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Co zůstane z léta
Když se slunce loučí s námi,
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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
není to tak dlouho, kdy jsem v prázdninovém dvojčísle Jemnických listů přál žákům
a studentům příjemné prožití prázdnin. Nyní již chodí znovu do školy, ale co je podstatnější, budova školy není zatím podle našich představ z hlediska rychlosti rekonstrukce.
Je nyní bohužel časté, že firmy si vezmou zakázky, na které jim chybí dostatek kvalitních
pracovníků, a dochází tak ke skluzům. A právě u školy je to nepříjemný problém, byť podle
původního časového harmonogramu neměly práce ovlivnit výuku.
Ještě v horší situaci se ocitla Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina. Po opravě
kanalizace v Podolí nemůže pokračovat v rekonstrukci silnice, protože se do výběrového
řízení nikdo nepřihlásil. Proto se provede provizorní oprava jak komunikace, tak chodníku a
pokračovat se bude v příštím roce. Na druhé straně práce na opěrné zdi Na Podolí pokračují
podle projektu a Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina vyhodnotila stav dalšího
sousedního úseku jako kritický a nad rámec plánovaných prací rozšíří úpravu svahu pod
silnicí.
Mnohem příjemnější situace je u dalších již zahájených akcí. Na koupališti probíhá vše
podle harmonogramu a po provedených průzkumech podloží hlavního bazénu není nutné
dělat žádná opatření, která by zvyšovala rozpočet. Započaly práce na kanalizaci a propojení
inženýrských sítí v autoparku. Probíhá úprava vstupní části hřbitova tak, aby práce byla
hotova do konce října. Další akce, tj. rekonstrukce ul. Větrná, opravy místní komunikace
a střechy věže kaple v Louce, rekonstrukce městských hradeb a střechy na zámku probíhají
tak, jak jsem uvedl v minulých Jemnických listech.
Musím se zmínit ještě o jedné skutečnosti velmi důležité pro všechny občany Jemnice
a okolí. Je všeobecně známo, že praktičtí lékaři v Jemnici již mají důchodový věk a všichni nemají v úmyslu dlouho přesluhovat. Po ukončení praxe dvou stomatologů vypadala
situace s lékařskou péčí téměř katastrofálně. Zkoumali jsme možnost oslovit mladé lékaře
před i po atestaci, zjišťovali možnosti na Kraji Vysočina. Vesměs s negativním výsledkem
a pocitem beznaděje. Zájem města přilákat nové lékaře jsme inzerovali a po zhodnocení
možných pobídek a situací v okolních městech jsme předložili zastupitelstvu města návrh
na poskytnutí příspěvku pro lékaře a stomatology podmíněného závazkem vykonávat praxi
v k.ú. Jemnice po dobu min. pěti let. Naštěstí tyto kroky začínají přinášet ovoce a v současné době jednáme se třemi praktickými lékaři a jednou stomatoložkou. Pokud nenastane
nějaký problém, měla by být zajištěna lékařská péče do dalších let. Snad se probudí i vyšší
odpovědná místa a praktickými opatřeními zvýší atraktivnost práce lékařů na venkově.
Vážení spoluobčané, tyto Jemnické listy jsou možná poslední v tomto volebním období.
Nechci a nebudu dělat bilanci toho, co se podařilo, a co ne. Bylo to již v průběhu posledních let vysvětlováno mnohokrát. Každý soudný člověk vidí sám, jaká situace v Jemnici je.
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Vždy jsem prosazoval logickou návaznost na předchozí konání, ať již se to týkalo investic,
plánování či jiných záměrů v rámci rozvoje města. Myslím, že se mi to celkem dařilo a jsem
rád, že obdobné uvažování měla i značná část zastupitelů. Zrealizovala se totiž podstatná
část programů všech politických subjektů v Jemnici. To, že se v některých článcích objevovala kritika více či méně podložená, považuji za normální a zdravé. Donutí to člověka
přemýšlet nejen o diskutovaných problémech, ale také o sobě samém. Děkuji všem, kteří
mi byli v práci oporou.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
dnes bych si dovolil začít poněkud neobvykle. Rád bych zde
hned v prvních řádcích poděkoval panu starostovi Ing. Miloslavu
Nevěčnému a panu tajemníkovi Ing. Miloši Pacasovi, a zejména
pak Vám voličům za to, že jsem po jejich boku mohl strávit na
jemnické radnici už osm let. I když to nebylo někdy jednoduché,
jindy ba dokonce vypjaté, vždy jsme dokázali nalézt společnou
cestu a domluvu, jak nejlépe pracovat pro Vás - občany města
Jemnice, Panenské a Louky. Věřím, že i Vy jste poznali, že když
se spojí moudrost, rozvaha a životní zkušenosti s mládím, energií a cílevědomostí, pak může vše velmi dobře fungovat.
