je položen o něco výš než zamýšlená konečná jímka ve městě.
K provedení takového vodohospodářského díla potřebovali Jemničtí svolení vrchnosti. Požádali proto Jana z Perštejna a poukázali na potíže, které pro nedostatek vody ve
městě mají. Jan z Perštejna jejich žádost uznal za odůvodněnou, zejména také z požárních
a dalších bezpečnostních důvodů, a dal listinou danou v Tišnově před svatodušními svátky
v roce 1529 souhlas, aby si vodovod na vlastní náklady zřídili. Schválil tehdy zároveň také
poplatky, které obec mohla vybírat za čerpání vody ve městě: 3 groše bílé z každé várky
piva a 4 groše bílé z celého domu, 2 groše bílé z půldomu a po 1 groši bílém z malých
domků.
Jan z Perštejna, stejně jako jeho předchůdci, byli v držení Jemnice jenom jejími zástavními
pány a neměli k ní dědičné právo. „Opatrný purkmistr a rada města Jemnice“ si uvědomovali,
že by tato listina z roku 1529, i když měla náležitosti právní listiny a i když v ní Jan z Perštejna
potvrdil právo vést vodu do města také za své potomky a za budoucí držitele města, mohla být
co do své závažnosti některým z budoucích pánů Jemnice popírána.
Rozhodli se proto požádat o její potvrzení ještě krále Ferdinanda, ten ji potvrdil listinou
danou v Linci v den sv. Jakuba apoštola roku 1529. A zanedlouho během roku došlo ke
změně vrchnosti a nejvyššímu sudímu zemskému, Jindřichu Meziříčskému z Lomnice, se
podařilo získat Jemnici od krále Ferninanda jako dědičný statek bez lenního závazku.
Tehdy v roce 1530 přestala tedy být Jemnice i podle práva městem královským a klesla
i právně na úroveň města poddanského. Obyvatelé města mohli od klášterní zdi odvádět
vodu jenom přebytečnou, která by jinak odtékala jako nevyužitá. A nebylo to zadarmo,
museli za ni dávat jemnickým bosákům při výlovu ročně jednu kopu kaprů. Doby byly
tehdy nejisté (řeholníci byli v roce 1546 přechodně z jemnických klášterů vypuzeni),
a proto došlo mezi jemnickou obcí a kapitolou řehole františkánů v Brně po Velikonocích
roku 1546 k uzavření písemné smlouvy o podmínkách odvádění vody od kláštera do města.
Na žádost „bosáků kláštera sv. Víta blíž města Jemnice ležícího a opatrných purgmistra
a konšelův i vší obce města Jemnice“ schválil tuto smlouvu král Ferdinand listinou danou
ve Vídni v úterý po sv. Bartoloměji apoštolu roku 1548.
Voda byla vedena dřevěnými rourami, uloženými v zemi, od severozápadní strany kláštera do nynější Palackého ulice (dříve zvané Troubské ulice). Odtud pod nynější silnicí
duben 2018 / Jemnické listy / 27

vedoucí od Velké brány na Horní valy, kde na nejvyšším místě je ještě dnes okrouhlá věžovitá stavbička, v níž byl podle potřeby vypouštěn z potrubí vzduch. Dále potrubí vedlo
po Horních valech až k úrovni bývalé soudní budovy, pod níž poměrně prostornou štolou,
vytesanou ve skále, bylo vedeno do studny pod náměstím v Mastných krámech. Byla to
původně otevřená studna, z níž se čerpala voda pomocí dlouhého háku a okovů nebo věder.
Podle vyprávění starých občanů prý někdy v minulém století spadla při čerpání vody do této
studny jedna židovka a utopila se. Otevřená studna byla pak nahrazena hlubokou, ve skále
vytesanou a kameny obloženou studnou uprostřed náměstí, kde na povrchu byla postavena
železná „kašna“ s železnými koly. Jejich otáčením se voda čerpala obyčejně do pantovnic,
opatřených popruhy . To byly dřevěné nebo plechové nádoby, v nichž bývala voda roznášena na zádech do jednotlivých domů ve městě. Při úpravě a vydláždění náměstí v letech
1971 - 1972 byla typická železná konstrukce „kašny“ odstraněna. Zmizela tak z náměstí jediná zjevná památka na první jemnický vodovod, jímž byla přes 400 let přiváděna do města
dobrá voda až do doby po druhé světové válce, kdy byl zřízen veřejný městský vodovod
pro celou Jemnici.
A tak jemnický vodovod připomíná už jenom „haltýř“ na západní straně bývalé klášterní
zahrady. Podle údajů pracovníka bývalého n.p. ČSAO v Jemnici, který měl o použití vody
pro potřeby podniku v roce 1962 zájem, je 15 m dlouhý klenutý „haltýř“ 4,75 m široký
a 3 m vysoký. V té době v něm bylo 107 000 l vody.
Napsal Dr. Jan Dvořák a do JL napsala Marie Čurdová

