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Letní přání spoluobčanům
To není dopis vytažený z obálky,
ba ani fotka, kopie či obraz,
to je má ruka, co natrhala třezalky,
to je mé srdce: tluče v hrudi pro vás.
Hned zrána s čerstvou kyticí jsem šel
donést vám mír a popřát dobré jitro,
aby vám vánek chladil vrásky z čel,
aby váš den zas omládl jak retro.
Ať v duši pozdrav můj vás provází
a v době zlé vám nabídne své rámě.
Doufám, že kytkám dáte vodu do vázy
a v myšlenkách se usmějete na mě.
Milan Růžička
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
tradičně se Vám dostává do rukou prázdninové dvojčíslo, které navozuje letní náladu
a vždy dává signál, že rok je v polovině svého trvání, začínají prázdniny a léto. I letos je
tomu tak. Jen s tím rozdílem, že léto začalo již v květnu. Bohužel koupaliště je z důvodu
rekonstrukce zavřené. Práce zde však již započaly a zbývá tedy pohlídat dodržení termínu
pro zprovoznění nového areálu v příští sezóně.
Toto léto bude ve znamení řady omezení v důležitých částech města, protože opravy
a rekonstrukce se dotýkají hlavní průjezdní trasy. Jedná se hlavně o akce Kraje Vysočina,
a to opěrnou zeď v ulici Na Podolí, kde se město podílí rekonstrukcí studny a veřejného
osvětlení. Práce by měly být ukončeny do konce října.
Rekonstrukce komunikace v Podolí naproti čerpací stanici již rovněž probíhá. Nejprve se opravují části kanalizace s domovními přípojkami a pokládá se nové vodovodní potrubí, na čemž se účastní město prostřednictvím Svazku vodovody a kanalizace. Společně
s novými chodníky a veřejným osvětlením nás to bude stát cca 1,2 mil. Kč. Investice kraje
činí cca 4 mil. Kč. Drobné omezení bylo i při obnově chodníku na ulici Tyršova, kterou
provádí SMM v hodnotě cca 350 tis. Kč.
Výrazné omezení čeká občany ulice Větrná. Již probíhá výběrové řízení a rekonstrukce bude zásadní. Nová bude komunikace, parkovací stání, stanoviště pro kontejnery, bezbariérový přístup k bytovým domům, veřejné osvětlení a veřejná zeleň. Předtím však
bude opravena kanalizace. Celkově se jedná o částku bezmála 6 mil. Kč bez DPH.
Výběrové řízení rovněž probíhá na vybudování vodovodu a kanalizace v bývalém
autoparku v hodnotě cca 7.770 tis Kč bez DPH. Termín dokončení je prosinec 2018.
Výběr dodavatele již byl ukončen u následujících projektů. Rekonstrukce městských
hradeb, které jsou v majetku města, v celkové hodnotě 4,97 mil. Kč. Využijí se dotace
z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací a oprava se bude provádět po etapách.
Během prázdnin se začne se stavbou hřiště pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
tzv. pumptrack v sousedství dopravního hřiště. Cena je 1,113 mil. Kč včetně DPH a dokončení v září 2018.
V obci Louka proběhne v září oprava místní komunikace v hodnotě cca 580 tis. Kč
a oprava krovu a střechy věže na místní kapli v ceně 546 tis Kč s dotací 372.692 Kč.
V Panenské se dokončuje poslední část rekonstrukce hasičské zbrojnice, která zahrnuje podlahu v garáži, omítku s nátěrem a toaletu.
Probíhá dokončení zateplování budovy ZŠ v severovýchodní části budovy. Hodnota
zakázky je 9,837 mil. Kč četně DPH s dotací ve výši 4,770 mil. Kč. Předpokládáme
i opravu fasády směrem do náměstí.
Na závěr chci ocenit práci všech organizátorů tradiční historické slavnosti Barchan
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a poděkovat účinkujícím v historickém obrazu, v průvodu a samozřejmě těm, co v časných ranních hodinách uklízejí město tak, aby následující den byl pro návštěvníky stejně
příjemný jako ten první. To, že veškerá příprava, účinkování a s tím spojený servis jsou
zajištěny místními lidmi, je obdivuhodné a zaslouží uznání.
Užívejte si léto a zaslouženou dovolenou. Žákům a studentům přeji krásné
prázdniny.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
dovolím si tyto Postřehy z radnice věnovat jednomu jedinému
tématu. Tímto tématem jsou investice do pořízení a obnovy majetku města Jemnice za roky 2014 – 2018. Občas se na stránkách
Jemnických listů můžeme dočíst o tom, jak město nečerpá dotace, jak ve své podstatě nic nedělá. Asi bych Vás ani tímto přehledem neunavoval, koneckonců práce na zvelebení města vidíte
sami na vlastní oči, ale situace si upřesnění informací očividně
žádá.
K následující tabulce je třeba si říct pár údajů. Především do tabulky nejsou zahrnuty
náklady na běžnou údržbu města, kterou provádí Správa majetku města s. r. o. Stejně tak se
tabulka nedotýká běžných výdajů, které souvisejí s činností města. V jednotlivých „škatulkách“ jsou investiční prostředky zaokrouhleny na celé tisíce.
V kategorii „místní komunikace“ jsou zahrnuty náklady na chodníky, vozovky a parcely
Na Předlískách. Konkrétně se jedná o celoplošná zapravení ulic Želetavská, Znojemská,
28. října, Malá branka, Lipová, Topolová, Na Pořadí, Dělnická, nám. Svobody, Havlíčkovo
náměstí, Tyršova, zámecký park i v místních částech Panenská a Louka.
V kategorii „zeleň“ jde především o revitalizace zámeckého parku, arboreta a vytvoření
tzv. Rohlíku (pracovní název pro parčík v areálu bývalého PSútvaru).
V kategorii „Vodovody a kanalizace“ pak souhrnné číslo hovoří o vodohospodářských
sítích v ulicích Želetavská, 28. října, Znojemská, Větrná, Černý most, Úvoz, nám. Svobody,
Horní valy, Malá branka, Husova atp.
V kategorii „Základní škola“ pak číslo zahrnuje 2 fáze zateplení školy a modernizaci
výukového systému.
Řádek „Mateřská škola“ nám připomene zateplení celého areálu vč. instalace náhradního zdroje vytápění.
Co se týče kulturních památek, pak číslo zmiňuje investice do domů č.p. 36, 63, 75, 95,
96, 622, 872 (bývalá zámecká sýpka – dnešní DDM s byty), jemnické hradby, rekonstrukci
části kostela sv. Víta, kapli sv. Anny a jemnický zámek.
Další sloupec v tabulce pak hovoří o výši dotací, které se podařilo na naše záměry
sehnat. Bohužel stále bývá veliký problém pro město velikosti Jemnice sehnat peníze na
výstavbu dětských hřišť, projektovou dokumentaci, dešťovou kanalizaci, místní komunikace a chodníky. U kulturních památek čerpáme snad všechny dotační tituly, bohužel nejsou
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v takové výši, kterou by si naše město památek zasloužilo. A tak se město občas dostalo do
situace, kdy bylo potřeba sáhnout do rozpočtu města hlouběji a to tak, aby se v jednotlivých
letech podařilo dotáhnout investice do logického konce.
Do tabulky nejsou zahrnuty další dotace, které město čerpá (na Turistické informační
centrum, sociální služby, kulturní akce, udržení akceschopnosti SDH, webové stránky, pečovatelskou službu, sportovní aktivity atp.).

Investice a zhodnocení majetku města Jemnice 2014 - 2018 /v Kč/
Kapitola
Místní komunikace
Zeleň
Vodovody a kanalizace
Kulturní památky
Základní škola
Mateřská škola
Mobiliář, veř. osvětlení, rozhlas, hřiště
Separace a svoz bioodpadu
Hasičská cisternová stříkačka - repase
Projektová dokumentace, příprava
Průmyslová zóna autopark

výše investice
22 326 000
17 954 000
41 646 000
16 875 000
17 702 000
10 456 000
6 338 000
2 600 000
3 759 000
5 378 000
10 400 000

Ostatní (retenční nádrž, opěrné zdi…)

2 336 000

Celkem

157 770 000

z toho dotace
1 015 000
12 573 000
26 166 000
6 965 000
10 723 000
8 836 000
2 951 000
2 400 000
1 500 000

72 129 000

Rád bych ještě poděkoval všem, kteří se na zdárném průběhu výše uvedených akcí podíleli, zejména pak pracovníkům Městského úřadu v Jemnici, zhotovitelům, projektantům
a v neposlední řadě zastupitelům města Jemnice, bez jejichž podpory (a většinou jednohlasné) by nebylo možné tyto peníze účelně proinvestovat.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám, abyste si užili zasloužených prázdnin a dovolených, hlavně pak doufám ve šťastný návrat nás všech do naší krásné Jemnice.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Jízda králů ve Vlčnově
Jistě všichni víte, že Běh o barchan je dnes součástí prestižního Seznamu nemateriálních statků a tradiční lidové kultury České republiky. Jednoduše – je národní nehmotnou
kulturní památkou. Už spoustu let pošilháváme po seznamu ještě prestižnějším – světovém UNESCU.
Bylo by jistě pohodlné, pokud bychom jen seděli s rukama v klíně a doufali, že nás
tam „jednou zapíšou“. A tak jsme s dámami z městské knihovny neváhali a v neděli
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27. 5. 2018 vyrazili do vzdáleného Vlčnova, abychom se podívali na Jízdu králů – nehmotnou památku, která už součástí UNESCA je od roku 2011. Udělali jsme dobře. Obdivovali jsme nádherné kroje, vyšňořené koně a hlavně mladého třináctiletého krále, který
s růží v zubech brázdil na koni Vlčnov a mnoho hodin jen mlčel. To bylo ve velkém
kontrastu se členy jeho družiny (tzv. rekruti, osmnáctiletí mladíci), kteří ze svých koní
křičeli rýmované říkačky směřované k obecenstvu. Například: „Tento pán má pěkné brýle, přichází teď jeho chvíle, on sa na mňa hezky směje, jistě mi něco přispěje“. Oslovený
brýlatý pán nelenil a vhodil do kasičky, kterou měl chlapec uvázanou u holínky, zajímavý
obnos peněz. Nás tito chlapci stáli něco kolem 200,- Kč. Přispěli jsme jim však velmi
rádi.
Podobnost s naší slavností Barchan tu jistě byla, stejně jako spousta rozdílů. I ve Vlčnově probíhá zajímavý doprovodný program, atrakce pro děti, stánky se zbožím všeho
druhu. Velkolepě vypadá průvod Vlčnovem, který může mít zhruba stejně figur, tak jako
ten náš barchanický. S tím rozdílem, že ve Vlčnově mají kroje i doprovodný program
stylizovaný do tradičního slováckého stylu, a ne do gotické historie. Jedním z rozdílů
pak bylo, že na náš Barchan se neplatí žádný vstup, vstoupení do Vlčnova stálo 150,- Kč.
V žádném případě jsme tohoto výdaje nelitovali.
Společně s kolegyněmi jsme pochvalně pokyvovali nad celkovou organizací Jízdy
králů. (Je to už taková profesionální deformace.) Uznale jsme obdivovali křičící rekruty,
kteří však po 4 hodinách v sedle už ztráceli hlas. Politovali jsme některá místní děvčata,
která si ošetřovala svá prodřená chodidla z vysokých bot.
K samotnému závěru přišel moment, který nám udělal velikou radost. Jistý stánkař se
zeptal, odkud jsme. Když jsem řekli, že jsme z Jemnice, okamžitě věděl o naší slavnosti
a její ambici být tam, kde už jejich Jízda králů dávno figuruje.
Po horkém dni, stráveném na jihovýchodní Moravě, jsme se už těšili domů. A samozřejmě na náš blížící se Barchan.
Petr Novotný, místostarosta města
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Prodej nemovitého majetku
– volné byty na ul. Větrná č.p. 1060 – č.p. 1063
Zastupitelstvo města Jemnice na svém zasedání dne 21. 6. 2018 schválilo zveřejnění
záměru prodat:
1.
a)

byt č. 1060/3 (dle občanského zákoníku) o velikosti 2+1 s příslušenstvím o výměře
61,10 m2 umístěný ve druhém 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 611/10870
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 611/10870
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. 1060/3 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.
Kupní cena bude odpovídat minimálně ceně stanovené znaleckým posudkem zvýšené o pět
procent, zaokrouhlené na celé tisíce korun českých směrem nahoru, tedy 554.000,- Kč.
2.
a)
b)
c)

byt č. 1060/5 (dle občanského zákoníku) o velikosti 1+1 s příslušenstvím o výměře
41,40 m2 umístěný ve třetím nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1060 a č. p.
1061 v obci a k. ú. Jemnice, okr. Třebíč,
součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 414/10870
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,
součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 414/10870
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. 1060/5 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.
Kupní cena bude odpovídat minimálně ceně stanovené znaleckým posudkem zvýšené o pět
procent, zaokrouhlené na celé tisíce korun českých směrem nahoru, tedy 336.000,- Kč.
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3.
a)

byt č. 1061/1 (dle občanského zákoníku) o velikosti 2+1 s příslušenstvím o výměře
61,10 m2 umístěný ve druhém 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 611/10870
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 611/10870
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. 1061/1 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.
Kupní cena bude odpovídat minimálně ceně stanovené znaleckým posudkem zvýšené o pět
procent, zaokrouhlené na celé tisíce korun českých směrem nahoru, tedy 518.000,- Kč.
4.
a)
b)
c)

byt č. 1061/2 (dle občanského zákoníku) o velikosti 2+1 s příslušenstvím o výměře
58,50 m2 umístěný ve druhém nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1060 a č. p.
1061 v obci a k. ú. Jemnice, okr. Třebíč,
součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 585/10870
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,
součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 585/10870
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. 1061/2 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.
Kupní cena bude odpovídat minimálně ceně stanovené znaleckým posudkem zvýšené o pět
procent, zaokrouhlené na celé tisíce korun českých směrem nahoru, tedy 517.000,- Kč.
5.
a)
b)

byt č. 1061/3 (dle občanského zákoníku) o velikosti 2+1 s příslušenstvím o výměře
61,30 m2 umístěný ve druhém nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1060 a č. p.
1061 v obci a k. ú. Jemnice, okr. Třebíč,
součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 613/10870
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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 613/10870
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. 1061/3 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.
Kupní cena bude odpovídat minimálně ceně stanovené znaleckým posudkem zvýšené o pět
procent, zaokrouhlené na celé tisíce korun českých směrem nahoru, tedy 518.000,- Kč.
6.
a)

byt č. 1061/6 (dle občanského zákoníku) o velikosti 2+1 s příslušenstvím o výměře
61,60 m2 umístěný ve třetím 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. 1061/6 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.
Kupní cena bude odpovídat minimálně ceně stanovené znaleckým posudkem zvýšené o pět
procent, zaokrouhlené na celé tisíce korun českých směrem nahoru, tedy 518.000,- Kč.
7.
a)
b)
c)

byt č. 1061/7 (dle občanského zákoníku) o velikosti 2+1 s příslušenstvím o výměře
61,10 m2 umístěný ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1060 a č. p.
1061 v obci a k. ú. Jemnice, okr. Třebíč,
součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 611/10870
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,
součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 611/10870
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,
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přičemž byt č. 1061/7 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.
Kupní cena bude odpovídat minimálně ceně stanovené znaleckým posudkem zvýšené o pět
procent, zaokrouhlené na celé tisíce korun českých směrem nahoru, tedy 518.000,- Kč.
8.
a)