Rád bych oběma pánům popřál spoustu životního elánu, hodně zdraví a stále neutuchající humor do dalších let. Nerad bych pak zapomněl na pana Rudolfa Svobodu, ředitele
Správy majetku města Jemnice, který byl a je tou důležitou prodlouženou rukou radnice,
která pro Vás zajišťuje veřejný pořádek, opravy a údržbu.
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Letošní prázdniny byly jedny z nejteplejších v celé měřené historii. S tím samozřejmě
souvisí otázka zásobování pitnou vodou a nakládaní s touto životodárnou tekutinou vůbec.
V žádném případě není mým cílem někoho strašit, spíše bych byl rád, aby následující řádky
vyzněly zcela opačně. Všude čteme, jak dochází podzemní voda, jak ubývá voda v řekách
a jak je naše krásná vlast vyprahlá. Skutečně se to dotýká i nás. Například vůbec nejkvalitnější přírodní zdroj vody na Třebíčsku v okolí Heraltic v současné době ztrácí svou sílu.
Oproti běžné vydatnosti 600 tis. m3 ročně jsme dnes téměř na polovině a bohužel heraltických lesů v důsledku kůrovcové kalamity neustále ubývá. Voda, která je spojena s limonádou ZON a kojeneckou kvalitou, nám tak bude vzácnější. Zdálo by se, že i voda, která
zásobuje Jemnici, zásadním způsobem ustupuje (Vranovská přehrada). Zde mám však pro
Vás dobrou zprávu. Maximum vodní hladiny může být 350 metrů nad mořem (přelivová hladina). Vodu čerpáme do úpravny ve Štítarech pomocí pontonového zařízení, které
se teď nachází 345 m. n. m. Nicméně ponton si může dovolit čerpat bez problémů vodu
i v nadmořské výšce 337 m. n. m. Hladina by tedy musela poklesnout o více jak 8 metrů,
aby vodohospodáři začali mít těžkou hlavu. I tak vedení VAS a. s. nenechává nic náhodě
a prostřednictvím Svazku vodovodů a kanalizací se pouští do kompletní úpravy celého
sacího zařízení tak, aby ponton dosáhl ještě hlouběji, než bylo výše avizováno. V nejbližší
době dojde ke kompletní výměně sacího potrubí za pomocí helikoptéry (kvůli jinak nedostupnému terénu). Odstávky se bát nemusíme, protože sací potrubí jsou dvě a při výměně
vždy jedno zůstane v chodu. Osobně jsem velmi rád, jak funguje struktura vlastníků vodohospodářské infrastruktury a jejího provozovatele. Žádné zisky z vody neproudí do zahraničí, vracejí se zpět do oprav a investic a veškerý majetek vlastní jednotlivé obce ve svazku
zastoupené. To je ten nejlepší model, který na území naší republiky máme.
S vodou, jak jsme si řekli, to bude dobré. Horší to bude s finální úpravou veřejných
prostranství v našem Podolí. Už jsem Vás dříve informoval, že nebyl vybrán zhotovitel. Do
soutěže (byla vypsána dvě kola) se nikdo nepřihlásil. Krajská správa a údržba silnic je tak
nucena přistoupit pouze k provizorní úpravě silnice a chodníků. Co se týká vozovky, tak
dojde buď k zalití betonem (rýhy po výkopu) či nahrazení části vozovky balenou asfaltovou
směsí. Ohledně chodníků jsme pak nuceni přistoupit k provizorní úpravě v podobě zhutněného asfaltového recyklátu tak, aby se zde dala provádět zimní údržba. Poté už budeme
netrpělivě čekat na jaro a během zimy sledovat, zda se krajské správě podaří vysoutěžit
vhodného zhotovitele, který by z této frekventované části Jemnice udělal ulici reprezentativní, jak se sluší a patří.