Zapomenutí sousedé
Příběhy vysloužilých vojáků - kaprál Rudolf Kačenka aneb splněné poslední přání
Lidé se dříve domnívali, že vydržovat armádu je nákladné, a proto ji musí živit válka
- tedy kořist, plenění a vybírání nucených dávek. Bylo tomu tak i za napoleonských válek,
které pro Jemnici, a nejen pro ni, znamenaly pohromu. Velké škody na majetku vznikly,
když Francouzi vpadli na Moravu a na panství. I ve městě byly ubytovány vojenské oddíly
a vrchnost i obyvatelé se museli postarat o jídlo pro vojáky a krmení pro koně. Po těchto
válkách již nebylo nic tak, jako před nimi. Když skončily, dali měšťané na náměstí postavit
památník, na kterém je vytesáno poděkování císaři Františkovi za uzavření míru. Památník
měl občanům připomínat hrůzy, které v té době město postihly. Pokud žili vojenští vysloužilci a večer sedávali se sousedy v hospodě a vyprávěli jim o tom, co prožili na vlastní
kůži, vybavovalo se i posluchačům, co sami v té době prožili. Když ale zemřeli, nejdříve
se zapomnělo na ně a pak i na hrůzy války. Jen díky rodové tradici se něco málo vyprávění
z té doby dochovalo dodnes.
Nejhůře byli válkami postiženi mladí muži-vojáci. Do té doby byli zpravidla rekrutováni mezi nejchudšími a nevzdělanými vrstvami, pro něž bylo zajištění oděvu a stravy
existenční nutností, protože kromě výstroje dostávali i pravidelnou mzdu. Původně byla
vojenská služba doživotní nebo do ztráty schopnosti bojovat. Za císařovny Marie Terezie
bylo až 1/6 vojáků dovoleno oženit se, přičemž jejich manželky s nimi zpravidla absolvovaly všechny útrapy vojenského života a byly vedeny v oficiálních stavech. Taktéž děti
zůstávaly s rodinou. V době osvícenství se také ustálil systém doplňování armády, verbová28 / Jemnické listy / duben 2018