byt č. 1062/1 (dle občanského zákoníku) o velikosti 2+1 s příslušenstvím o výměře
61,60 m2 umístěný ve druhém nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1062 a č. p.
1063 v obci a k. ú. Jemnice, okr. Třebíč,
b)
součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 616/10874
na společných částech bytového domu č. p. 1062 a č. p. 1063, jež jsou součástmi
parcel p. č. 2082/34 a p. č. 2082/35 v obci a k. ú. Jemnice, okr. Třebíč,
c)
součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 616/10874
na parcele p. č. 2082/34 - zastavěné ploše a nádvoří o výměře 213 m2 a na parcele
p. č. 2082/35 - zastavěné ploše a nádvoří o výměře 216 m2 v obci a k. ú. Jemnice,
okr. Třebíč,
přičemž byt č. 1062/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 3330 pro obec a k. ú. Jemnice,
a parcely p. č. 2082/34 a p. č. 2082/35, jejichž součástmi jsou společné části bytového
domu č. p. 1062 a č. p. 1063, jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3329 pro obec a k. ú. Jemnice.
Kupní cena bude odpovídat minimálně ceně stanovené znaleckým posudkem zvýšené o pět
procent, zaokrouhlené na celé tisíce korun českých směrem nahoru, tedy 554.000,- Kč.
9.
a)

byt č. 1063/2 (dle občanského zákoníku) o velikosti 1+1 s příslušenstvím o výměře
41,10 m2 umístěný ve druhém nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1062 a č. p.
1063 v obci a k. ú. Jemnice, okr. Třebíč,
b)
součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 411/10874
na společných částech bytového domu č. p. 1062 a č. p. 1063, jež jsou součástmi
parcel p. č. 2082/34 a p. č. 2082/35 v obci a k. ú. Jemnice, okr. Třebíč,
c)
součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 411/10874
na parcele p. č. 2082/34 - zastavěné ploše a nádvoří o výměře 213 m2 a na parcele
p. č. 2082/35 - zastavěné ploše a nádvoří o výměře 216 m2 v obci a k. ú. Jemnice,
okr. Třebíč,
přičemž byt č. 1063/2 je zapsán na listu vlastnictví č. 3330 pro obec a k. ú. Jemnice,
a parcely p. č. 2082/34 a p. č. 2082/35, jejichž součástmi jsou společné části bytového domu
č. p. 1062 a č. p. 1063, jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3329 pro obec a k. ú. Jemnice.
Kupní cena bude odpovídat minimálně ceně stanovené znaleckým posudkem zvýšené o pět
procent, zaokrouhlené na celé tisíce korun českých směrem nahoru, tedy 359.000,- Kč.
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10.
a)

byt č. 1063/5 (dle občanského zákoníku) o velikosti 1+1 s příslušenstvím o výměře
41,40 m2 umístěný ve třetím nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1062 a č. p.
1063 v obci a k. ú. Jemnice, okr. Třebíč,
b)
součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 414/10874
na společných částech bytového domu č. p. 1062 a č. p. 1063, jež jsou součástmi
parcel p. č. 2082/34 a p. č. 2082/35 v obci a k. ú. Jemnice, okr. Třebíč,
c)
součást výše uvedeného bytu, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 414/10874
na parcele p. č. 2082/34 - zastavěné ploše a nádvoří o výměře 213 m2 a na parcele p.
č. 2082/35 - zastavěné ploše a nádvoří o výměře 216 m2 v obci a k. ú. Jemnice, okr.
Třebíč,
přičemž byt č. 1063/5 je zapsán na listu vlastnictví č. 3330 pro obec a k. ú. Jemnice,
a parcely p. č. 2082/34 a p. č. 2082/35, jejichž součástmi jsou společné části bytového domu
č. p. 1062 a č. p. 1063, jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3329 pro obec a k. ú. Jemnice.
Kupní cena bude odpovídat minimálně ceně stanovené znaleckým posudkem zvýšené o pět
procent, zaokrouhlené na celé tisíce korun českých směrem nahoru, tedy 359.000,- Kč.
Na výše uvedené nemovitosti neváznou dluhy, věcná práva, závady nebo jiné právní
povinnosti, s výjimkou:
a)		 závazků vyplývajících z dohody o zajišťování služeb poskytovaných s bydlením,
uzavřených se správcem domu společností Správa majetku města, s. r. o., se sídlem
Romana Havelky 994, 675 31 Jemnice, IČ 60731401,
b)		 spalinové cesty k odvodu spalin z plynového kotle v bytě, kterou je třeba uvést do
souladu s vyhl. č. 34/2016 Sb.,
c)		 horšího technického stavu oken a balkonových dveří v bytě,
d)		 práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 15. 3. 2016 uzavřené se společností CENTROPOL ENERGY, a. s., se
sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25458302,
e)		 práv a povinností vyplývajících z pojistné smlouvy č. 7720360301 ze dne 23. 1.
2009, ve znění jejího dodatku č. 8 ze dne 24. 1. 2016, uzavřené se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní
665/21, PSČ 186 00, IČ 47116617,
f)		 práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod č. 07/71031087 ze dne 16. 5. 2017, uzavřené se společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00
Brno, IČ 49455842.
Zastupitelstvo města Jemnice se na svém zasedání dne 24. 5. 2018 usneslo, že uvedený
byt bude zájemcům nabídnut za těchto podmínek:
1.

Prodej se uskuteční prostřednictvím obálkové metody; konkrétní podmínky obálkové metody stanovila Rada města Jemnice; schválené podmínky tvoří přílohu tohoto
záměru.
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2.
3.
4.

5.
6.

Nabídku prostřednictvím obálkové metody mohou učinit pouze fyzické osoby.
Byt bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou, s podmínkou, že zájemce včas a řádně
zaplatí nabízenou kupní cenu převodem na běžný účet Města Jemnice.
Kupní cena musí být zájemcem zaplacena v celé výši do jednoho měsíce ode dne,
kdy se zájemci s nejvyšší nabídkou dostane do sféry dispozice vyrozumění Města
Jemnice o tom, že zájemce učinil nejvyšší nabídku, spojené s výzvou k úhradě nabízené kupní ceny. Nebude-li celá kupní cena včas a řádně zaplacena, Město Jemnice
záměr prodeje bytu zruší a má možnost zveřejnit nový záměr prodeje.
Město Jemnice nebude žádným způsobem zajišťovat závazky či budoucí závazky
zájemce, který učinil nejvyšší nabídku.
V době, kdy zájemce o koupi bytu učiní nabídku Městu Jemnice, ani v době uzavření
kupní smlouvy nesmí mít zájemce o koupi bytu /i jeho manžel(ka)/ žádný splatný
finanční závazek vůči Městu Jemnice.

Podle ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Město Jemnice zveřejňuje výše uvedený záměr s tím, aby se občané k tomuto záměru mohli
vyjádřit, případně předložit své vlastní nabídky.
Sdělení k nabídkám:
1.
Nabídka musí obsahovat číslo bytu
2.
Nabídka kupní ceny musí být učiněna v celých tisících korun českých.
3.
Nabídka musí být učiněna tak, aby byla Městu Jemnice doručena do 13.00 hod. dne
6. srpna 2018, tedy před jednáním výběrové komise posuzující předložené nabídky.
4.
Budou-li nabídku činit manželé, je třeba, aby nabídku učinili oba dva, má-li být byt
nabýván do jejich společného jmění manželů.
5.
Neučiní-li nabídku oba manželé, ale jen jeden z nich, je třeba, aby výslovně tento
manžel uvedl:
a) zda bude byt nabýván se souhlasem druhého manžela do jejich společného
jmění manželů, nebo
b) zda manžel činící nabídku nabyde byt do svého výlučného vlastnictví za peněžní prostředky náležející pouze jen do jeho výlučného vlastnictví; za této situace
bude druhý z manželů pouze účastníkem kupní smlouvy.
šit.

Zastupitelstvo Města Jemnice si vyhrazuje právo kdykoli tento záměr prodeje bytu zru-

V Jemnici dne 22. 6. 2018

Ing. Miloslav Nevěčný v.r., starosta města

Podmínky výběrového řízení při prodeji volných bytů
na ulici Větrná č. p. 1060 až č. p. 1063 v k. ú. Jemnice
1.

Prodej se uskuteční prostřednictvím obálkové metody za níže uvedených podmínek.

2.

Vlastní písemná nabídka uchazeče o byt musí obsahovat:
červenec - srpen 2018 / Jemnické listy / 13

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
		
		
h)

název adresáta - Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice,
datum učinění nabídky,
číslo bytu, o který má uchazeč zájem,
nabízenou kupní cenu v celých tisících korun českých, minimálně však cenu
uvedenou v záměru Města Jemnice na prodej bytu,
jméno, příjmení, titul, datum narození a trvalé bydliště uchazeče,
budou-li nabídku činit manželé, je třeba, aby nabídku učinili oba dva, má-li být
byt nabýván do jejich společného jmění manželů,
neučiní-li nabídku oba manželé, ale jen jeden z nich, je třeba, aby výslovně tento
manžel uvedl:
- zda bude byt nabýván se souhlasem druhého manžela do jejich společného
jmění manželů, nebo
- zda manžel činící nabídku nabyde byt do svého výlučného vlastnictví za peněžní prostředky náležející pouze jen do jeho výlučného vlastnictví; za této
situace bude druhý z manželů pouze účastníkem kupní smlouvy,
vlastnoruční podpis uchazeče (uchazečů).

Nabídka musí být předložena v písemné podobě v českém jazyce, kvalitní a čitelná,
v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly prodávajícího uvést v omyl.
3.

Uchazeč může podat nabídky k více bytům, a to samostatně nebo ve společné uzavřené obálce.

4.

Uchazeč o byt podává svoji nabídku v uzavřené obálce. Na obálce musí být uvedeno:
a) název adresáta - Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice,
b) jméno, příjmení, titul, datum narození a trvalé bydliště uchazeče,
c) nápis: „NEOTVÍRAT - NABÍDKA - Koupě volného bytu na ul. Větrná č. p.
1060 - č. p. 1063“.

5.

Nabídku lze zaslat doporučenou poštou či kurýrní službou nebo podat osobně na adresu Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice s doručením nejpozději ve lhůtě
pro podání nabídek do 6. 8. 2018 do 13.00 hodin, a to fyzickým převzetím podatelnou
města.

6.

Elektronické podání nabídky se neumožňuje.

7.

Základním hodnotícím kritériem pro prodej bytů je nejvyšší nabídková cena.

8.

Hodnocení nabídek provede výběrová komise a na základě jejího doporučení bude
zastupitelstvo města rozhodovat o prodeji bytu uchazečům.

9.

V případě rovnosti nabídky na jeden byt od více uchazečů bude provedeno losování,
a to tak, že bude z nádoby losováno předsedou výběrové komise jméno vítězného
uchazeče za účasti všech přítomných členů komise.
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10. Uchazečům o byt bude písemně sděleno vyhodnocení výběrového řízení. Současně
bude vítězný uchazeč vyzván k úhradě kupní ceny bytu. V případě, že kupní cena za
byt nebude ve stanoveném termínu uhrazena, bude tento byt nabídnut v dalším kole
výběrového řízení.
11. Prohlídka nabízených volných bytů bude provedena dne 30. 7. 2018 od 9. hod. - 12 hod.
12. Těmito podmínkami je uchazeč o byt povinen se plně řídit a respektovat je při zpracování své nabídky. Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad podmínky
při prodeji volných bytů. Předpokládá se, že si uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, obsažené v záměru prodeje bytů a bude se jimi řídit.
Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat stanoveným podmínkám, může to mít za
důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Město
Jemnice nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k podmínkám obsaženou
v jeho nabídce, jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z řízení.
13. Tyto podmínky schválila Rada města Jemnice podle ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, na svém zasedání dne 18. 6. 2018.
14. Kontaktní osoba pro výběrové řízení, která zajišťuje komunikaci mezi městem a uchazeči: Ing. Zdeněk Šálek, odbor investic a rozvoje města, tel.: 603 569 019; e-mail:
salek @mesto-jemnice.cz
V Jemnici dne 18. 6. 2018

Ing. Miloslav Nevěčný v.r., starosta města

Informace o Pečovatelské službě Jemnice
•
•

Nedovoluje Vám Váš zdravotní stav péči o sebe sama a domácnost?
Potřebujete pomoc s péčí o blízkého seniora nebo o osobu s chronickým
onemocněním?

Pečovatelská služba Jemnice nabízí podporu a pomoc lidem, jejichž soběstačnost je
snížena z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby.
Rádi Vám pomůžeme se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu, s osobní hygienou, při zajištění stravy, se zajištěním chodu domácnosti (např. úklid domácnosti, praní
a žehlení prádla, nákupy), se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím.
Provozní doba pečovatelské služby je v pracovní dny v době od 7.00 do 15.45 hodin.
Je zajišťována přímo v domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice a občanům
místních částí (Louka a Panenská).
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Informace o poskytnutí pečovatelské služby najdete:
• v kanceláři sociálního odboru Městského úřadu Jemnice, ulice Husova 103, 675
31 Jemnice: tel. 568 450 221, 702 090 437, e-mail: soc-prac@mesto-jemnice.cz
• na webových stránkách města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz

pracovnice sociálního odboru

Ze zasedání
Zastupitelstva města Jemnice konané dne 24. května 2018
Zastupitelstvo města schválilo:

-

Rozpočtová opatření č. 3 na rok 2018 dle předloženého návrhu. Rozpočtovými opatřeními dochází ke zvýšení příjmů o 79 385 Kč, zvýšení výdajů o 650 385 Kč a zahrnutí
financování ve výši 571 000 Kč.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 „o nočním klidu“.
Kupní smlouvu na byt č. 1060/2 o velikosti 1+1 s příslušenstvím umístěný ve druhém
nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1060 a č.p. 1061 v obci a k.ú. Jemnice.
Kupní smlouvu na byt č. 1062/9 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěný ve čtvrtém
nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1062 a č.p. 1063 v obci a k.ú. Jemnice.
Kupní smlouvu na byt č. 1063/1 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěný ve druhém
nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1062 a č.p. 1063 v obci a k.ú. Jemnice.
Kupní smlouvu na byt č. 1063/3 o velikosti 3+1 s příslušenstvím umístěný ve druhém
nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1062 a č.p. 1063 v obci a k.ú. Jemnice.
Kupní smlouvu na byt č. 1060/9 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.
Kupní smlouvu na byt č. 1062/4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěný ve třetím
nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1062 a č.p. 1063 v obci a k.ú. Jemnice.
Prodej volných bytů na ul. Větrná č.p. 1060 – č.p. 1063 obálkovou metodou s tím, že
minimální cena bytu bude vycházet z hodnoty uvedené ve znaleckém posudku zvýšeném o 5 %. Tato cena bude zaokrouhlena na celé tisíce Kč nahoru a nabídnutá cena
zájemců o koupi bytu musí být též zaokrouhlena na celé tisíce Kč.

Zastupitelstvo města stanovilo:

-

V souladu s ustanovením § 67 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů
zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022 v počtu 21.