Není to tak dlouho, co jsme zavzpomínali na výročí okupace naší republiky vojsky
Varšavské smlouvy. Nechvalně známý srpen 1968 připomíná výstava v Muzeu řemesel
v Moravských Budějovicích, kde jsou výjevy i z naší Jemnice. Věděli jste, že na Třebíčsku
byla nejvypjatější situace v Nových Syrovicích a v Jemnici? V Nových Syrovicích naši
„osvoboditelé“ odstřelovali školu. Asi nejdramatičtější chvíle pak byla u Jemnice, kde se
tanky začaly formovat do bojových pozic před PS útvarem (směr na Lhotice). V Jemnici tou
dobou byla silná vojenská posádka, která dokonce stála za vydáním několika čísel protestního časopisu SVOBODA. Jak tvrdí předseda jemnického muzejního spolku, pan Antonín
Podhrázký, bojové postavení bylo z toho důvodu, že Rusové chtěli vodu, a tu nedostali. Ke
kasárnám přišel ruský důstojník se dvěma samopalníky. Velitel pohraniční stráže, podplukovník Miroslav Abrhám, aby nebyl pozadu, si také vzal dva samopalníky. Rusové si vodu
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nakonec vynutili. Odpor stál velitele jemnické posádky místo, spolu s ním musel skončit
i jeho zástupce, politruk a několik dalších velících důstojníků.
Rád bych v tomto místě uklidnil obyvatele z ulice Želetavská, kterým jistě logicky přijde čekání na nové nájezdy k jejich nemovitostem téměř nekonečné. Není to tak, konce
vidíme. Nicméně stále ještě čekáme na vyjádření Krajské správy a údržby silnic k jednotlivým vjezdům, které (protože mají být opraveny) musí splňovat požadavky správce komunikace. Proto se naše Správa majetku města Jemnice realizuje na hřbitově při opravě cestiček
a čeká na svou chvíli, kdy se bude moci pustit do rekonstrukcí ve výše zmíněné ulici. Za
trpělivost všem upřímně děkuji.
Závěrem bych se rád zmínil o jemnické novince tzv. pumptracku. Možná si vzpomínáte,
že kdysi fungoval na PS útvaru tzv. dirtpark – kopečky pro cyklisty. Dnes je na tomto místě
automyčka pana Stejskala. Dlouho jsme sháněli dotační titul na vybudování skateparku.
Zde byl problém. Jediný program, který by mohl finance přinést (Program prevence kriminality) přinášel peníze do problémových regionů. Jemnice tak „doplatila“ na to, že je v bezpečném Kraji Vysočina a v rámci tohoto kraje je jedním z nejbezpečnějších měst. Konečně
nám došla trpělivost a rozhodli jsme se pro vhodný kompromis. Pumptrack s asfaltovým
povrchem a skate prvky je tou správnou kombinací dirtparku a skateparku. V současnosti
je oficiálně otevřen, jen prosím uživatele, aby si přečetli provozní řád, respektovali jej,
předešli tak poškození dráhy (například nevhodným bržděním některých koloběžek, které
do povrchu dělají rýhy) a aby byli ohleduplní k ostatním uživatelům nové jemnické atrakce
pro mladé.
Vážení a milí spoluobčané, závěrem opět uvádím kontakty, na kterých mne můžete
zastihnout – mail: mistostarosta@mesto-jemnice.cz, mobil 775394944 či prostřednictvím
facebookvého profilu nebo na osobní schůzce.
Všem žákům, studentům i pedagogům přeji příjemný nadcházející školní rok 2018/2019.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Výběrové řízení
Město Jemnice
Městský úřad Jemnice
Husova 103, 675 31 Jemnice, tel. 568 450 221, e – mail : info@mesto-jemnice.cz
IČ: 00289531, DIČ: CZ00289531, ID DS uy3bdu8, www.mesto-jemnice.cz
Starosta města Jemnice, vyhlašuje dle § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení na obsazení pozice
tajemník / tajemnice Městského úřadu v Jemnici
- vedoucí úřadu
s místem výkonu práce Husova 103, 675 31 Jemnice
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Požadujeme:
• Splnění předpokladů dle §§ 4 a 5 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu.
• Samostatnost, pečlivost, schopnost jednat s lidmi a řešení problémů.
• Organizační a rozhodovací schopnosti, časovou flexibilitu, vysoké pracovní nasazení.