ní, podle něhož se například lehká jízda rekrutovala z Uher, zatímco těžká jízda, kyrysaři,
z „německých zemí“, do nichž patřily i Čechy a Morava. Jiné to bylo u pěchoty, kde každý
pluk měl pro doplňování stavu vojáků stanovený kraj. Např. pro pluk řadové pěchoty č. 22
to byl znojemský kraj, kam patřila i Jemnice.
V roce 1802 byla zahájena reforma rakouské armády. Vedle toho, že byla zavedena
branná povinnost, vztahovala se na muže ve věku 18 – 40 let, týkala se také vyzbrojení
vojáků i organizace armády. V té době se stal majitelem pluku řadové pěchoty č. 22 princ
sasko-coburský. Bedřich Josef, princ coburský, byl současně polním maršálem. Jako jeden
z mála důstojníků měl zkušenosti z bojů s Francouzi a v některých dílčích střetnutích nad
nimi zvítězil, a to jen díky tomu, že dokázal přizpůsobit strategii a taktiku boje svého pluku
strategii a taktice Francouzů. Byl však nemocný a u pluku pobýval málo. Zastupoval ho
plukovník George Ziennast.
Rakousko se připravovalo na střetnutí s Francouzi. Proto byly urychleně prováděny odvody a výcvik nových vojáků. Ve znojemském kraji bylo odvedeno mnoho mladých mužů.
Převážně to bylo k pluku č. 22, který v té době byl nazýván „moravský“. V roce 1805 byl
mezi odvedenými Rudolf Kačenka. Rudolf byl vnuk fišmistra Bartoloměje Kačenky, panského úředníka. Narodil se v Podolí č. 5 otci Janovi a matce Kateřině, rozené Svobodové,
dceři úředníka z města. Oba dědové, jak Bárta, tak i František měli zájem, aby byl vnuk
dobře připraven pro život. Proto navštěvoval triviální školu ve městě. Učení mu šlo dobře.
Znal číst, psát a počítat mnohem lépe, než znali jeho spolužáci - synové a dcery měšťanů
a některých sedláků. Také se plynule domluvil německy. Mezi spolužáky byl i Josef Hopp,
se kterým se přátelil i po ukončení školní docházky, a Anna Marie Svobodová, příbuzná
ze strany maminky, která se později stala manželkou Josefa. Válka podle jedněch či osud
podle druhých podivným způsobem zasáhla do jejich životů.
Bývalí spolužáci, Rudolf Kačenka a Josef Hopp, byli odvedeni ke stejnému pluku. Přípravou a výcvikem nováčků se zabýval záložní prapor pluku. Ten pobýval v doplňovacím
kraji i v případě, že polní prapory vytáhly do boje. V létě roku 1805 bylo sídlo velitelství
pluku ve Znojmě, ale již o pár měsíců později se spolu s polními prapory přesunulo do
Terstu. Bylo toho hodně, co museli nováčci během výcviku zvládnout. Výcvik probíhal
pomalu a s velkými obtížemi. Svůj podíl na tom měla také skutečnost, že řada z odvedenců
neuměla německy a velitelé naopak neuměli česky. Proto nerozuměli povelům. Jinak tomu
bylo u Rudolfa. Ten se dokázal plynule domluvit a mnohdy těm, kteří byli kolem něho,
povely překládal. Velitelé si ho všimli a vybrali si ho za pomocníka.
Odvedenci nebyli dostatečně vycvičeni ani začátkem prosince, kdy došlo k bitvě u Znojma. Nezúčastnili se ani bitvy tří císařů u Slavkova. Záložní pluk byl převelen do Olomouce,
kde posílil posádku olomoucké pevnosti. Tam se poprvé seznámili s krutou realitou války.
Městem procházela poražená ruská armáda. Jen málokterá jednotka ustupovala spořádaně. Nebyl na ně pěkný pohled. V čele jednotky šli unavení vojáci a za nimi na desítkách
vozů, zvaných „žebřiňáky,“ seděli nebo leželi zranění vojáci - bez ruky, nohy apod. Tehdy
si nováčci uvědomili, co je v boji může potkat a že je v jejich zájmu, aby byli co nejlépe
připraveni. Výcvik již ale nepokračoval. Byli převeleni k polním praporům a jejich život
se zcela změnil.
Čas rychle běžel. Měnila se roční období, místa jejich pobytu a také vojáci. Za ty, co
padli v boji nebo kterým služba skončila, přišli noví. Z dřívějších nováčků se stali zkušení
vojáci. Po 4 letech služby, pokud uměl voják psát a číst, mohl být povýšen na poddůstojníka. Rudolf se stal kaprálem (desátníkem) a jeho přítel Josef svobodníkem. Ekonomická
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situace Rakouska nebyla dobrá. Císař neměl prostředky, aby Francouzům platil reparace
po prohrané bitvě u Slavkova. Bylo otázkou krátkého času, kdy dojde k novému střetnutí.
Došlo k němu v červenci roku 1809 u Wagramu.
Spolužáci a přátelé Rudolf a Josef ve volných chvílích často spolu sedávali a vzpomínali na domov, školu i rodinu. Stejně tomu bylo i noc před jejich první skutečnou a velkou
bitvou. Tentokrát ale mnohem méně mluvili, zato intenzivněji vzpomínali. Josef vzpomínal
na ženu Marii a dceru Josefu, kterou ani neznal, protože se narodila krátce po tom, co byl
odveden na vojnu. Vůbec netušil, že Josefa před několika dny zemřela. Spolu s nimi tam
v hloučku sedělo a na domov a rodiny vzpomínalo více vojáků. Mnozí z nich se obraceli
k Bohu, protože podle jejich mínění v jeho rukou ležel jejich osud. Znenadání se Josef obrátil na Rudolfa s přáním, aby v případě, že by v nastávající bitvě padl, se postaral o jeho ženu
a dceru. Rudolf mu to slíbil. To bylo naposled, co spolu mluvili, protože když se rozpoutala
bitevní vřava, byl v tom každý voják sám za sebe a nikdo neměl čas starat se o jiné. Proto
o tom, co se Josefovi stalo, se Rudolf dozvěděl až po bitvě.
Ráno, jak tehdy bylo zvykem, vojáky probudili trubači a tamboři; buben byl nezastupitelný v každodenním životě pěchoty. Řídil celý táborový den od budíčku po večerku, za
pochodu pak udával pochodové tempo a etapy, za bitvy pak spolu s píšťalami dával pokyny
ke střelbě. Sotva se rakouské voje seřadily, zaútočili na ně francouzští kyrysaři. K největším
ztrátám docházelo na začátku bitvy, kdy měli vojáci pušky připravené ke střelbě a většinou
se jim podařilo přesně zamířit a najednou vypálit. Po úvodních salvách bylo na obou stranách mnoho mrtvých a těžce raněných. Kyrysaři byli oproti pěšákům ve výhodě, protože
měli k dispozici kromě pušky i dvě těžké pistole. Při střelbě z pistolí zpravidla stříleli již na
bezbranné pěšáky, protože ti nabíjeli pušky. A právě jedna z kulek, vystřelených z pistole,
ukončila Josefův život. Vedle něho v bitvě padlo nebo bylo zraněno mnoho dalších vojáků pluku. Napoleonovo vojsko zvítězilo. Následovalo pronásledování rakouských oddílů
Francouzi až ke Znojmu, kde bylo 11. července podepsáno příměří.
V té době platilo, že poslední vůle umírajícího má být splněna. Proto Rudolf, co přislíbil, následně i splnil. Po řádném ohlášení a souhlasu pluku se s Marií Annou, vdovou po
svobodníku Hoppovi, v červenci roku 1810 oženil. Nevěsta i ženich měli 32 roků. V té době
si štěstí asi řeklo, že stačí, když stojí při Rudolfovi a bude při něm stát na válečném poli,
protože když se jim narodila dvojčata, syn Josef Antonín a dcera Josefa Eleonora, nestálo
při něm. Krátce po narození obě děti zemřely a Marie brzy odešla za nimi. O tom se ale
Rudolf dozvěděl mnohem později, protože za ta dlouhá léta vojenské služby byl doma jen
jedenkráte, a to právě jen o svatbě.
Než Rudolfovi uplynula stanovená vojenská služba, tzv. kapitulace, uběhlo ještě několik
roků a prošel dalšími bitvami. Všechny přežil, včetně té u Drážďan. Po deseti letech služby
se mohl rozhodnout, chce-li za zvláštních výhod sloužit druhou kapitulaci nebo jít domů.
Rudolf se rozhodl jít domů. Dostal vojenský propustný list či tak zvaný „abšíd“ a k němu
jako kaprál povolení šenkovat pivo nebo víno. V roce 1815 se vrátil domů, lépe řečeno do
domu číslo 78, který vyženil s Marií. Ve městě si otevřel živnost a netrvalo dlouho a v roce
1816 se oženil podruhé - s Barborou. První dítě, syn Martin, se jim narodilo až v roce 1822.
Po dvou letech po něm se narodil syn František a za stejnou dobu po Františkovi dcera Eva
Marie. To už ale je jiná historie.
František Kačenka
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Kulturní přehled
1. 4. 2018
20.00 hodin
		