Rady města Jemnice konané dne 6. června 2018
(výtah z usnesení, kompletní usnesení naleznete na internetových stránkách města
Jemnice včetně zápisů ze zasedání Zastupitelstva města Jemnice)
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Rada města schválila:
-

-

Uzavření smlouvy o dílo č. JOO3180374 na akci Oprava komunikace v obci Louka mezi firmou COLAS CZ, a.s., se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, divize
Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, IČ: 26177005 a městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, IČ 00289531.
Uzavření smlouvy o dílo č. 5/2018 na akci Pumptrack Jemnice mezi firmou Dirty
Parks, s.r.o., se sídlem: Soudná 10, 506 01 Jičín, IČ: 06864309 a městem Jemnice
se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, IČ: 00289531.
Uzavření smlouvy o dílo č. 6/2018 na akci Oprava krovu pláště věže kaple
sv. Františka z Assisi.
Záměr pronájmu nebytového prostoru - skladu v autoparku o výměře cca 20 m2
na pozemku parc.č. 1813/21 v k.ú. Jemnice.
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu
„Půjčovna elektrokol Jemnice“ mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice, IČ: 00289531 a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749.
Kupní smlouvu na pořízení 8 ks elektrokol včetně příslušenství.
Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11 (1+kk), v ulici Na Předlískách
1154 v Jemnici ke dni 30. 6. 2018.
Přidělení bytu v DZU č. 11 (1+kk) v ulici Na Předlískách 1154 v Jemnici, a to na 1 rok
do 30. 6. 2019.
Uzavření příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti - ZPŘ na akci „Revitalizace ulice Větrná, Jemnice“.
Uzavření příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti - ZPŘ na akci „Průmyslová zóna Jemnice - odvedení dešťových vod, prodloužení vodovodu a jednotná
kanalizace“.
Ing. Lenka Čechová

Odpady
Vážení spoluobčané,
dlouho jsem se bránila psát takový článek, ale to, co vidím v poslední době kolem kontejnerů na tříděný odpad, mne donutilo. Vím, že počet kontejnerů na tříděný odpad není
úplně ideální, ale na druhou stranu jsou jistá pravidla, jak odpad třídit ( plasty sešlapávat,
papírové krabice rozkládat…), a pokud by byla dodržována, nejsou kontejnery hned plné.
Navíc komunální odpad do separovaného odpadu nepatří!!! Kontejnery jsou barevně odlišeny pro snadnější třídění, tak proč je v plastu papír, sklo apod. V Jemnici máme sběrný
dvůr, do kterého mohou občané Jemnice odvézt téměř jakýkoliv běžný odpad bez poplatku,
tak proč má někdo potřebu dělat nepořádek kolem kontejnerů a na různých místech našeho
krásného města?
Vím, že je to asi boj s větrnými mlýny, ale pár upozornění na závěr:
Kontejnery na tříděný odpad jsou určeny pouze pro fyzické osoby, právnické osoby
jsou povinny si zajistit svoz odpadu se svozovou firmou! Jestliže podnikatel využívá obecní
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U sv. Víta

U Kovy
systém pro nakládání s odpady, může dostat pokutu až 300 tisíc korun. V případě, že si na
podnikatele posvítí inspekce, hrozí mu až desetimilionové penále.
Pokud kdokoli odkládá odpad mimo určená místa (kontejnery), tvoří tím černou skládku
a může s ním být zahájeno řízení o udělení pokuty.
Věřím, že všichni máme zájem na tom, aby naše město bylo čisté a uděláme pro to
maximum.
Jana Krejčí, odbor výstavby a životního prostředí
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Slovo hejtmana
Nevyrovnané počasí nám přináší mnohé starosti. Na jedné straně průtrže a lokální záplavy, jakých jsme byli svědky v Brtnici a Jestřebí, na druhé straně stálým dlouhodobým problémem je nedostatek vláhy. Teplejší zima, podprůměrné srážky, k nimž se přidaly velice
teplé jarní měsíce – to jsou hlavní příčiny současných projevů sucha. Není to naše specifikum, ale jde o problém celostátní. Proto byla voda a hospodaření s ní jedním z hlavních témat jednání vlády při její květnové návštěvě našeho kraje. Vysočina zásobuje pitnou vodou
hlavní centra země, to přináší i různá omezení s hospodařením v krajině, a proto očekáváme
i výraznější pomoc od státu v tomto směru.
Trápí nás i nedostatek spodní vody, je nutno obnovovat či dělat nové studny a vrty, jsou
nezbytné i změny v polním hospodaření, jako je promyšlený výběr plodin. Dalším následkem sucha je pak nedostatek píce. Takže jsou potřebná i staronová opatření – zadržení vody
v krajině. Stará bolest – s pompou a veselou hudbou se rozoraly meze a teď v přírodě chybí
právě ty meze, remízky, poldry. My se tomu věnujeme a musíme ještě více, protože i dříve
na vodu bohatá Vysočina vysychá.
Možnosti kraje i krajského úřadu při řešení této situace jsou velmi omezené. Přesto jsem
již v roce 2016 inicioval zřízení pracovní skupiny jako svého poradního orgánu k řešení dopadů dlouhodobého sucha. Výstupem činnosti skupiny jsou Doporučení pro obce a obecní
úřady Kraje Vysočina k možnému postupu v případě nedostatku vody a Návrh krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření, která by měla napomoci snížení dopadů
sucha a nedostatku vody na území kraje. Kraj Vysočina také v letošním roce uspořádal pro
obce seminář, který se týkal návrhů možných opatření ke zlepšení zadržování vody v krajině. Veškeré materiály k problematice sucha jsou zveřejněny na webových stránkách kraje
v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství. Kraj Vysočina zároveň na problematiku sucha zareagoval úpravou svých dotačních titulů v oblasti vodního hospodářství
a navýšením alokace finančních prostředků, kterými nově spolufinancuje hydrogeologické
průzkumy nebo průzkumné vrty.
Ke zlepšení situace v této oblasti můžeme svým malým dílem přispět my všichni. Stále
jsme mnohde svědky plýtvání touto drahocennou životadárnou součástí naší přírody. Chtěl
bych vás vyzvat k dlouhodobému systematickému šetření vodou. Děkuji za pochopení
obecného zájmu.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Kontaktní klientské pracoviště ZPMVČR v Jemnici najdete v kanceláři Městského úřadu v Jemnici č. 206, I. patro. Kontaktní pracoviště můžete navštívit vždy poslední čtvrtek
v měsíci od 9.30 – 11.30 hodin. Termíny: 26.7., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11., 20.12.
Miluše Němcová, referent specialista
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Služby LPS stomatologické - 1. 7. - 31. 7. 2018
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
1. 7. neděle
MUDr. Machová Eva
5. 7. svátek
MUDr. Machová Eva
6. 7. svátek
MUDr. Machová Eva
7. 7. sobota
MUDr. Machová Eva
8. 7. neděle
MUDr. Machová Eva
14.7. sobota
MUDr. Machová Eva
15.7. neděle
MUDr. Machová Eva
21.7. sobota
MDDr. Ludin Tomáš
					
22.7. neděle
MUDr. Machová Eva
28.7. sobota
MUDr. Novotná Irena
29.7. neděle
MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n. O.
Husova 898, Náměšť n. O.
Husova 898, Náměšť n. O.
Husova 898, Náměšť n. O.
Husova 898, Náměšť n. O.
Husova 898, Náměšť n. O.
Husova 898, Náměšť n. O.
ESTHES s.r.o.,
Sokolská 3, Třebíč
Husova 898, Náměšť n. O.
Vltavínská 1346, Třebíč
Husova 898, Náměšť n. O.

568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 840 820
568 620 248
568 843 718
568 620 248
Pavla Svobodová

Oční ambulance Dačice - dovolená

Dovolená léto 2018:
9. - 10., 12. - 13., 26. - 27. VII. + 15. - 29. VIII.
MUDr. Mario Novák
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Houbařská sezona začíná
Při procházkách v lese dodržujte několik základních pravidel
V období letních měsíců policisté každoročně řeší případy, které mají souvislost s houbařením. Češi vždy byli vášnivými houbaři, a proto by měli mít na paměti, že s pobytem
v lese jsou spojena nejrůznější rizika. Z tohoto důvodu bychom v lese měli dodržovat několik základních pravidel, kterými bychom se měli řídit.
Řidiči si v první řadě musí uvědomit, že vjezd a parkování vozidel v lese je zakázáno
lesním zákonem. Mnozí se totiž rozhodnou použít na cestu do lesa motorové vozidlo a
zaparkují je přímo před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo
z místa ležícího mimo komunikaci. Tímto se ale dopouští protiprávního jednání, a to přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, za který policisté mohou na místě
v příkazním řízení uložit pokutu až do výše dvou tisíc korun. Ti řidiči, kteří poruší zákaz
vjezdu do lesa, se vystavují možnosti postihu od správního orgánu, který přestupci může ve
správním řízení uložit sankci ještě vyšší. Když už ale najdeme vhodné místo k zaparkování,
tak je důležité, abychom automobil řádně zabezpečili, a to jak proti krádeži, tak proti pohybu. Zejména je zapotřebí zkontrolovat dovřená okénka, zajistit vozidlo mechanickými bezpečnostními prvky, pokud je jimi vybaveno a zkontrolovat obsah cenností, které v žádném
případě neponecháváme ve vozidle, protože vozidla, která jsou takto odstavená a zdánlivě
opuštěná, bývají častým terčem zlodějů. Policisté také často pátrají po houbařích, kteří se
v lese ztratí nebo zabloudí.
Těmto případům lze ale předcházet dodržením několika jednoduchých zásad:
•
•
•
•

Houby sbírejte pouze na místech, která dobře znáte. Pokud jste v neznámém
lese, snažte si zapamatovat orientační body, podle kterých najdete cestu zpět
Mějte u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud se ztratíte nebo
zraníte, můžete jím přivolat pomoc
Informujte rodinu, své kamarády nebo známé o tom, že jdete na houby a kde
je přibližně budete sbírat
Pokud trpíte nějakou nemocí nebo alergií, mějte u sebe potřebné léky

V mnoha případech také nesmíme zapomenout na ochranné prostředky, které nám mohou zachránit život. Jedná se zejména o spreje pro astmatiky, repelenty na ochranu proti
bodavému hmyzu jako prevence proti pobodání a následnému anafylaktickému šoku, popřípadě proti útoku klíšťat, jejichž kousnutí nám může způsobit trvalé následky.
Při každé cestě do lesa je proto nutné mít na paměti, že při dodržování několika jednoduchých pravidel budete mít jistotu, že v případě jakékoliv nepříjemné události, která vás při
houbaření nebo pobytu v lese může potkat, se vám včas dostane potřebné pomoci.
nprap. David Linhart,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence
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Dulcia Carmina
Letní prázdniny byly odstartovány posledním zvoněním ve škole a mnozí se již vydali
na cesty i za hranice naší vlasti. Těm, kteří budou na konci července ještě, nebo už doma,
může přijít vhod pozvání na koncert ženského komorního sboru Dulcia Carmina /Sladké
zpěvy/ v pátek 20. 7. 2018 ve farním kostele sv. Stanislava. Hudební vystoupení bude
navazovat na podvečerní bohoslužbu, která začíná v 18.00 a trvá půl hodiny. V programu, který bude trvat necelou hodinu, zazní jak některé klasické skladby, jako například
Ave Maria (J. Arcadelt), Canticorum Iubilo (G. F. Händel), Poselství (J. S. Bach) nebo Regina Coeli (A. Lotti), tak i gospelové písně Amazing grace, Farewell či známé Oh, Happy
Day.
Pro adepty hasičského stejnokroje bude lákavé žehnání hasičky v Budkově v pátek
23. 6. 2018 v 16.00. Po mši sv. v kostele sv. Martina následuje průvod k HZ a její slavnostní
otevření po obřadu žehnání. V 19.45 můžete pak sledovat opravdickou ukázku zásahu dobrovolných hasičů Budkov.
Další pozvání je na Svatojakubskou pouť v Jemnici - Podolí. Bude slavena ve středu
25. 7. 2018. při mši sv. v 11.00. Po bohoslužbě proběhne obřad žehnání traktoru a jeho
zkušební jízda.
Svátek sv. Jáchyma a Anny v Budkově je přeložen ze čtvrtka na neděli 29. 7. 2018.
Celebraci bohoslužeb tradičně zajišťuje budkovský rodák Mons. Mgr. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický. První Svatoannenská mše sv. je již v sobotu 28.7. v 18.00
v kostele sv. Martina v Budkově, další pak v neděli v 9,00 hodin v sousedních Oponešicích
na návsi u kaple sv. Jana a Pavla, římských mučedníků. Průjezd obcí bude během mše
sv. odkloněn kolem hasičky a lihovaru. Hlavní slavnost je v 11.15 v kostele sv. Martina
v Budkově. Odpoledne pak ve 14.30 Adorace a Svátostné požehnání.
I měsíc srpen má své lákavé nabídky:
V neděli 12. 8. 2018 jste zváni na poutní slavnost v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Rancířově. Bohoslužba začíná výjimečně ve 14.30. /Jinak bývá během roku
v 16,30./ Kromě zvuku opravených varhan a sólového zpěvu se můžete též seznámit s nově
restaurovanými obrazy Křížové cesty. Jejich autorem je jemnický rodák Fr. Mayorhofer
a jsou datovány rokem 1856. Obnovu čtrnácti výjevů Ježíšovy cesty na Kalvárii realizovala
akademická malířka Eva Kolmanová. Probuzená krása zašlých barev je tak podmanivá, že
nechtěně oslabuje líčenou tragedii Kristova umučení. Je dalším důvodem k návštěvě rokokového interiéru zmíněného chrámu. Pozn. Zvenku sice kostel vypadá nic moc, ale zato
uvnitř Vás vezme za srdce a zatají dech…
Poslední srpnovou neděli po svátku sv. Bartoloměje /24. 8./ 26. 8.2018.
Během mše sv. v 11.15 si připomeneme zasvěcení farního kostela v Jemnici památce
apoštola sv. Jakuba Staršího.
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Stavba stojí na místě původní románské rotundy. O její dávné existenci vypovídá
dodnes zachovalá kamenná věž se šindelovou střechou. Současná podoba kostela byla
prodloužena přístavbou gotického presbytáře. V důsledku této stavební úpravy byl závěr
lodi vysunut východním směrem až na samotný okraj svahu. Bohužel tato část Podolí
- včetně hřbitova - je na vlhkem proměnlivé jílovici. / Jíl se tu kdysi těžil i na výrobu
střešní krytiny./ V důsledku nestabilního podloží byl kostel před padesáti lety stahován
ocelovými kleštinami a tak staticky zajišťován. Nyní je v polovině kněžiště opět souvislá
puklina ve zdivu, klenbě i dlažbě. Kostel v Podolí není tedy oním – biblicky řečeno – domem na skále. Není sice ani na písku, ale na stejně nepevném základě, jakým je právě jíl.
Skála se nachází teprve v hloubce devíti metrů. Základová „peřina“, která půl tisíciletí
spolehlivě držela, však v důsledku dlouhodobého vláhového deficitu ztrácí svůj původní
objem a soudržnost. Každá rada, jak tento neutěšený stav změnit, je drahá a prodraží se
i řešení opravy.
Také život člověka je stavbou, která má své rozměry: délku, obsah a perspektivu.
Biologická délka našeho žití je nastavena již od narození, a „když nám svíčka dohoří,“
končíme. Do délky života se však promítají i další faktory: styl života, strava, psychika,
duševní a duchovní aktivita, vnější okolnosti apod. Obsah života je dán v první řadě výchovou v rodině a následně našimi postoji v různých situacích. A jaká perspektiva je pro
člověka od Boha připravena? Stručně řečeno: Život věčný ve vzkříšeném Kristu. Tento
Stvořitelův plán byl ohlášen proroky a zjeven v Božím Synu. On je tou skálou, kterou
je třeba dosáhnout, k ní se prokopat, o ni se opírat každý den. Písku a blátíčku se přitom
asi nevyhneme, ale můžeme si být jisti, že naše bytí i žití má hluboký smysl samo o sobě
a zároveň je koncipováno v jednotě s druhými. Žádný počatý člověk není pouhou nahodilou existencí, ale má garantován důstojný rozměr a obsah života v každém věku i stavu.
Nemusíme proto nikdy zpochybňovat svou osobnost, pohlavnost, nadání atd. Stejně tak
fakt, že manželství od nepaměti tvoří láska muže a ženy a rodinu děti čapí, nebo vraní - to je fundament pro každou společnost a zachování lidského rodu. Podle programu Božího království není smysl našeho žití definován úspěchy a slávou, mocí, zdravím
či vzděláním, ale skutečností, že jsme stvořeni k obrazu Božímu. Tak nám ho zviditelnil
svým narozením i životem, smrtí i vzkříšením náš Pán Ježíš Kristus.
Apoštol národů, svatý Pavel, o něm v listě Filipanům 2,5 -11 píše: „ Mějte v sobě to
smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.; ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je
rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z
lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.“
V listě Korinťanům stejný autor 2 Kor. 8,9 napsal: „ Znáte přece milost našeho Pána
Ježíše Krista: On, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.“
S touto dobrou zprávou a nádhernou perspektivou prožívejte své dny - všední i sváteční, dny radosti i žalosti, dny ve zdraví i nemoci, v žití i ve smrti. Kristův pokoj ať je
s vámi se všemi.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Okénko MŠ Jemnice