Velikonoční zábava, hraje Spektrum + DJ Bubu
- kulturní dům Jemnice
- pořadatel Delta Agency

6. 4. 2018
19.00 hodin

Koncert Ilony Csákové s kapelou - „Nechte zvony znít“
- kino Jemnice
- předprodej vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737 za cenu 250 Kč
- pořadatel město Jemnice

7. 4. 2018
18.00 hodin
		
		

Na správné adrese - divadelní představení
- kino Jemnice
- předprodej vstupenek v TIC Jemnice nebo
na www.vstupeny.jemnice.cz za cenu 70,- Kč
- pořádá Divadelní spolek při NKN Jemnice

7. 4. 2018

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Erny

8. 4. 2018
15.00 hodin

Čarodějnický učeň - muzikálová pohádka pro děti
- kino Jemnice, vstupné: dospělí 80,- Kč, děti 50,- Kč
- předprodej vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice

12. 4. 2018
16.00 hodin
		
		

Češka, která přežila gulag
- strhující přednáška Věry Sosnarové, která strávila 20 let
v Sovětském gulagu
- Městská knihovna Jemnice

13. 4. 2018

Rybí hody v restauraci U Svatého Víta
- speciality ze sladkovodních ryb
- rezervace na tel: 723 685 430

14. 4. 2018
19.00 hodin

Svaté neřesti - divadelní představení ochotníků z Nové Říše
- kino Jemnice
- předprodej vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737 za cenu 70 Kč
- pořadatel město Jemnice
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14. 4. 2018
14.00 hodin
		

Akce čistá Jemnice
- přijďte s námi vyčistit hůře přístupná malebná zákoutí královského
města Jemnice
- Jemnice - svahy „Pod Barrandovem,“ případně břehy řeky Želetavky
- pořadatel spolek Mladí za rozvoj Jemnice

14. 4. 2018

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Zavik

18. 4. 2018
16.00 hodin

Beseda s prof. Ing. Miroslavem Šimkem, CSc.
- téma: sucho v krajině
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

18. 4. 2018
13.00 - 17.00

Den otevřených dveří ZUŠ Jemnice
- pobočka ZUŠ v Jemnici
- pořadatel ZUŠ Moravské Budějovice

20. 4. 2018
19.00 hodin

Povídání se Zdeňkem Troškou
- kino Jemnice
- předprodej vstupenek na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737 za cenu 150 Kč
- pořadatel město Jemnice

21. 4. 2018
		

Pochod ke Dni Země
- pořadatel Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Jemnice

21. 4. 2018

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy - oldies party

26. 4. 2018
16.00 - 19.00
		

Výtvarné dílničky pro děti
- vestibul KD
- pořadatel město Jemnice

28. 4. 2018
9.00 - 16.00
		
		

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

28. 4. 2018

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Matty

30. 4. 2018

Pálení čarodějnic
- bývalý PS útvar
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci se spolkem Mladí za rozvoj Jemnice
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1. 5. 2018
		
		

Jízda výletního vlaku - prvomájový vlak
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

11. 5. 2018
17.00 hodin

Vernisáž prodejní výstavy Dech světla
- Gabriela Kopcová - koláže a fotografie,
Miluše Čechová - vitráže
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

12. – 20. 5. 2018 Výstava Dech světla
- Gabriela Kopcová - koláže a fotografie, Miluše Čechová - vitráže
- vestibul KD Jemnice
- PO - PÁ: 9.00 - 16.00, SO - NE: 9.00 - 14.00
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice
19. 5. 2018
Dětské rybářské závody
8.00 hodin
- Jemnice - Nový rybník
		
- závodů se mohou zúčastnit děti do 15 let včetně, závodníci nemusí být
		
držiteli rybářského lístku a povolenky
		
- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice,
		www.mrs.jemnice.cz
20. 5. 2018

Rybářské závody O putovní pohár Barchanu dospělých rybářů
- Jemnice - Nový rybník
		
- losování stanovišť od 6.00 do 7.00 hodin, začátek v 7.00 hodin,
		
počet míst omezen na 60, občerstvení zajištěno
		
- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice,
		www.mrs.jemnice.cz
24. 5. 2018
13.00 - 17.00
		

ZUŠ OPEN - celostátní den ZUŠ - venkovní muzicírování
- akce se uskuteční před pobočkou ZUŠ v Jemnici u kostela
sv. Stanislava
- pořadatel ZUŠ Moravské Budějovice

26. 5. 2018
		

Den dětí v Jemnici
- pořadatel: spolek Mladí za rozvoj Jemnice

26. 5. 2018
		

MTB Jemnice „O putovní pohár Barchanu“
- 11. ročník závodu horských kol, start a cíl u KD v Panenské
- závodní trasy v délce 10, 20 a 52 km, nezávodní fitness trasa
v délce 20 km, závod odrážedel
- informace a propozice na stránkách www.mtb-jemnice.cz
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.
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Oznámení - Barchan 2018
Oznamujeme všem zájemcům (mládeži i dospělým), kteří se chtějí zúčastnit nácviku
a vystoupení v historických průvodech při slavnosti Barchan, že se mají nejpozději do 30.
4. 2018 nahlásit v Městské knihovně v Jemnici.
Otevírací doba knihovny:
PO 8.00 - 11.30, 12.15 - 17.00
ST 8.00 - 11.30, 12.15 - 17.00
PÁ 8.00 - 11.30, 12.15 - 15.00

Zdeněk Hopian, odbor kultury

Jarní pochod ke Dni Země
V sobotu 21. 4. 2018 se v Jemnici uskuteční již XXV. ročník tradičního Jarního pochodu
k příležitosti Dne Země.
Vybírat můžete z tras 10, 15, 25 a 50 km, které Vás provedou přírodními krásami v okolí
Jemnice. Start bude probíhat od 8.00 do 10.00 hod. u skautské klubovny na dopravním hřišti (u autobusového nádraží). Na startu i během trasy pro Vás budou připraveny zajímavé hry
a soutěže o ceny. Zpřístupněna bude také věž kostela sv. Stanislava. V cíli nebude chybět
ani zasloužené občerstvení.
Startovné je 30 Kč za účastníka.
Těšíme se na Vaši účast
Eliška Tesařová,
Junák - český skaut, středisko Jemnice

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 16:00 hodin vás zveme na výjimečně poutavou přednášku
paní Věry Sosnarové z Brna, která vypráví svůj příběh Češky zavlečené na Sibiř, kde
prožila krutých 20 let. Teprve v roce 1964 se mohla vrátit zpět do vlasti. Její vzpomínky
sepsal J. S. Kupka v knize nazvané Krvavé jahody s výstižným podtitulem: Krutý osud
Češky, která přežila gulag. V době komunistického režimu nesměla o svém případu s nikým
mluvit a teprve před nedávnou dobou se odhodlala o svých zážitcích promluvit. Vstup na
přednášku je zdarma a knihu Krvavé jahody si můžete na místě koupit.
Z nových knih:
Frajtová Marie - Na hranici života a smrti: 25 rozhovorů s předními českými
lékaři.
Tučková Kateřina - Fabrika: příběh pěti generací rodu Johanna Heinricha Offerman34 / Jemnické listy / duben 2018

na, který do Brna přišel v roce 1776 jako chudý vlnařský odborník. Zanedlouho však založil
manufakturu a stal se jedním z nejvýznamnějších textilních baronů.
Zibura Ladislav - Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii: mladý poutník se vydá pěšky
probádat Kavkaz. Očekává nenáročný výlet, situace se mu ale brzy vymkne z nohou. Své
zážitky autor líčí s tradičním humorem a sebeironií.
Hurdová Veronika - Krkavčí matka?: nejčtenější český blog o mateřství. Humorná
příručka pro dokonalé rodiče.
Guillou Jan - Pravé americké džíny: šestý díl série Velké století se odehrává v padesátých letech dvacátého století, kdy dospívá Eric, potomek třetí generace Lauritzenů.
Připravujeme:
12. 4. 2018 - přednáška Věry Sosnarové
Duben - besedy pro mateřskou školu

pracovnice knihovny

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Sněženky bílé
Sněženky bílé jako z cukru
tam nahoře na lesní stráni
jak vítám vás po dlouhé zimě,
po prvním jara usmání.
Je slunný den, mé včelky letí
z těsného úlu do polí –
to jistě k vám, nad nimiž píseň
skřivánka libě hlaholí.
A za včeličkou čmelák
a za čmelákem motýlek –
sněženky bílé, posli jara,
za vaší zvěsť vám budiž vděk.
V samotách lesních vzadu mám,
když zřím ty vaše hlavičky,
mně zdá se vždy, že tak jsou čisté
jen vy - a dětské dušičky.
Tuto básničku jsem opsala z časopisu „Malý Čtenář“ z roku 1903
Marie Čurdová
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Jaro
Jaro, to umí člověka naladit.
Může hrabat a nebo
něco zasadit.
Koníčků je náhle mnohem víc,
motorky, kola,rybáři,
sportovci,důchodci,včelaři.
Motorkáři ať bez úhony
domů šťastně dojedou,
rybáři zlatou rybku chytí,
z rána nebo večera
se octne v jejich sítích.
Sportovci míč už prohání,
vyplatilo se zimní čekání
i důchodci vítají sluníčko,
ať svítí víc, či maličko.
Včelky spoustu práce mají,
na kytkách snídají i obědvají,
do práce se pustí hned,
vždyť nám dělají moc dobrý med.
Zahrádkáři ohýbají záda,
mazlí se s každou kytičkou
a usínají s motyčkou,
tahají rostlinky očima, vždy je prý
po každé zimě jen zahrádka zajímá.