Pozvání do zoo
Přijďte, děti, přijďte do zoo
pěšky nebo v náručí,
kdo si plete vlka s kozou,
zvířátka se naučí.
Přijďte, děti, přijďte do zoo,
je tam zvířat jako v ráji,
jen si dejte dobrý pozor,
ať si vás tam nenechají.
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Dne 29. 5. 2018 se celá Mateřská škola v Jemnici zúčastnila výletu do ZOO v Jihlavě.
Této akci předcházely činnosti, při kterých se děti seznamovaly s exotickými zvířaty formou her, tajenek a výtvarné a pracovní činnosti. Do Jihlavy jsme vyrazili v hojném počtu.
Počasí nám přálo a zvířátka jsme si tak mohli krásně prohlédnout. Děti byly okouzleny
především malými tygříky, žirafami a plazy. Návštěvu ZOO jsme ukončili na dětském hřišti, kde jsme dojedli svačiny a dobrůtky a vyzkoušeli místní atrakce. Děti byly plny zážitků
a některé to unavilo natolik, že v autobuse usnuly. Výlet se vydařit a všichni jsme se v pořádku a nadšeni vrátili do Jemnice.
Za MŠ kolektiv učitelek
Indiánské setkání dětí z mateřské školy Police, třídy Sluníčka z Jemnice
a dětí z Gerasu z Rakouska
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Dětský den oslavily děti z těchto školek společně v Hájku u Police jako indiáni. Plnily
úkoly na stanovištích – slalom na dřevěném koni, hod bramborou, zdolávání překážek……
Děti tančily za doprovodu bubnu společné indiánské tanečky, zazpívaly indiánské písničky.
Naše poděkování patří paní ředitelce MŠ Police p. Aleně Doležalové za pozvání a zorganizování akce a také polickým maminkám, které nachystaly pro všechny bohaté občerstvení.
Den jsme si společně opravdu užili.
Třída Sluníčka

Na závěr školního roku se děti ze třídy Sluníček a Broučků vydaly na společný výlet do
Valtínova. Čekal na ně pořádný kopec na rozhlednu sv. Jakuba, který všichni zdolali bez
obtíží. Pod rozhlednou se děti posilnily výbornou svačinkou, kterou jim připravily paní kuchařky, a dokonce ochutnaly sladké modré borůvky, které jsou všude okolo rozhledny. Pak
si prolezly podzemí, bludiště a vyzkoušely přírodní dřevěné atrakce, na kterých se všem
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moc líbilo. Odvážní předškoláci za podpory paní uč. Kuchtové a Štykarové vystoupali po
dřevěných chodech na rozhlednu a mávali menším dětem, které je podporovaly z laviček
nebo houpaček. V autobusu měly všechny děti i paní učitelky spokojený úsměv na rtech.
Těšíme na další společný výlet!!!
Učitelky z Broučků a Sluníček
Děkujeme rodičům našich dětí a všem, kteří nám v tomto školním roce pomáhali,
za spolupráci. Přejeme všem slunné léto a krásnou dovolenou. Našim školáčkům přejeme
v září šťastné vykročení do nové životní etapy a držíme pěsti, aby se jim ve škole dařilo.

Učitelky z MŠ

Poděkování
Děkujeme všem hasičům a známým, kteří se přišli rozloučit s panem Františkem Bočkem.
Manželka Miluška Bočková a děti

Poděkování

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s panem Františkem
Kadrnožkou. Zvláštní poděkování patří MUDr. Štroblovi a sestřičce Věrce Tesařové, která nám obětavě pomáhala hlavně v posledních chvílích. Rovněž děkujeme také paní Procházkové a pohřební službě pana Rostislava Musila za poslední rozloučení a velice slušné
chování.
Manželka a děti s rodinami
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Smutný pohled na jednání zastupitelstva
Říjnové komunální volby se blíží a s tím roste i napětí v našem malém politickém
rybníčku. Asi takový je první dojem z posledního zastupitelstva konaného 21. 6. 2018 u nás
v Jemnici. Bodem sváru se mezi zastupiteli staly především dvě věci.
1.
2.

Schválení 15 milionového úvěru na investiční akce v Jemnici
Záměr prodeje části pozemku bývalého PS útvaru

Před několika měsíci rozhodlo zastupitelstvo obce v rámci schválení rozpočtových
změn, že v Jemnici proběhne výstavba nového koupaliště. Stávající stav byl z hygienických
důvodů neudržitelný a zvyšující se náklady na případnou další údržbu a opravy motivovaly
vedení radnice jednat. Po zkušenostech z města Třeště bylo rozhodnuto, že lepší variantou
bude vybudování přírodního koupaliště tzv. „biotopu“, než podstatně finančně nákladnější
„chlorovaný“ bazén. Osobně jsem navštívil zmíněné přírodní koupaliště v Třešti, kde jsem
se informoval o průběhu výstavby a celkovém fungování biotopu a došel jsem k přesvědčení, že je to dobrá varianta. V transparentním výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel stavby
a vše vypadá nadějně, že již příští rok bude nové koupaliště funkční.
Na zastupitelstvu 21. 6. 2018 dostali zastupitelé finanční zprávu, ze které vyplývá, že
město je ve zdravé finanční kondici a může si za současných výhodných úrokových podmínek vzít úvěr 15 milionů na investiční akce. Jako hlavní důvod byla uvedena výstavba
nového přírodního koupaliště. Díky absencím několika zastupitelů z řad koalice bylo však
ke schválení zmíněného úvěru potřeba širší shody. K mému překvapení se ozvaly hlasy
z „opozičních“ lavic, že nové koupaliště sice chtějí, ale nejsou přesvědčeni o variantě přírodního biotopu, pro kterou někteří z nich už dříve kladně hlasovali. Investiční úvěr poté
nebyl schválen. V rezervním fondu města je však dostatek finančních prostředků, aby se
výstavba nového koupaliště mohla rozběhnout a v příštím roce už nové zařízení mohlo
sloužit občanům. Nedostatek finančních prostředků však zbrzdí další plánované akce, např.
revitalizaci sídlišť Větrná a U Víta a některé další opravy ve městě. Takže bude nutné podat
novou žádost o úvěr v následujících měsících. S tím, jak v posledních dnech rostou úrokové
sazby, lze předpokládat, že se případný nový úvěr prodraží.
Druhému bodu se budu věnovat jen krátce. Mnozí z Vás jistě zaregistrovali článek na
stránkách Mladých za rozvoj Jemnice, ve kterém se členové tohoto hnutí tvrdě postavili
proti případnému prodeji pozemku po bývalém PS útvaru. Čekal jsem, že na zastupitelstvu zazní rozumné argumenty pro a proti prodeji (podnikatelský záměr versus možné
využití v budoucnosti). Místo toho jsme slyšeli na jedné straně argumenty proti prodeji
a z druhé strany spíše výčitky, že se celý daný problém objevil na veřejnosti - přesněji
na facebooku. Dokonce mě nejmenovaný zastupitel (nyní již za SNK) křivě obvinil ze
spoluautorství zmíněného článku. Každý si však může přečíst můj komentář, který tento
článek spíše kritizuje. Je pravdou, že kdyby však došlo na samotné hlasování, byl bych
proti prodeji.
Přál bych si, aby se předvolební kampaň vedla bez zbytečné hysterie a bez zbytečných
emocí ve slušné a čestné atmosféře.
Petr Ambrůz, DiS.
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Máme být za co vděčni
Moudrost našich jemnických zástupců ať už současných, či minulých a předminulých
je hodna obdivu. I když se občas něco vymkne z ruky („chybička se vždycky vloudí“),
to hlavní se jim přece jen podařilo zachránit. Naši ústřední památku, šlechtický zámek,
zachovali v původním stavu přesně tak, jak ho městu vrátila armáda. Ne že by nikdy
nebyli vystaveni pokušení tento monument barokně klasicistické architektury prodat
a utrženými penězi doplnit městskou pokladnu. Zájemci tu byli.
Někdy před rokem 2010 se na jemnické radnici objevil rakouský obchodník s automobily Ferrari a Masserati J. Schuster a nabízel milióny za pallaviciniovský zámek.
Příslušný zástupce, který s panem Schusterem jednal, si rychle uvědomil, že by se město prodejem do soukromých rukou zbavilo klenotu, a lákavému pokušení odolal. Místo
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prodeje mu nabídl pronájem na dobu určitou, navíc za předpokladu, že nájemce bude při
opravách zámku respektovat požadavky města a po uplynutí stanovené doby připadne
zámek městu zpět. Tuto podmínku potenciální kupec nepřijal. Jemnický zámek tak byl
díky prozřetelnosti obecních zástupců zachráněn dalším generacím.
Chcete-li vidět, jak by náš zámek dopadl, kdyby se byl prodej uskutečnil, nemusíte
chodit daleko. Pan Schuster totiž tehdy popojel 8 kilometrů a zakoupil si od obce Staré
Hobzí (německy Althart) objekt naprosto srovnatelný se zámkem v Jemnici, včetně ryze
barokní kaple sv. Tomáše s freskami německého umělce Scheflera. Obecní úřad ve Starém Hobzí nevýhodné podmínky nekladl, a tak se novopečený majitel mohl hned pustit
do práce.
Co je třeba dodat? V současné době je celá kulturní památka, tj. zámek s příslušenstvím, kompletně zrenovována podle citlivého návrhu projekční kanceláře Brůha
a Kramper z Českých Budějovic. Stavební práce provedla firma Auböck z Boršova nad
Vltavou.
V přízemí je pod italským mramorem nainstalováno ústřední podlahové vytápění,
v levém křídle je přepychový byt pro zámeckého pána a další reprezentační místnosti.
Návštěvník, který omylem zabloudí na místní náměstí (necelých dvě sta metrů od silnice
do Slavonic), užasne, protože si bude připadat jako v roce 1773, kdy byl zámek postaven.
Přes železnou mříž může fotografovat bílé nádvoří se zpívajícím vodotryskem.
Možná se vám v této chvíli zachce Starému Hobzí závidět. Dřív se však podívejte
na www.schloss-starehobzi.com. Možná změníte názor. Co je lidem platné, že mají před
očima působivou kulisu zámku, když je většinou zavřen, vstup oplocen, revitalizovaný
anglický park o rozloze 3 hektarů nepřístupný? Z prostorných místností v poschodích je
hotel pro soukromé hosty nového zámeckého pána. Zámek se stal soukromým majetkem
se vším všudy. Co zde dvakrát do měsíce funguje, je prodej a nákup starožitností (vždy
v první a třetí sobotu dopoledne). Máte-li zájem o případnou prohlídku zámku, je si ji
třeba objednat a zaplatit předem. Pro vybrané hosty se občas pořádají ochutnávky vín,
konference či koncerty (pozor: vstupné cca 600). V zámku můžete teoreticky i přespat
za lidovou cenu přes 3000 korun na noc a osobu, nocleh vhodný tak akorát pro ředitele
ČEZu nebo pro nějakého arcibiskupa. Navíc má majitel zámku do budoucnosti v plánu
odkoupit část náměstí, aby mu, jak uvádí, dodal na monumentalitě.
Pro některé čtenáře by mohlo být zajímavé, že tato půvabná budova (viz foto) určitý
čas také patřila jemnickým markrabatům (přesně od roku 1843 až do roku 1924), kteří
byli posledními vlastníky spojeného panství Jemnice-Staré Hobzí. Alexander markrabě
von Pallavicini nechával na hobezském zámku bydlet své letní hosty, samou lepší společnost. Mezi jinými tam v roce 1912 pobýval se svou láskou i známý kritik F.X.Šalda,
autor slavné studie Mácha snivec i buřič. Přísná pozemková reforma nově vzniklé československé republiky však donutila rodinu Pallaviciniů vzdát se jednoho ze svých zámků,
a tak si zámek ve Starém Hobzí zakoupilo sdružení místních občanů.
Po roce 1945 zámek určitou dobu vlastnil stát, na konci osmdesátých let přešel do
majetku obce. A ta, jak už víme, jej (vlastně až na druhý pokus) úspěšně prodala do soukromých rukou. Přáli bychom podobný osud našemu zámku v Jemnici? Asi ne. Musíme
být proto našim zastupitelům vděčni, že náš zámek je zachován tak, jak je, přístupný
kdykoli každému z nás.
Milan Růžička
30 / Jemnické listy / červenec - srpen 2018