Marie Prknová, členka klubu ZTP

Blahopřání
Dne 14. dubna 2018
oslaví své 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička
paní Vlasta Procházková z Jemnice.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
přejí syn Vlastimil s rodinou a dcera Ilona s rodinou
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Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout...
Dne 22. března 2018
uplynulo 20 smutných let,
co nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička
paní Pelagie Mátlová z Korolup.
Dne 9. 4. 2018 by se dožila devadesáti let.
S láskou vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá...
Dne 27. dubna 2018
uplyne 7 let, co nás navždy opustil
pan Zdeněk Vevera z Jemnice.
S láskou vzpomíná manželka Marie,
syn Petr s rodinou a syn Zdenek

Vzpomínka
Hvězdy Ti nesvítí,
sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrátíš,
už není naděje.
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát
a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 25. dubna 2018
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný bratr a strýc,
pan František Jobbagy z Jemnice.
S láskou vzpomíná sestra Marie
a neteř Kateřina Škodová s rodinou
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Vzpomínka
Dne 16. března 2018 uplynuly 2 smutné roky,
co nás navždy opustila
naše drahá manželka, maminka a babička
paní Jana Dočekalová z Jemnice.
S láskou vzpomínají manžel,
syn a dcera s rodinami a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Pohaslo slunce, na věčnost odešlo spát,
nezbývá než na hezké chvíle s láskou vzpomínat.
Dne 21. dubna 2018
vzpomeneme 7. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Marie Fučíková z Jemnice.
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami

Vzpomínka
Jak tiše žil,
tak tiše odešel.
Skromný ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě.
Dne 19. dubna 2018 vzpomeneme
15. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
můj milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan František Musil z Jemnice.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Květoslava,
synové František a Jiří se svými rodinami
a ostatní příbuzní
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Českomoravská myslivecká jednota
Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
Střelecký klub Dačice
Město Dačice
pořádají

Střeleckou soutěž družstev
v brokovém víceboji
pod záštitou starosty Města Dačice
2018
XIV. ročník
Střelnice Dačice - Zahrádecký les
5. května 2018 od 10:00 hodin

Časový pořad soutěže:
9:00 – 10:00
10:00 – 10.10
10:20 – 14.00
14:15		

registrace družstev, prodej položek, kontrola dokladů
slavnostní zahájení
střelby disciplín LB; LK; Z+T
vyhlášení výsledků, předání cen

Podmínky soutěže:
- Závazná přihláška a registrace družstva bude na střelnici do 9:45 hod.
- Doklad o pojištění, platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Cena položky pro tříčlenné družstvo členů ČMMJ = 1.500 Kč
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Organizační výbor:
ředitel: 			
hlavní rozhodčí: 		
rozhodčí: 		
			
jednatel: 		
zbrojíř: 			
lékař: 			

Bohuslav Ferdan
Jan Láník st.
Jan Láník st.; Jan Láník ml.; Karel Štibich; Navrátil M.
Miroslav Ferdan; Milan Bouda; Bohuslav Ferdan
Milan Navrátil
Petr Novák
MUDr. Ivana Kelblerová

Propozice soutěže a organizace:
Závod je vypsán na 60 terčů pro každého střelce: 20 lovecká baterie; 20 zajíc s terči;
20 lovecké kolo
•
Střílí se za každého počasí dle střeleckého řádu ČMMJ z roku 2018 a jeho doplňků a technických pravidel ISSF.
•
Maximální povolená velikost broku je do 2,5 mm, maximální povolená gramáž je
28 g. V případě zjištění nepovoleného střeliva odstupuje střelec z položky s výsledkem 0.
•
Při shodnosti celkového počtu zásahů bude o 1. místo proveden rozstřel, v disciplíně zajíc s terči – střílí celé družstvo, každý člen družstva 10 terčů.
•
O dalším pořadí rozhoduje lepší výsledek na položce Z+T.
•
Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i ochrana očí.
•
Po celou dobu soutěže zajištěno občerstvení. Parkování vozidel v okolí areálu střelnice.
Závod je dotován hodnotnými cenami.
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese v Dačicích se těší členové střeleckého klubu
Dačice, OMS ČMMJ J. Hradec a Město Dačice.
Bohuslav Ferdan
ředitel závodu 		

Ing. Kamil Kupec 		
předseda OMS ČMMJ J. Hradec

Ing. Karel Macků
starosta Města Dačice

Kulturní kalendář
Mladoňovice
1. 4. 2018
14. 4. 2018
20. 4. 2018
30. 4. 2018
30. 4. 2018
		
5. 5. 2018
12. 5. 2018
20. 5. 2018

Střelecká soutěž „O velikonočního beránka“ - střelnice MS od 9.00
DJ BUBU - Disco club Mladoňovice, začátek od 21.00 hodin
Den Země ZŠ
Stavění máje
Pálení čarodějnic - průvod, opékání špekáčků s dětmi, rej masek,
od 20.00 hodin
Dětské rybářské závody, nádrž u č.p. 100, od 13.00 hodin
Školní akademie žáků ZŠ, 14.00 hodin
Střelecká soutěž tříčlenných družstev, střelnice MS od 9.00 hodin
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Uherčice
21. 4. 2018
30. 4. 2018
26. 5. 2018