Malé zamyšlení nad budovateli a údržbáři
Pánbů nás má všelijaký, říkávaly naše babičky. Od nepaměti si lidé všímali toho, jak
jsou navzájem nekonečně rozmanití. Co např. motivuje jednoho, nemá žádný účinek na
druhého. Někdo je extravert, někdo introvert, někdo cholerik, melancholik, flegmatik či
sangvinik a tak podobně a tak dále. V minulosti se dokonce psychika lidí posuzovala podle
jejich vnějšího vzhledu.
Faktem zřejmě zůstává, že lidé se s určitými vlastnostmi již rodí a výchova na to má
jen malý vliv. V tomto svém zamyšlení se budu zabývat zejména rozdělením lidí z hlediska
jejich vztahu ke svému fyzickému okolí. Všichni víme, že v tomto směru jsou lidé rovněž
velmi rozmanití. Od člověka, který by nejraději všechno staré zboural a postavil nové, po
člověka, kterému je víceméně všechno jedno. Zřejmě nejznámějším „bourákem“ (s obrovským dopadem na svět) byl Karel Marx. Jeho oblíbeným rčením byla věta: „Filozofové
dosud svět jenom vykládali, jde však o to jej změnit“. Marxem takto pojatou změnu světa
jsme 40 let zažívali na vlastní kůži a pro mnohé to nebylo nic příjemného. Nutno poctivě
dodat, že mnozí to cítili naopak.
Pokud bychom to však pojali střízlivěji, mohli bychom lidi podle vztahu ke svému fyzickému okolí rozdělit na budovatele a údržbáře. Jsou lidé, kteří rádi vymýšlí a realizují
nové (pokud možno originální a neokoukané věci) – budovatelé. Jsou však i lidé, kterým
stačí již vybudované vzorně udržovat (prostě se starat). Tak jako skoro u všech lidských
vlastností není tohle rozdělení absolutní. Tak jako nikdo není absolutní extravert, nebo introvert, není nikdo absolutním budovatelem ani údržbářem. Jedná se jenom o převládající
tendenci v chování toho kterého člověka.
Asi nejznámějšími významnými Čechy typu „budovatel“ byli Přemysl Otakar II. a Karel IV. První se soustředil na budování „říše“ jejím rozšiřováním za hranice, české království za něj sahalo od Baltu až po Jadran (zapomínal však na vnitřní politiku). Druhý se
naopak zaměřil na budování uvnitř království (nezapomínal však na ani zahraniční politiku,
koneckonců stal se císařem). A nejznámější údržbáři? Asi bychom se nespletli, kdybychom
si vybrali Jiříka z Poděbrad (nejdříve zemského správce a posléze krále) a Vladislava Jagellonského (řečeného „Král Dobře“).
Obě koncepce – jak budovatelská, tak údržbářská mají své kouzlo. Budovatelská zajišťuje rozvoj, údržbářská stabilitu. Ideální je kombinace obojího. Aby to však platilo beze
zbytku, musí se to umět. Přemysl Otakar II. sice budoval, ale zapomněl na údržbu (vlastní
šlechty) a podle toho to také dopadlo. Po zradě a jeho smrti na Moravském poli se jeho
„říše“ rozpadla jako domeček z karet. Naproti tomu Karel IV. postupoval při budování království strategicky a systematicky, takže jeho velkolepé dílo fyzicky přetrvalo. Jeho jedinou
chybou bylo, že se nepříliš dobře staral o své následníky.
Rovněž v případě našich dvou údržbářů byly rozdílné výsledky jejich vlády. Jiřík už
jako zemský správce zajistil prosperitu a stabilitu a jako král je ještě prohloubil. Ta byla
vyjádřena úslovím „Za krále Holce byla za groš ovce.“ Králem Holcem byl nazýván Ladislav Pohrobek, který Čechám (jako mladík, který se ještě neholil) vládl asi 4 roky, Jiřík
byl v té době zemským správcem. Bylo tomu tak především proto, že Jiřík byl nadmíru
schopným a prozíravým člověkem a svých úspěchů dosáhl spíše rozvahou a obratným vyjednáváním než zbraněmi. Jeho programem byl klid pro spravovanou zemi. Král Vladislav
se do dobrodružství také nepouštěl (byl to prý člověk dobrého a měkkého srdce). Avšak byl
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tak neschopný, že na všechny návrhy dvořanů odpovídal latinsky „bene“ (odtud přezdívka
„Král Dobře“). Nejlépe tedy pořídili ti, kdo přišli na audienci jako poslední. Dobrák však,
jak známo, bývá k pramalému užitku. Však také za jeho vlády - nevlády došlo k roztržení
českého státu.
Z výše uvedeného vyplývá, že obě koncepce správy věcí veřejných jsou legitimní a asi
by bylo ideální, kdyby se střídaly. Má to však jednu podmínku – jedno i druhé se musí umět.
Zajímavé je pozorovat lidi obou těchto typů ve veřejných funkcích dnes. Logicky by se
dalo předpokládat, že se do veřejného prostoru budou tlačit budovatelé – lidé, kteří chtějí
něco změnit. Není to však tak úplně pravda. Lidi často do veřejných funkcí tlačí ctižádost,
nepodložená patřičnými (zejména manažerskými či organizátorskými) schopnostmi. A podle toho to v našem státě, ale i v mnoha obcích a městech (Jemnici nevyjímaje) vypadá.
Při bližším pohledu na vývoj v Jemnici v poslední době se zdá být zřetelné střídání budovatelských let (osmdesátá léta a roky 1998 – 2006) a údržbářských let (devadesátá léta a
od r. 2006 dosud). Pozná se to lehce podle objemu investic a dotací. Ono se i v údržbářských
letech něco postavilo. Bylo to však hlavně těsně před volbami a nebylo to nic velkého.
Posouzení toho, jak uměly budovatelské koalice Jemnici budovat a jak uměly údržbářské koalice udržovat, ponechám na laskavých čtenářích. Nemohu si však odpustit jednu
připomínku. Při poslední bouřce jsme v naší ulici měli u kontejnerů opět lagunu a také
vyplavené sklepy, protože zase neodtékaly kanály. Dodnes nikdo neví proč, ač se vloni
provedla nějaká opatření. Existuje jenom mlhavý příslib v Jemnických listech, že „se“ to
někdy bude řešit. Nepořádek po laguně byl „uklizen“ až v pátek před Barchanem (asi tak
z jedné třetiny).
Bude zajímavé sledovat, zda letos dostanou přednost budovatelé, či údržbáři. Držme
voličům palce, aby se rozhodli správně.
Ing. Vincent Strebeľ

Ještě jednou sonda: občanská nebo úřednická?
Rád bych tu poněkud rozvinul únorovou úvahu p. Růžičky, jeho zevrubný rozbor sondy.
Vlastně – sondu o sondě, zejména té naší, prý občanské. Co to vlastně taková občanská
sonda je, jaký je její princip? Není to jen nějaký nesmysl, protimluv, nonsens? Zkusme jít na
věc od lesa, tak nějak logicky. Směřuje-li žaludeční sonda někam mezi čepec a knihu, zubní
/poeticky zvaná též pátradlo/ do hloubi kořání, kosmická k mlhovinám, archeologická do
pravěku a geologická kamsi k Austrálii, pak sonda občanská musí, volky nevolky, mířit na
občana. Občanu vstříc, občanu pod kůži!
Dělá toto občanská sonda /OS/ v Jemnických listech? To ani náhodou!! Je to jen a pouze
nesmyslný název jedné z nesmyslných rubrik. Např. historické reminiscence Víte, že … od
p. Hrbka už léta spokojeně pendlují mezi „rubrikami“ Občanská sonda, Co se děje a Střípky
z historie – a všem je to šumafuk. V OS se schová poděkování za milý přístup k nemocnému
i za účast při posledním rozloučení, básničky, žádost o vrácení ztraceného mobilu, zpráva
kontrolního výboru zastupitelstva, paměti pana Kopečka, pochvala za rychlý zásah hasičů
– prostě přehlídka čiré bezradnosti…
Avšak přesto přese všechno v JL občanské sondy existují. Nikoli ovšem ve stejnojmenné rubrice, nýbrž ve dvou zcela jiných: v postřezích z radničního okénka! Páni úředníci si
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své občany sondují, a to dosti pečlivě. Sondují, jak jsou občané bdělí a ostražití, co všechno
vydrží, co všechno úřadu ještě „sežerou“. A bohužel se ukazuje, že téměř všechno. Uvedu
tři příklady takové občanské sondáže.
1) Muzeum. Od č. 1/12 po 1/18 JL najdeme nejméně šest těšínských sondiček o tom, jak
tým docenta Stehlíka úpěnlivě pracuje na muzejním superlibretu. V č. 3/17 pak p. místostarosta odvážně zasondoval přímo do vosího hnízda: „... tým docenta Stehlíka pracuje ve spolupráci s městem Jemnice na projektu nových expozic jemnického muzea. První konkrétní
výsledky budeme mít k dispozici během tohoto měsíce, rád Vás s nimi příště seznámím.“
Nu, rok se s rokem sešel, dokonce už dávno rozešel - a po rádoby seznamce ani památky!
2) Mauzoleum. P. místostarosta nás v č. 11/17 a 3/18 přesvědčuje o tom, že naše dosud
jakž takž stojící mediální hvězda, úžasná neoklasicistní dominanta Jemnicka /!/, se konečně
vejde do nějakého programu či dotace, a bude tak pro město zachráněna. Avšak v červnu
2018 visí tato perla Pojemničí ve skříňce realitní kanceláře REKOD. Visí tam už několik let
a čeká, kdo, na jak dlouho a k čemu si ji koupí tentokrát …
3) Parkování na náměstí. V č. 5/14 se p. Hrbek /jehož si podle p. místostarosty všichni
na radnici váží a jeho konstruktivní kritiku rádi a ochotně berou v potaz/ nesměle optal, proč
je na jemnickém náměstí parkování bezplatné, zatímco např. v Dačicích a M. Budějovicích
nikoliv. Tuto provokativní myšlenku pak zopakoval i v č. 7-8/17, kde zazněla i slavná věta
jeho vnuků: Děde, vždyť to není náměstí, ale parkoviště! Tady se ovšem p. Hrbek projevil
jako nepozorný čtenář. Neboť o pouhé číslo dřív vyvrtal nekompromisní sondu sám p. starosta: „Jako nepřijatelnou se jeví varianta placeného parkoviště např. s progresivní sazbou.“
A nikdo z nás, osondovaných občanů, ani nazapípal nesmělý dotaz: No a proč jako?
Avšak nezoufejme! Ani nám, prostému lidu, není rozkoš sondáže zcela odepřena. Máme
sice dosti omezené /viz cenzurní Pravidla RR JL/, ale přece jen možnosti skromné sondážní
aktivity. Vzhledem ku směru vrtu jedná se samozřejmě o sondu úřednickou. Viz opět tři
příklady za mnohé.
1) Možnost nahlédnout do kroniky. Občané se mohli do kroniky podívat jednou za tři
roky po dobu dvou týdnů. Platí to stále? Občané nevědí, úřad nesděluje… Je to snad tajné?
2) Sondáž v č. 9/15 ohledně čestného občanství města Jemnice a vztahů našeho města se zahraničními partnery /tady vykopal planou sondu už p. Jordánek v č. 2/12/. A na
radnici - opět dlouhé ticho po pěšině: neotravujte, vždyť tady máme Gottwalda a tu paní
z Polska...
3) Srovnání autobusových nádraží v Dačicích a Jemnici (p. Růžička v č. 4/18) pro nás
vyznívá velmi žalostně. Zejména informovanost cestujících je už desítky let ostudná, avšak
pro Jemnici typická. Umístit za oknem čekárny ve dvou rámech místo reklamních plakátů
jízdní řády je pro vedení města zřejmě neřešitelný problém!
Ať už je to dobře, nebo špatně, občané na radniční provokace konec konců reagovat
nemusejí.
Avšak úředníci, jsouce zaměstnanci nás občanů a námi velmi dobře placeni, měli by
nám býti k užitku. Oni by na naše sondy reagovat měli. Ale – činí oni to? Možná je předlouhé sezení v pohodlných bydlech už uspává. Možná, že oni sondy svých zaměstnavatelů
- nás občanů, vůbec nečtou, a jestli čtou, skrytě se jim vysmívají. Zde bychom měli všichni
zpozornět a zauvažovat, jaké nám tím tito úředníci, naši zaměstnanci, vysílají signály...
A odpovědět jim pak v říjnu při volbách sondáží velmi, velmi hlubokou!!
Luboš Tesař
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Víte, že …
někdy je třeba i zamyšlení! Žiji v Jemnici skoro 80 let. Mám i koníčka, sbírám pohlednice
a fotografie Jemnice 60 let. Mám jich několik tisíc, jsou na nich zachyceny nejen události, ale i různé stavby, osobnosti. Zeptejte se mladé, ale i střední generace, kdo byl úspěšným starostou města. Vědí něco o Josefu Augustinovi, Janu Kratochvílovi nebo Antonínu
Mrkvovi? Patřili k velmi úspěšným starostům města Jemnice. Postavena byla škola, spořitelna, železnice, sokolovna, nynější závod Motorpal, pět mostů, dětský domov (batolárna),
hájenská škola, Nová cesta (nyní ulice 28. října), bytovky Lipová, bytovky Větrná, prodejna
U Víta, zregulována Želetavka, vybudován vodovod, vydlážděno náměstí. I ostatních 22
starostů se na rozvoji města podílelo podle snahy, přístupu a možností od roku 1890, kdy
radnice začali spravovat Češi.
Že to nebylo jednoduché, jsem přesvědčen. Udělalo se hodně, nebo málo? Jemnice je
na okraji Vysočiny, Jihomoravského i Jihočeského kraje i u hranic s Rakouskem, tedy ve
velmi nevýhodné poloze. Přesto se dosáhlo mnohého. Za každou stavbou i činností musí
vždy někdo stát, jinak se mnohé nepodaří.
Byli i další osobnosti v Jemnici! Vědí lidé, kdo byl MUDr. Švejda, MUDr. Šustáček, pan
Vopelka, Štěpánek, stavitel Faast, Hrůza, Dvořák, Matějka, JUDr. Dvořák, učitelé Svojsík,
Novák, Gartner, Ježek, Hošek, Pokorný, Kopeček, Svoboda, Cvak, ředitel Hájenské školy
Štrégl, učitelky Ježková, Křivánková, Třísková, Vichová a další? Ale i pan Nerad, Hloušek,
Knesl, Mitiska, Kasárník, kněží Kotík, Šmíd, Adámek, obchodnící Šárka, Nunvář, Pavlík,
Břečka, Pejčoch, Fučík, Knesl, Ferdan, Záboj, Moos, Talová, Kramář, Koutný, Strašil atd.
Ale i řada dalších, kteří se léta podíleli na rozvoji Jemnice. Dnes jejich jména, ale i práce mizí
pomalu, nebo rychle z paměti lidí. Nastupují další. Věřím proto, že budou stejně úspěšní, ale
hlavně prospěšní, jako byli jejich předchůdci, že nezmizí po krátké době z paměti občanů.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na obnově (alespoň)
částečného provozu železniční dopravy Jemnice – Moravské Budějovice. Zvláště panu
Ing. M. Nevěčnému za úsilí, které vynaložil na obnovu provozu. Věřím, že spoluobčané
možnosti jezdit opět vlakem využijí. Napadá mě i myšlenka. Chtěl bych touto cestou požádat místostarostu Jemnice, pana Ing. P. Novotného (často doporučuje se na něj obrátit),
jestli by nebylo možné (tak jako v mnohých zpravodajích měst) zveřejnit seznam prací, které
byly v Jemnici za poslední roky provedeny, včetně nákladů. Blíží se konec volebního období
a myslím si, že se nemusíme bát tuto informaci občanům poskytnout. Děkuji předem.
A snad ještě na konec. Jemnice má tolik zeleně na jednoho obyvatele, že nám mnohá města
závidí! Stojí to dosti peněz. Kritiku o vynakládání dalších prostředků za svoji osobu odmítám!
Stačí se podívat, jak vypadal hájenský park před úpravou a nyní! Úpravu stráně od židovského
hřbitova na konec Údolní ulice za pomoci rodáka Ing. Pavla Šimka, kterému za jeho pomoc
děkuji, nepokládám za zbytečné utrácení peněz. Staré fotografie ukazují, jak stráně vypadaly
před rokem 1937 a možná se najde někdo, kdo pořídí fotografie ze současné doby. Pamatuji
ještě stav před 60 lety, kdy jste po dvou cestičkách mohli stráně bezpečně projít.
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Doporučuji vystoupit z auta a jít se projít parkem kolem bývalé Lesní správy Obůrka
V Ráji. Zde uvidíte, jak může vypadat park, o který se nikdo nestará. Úsudek si můžete
udělat každý sám!
Vladimír Hrbek

Pátrání po zmizelé soše

OSVOBOZENÉ PŮDĚ
A NÁRODU
1928
DOMOVINA
SOKOL VEL. DEŠOV
OBNOVENO
TĚL. JEDN. SOKOL
VELKÝ DEŠOV
1947
V dnešním příspěvku chci alespoň trochu přispět k objasnění jedné jemnické záhady.
Jedná se o sochu, kterou v minulosti vytvořil místní sochař Jaroslav Šlezinger a představovala stojící postavu vojáka. Byl jím plukovník J. J. Švec, který velel koncem první světové
války československým legiím v Rusku. Před nedávnem se podařilo objevit nedaleko od
místa, kde dílo stávalo, jeho podstavec. Je zhotoven z umělého kamene zvaného teraco
a původně na něm bylo uvedeno jméno postavy a letopočet. Podle dochovaných fotografií
se dá přesně určit jeho původní umístění – před boční stranou sokolovny směrem k západu.
Už kdysi jsem se od jednoho staršího pamětníka dozvěděl, co se odehrálo na začátku
druhé světové války v nedalekém Velkém Dešově. Bylo vydáno nařízení německých úřadů,
které požadovalo odstranění nebo úplné zlikvidování všeho, co připomínalo první republiku. Tamní obyvatelé však i přes toto nařízení jedno historické sochařské dílo uschovali.
Chtěl jsem se dozvědět, o jaké dílo se přesně jednalo a co se tehdy odehrálo, tak jsem se do
Velkého Dešova nedávno vypravil. Pan starosta Karásek byl tak laskav a věnoval mi svůj
čas. Vyprávěl mi, že lidé tehdy přemístili rozměrnou skulpturu do nedalekého stavení, kde
se tehdy říkalo „U Pikálů“. Stavení má dnes č.p. 119. Myslím, že to vyžadovalo v tehdejší
době temna velkou obezřetnost a odvahu. Pořídil jsem několik snímků a opsal si text umísčervenec - srpen 2018 / Jemnické listy / 35

těný na díle. Text je však poměrně špatně čitelný a také jsem nikde neobjevil jméno autora.
Je docela možné, že pochází rovněž od Jaroslava Šlezingera.
Vlastním ve své sbírce historických pohlednic a dokumentů originální výtisk z roku
1940, v němž se na začátku podrobně nařizuje, co vše nesmí existovat a co se musí odstranit. Toto nařízení bylo doručeno všem řemeslníkům, živnostníkům a osobám, které za jejich
dodržování zodpovídají a jsou v něm (ve spodní části) jmenovitě uvedeni. Toto nařízení
platilo rovněž pro osoby, které tehdy zodpovídaly za chod města.
K dnešnímu příspěvku přikládám foto díla z Velkého Dešova a kopii originálu nařízení.
František Železný
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Kulturní přehled
14. 7. 2018
14.00 hodin
		

Jemnická harmonika a heligonka
- sál KD v Jemnici, vstupné 50,- Kč, předprodej vstupenek
v TIC Jemnice nebo na www.vstupenky.jemnice.cz
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

16. 7. 2018
		
		

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

21. 7. 2018
14.00 hodin
		
		

Vivat král - historické odpoledne pro děti i dospělé
- v doprovodném programu vystoupí Kdousovská schola a SHŠ Albion
- hřiště v Podolí
- pořadatel a učinkující SHŠ Lucemburk

30. 7. 2018
		
		

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

10. - 11. 8. 2018 VIII. jemnická bitva v zámeckém parku.
- středověká hudba, tance, souboje, fire show, lukostřelba, fakír,
orientální tance, jízda na koních, středověká bitva a mnoho dalšího
- pořadatel Novus Origo (Polná) ve spolupráci s městem Jemnice
a spolkem Mladí za rozvoj Jemnice
13. 8. 2018
		
		

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

25. 8. 2018
15.00 hodin
19.00 hodin
20.00 hodin
		

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

25. 8. 2018
		
		

Soutěž pro mladé hasiče v požárním útoku
O putovní pohár starosty města Jemnice
- pořadatel SDH Jemnice
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27. 8. 2018
		
		

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

1. 9. 2018
		

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

1. 9. 2018
		
		

Loučení s mašinkou
- vlakové nádraží Jemnice
- pořadatel město Jemnice

1. 9. 2018
		
		
		

IV. Ročník O pohár královského města Jemnice v plně kontaktních
středověkých soubojích
- zámecký park Jemnice
- pořadatel MFC Vysočina a město Jemnice

8. - 9. 9. 2018
9.00 - 16.00
		
		
		

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

14. 9. 2018

Noční soutěž v požárním útoku O putovní pohár Barchanu
- náměstí Svobody
- pořadatel SDH Jemnice

15. - 20. 9. 2018
		
		
		

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

22. 9. 2018
14.00 hodin
		
		

Kouzelná školka - Michalovi mazlíčci
- kino Jemnice
- vstupné 189,- Kč, předprodej v TIC Jemnice nebo
na www.vstupenky.jemnice.cz

22. 9. 2018
20.00		

Taneční zábava - SPEKTRUM
- KD Jemnice
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.

22. - 23. 9. 2018 Výstava hub
- 3. ročník výstavy pořádané na počest pana Bohumila Ježka,
významného mykologa, ředitele jemnické základní školy
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22. 9. 2018
		
		
		

Beseda s Jaroslavem Malým
- téma: Snadno poznatelné jedlé houby
- zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

28. 9.
- 12. 10. 2018

Výstava Osmičky ve 20. století
vestibul KD Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

Jemnice patří dětem - červenec 2018
17. 7. Jemnické dřevohrátky - zámek od 14.00 hodin
19. 7. Výtvarné dílny pro děti - knihkupectví Hejl (nám. Svobody) 14.00 - 18.00 hodin
26. 7. Výtvarné dílny pro děti - knihkupectví Hejl (nám. Svobody) 14.00 - 18.00 hodin
28. 7. Výlet za človíčetem - pohádková stezka Panenská od 14.00 hodin

Barchan 2018
Tradiční jemnická slavnost proběhla tentokrát za příjemného počasí. Vše se dobře vydařilo. A pokud se něco pokazilo, tak to běžný návštěvník nepoznal a pořadatelé i účinkující
si to jistě proberou na příští schůzi barchanické komise. Návštěvníci Barchanu ani netuší,
kolik zkoušek musí všichni účinkující absolvovat. Není lehké být v historickém kostýmu
po celý den a vystupovat před zraky početného obecenstva. A v neposlední řadě musí být
připraveni i na nepřízeň počasí. Proto je potřeba všem, kdo pro nás diváky slavnost připravili, poděkovat.
Program slavnosti, který sestavil vedoucí odboru kultury, Bc. Zdeněk Hopián, byl velmi
pestrý a jistě si přišly na své všechny věkové skupiny návštěvníků. Jemu vydatně pomáhaly
pracovnice kulturního odboru a knihovnice Hana Křikavová a Věra Chvátalová. Režii historické části slavnosti opět úspěšně vedl Miloš Pitour.
Zbrojnošů bylo 29 a velel jim David Chvátal. Královnu letos představovala Dominika
Tvrdá. Jako ochránce ji doprovázel Petr Kadrnožka v roli Zajíce z Valdeka. Ke skupině
okolo královny patří vždy 4 pážata - Ema Doležalová, Nela Fedrová, Elisabeth Klimešová
a Anna Nekulová a komorná Alice Černovická.
Diváky hodně zajímalo jméno muže, který zaskočil za zraněného Jana Svobodu. Roli
krále Jana Lucemburského zahrál tentokrát Mirek Valeš. Jeho maminka pochází z Jemnice.
Připomínám ale, že Jan Svoboda se před zraněním zúčastnil všech nácviků.
Hlavními postavami celé slavnosti jsou čtyři běžci, kteří běží závod o barchan neboli
o dary od královny Elišky. Běžci roku 2018 byli Šimon Kovář, David Mandát, Dominik
Mandát a Adam Kaser. Jejich jména byla zapsána do knihy slavnosti Barchan i do městské
kroniky. V čele průvodu kráčí vždy dva silní muži nesoucí barchanický a městský prapor.
Vlajkonoši Robert Lunga a Jan Uherek už v Jemnici nebydlí, ale vrací se pravidelně na
každou slavnost Barchan.
V hlavních rolích jemnických měšťanů vystoupili – Luboš Šálek jako purkrabí Filip
z Police, Josef Lichtneger představoval purkmistra Jana od Věže, František Jasanský vystučervenec - srpen 2018 / Jemnické listy / 39

poval v roli pána z Bítova a Rudolf Šustr zastal funkci městského písaře. Vypravěčem při
hlavních scénách byl Mgr. Milan Havlíček. Jiří Prokop vystoupil jednou jako mnich a podruhé jako kat. K městské části patřily také dívky z lidu. V této skupině vystoupily na podiu
Nella Doležalová, Karolína Findová, Dana Leitgebová, Jana Nápravníková a Vendula Svobodová. Žízeň při vystoupení pomáhaly účinkujícím hasit Kateřina Nováková a Terezka
Beňadiková. V roli dívek, které vítají královské manžele chlebem a solí a přináší klíč od
městských bran, vystoupily Kristýna Popovičová, Kristýna Šendová a Vanda Štroblová.
Nesnadnou úlohu mají při slavnosti bubenice, protože si po celou slavnost neodpočinou. Bubnování se Jemnicí ozývá od pátečního otevírání slavnosti až do sobotního večera.
V průvodech už několik roků chodí 8 bubenic tzv. městských a další ze skupiny Tamburíno.
Všechny secvičuje Miloš Pitour. Ve skupině Tamburíno je jeho zástupcem Marek Šuta.
Barchan se také neobejde bez trubačů. Tentokrát návštěvníci mohli vidět - Jiřího Pitoura, Martina Keila, Davida Prokopa, a Antonína Kazdu. Minesengři na hlavních scénách
byli už tradičně Martin Moped Riška a Vlasta Mates Řezáč. K nim letos přibyly dvě dívky
- Veronika Rišková a Ema Nekulová. Před královským průvodem nesou vždy chlapci erby
krále Jana Lucemburského a jeho choti Elišky. Tentokrát to byli - Jakub Pitro, Marian Jirků,
Michal Jirků a Jan Kuchař. Erby pánů z průvodu nesli Michal Engelmann, Tobiáš Bureš
a Valérie Štumfolová. Ocenit také musíme muže, kteří kráčeli v čele průvodů historických
postav - Milana Nesibu a Vítka Berku. Průvod pak zakončili členové jemnického historického spolku Lucemburk.
Nejmladším účastníkem průvodu byla Eliška Rišková (říjen 2018).
Nejstarším a dlouholetým účastníkem průvodů byl Tymkiv Vladimír, který vystupoval
v roli jemnického měšťana.
V odpoledním průvodu šlo 250 krojovaných postav a převážně to byli lidé z Jemnice.
Jmenovat jsme mohli jen některé, ale poděkování patří všem.
Nedělní pouťovou bohoslužbu u kostela sv.Víta a Kapistránské lípy dne 17. června
celebroval Mgr. Marian Rudolf Kosík, OPrem., t.č. novoříšský opat. Pondělní tradiční výlet se opět konal na zámku.
Jana Jánská
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Talent Vysočiny 2018
Dne 26. 6. 2018 se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo vyhlašování ceny Talent Vysočiny. Pořadatelem akce bylo pod patronací Krajského úřadu Kraje Vysočina Active –
středisko volného času ve Žďáře nad Sázavou. Slavnostním večerem přítomné provázela
moderátorka České televize Daniela Písařovicová.
Ocenění „Talent Vysočiny“ je určeno žákům a studentům z celého Kraje Vysočina. Nominace a případné udělení ocenění Talent Vysočiny není jen ohodnocením nadání a talentu, ale také píle, pracovitosti, cílevědomosti a snahy žáků a studentů dosáhnout úspěchu
v určitém oboru.
V oboru přírodních věd byla
nominována naše žákyně Eva Feldbabelová a byla vybrána mezi
10 finalistů, kteří byli pozváni na
slavnostní vyhlášení. (Mimochodem všech dalších 9 byli studenti víceletých gymnázií.) A právě odtud si
přivezla nejvyšší ocenění Talent Vysočiny 2018, desetiměsíční stipendium a krásnou skleněnou plastiku.
Záběr jejích zájmů a kvalita všeho, co dělá, je na mimořádné úrovni.
Eva vede školní parlament a v průběhu celého studia na základní škole
se aktivně účastní mnoha soutěží,
na které se pravidelně a intenzivně
připravuje.
Jen pro ilustraci předkládám
přehled některých aktivit a výsledků, kterých letos dosáhla: 1. místo
v krajském kole a 3. místo v celostátním finále Astronomické olympiády. 1. místo v celostátní fyzikální
korespondenční soutěži Výfuk, kterou organizuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Dále se účastnila semifinále mezinárodní soutěže Expedice Mars a také velmi kvalitně spolu s dalšími spolužáky reprezentovala školu v soutěži U6
– Úžasný svět vědy, kterou jste mohli zhlédnout v televizi. Mezi její další pěkné výsledky
patří také 1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, 5. místo v okresním kole Chemické olympiády a 1. místo v okresním kole Olympiády z jazyka českého. Účastnila se i mnoha
dalších soutěží, např. Logické olympiády, matematických soutěží Pangea a Matematický
klokan, Přírodovědný klokan a mezinárodní týmové soutěže Náboj - Junior.
Blahopřejeme a přejeme, ať jí zápal pro vědu vydrží.
Zdeněk Hirt, ředitel ZŠ v Jemnici
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Ohlédnutí za ZUŠ Open 2018
Co je ZUŠ Open? Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném
prostoru. Je projektem Nadačního fondu Magdaleny Kožené. Základní umělecké školy
zde představují svůj program v rámci jednoho společného dne, ten letos připadl na
čtvrtek 24. května 2018. Nabízí program pro širokou veřejnost po celé České republice,
hudbu, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců v malých i velkých městech.
Mezi čtyři stovky přihlášených škol do ZUŠ Open patří i naše jemnická ZUŠka.
Konalo se stejně jako v loňském roce na náměstí Svobody v Jemnici před kostelem
sv. Stanislava. Zde měli žáci umělecké školy možnost ukázat své dovednosti ve hře
na nejrůznější hudební nástroje a také ve zpěvu. Příjemným zpestřením programu byla
vtipná zpívaná pohádka o Budulínkovi. Nejen hudební, ale i výtvarný obor si připravil
svůj program. Na umělecky vytvořený strom si kolemjdoucí mohli sami vytvořit svůj
list a na strom ho poté zavěsit, což upoutalo hlavně děti.
Celá tato událost začala ve 13 hodin a trvala až do 17 hodin podvečera. Účastníky nezastrašily ani temné mraky na obloze i následných pár kapek. Všechny nás
to překvapilo ve chvíli, kdy právě vystupovaly děti se svým zpěvem ve sboru. Újmu
utrpěly „pouze“ elektronické klávesy, do nichž trochu napršelo, právě když paní učitelka doprovázela pěvecký sbor svých žáčků. Ostatní nástroje se podařilo v rychlosti
zakrýt. Než se však děti stačily před deštěm ukrýt v sakristii kostela, bylo po dešti.
Pokračovalo se dál, i diváků přibývalo. Přišly i některé paní vychovatelky a učitelky
se svými dětmi ze školy, nehledě na rodiče, prarodiče a kamarády účinkujících. Co
bych zde ale chtěla podotknout? Docela zamrzí, když člověk vidí spousty učitelů právě
těchto účinkujících dětí, jejich žáků, jak odcházejí ze svého zaměstnání. Ale náměstí,
kde děti hrají, se velikým obloukem vyhýbají. Asi je vůbec nezajímá, že právě jejich
žáčci tu zrovna dnes účinkují a chtějí předvést všechno to, co se během posledního
školního roku v ZUŠce naučili, a stálo je to určitě nemalé úsilí. Další věcí potom je i ta
jejich obrovská odvaha vystoupit veřejně před celým městem. Ruku na srdce, kdo z nás
dospělých takovou odvahu má? Kolik má jemnická škola pedagogických pracovníků?
Nevím, ale troufám si říct, že zájem o žáky měla sotva jedna třetina z nich. A právě
o to projevení zájmu tu jde. Nemyslím si, že by zde měli stát třeba celou hodinu
(i když zde byli i tací, kteří vydrželi od začátku do konce), ale pravdou je, že pouhých
deset minut setrvání by stačilo. A dětem by určitě udělalo velkou radost, kdyby se na
jejich vystoupení zastavila i jejich paní učitelka. V každém případě potěšila i slova
uznání a chvály přítomných učitelů a jim i všem ostatním divákům patří dík za podporu
a projevený zájem.
V neposlední řadě patří poděkování také paním učitelkám a zaměstnancům ZUŠ Jemnice za organizaci i všem ostatním pomocníkům z řad zaměstnanců městského úřadu. Dále
bych chtěla vyjádřit dík o. Josefu Brychtovi, který poskytl již podruhé přátelskou náruč
a zázemí v prostorách kostela i posezení pro všechny účinkující a diváky.
Myslím si, že se letošní ročník vydařil i díky dobrému počasí a doufám, že se můžeme těšit na další ročník ZUŠ Open v Jemnici.
Lada Štroblová
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Dětský den v Jemnici
Tak jako celá řada dalších akcí má dětský den v Jemnici tradici už 8 let. Spolek Mladí
za rozvoj Jemnice se ve spolupráci s dalšími organizacemi snaží děti nejen pobavit, ale také
trochu poučit z bohatých dějin města Jemnice.
Osobně jsem rád, že se k nám v letošním roce připojila skupina historického šermu Lucemburk, Dětský domov v Jemnici, Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina a mnozí další.
V sobotu 26. 5. 2018 byl v bezprostředním okolí kostela sv. Víta nezvyklý ruch. Právě sem jsme situovali většinu stanovišť. Děti se hned po startu zastavily u lípy mistra
Jana Husa. Ten ze symbolické hranice dřeva kázal o pravdě a pak si malé účastníky vyzkoušel ze slavných výroků (pohádkových, pro starší děti pak známých citátů slavných
osobností).
V kostele sv. Víta čekala kromě nádherného interiéru jedinečné gotické stavby spousta
otázek a informací k historii Jemnice.
Skupina historického šermu Lucemburk představila své zbraně, zbroj a předvedla pár
ukázek ze svého šermířského umění. Děkujeme.
V podzemí pod kostelem sv. Víta pak čekal mnich Františkán, kterému děti pomáhaly
najít zlato z jeho pokladu, které mu kradl lstivý krtek.
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Cesta pak vedla k historické nádrži na vodu – haltýři, kde si děti vyzkoušely, že i peníze
mohou plavat na hladině, naučily se něco o rybách a měli možnost do haltýře nahlédnout.
Dodnes je tento využíván pro zalévání prostranství města Jemnice a poskytuje zdarma vodu
hasičům pro účely hašení požáru.
K naší velké spokojenosti se daří neustále obnovovat a rozšiřovat techniku Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina v Jemnici. A byla by veliká škoda, kdyby ji neukázali
široké veřejnosti. Dětský den byl tak ideální příležitostí, kdy nové stroje představit. Děkujeme.
Jaký by to byl dětský den, kdyby jeho trasa nevedla novým parkem – arboretem. Na
paloučku už na děti čekali koně, kteří rádi svezli malé i větší jezdce za asistence těch nejlepších „koňáků“. Díky.
Kdo chtěl pokračovat dál, musel překonat obávaného krále Kazisvěta a vytlačit ho za
pomoci různých sečných a bodných zbraní ze země princezny se zlatou hvězdou na čele.
Na rozdíl od dřevěných zbraní neutrpěly děti ani Kazisvět žádná závažnější bojová zranění.
A nakonec bylo pro děti i dospělé připraveno krásné sportovní hřiště u Dětského
domova v Jemnici. Mnozí z nás zjistili, že trefit dobře basketbalový koš není jen tak.
A tak si i děti z dětského domova užily jak dětský den, tak i pomoc u jejich stanoviště.
Děkujeme.
Všem, kteří pomohli s organizací pěkného odpoledne, ještě jednou moc děkuji. Zvláštní
poděkování však patří těm, kteří podpořili oslavu svátku dětí svou přítomností. A že Vás
bylo! Těšíme se na příští rok.
Petr Novotný, místostarosta města