Jarní pochod Okolo Uherčic
Pálení čarodějnic
Turnaj v malé kopané

Vratěnín
30. 4. 2018
1. 5. 2018
		
		
5. 5. 2018

Stavění máje od 19.30 hodin a pálení čarodějnic od 20.30 hodin
Retro oslava 1. máje, sraz v 9.45 u fotbalového hřiště,
od 10.00 prvomájový průvod, poté občerstvení na dětském hřišti
(retro ceny - pivo 2 Kč, limo 1 Kč, párek 5 Kč)
Oslava u příležitosti ukončení II. světové války

Třebelovice
29. 4. 2018
30. 4. 2018
4. 5. 2018
6. 5. 2018

Jarní výšlap
Stavění májky, 18.00 hodin
Pouťová zábava, hraje Genetic, KD od 20.00 hodin
Pouťová mše svatá se slavnostním průvodem, 10.45 hodin

Kostníky
1. 4. 2018
30. 4. 2018
19. 5. 2018
26. 5. 2018

Velikonoční výstava, pletení pomlázek - kulturní dům
Stavění máje a pálení čarodějnic
Okrsková soutěž SDH, hřiště Hájek
Dětské rybářské závody, rybník na návsi

Police
30. 4. 2018
12. 5. 2018
		
13. 5. 2018

Stavění máje v 19.00 hodin, pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti
Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava,
začátek v 8.30 hodin
Rybářské závody pro děti, rybník Trkáč, začátek v 8.30 hodin

Pálovice
30. 4. 2018
1. 5. 2018
5. 5. 2018
12. 5. 2018
19. 5. 2018

Pálení čarodějnic
Stavění máje
Oslava 80. výroční hasičů
Okrsková soutěž v požárním sportu
Pouťová zábava, KD od 20.00 hodin

Menhartice
14. 4. 2018
30. 4. 2018

Menhartické buchtování
Pálení čarodějnic

Třebětice
30. 4. 2018
7. 5. 2018
		

Stavění máje od 17.00 hodin, od 20.30 pálení čarodějnic - Vrankovec
Lampionový průvod s kladením věnce, náves u pomníku,
20.15 hodin
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Lomy
30. 4. 2018