Společně proti leukémii!
Dne 8. a 9. června se naši skauti již po třetí zapojili do skautské benzínkové sbírky zvané
„Společně proti leukémii!“. Pomocí této akce jsme seznamovali naše okolí s problematikou
léčby nemocí krvetvorby a vybírali peníze do Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Tato
nadace se zabývá rozvojem léčby nemocí krvetvorby a problematikou transplantace kostní
dřeně.
Na oplátku za příspěvek do kasičky jsme umývali řidičům čelní skla.
V rámci celé České republiky se od roku 1998 pomocí této humanitární akce vybralo
už téměř 9 milionů korun. Nám se letos podařilo vybrat krásných 15 503 Kč, což jen
potvrzuje, že tato akce byla opravdu povedená.
Tímto bych chtěla jménem celého Skautského střediska Jemnice poděkovat čerpací stanici A & S ZARIČ SLAVIŠA, že nám umožnili konání akce a vám všem ostatním za účast.
Budeme se těšit zase příště, protože navzájem si pomáhat je důležité!
Pokud byste se chtěli dozvědět více o sbírce, můžete na webu:
www.skaut.cz/protileukemii/
a o nadaci na stránce:
www.kostnidren.cz
Natálie Stoklasová, Skautské středisko Jemnice
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Pozvánka na akci VIVAT KRÁL
Máte chuť vrátit se do dob minulých a užít si s námi příjemné odpoledne? V tom případě
vás s radostí zveme do Jemnice na první ročník historického odpoledne, který se bude konat
21.7. 2018 od 14:00 na hřišti v Podolí.
K vidění toho bude spousta! Rytířské souboje, pohádky pro děti i dospělé, kdo bude mít
zájem, může si s námi zatančit dobový vesnický tanec. V programu dále vystoupí SHŠ
Albion ze Znojma a Kdousovská schola, která bude hrát a zpívat hned dvakrát. Celé odpoledne zakončíme ohňovým vystoupením.
Hlad a žízeň budete moci zahnat u stánků s jídlem a pitím. Na váš zájem se bude těšit
i kovář a košíkář, kteří budou pracovat přímo před vašima očima. Budete si moct zastřílet
z luku, vyzkoušet si šerm s mečem pod vedením šermířů. K vidění bude i historické ležení
a také osel a kůň, na kterých se budou moci povozit vaše děti.
Moc se na vás těšíme!
Spolek historického šermu Lucemburk

Kontinuita
Nepřerušená souvislost, plynulost, nepřetržité navazování a spojité pokračování.
Dne 2. června členové muzejního spolku a jeho přátelé vyrazili na jarní poznávací výlet.
Hlavním cílem našeho putování bylo tentokrát město Brno, kde jsme navštívili výstavu
„Středoevropská křižovatka – Morava ve 20. století“, jejímž kurátorem je pan Jan Břečka.
Dříve narození si jistě budou pamatovat jeho dědečka, jemnického rodáka pana Jana
Břečku, který příznivě ovlivňoval dění v našem městě a také byl vedoucím členem Sokola. Kurátor je profesionál, který vyhledává materiály, které spojuje nějaká konkrétní idea.
Tato výstava mapovala historii Moravy v období od roku 1905 až po současnost.
Jelikož prohlídka muzea byla až odpoledne, navštívili jsme také hrad Veveří, který
leží asi 20 kilometrů severozápadně od města Brna nad zákrutem řeky Svratky, kde se do
ní vlévá potok Veverka. Donedávna to byl jeden z nejvíce poškozených a zanedbaných
hradů na Moravě. Z kdysi slavné královské pevnosti a rezidence moravských markrabat
zbyla na konci 20. století jen ruina.
Naše město má s hradem Veveří poměrně zajímavou spojitost, a to nejen v dávné historii, kdy jemnické panství a hrad Veveří měly společné vlastníky, ale i jakási pomyslná
startovací čára na konci 90. let 20. stol., kdy se Národní památkový ústav rozhodoval,
zda převezme do správy zámek v Jemnici nebo hrad Veveří. Památkáři se tehdy přikláněli
k Jemnici, protože náš zámek byl v té době v poměrně dobrém stavu a jeho obnova by
nebyla tak nákladná. Ke škodě našeho města však vyhrál ten obrovský hradní komplex.
Jemničané se totiž rozhodli, že zámek prodají. Tehdy jsem byla poprvé zvolena do zastupitelstva, a proto jsem byla i já svědkem pokusů o prodej. Zájemců nebylo málo, ale jejich
plány byly někdy až bizarní a těžko uvěřitelné. Tehdejší vedení města však bylo opatrné.
Vypracovalo předběžnou smlouvu, podle které by kupující dostal nemovitost do majetku,
až zrealizuje své plány. A do toho se už nikdo nehrnul. Byla to tehdy doba, kdy podobné
červenec - srpen 2018 / Jemnické listy / 45

stavby sloužily jako záruka na úvěry, které nikdy nikdo nesplatil a městům, na jejichž
území se nacházely, pak nezbylo, než je draze vykupovat nazpět a začít s opravami.
Chybou však je, že naše město ztratilo těch 20 let. Nejprve byl zámek 8 let zavřený
a řádila tam jen dřevomorka. Ale tou nejhorší chybou bylo, že na žádost města byl zámek
vyňat z dotačního programu Záchrana architektonického dědictví, odkud každoročně
přitékala jistá finanční částka na opravy. Po změnách na radnici přišlo několik let váhání.
Ale vedení města dokázalo dostat se zpět do výše uvedeného dotačního programu a mohlo
se začít s opravami krovů napadených dřevomorkou. V současné době velmi kritizovaná
doba, kdy zámek obsadili cyriaci, také nebyla žádnou výhrou. Na jejich velkolepé plány
chyběly peníze. Ale zámek byl otevřený, konaly se tam různé akce a ty si své zájemce
dokázaly najít. Já jsem v červnu zastupovala paní Nápravníkovou v muzeu a můžu potvrdit, že se lidé ptali, kdy bude otevřeno vojenské muzeum.
Takže to můžeme shrnout, na Veveří se už provádí a putuje tam mnoho turistů. Ale
jemnický zámek je dnes opět v bodě nula. V současné době čerpá město z programu
Záchrana architektonického dědictví (PZAD) 1 mil. korun ročně, a to není mnoho.
Peníze jsou však účelně vynakládány na rekonstrukci krovu. Mnozí opět začínají uvažovat o prodeji zámeckého areálu. Touhu vyřešit to jednou provždy považují za jedinou
rozumnou alternativu. Ta však bude těžko splnitelná. Zámecký areál se totiž stal jemnickým veřejným prostorem, nemá žádné volné pozemky, takže nebude pro zájemce
přitažlivý. A ještě je podstatné to, že zámek prodejem z města nezmizí a bude moc záležet
na jeho novém majiteli, co s ním bude dál, aby ho po letech nemuseli opět draze vykupovat.
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Město Jemnice se dnes chlubí opraveným kostelem sv. Víta. V brožuře Památky
Vysočiny napsal Mgr. Petr Severa, který vedl za NPÚ v Telči celou obnovu sv. Víta:
„Pokusme se shrnout průběh celkové obnovy v čase i proto, že jednotlivé kroky na sebe
účelně navazovaly. Výčet prací lze chápat jako příkladný pro jiné objekty. Velkou zásluhu
na tom má skupina lidí, která se obnově věnovala – projektanti, stavitelé, restaurátoři
a mnoho odborných řemeslníků. Podstatné je i to, že zástupci města mohli být po celou
dobu zastoupeni téměř stejnými lidmi, takže došlo k žádoucí kontinuitě názorů. Patří jim
poděkování za to, že jako zástupci vlastníka, a tím je město Jemnice, dokázali vzít projekt
za svůj a zajistit mu dlouhodobou podporu a pomoc při čerpání prostředků z veřejných
zdrojů.
Cyriaci odešli se svými aktivitami do Police. Zámku v Jemnici hrozilo, že zůstane
zavřený. Našlo se však pár nadšenců a padlo rozhodnutí, že zámek v Jemnici bude opět
v letních měsících otevřený pro veřejnost. Bylo jasné, že není možné počítat s cizí pomocí. Ale ve městě pracuje několik spolků a jejich nezištná činnost patří k tomu nejlepšímu dění. Ve spolupráci s kulturním odborem se návštěvníkům představí na zámku
Muzejní spolek v Jemnici, Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, Muzeum
Vysočiny, spolek Jamník, spolek Mladí za rozvoj Jemnice a možná se přidají i další.
Prostory pro výstavu bylo nutno vyčistit a vybílit. Místostarosta požádal několik dobrovolníků o pomoc. Přišlo jich sice málo, ale udělali kus práce a patří jim za to velký
dík.
V době, kdy píšu tento článek, už připravují také spolky své části výstavy a je naděje,
že se vše vydaří.
Zámek bude otevřený v prázdninových měsících od 9 - 16.00 hod. denně mimo pondělí. Návštěvník si může prohlédnout prostory zámku s průvodcem. Uvidíte, jak pokračují
opravy shnilých krovů a stropů ve 2. poschodí a že výše uvedené dotace jsou účelně
vynakládány.
A ti, co rozhodují o dalším osudu zámku, by si měli uvědomit, že jsou pouhými
zástupci majitele, kterým je město Jemnice, a že památky potřebují při opravách kontinuitu.
Jana Jánská

Klub důchodců v Jemnici
vám chce také něco říci
Už jsou tady prázdniny a dovolená.
Každý se na tyto dny těší,
nabrat zas nové síly.
Tak si to všichni užívejme
podle svého přání.
Čurdová
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Prázdniny
Konečně jsou tu prázdniny,
to dělají se koniny.
Nevstávejte do školy,
neděláte úkoly.
Škola si od vás odpočine,
i pan školník má starosti jiné.
Na koupališti denně
smočit svoje tělo,
komupak by se o prázdninách
do vaší školy chtělo.
Koupání v řece, to už dneska neletí,
to jenom my starší máme v živé paměti.
Celé rodiny pospíchají k moři,
ať už jsou zdraví,
anebo jsou choří,
tak šťastnou cestu tam
a zase zpátky
a vy, děti, užívejte
svoje prázdninové svátky.
Marie Prknová, členka klubu ZTP

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut
Dne 20. července 2018 vzpomeneme
na 6. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Karel Daňhel z Jemnice.
S láskou vzpomíná celá rodina.
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Vzpomínka
Nikdy nezapomeneme...
Dne 31. července 2018
uplyne 45 roků
od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky
paní Růženy Šplíchalové,
která nás opustila ve věku pouhých 51 let.
Dne 23. srpna 2018
by oslavil své 100. narozeniny
náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan Antonín Šplíchal.
14. října 2018 to bude 48 roků,
kdy zemřel ve věku 52 let.
S láskou a vděčností vzpomínají
dcery s rodinami.

Vzpomínka
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát
a s láskou na Tebe, tatínku, vzpomínat
Dne 23. července 2018
uplynou 3 smutné roky,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a strýc
pan Zdeněk Bříza z Jemnice.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Jarmila,
dcera Iveta s rodinou a ostatní příbuzní.

Vzpomínka
Dne 2. května 2018 uplynulo 11 let,
co nás opustil můj bratr Karel Kopr.
Na bratra stále vzpomíná sestra Marie.
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Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout
Dne 23. července 2018 je tomu 15 let,
co nás navždy opustila naše
drahá maminka Marie Tesařová.
S láskou vzpomínají dcera Helena,
dcera Stanislava s rodinou
a ostatní příbuzní.