Stavění máje a pálení čarodějnic, 18.00 hodin

Panenská
30. 4. 2018
1. 5. 2018

Pálení čarodějnic
Stavění máje

Radotice
Měníme se nebo jen jako?
Důvodu k užití prostého selského rozumu v řešení mnohých situací je bezpočet. Základem pak jsou upřímně míněná slova završená příkladnými činy. Když chci, aby se nekradlo,
nesmím krást především sám. Když žádám poctivou práci po druhých, musím především
poctivě pracovat sám. Neděje- li se tak, jsou pak slova pouhé fráze a podvod na ty, jimž
byla určena. Toto však působí jen do chvíle, než jsou po mnoha „sprchách,“ které obdrželi
kultivovaní. V nich pak nazraje schopnost vymazat vás ze scény uchazečů navzdory tradici,
kterou se oháníte. Považovat pak takové voliče za primitivy a nevzdělance je neobhajitelná
ubohost.
Dočasná obroda nemusí být předzvěstí návratu, ale tápáním ještě těch „suchých.“ Očekávalo by se, že i vy při vašem vzdělání jste dospěli k poznání kultivovaně řídit stát, z jehož
prostředků jste víc než bohatě honorováni. Po informaci sdělovacího prostředku o vašich
příjmech a souběhu funkcí mimo parlament, které jste „schopni“ zastávat, musí být společnost, i kdyby nechtěla, rozdělena. Nejde o závist, ale zlobu nad tím, co všechno se může
dít v kultivované společnosti a považovat to za zvladatelné, a navíc správné. Nabízí se
zamyšlení nad tím, zda jsme se omylem neoctli v dávno zaniklé společnosti a nestali se
poddanými s vrchností.
Vybraný politik v demokracii se nestává panovníkem, ale služebníkem. Schválíte zákoník práce, který zavazuje zaměstnance a zaměstnavatele. I když vás se přímo netýká, tak
minimálně zavazuje morálně. Předpokládal bych u vás morální autoritu, příkladnou pro
všechny. Vynucujete si mimořádná zasedání k nápravě něčeho, co jste svým chováním sami
způsobili. Nežili jste ve vzduchoprázdnu, pokud jste někde pracovali či řídili firmy, uvědomujete si, co by se dělo tam? Jste sledováni, volič je znepokojen vaším chováním, které mu
nepřipadá příliš státotvorné. Většina z vás není politickými začátečníky a dobře ví, že bez
kompromisu to nepůjde a nešlo nikdy.
Je třeba sestoupit opět na pevnou zem, zapudit vzletná slova, navodit konstruktivní
myšlení, selský rozum, který se mýlí jen zcela výjimečně. To, že velmi dobře prosperuje
v současnosti hospodářství, je pro vládnutí výhoda a závazek, nikoliv zásluha. Vás by mělo
znepokojovat, že v horizontu desítek let bude u nás čtyřicet procent obyvatel v seniorském
věku, pro které je jen šestina potřebných míst v domech pečovatelské služby. Jedna desetina
obyvatel je vystavena exekuci majetku, mnozí z nich několikanásobné.
Alarmující je i počet lidí bez domova, z nichž velká část bez vlastního zavinění. Důstojnost jejich života je tímto degradována. V neustálé nejistotě zůstávají i dobře prosperující
firmy s dlouholetou tradici, které se „privatizací“ dostaly do rukou zahraničních vlastníků.
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Nemusí jít vždy o likvidaci konkurenta či neproduktivní výrobu. Jde o rozhodnutí vlastníka, který není povinen nikomu vysvětlovat, jak naloží se svým majetkem. Výsledkem pak
je ztráta zaměstnání většího počtu lidí a nezřídka i ohrožení dodavatelů suroviny, pokud
jsou likvidací zaskočeni. Takových nejistých až rizikových ohnisek je u nás bezpočet. Co
naplat, je to naše dílo. Pochvalovali jsme si, jak hladce to boření postupovalo. Podobné je
to i s potravinovou soběstačností. Soběstační jsme snad jen v produkci mléka. Zde doslova
zamrazí. Představa případného plošného výpadku třeba dopravy a můžeme se nacházet před
prázdným regálem základních potřeb.
Toto je jeden z mnoha momentů ovlivňujících osmdesát procent obyvatel, kteří neumí
a ani nemají možnost těmto stavům čelit. Páni poslanci, jste pověřeni voliči, které zastupujete, a jste povinni těmto stavům bránit či přímo zamezit. Toto je právě ta služba, které jste
se propůjčili, a vaše úsilí bude oceněno, ať jste leví či praví, bude- li naplňováno. Voličům
se toto dělení jeví dnes již podružným, hodnotí spíše, jak se období vašeho vládnutí promítlo do kvality jejich života. Zatím zjišťují, že i po tolika létech jsou rozdíly zanedbatelné.
Jejich míněním po těchto zkušenostech zatím je, že obojím šlo o úzký okruh vyvolených
a sebe samotné. Nechápou, proč za šlendriánskou práci vás „musí“ velmi dobře platit. Život
na houpačce nikoho netěší a jen málokomu prospívá.
Příběh z téměř stoletého kalendáře o pověstném selském rozumu vypovídá.
> „V jisté vsi žil starý sedlák, houževnatě se držící při svém stáří, nedůvěřivý, jenž
o úřadech, policii a pokladnách nechtěl nic věděti. Jeho oba synové však jsou moderní
„ekonomové.“ Vychodili hospodářské školy a také v obchodních záležitostech nedali se
prodati. Se starým byli ve stálé rozepři, poněvadž zlaťáky a stříbrňáky uchovával v punčoše, namísto koupit si papíry a shrábnouti krásné úroky. Starý však se nedal zmásti, bručel
a shromažďoval svůj mamon dále.
Za války obcházel úřední zřízenec ve vsi, by uzavřel válečnou půjčku. Náš tvrdohlavec
se nedal přemluviti. „Papír je papír,“ bylo jeho heslem. Aby vydal zlato, o tom nechtěl
slyšet. Vždycky to přeslechl. Synové zasílali z vojny větší částky peněz, by je donesl do
spořitelny. Učinil tak, však vlastní jeho peníze byly v punčoše. Dnes má zásuvku plnou bankovek, avšak také hrnec plný stříbrňáků a několik balíčků zlaťáků. Platí, je-li v dobré míře,
tvrdými mincemi a obdrží vše za mírové ceny, což mu druzí závidějí. Vůči svým synům má
trumfy: „Neměl jsem pravdu, vy chytráci? Sedlák se má držeti svého, jak to činili starší.
Jděte se svou novomódní vymyšleností do háje.“ Synové měli námitky, avšak ponechali
si je pro sebe. Neudrželi by se proti moci skutečností. Však mezi čtyřma očima pravil jeden
z nich: „Je to zvláštní věc, máme pravdu, a přece jsme ti hloupější. Inu - tak to chodí dnes,
povzdechli si.“ <
Opravdového českého sedláka již asi nepotkáte, ale selský rozum, neopředený různými
vymyšlenostmi, občas zapůsobit musel, jinak bychom už byli v daleko svízelnějších situacích.
Blahopřejeme jubilantům:
Nevěčný Jan
Novák Josef

70 roků
87 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice
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Uzávěrka příštího čísla je 16. dubna 2018. Zdůrazňuji, že ty příspěvky,
které dostaneme až po určeném termínu, budou otištěny v dalším čísle JL.
Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu kultura@mesto-jemnice.cz
nebo donést do Turistického informačního centra Jemnice.
Bc. Zdeněk Hopian
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inzerce
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Ohnivá Koule Production

Svaté neřesti
Kateřina Tomanová a Jindra Kriegel

Kinosál Jemnice

14.4.2018 19:00
Vstupné 70 Kč, předprodej na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721508737
Od čokolády až po facebook, dokážeme si bez těchto potěšení náš život představit?
Komický příběh o tom, co se stane, když se lidé budou chtít stát lepšími.
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Obrazový seriál

Jemnice - ul. 28. října, 2002

Jemnice - Malá branka, oprava hradeb v r. 2005
Jemnické listy č. 4/2018 - Periodický tisk územního samosprávného celku,
vydalo město Jemnice, Husova 103, IČ 00289531, 4. dubna 2018.
MK ČR E 13924. Náklad 2 200 ks. Otištěné příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakce.
Foto: Vladimír Hrbek /archiv/, město Jemnice,
kultura@mesto-jemnice.cz, www.mesto-jemnice.cz
Realizace: Petr Večeřa, Bačice.