Cyklotrial Jemnice – úspěšný
start do nové sezóny 2018
Letošní bikerialová sezóna začala poslední dubnový víkend závodem v slovenské Terchové soutěží Evropského poháru
a Mistrovstvím republiky s nominací na
Mistrovství světa a Evropy. Z tohoto závodu si odvezl jemnický jezdec Josef Táborský v kategorii senior 4. místo v EP
a 2. místo v MČR.
Další dvoudenní závody Mistrovství
republiky s nominací na MS a ME pokračovaly v rakouském Obernalbu. Na těchto
soutěžích vybojoval medailové umístění,
a to z prvního dne 2. místo a z druhého dne
1. místo.
Josef Táborský

Barchanický turnaj v basketbalu dívek a žen
Dne 9. 6. 2018 se v tělocvičně ZŠ v Jemnici uskutečnil basketbalový turnaj dívek
a žen. Turnaje se zúčastnila 4 družstva, 2 z Jemnice a 2 z Předína. Turnaj měl překvapivý
průběh. Žákyně ZŠ Předín překvapily výbornou kombinační hrou a jako jediné porazily
Jemkís Jemnice, nejlepší tým posledních turnajů.
Příčinou jejich úspěchu bylo nekompletní družstvo Jemkís a pravidelné tréninky se všemi hráčkami kroužku. Jedná se o žákyně 8. ročníků. Za ZŠ v Jemnici hrála děvčata 6. a 7.
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ročníků. O vyrovnanosti turnaje svědčí fakt, že 3 družstva měla po dvou vítězstvích a jedné
porážce.
Pořadí:
1. Jemkís Jemnice
2. BC Předín
3. ZŠ Předín
		
4. ZŠ Jemnice
Hráčky Jemkís: Krajčová, Gliganičová, Jandová, Foumová, Otáhalová, Tříletá.
Chci poděkovat všem hráčkám za předvedené výkony, ZŠ v Jemnici za poskytnutí
tělocvičny a městu Jemnice za financování odměn pro zúčastněná družstva.

Organizátor turnaje Ivan Chvojka

Výsledky volejbalového turnaje smíšených dvojic
Město Jemnice ve spolupráci se Základní školou v Jemnici pořádalo 23. června 2018 volejbalový turnaj smíšených dvojic. Turnaj musel být díky nepřízni počasí přesunut do velké
tělocvičny ZŠ Jemnice. Celkem se zúčastnilo 9 dvojic. Po celou dobu turnaje byly k vidění
spousty krásných volejbalových akcí. Bohužel jeden tým turnaj nedokončil kvůli zranění.
Přejeme brzké uzdravení a hodně úspěchů v další sportovní kariéře.
Konečné pořadí:
1. Hopian Martin - Mocharová Iveta
2. Kovář Ondřej - Kovářová Kateřina
3. Svítil Radek - Marková Ilona
4. Chvojka Ivan - Šestáková Sára
5. Šprincl Marek - Hotová Kristýna
6. Novák Vojtěch - Stoklasová Natálie
7. Krajčová Aneta - Fuchsová Nikol
8. Svobodová Lucie - Satrapová Nela
Cébé Valérie – Kincl Pavel - nedohráli pro zranění
Martin Hopian
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Atletická přípravka Jemnice opět úspěšná
V minulém roce startovalo v některých kategoriích Kraje Vysočina až na 70 soutěžících
1. - 5. roč. ZŠ, proto jsme si odsouhlasili, že od letošního roku budeme rozděleni do dvou
skupin: na východ a západ. Jemnice patří do východní skupiny a v ní soutěžíme s městy
Třebíč, Velké Meziříčí, Okříšky, Bystřice nad Pernštejnem a Žďár nad Sázavou.
První kolo atletických přípravek se konalo v neděli 13. 5. 2018 v Třebíči, druhé kolo
proběhlo v sobotu 26. 5. 2018 ve Velkém Meziříčí. Děti závodily vždy ve čtyřech vybraných disciplínách + štafetě a v kategoriích hoši starší, dívky starší narození 2007 - 2008,
hoši mladší, dívky mladší narození 2009 a mladší.
V kategorii hochů mladších máme veleúspěšného závodníka, třeťáka Honzíka
KREJČÍHO, který vyhrál, co se dalo. Byl PRVNÍ (z 25) ve všech čtyřech disciplínách, byl
samozřejmě i celkově na PRVNÍM místě, také štafetu kluci vyhráli.Tento úspěch zopakoval
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i na závodech ve Velkém Meziříčí! Takže při návratech domů „chrastil“ vždy šesti zlatými
medailemi. Za zmínku stojí jeho výkon ve skoku do dálky 4,05 m, běh na 50 m za 8,45 s,
hod medicinbalem 6,90 m,skok do výšky 1,02 m. Hodně se zlepšil Vojta Nečada, který byl
v Třebíči celkově čtvrtý (2. v dálce, 3. v hodu raketkou) a ve Velkém Meziříčí celkově pátý
(druhý v medicinbalu). Dobře závodil i prvňáček Kája Dvořák, který byl v 1. kole celkově
16., ale v 2. kole se umístil celkově na velmi pěkném 6. místě.
V kategorii hochů starších jsme také byli úspěšní. V prvním kole celkově vyhrál náš
Radek BABÁK (1. v hodu raketkou 34,13 m, 1. v dálce 3,93 m, 4. na 50 m za 8,30 s).
V druhém kole se umístil celkově 2. Tedík Seitl (1. v medicinbale 7,90 m, 2. ve výšce
1,16 m), který byl vloni velmi úspěšný v mladších hoších ( celkově na závodech na 1., 1.,
1., 2., 3. místě). Letos to neměl jednoduché, protože poprvé startoval za starší hochy. Ve
Velkém Meziříčí se celkově umístil na pěkném 7. místě z 35 (nejlepší z narozených v roce
2008).
V kategorii mladších dívek se zlepšila Verunka Baštářová celkově 8. z 32 závodnic
v Třebíči (1. ve slalomu) a celkově 6. ve Velkém Meziříčí (2. v medicinbalu 5,40 m). Ale
výborně závodily i Štěpánka Hynková a prvňačky Míša Pokludová, Zdeňka Dorrerová,
Simonka Meidlová, pro které to byly první závody. Přesto se umístily v první polovině
startovního pole.
V kategorii starších dívek bych chtěla zmínit Petru Králikovou, která letos poprvé závodila za starší dívky. Vloni obsazovala většinou celkově pěkná 4. místa. V Třebíči byla
letos celkově 11., ve Velkém Meziříčí také 11. z 29, ale byla 1. v madicinbale 7,60 m,
3. na 50 m překážek 9, 50 s. Z narozených v r. 2008 je Péťa na 3. místě. Třetí místo získala
v medicinbale i Vendulka Svobodová.
Co říct závěrem? Děkuji všem našim malým sportovcům, samozřejmě i těm nejmenovaným za bojovnost a úžasné nasazení v závodech. Přestože nemáme takové sportoviště
jako ostatní města, dovedeme je porážet. Děkuji také rodičům, kteří své děti podporují v tak
krásném a všestranném sportu, jako je atletika. Oceňuji, že mnozí z rodičů jezdí s námi po
závodech, fandí našim dětem a povzbuzují je.
A v neposlední řadě také děkuji trenérkám Lídě Krajčové a Martině Nečadové za jejich
kvalitní a obětavou práci v rámci svého volného času.
Jsme dobrý tým.
Za atletickou přípravku Mgr. Šárka Kalužová

Kulturní kalendář
Mladoňovice
28. 7. 2018
26. 8. 2018
3. 9. 2018
14. – 16. 9. 2018
16. 9. 2018

Spektrum + DJ BUBU, areál Chobot od 20.00 hodin
Střelecká soutěž „O pohár starosty“ – střelnice MS od 9.00 hodin
Začátek školního roku – slavnostní přivítání prvňáčků
Pouťové slavnosti
Procesí poutníků k Dobré Vodě
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Uherčice
1. - 2. 9. 2018

Posvícení, taneční zábava, posezení na hřišti

Vratěnín
21. - 22. 7. 2018 Pouťové oslavy
Kostníky
14. 7. 2018
18. 8. 2018
25. 8. 2018
7. - 9. 9. 2018
9. 9. 2018

Oslava 120. výročí SDH
Noční hasičské závody, hřiště Hájek
Ukončení hasičské sezóny – opékání prasete, hřiště Hájek
Tradiční pouť + taneční zábavy, hřiště Hájek
Poutní bohoslužba, Hájek

Police
1. 7. - 31. 8. 2018
Otevření zámku Police a muzea RAF pro veřejnost, otevření návštěvnického infocentra,
prodej suvenýrů
Prohlídkové trasy pro návštěvníky – zámek, muzeum RAF, výstava historických motocyklů, zámecká věž
Noční prohlídky, koncerty, loutkové divadlo
27. 7. a 3. 8. 2018 letní kino v Polici, dvojprogram, začátky v 21.15 hodin, hraje se za každého počasí pod stany (program na webu a fb obce Police)
Třebětice
14. 7. 2018
28. 7. 2018
11. 8. 2018
19. 8. 2018
hodin
25. 8. 2018
26. 8. 2018
29. – 30. 9. 2018
29. 9. 2018

Countrybál, Motákaréna od 19.00 hodin, www.country-trebetice.cz
Zvěřinové hody, Motákaréna od 13.00 hodin
Pivní slavnosti – Markýz JOHN, Motákaréna od 20.00 hodin
Odpoledne při dechovce – Túfaranka ze Šakvic, Motákaréna od 14.00
Taneční zábava – hraje Spektrum, Motákaréna od 20.00 hodin
Loučení s prázdninami, Motákaréna od 14.00 hodin
Václavské posvícení
Posvícenský Fechtl Cup – III. ročník, od 10.00 hodin

Panenská
28. 7. 2018
1. 9. 2018

Pouťová taneční zábava – hrají Kalíšci
Posvícenská taneční zábava – hrají Kalíšci

Rácovice
14. 7. 2018
11. 8. 2018

Taneční zábava se skupinou Genetic od 20.00 hodin
Taneční zábava se skupinou Lazaret od 20.00 hodin

Lhotice
21. 7. 2018

DJ BUBU – letní mega párty, sportovní areál od 20.00 hodin
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Radotice
Snad i zde kdysi cestář žil
Cestou necestou se dá snad ještě nazývat silnice, která nás spojuje s městem Jemnice. Stále se na ní nachází jen čím dál větší zvlnění krajnice, doslova hrby a větší záplaty,
které cestáři rok co rok přišívají. Moje úsilí ještě jako starosty toto změnit se podařilo jen
částečně. Popadne mě vždy vztek a bezmoc, když v blízkém okolí zaznamenám nápravy
podobných, či dokonce lepších stavů na komunikacích stejného významu. Proč tomu tak je,
lze se jen domnívat. Nenechalo mě to lhostejným a o nápravu stavu této nebezpečnosti jsem
se zajímal. Zástupným důvodem pro mě bylo i zachování otevřenosti Radotic širokému
okolí, zahájené před třiceti šesti léty dosud fungujícím fotbalem. Nesloužilo by nám ke cti,
že nezájmem o lepší komunikaci ochuzujeme tuto otevřenost o projíždějící turisty, kteří by
mohli zhlédnout třeba naši kapličku, která je kulturní nemovitou památkou, či navštívit prodejnu, a v navigaci si raději navolí sjízdnější cestu k městu. Původně jsem zvažoval, oslovení p. hejtmana s nářkem opomíjenosti naší územní příslušnosti. Obával jsem se však, že
bych mohl být uspokojen jako ten Skot, co kleče pod křížem, prosí Krista, by mu dal vyhrát.
Kristus nachýliv se k němu, dí: Skote, musíš si nejdříve zakoupit ten los. Podobně stručně
bych mohl být uspokojen jednou větou. Musíte o to především stát, v seznamu stěžovatelů
se bohužel nenacházíte. Obrátil jsem se proto v rámci korektnosti a předešlých dobrých
vztahů na Cestmistrovství, které má tuto komunikaci ve správě, dopisem tohoto znění:
Vážený pane vedoucí, obracím se na vás jako běžný uživatel komunikace Radotice
- Jemnice. Kromě celkového neutěšeného stavu jde o dva úseky v pravé polovině ve směru
na Jemnici, značné zvlnění, které se svým rozsahem jeví jako nebezpečné, zejména při
míjení se s protijedoucím vozidlem. O nápravu stavu na této komunikaci jsem se ucházel
již jako starosta při jednáních na pověřeném úřadě v Moravských Budějovicích se zástupci
SUS do roku 2010. Vždy bylo něco přislíbeno, do dnešních časů (kromě záplatování) se
nic nezměnilo. Jistě nemám přehled o důležitějších potřebách, které jsou před vámi, ale tato
nebezpečnost by odstraněna být měla dříve, než na to upozorní dopravní událost. Řešení
pouze dopravní značkou by si pak zasloužilo širší publicitu. Místním je tato situace známa
a stavu se přizpůsobují, zejména jde o náhodné uživatele. Dále bych chtěl upozornit na
nedostatečné označení situace k odbočení z komunikace k Menharticím do Radotic, která
v nočních hodinách není dobře patrná. Situaci velice znesnadňuje nepříliš vzdálená manipulační plocha firmy, která bývá osvětlena, a několik odboček stejného směru, předcházejících před odbočením. Bezpečnějšímu odbočení by napomohlo případné reflexní značení či
značení na komunikaci. Děkuji Vám za porozumění a přeji mnoho úspěchů v nelehké práci.
Cestmistrovství postoupilo tento dopis Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny. Odpověď na stav silnice III/41017 Radotice - Jemnice je následující: KSÚSV obdržela Váš
dopis, upozorňující na stav silnice III/41017 v úseku Jemnice - Radotice a dále na nedostatečné označení křižovatky této silnice II/410 v Jemnici. Souvislou opravu úseku silnice
III/41017 Jemnice - Radotice vnímá KSÚSV z hlediska nevýrazné intenzity veřejné dopravy včetně VLOD jako střednědobě aktuální, což znamená přistoupit v letošním, resp.
příštím roce k zahájení projektové přípravy a do dvou let po vyprojektování akci realizovat.
Šířkové uspořádání a technický stav povrchu vozovky bude KSÚSV řešit eventuální mírnou rozšiřující úpravou ve směrových obloucích v rámci sanací krajnic během souvislé
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opravy silničního krytu dle PD. Cestmistrovstvím 42 – Moravské Budějovice bude do doby
realizace souvislé opravy průběžně zajišťována v tomto úseku běžná údržba. Úprava dopravního značení v křižovatce se silnicí II/410 bude konzultována s dopravním inženýrem
Policie ČR DI Třebíč a dále bude postupováno dle závěru jeho stanoviska.
Světýlko na konci tunelu je zažehnuto. Jeho intenzita i přes velkou vzdálenost je patrna,
bylo zažehnuto kovářem, nikoli kováříčkem. Snad, nebylo by to poprvé, i přesto zhaslo.
Z vyrozumění se dá usuzovat, že stav silnice byl shledán opravdu jako neuspokojivý. Tato
nebezpečnost tam není od včerejška, proč nebyla řešena dřív? Proč to muselo vytočit až
dědka s trabantem, který se v kritickém místě míjel s mlékárenskou cisternou, která se
navíc obávala vjet na krajnici? Udělejme něco proto všichni a neohlížejme se, že by to měl
udělat ten za námi. Doufám, že nebudu opět na pranýři za to, že se montuji do něčeho, na
co nemám potřebný kredit.
Vážení občané, zvláště vy jubilanti. Pomalu si zvykáme na sešněrování přemírou zákonů a nařízení, došlo i na zveřejňování dat občana. Bez jeho písemného souhlasu je zveřejnit
nelze. Toto porušení je tvrdě sankcionováno. Kdo by si i nadále uvedení věku přál, musel
by Obecnímu úřadu dát písemný souhlas. Jinak bude uvedeno jen jméno bez data věku, jako
tomu bylo dosud. - Omlouvám se p. Marii Seveldové za chybné uvedení věku v minulém
čísle JL, správně patřilo „60.“
Blahopřejeme jubilantům:
Zuzák Vladimír
Zelenková Marie
Horký Jan
Nevěčná Anna
Vaňurová Marie
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Uzávěrka příštího čísla je 15. srpna 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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Pohádkový les
Panenská
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Obrazový seriál

1989 - Jemnice - Marxova ulice, pohled od západu, původní název Pod pelechem

1987 - Jemnice, Marxova ulice
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