• Uživatelskou znalost práce na PC (MS Word, Excel, Power Point).
• Řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič.
Výhodou:
• Základní znalosti o územně samosprávném celku a činnosti ve státní správě
a samosprávě, o zákoníku práce a správním řádu.
• Obor vzdělání - veřejná správa, právo, finance a ekonomika, regionální rozvoj
a správa.
• Znalost postavení, činnosti a působnosti územních samosprávných celků a jejich
orgánů.
• Právní a ekonomický přehled o systému a fungování veřejné správy.
• Praxe ve veřejné správě a zkoušky odborné způsobilosti.
Nabízíme:
• Zařazení do platové třídy 11, podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
• Zajímavou práci s možností trvalého vzdělávání.
• Pracovní poměr na dobu neurčitou s možným nástupem od 1. 2. 2018, případně dle
dohody.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti:
(viz.§ 7 odst.4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve
změně pozdějších předpisů).
Jméno a příjmení, titul zájemce, datum a místo narození zájemce,státní příslušnost
zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce.
K přihlášce je nutno doložit:
(§ 6 odst.4. zákona č 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů).
Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnáních
a případných odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis
z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Předpokladem pro jmenování je:
Negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 z.č. 451/1991 Sb.ve
znění pozdějších předpisů.
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Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 15. 10. 2018 na adrese:
Městský úřad Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice,
Obálku označte slovy: výběrové řízení - tajemník.
Kontaktní osoba:
Ing. Miloslav Nevěčný, tel. 568 450 815,
e-mail: starosta @mesto-jemnice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.
Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s požadovanými materiály dáváte
souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu
Jemnice.
Po skončení výběrového řízení Vám budou všechny doklady vráceny.
V Jemnici dne 1. 9. 2018
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 18. června 2018 (výtah z usnesení, kompletní
usnesení naleznete na internetových stránkách města Jemnice včetně zápisů ze zasedání Zastupitelstva města Jemnice)
Rada města schválila:
- Uzavření smlouvy o dílo č. 7/2018 na akci Oprava chodníku na ulici Tyršova v Jemnici mezi firmou Správa majetku města, s.r.o., Romana Havelky 994, 675 31 Jemnice,
IČ: 60731401 a městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice,
IČ 00289531.
- Pronájem nebytového prostoru - 2 garáží v autoparku (každá o výměře 20 m2) na pozemku p.č. 1813/15 v k.ú. Jemnice za cenu 225 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou.
- Smlouvu o možnosti provést stavbu „autobusová zastávka na ul. Budějovická Jemnice“
na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina uzavřenou mezi Krajem Vysočina, Žižkova
57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 a městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice, IČ:
00289531.
Rady města Jemnice konané dne 19. července 2018
Rada města schválila:
- Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Průmyslová zóna Jemnice - odvedení
dešťových vod, prodloužení vodovodu a jednotné kanalizace“ s tím, že jednotliví uchazeči se umístili v následujícím pořadí:
1) BaN STAV s.r.o., Růžová 946, 675 31 Jemnice, IČ: 25515683
Nabídnutá cena: 5 462 232,00 Kč bez DPH
2) ZEMIX – zemní práce s.r.o., Víska 10, 583 01 Chotěboř, IČ: 02575779
Nabídnutá cena: 5 683 638,31 Kč bez DPH
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3) SVOBO MB stav, s.r.o., Fišerova 1614, 676 02 Moravské Budějovice, IČ: 02869781
Nabídnutá cena: 6 449 131,71 Kč bez DPH
4) Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice, IČ: 25569554
Nabídnutá cena: 7 277 808,00 Kč bez DPH
5) INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice,
IČ: 48531235
Nabídnutá cena: 8 319 989,00 Kč bez DPH
	 Návrh na uzavření smlouvy o dílo „Průmyslová zóna Jemnice - odvedení dešťových vod,
prodloužení vodovodu a jednotné kanalizace“ mezi společností BaN STAV, s. r. o., se sídlem Růžová 946, 675 31 Jemnice, IČ: 25515683 a městem Jemnice se sídlem Husova
103, 675 31 Jemnice, IČ 00289531.
Rady města Jemnice konané dne 8. srpna 2018
Rada města schválila:
- Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Oprava hradební zdi Jemnice úsek:
129+182/2, 180, 178, 176“ s tím, že jednotliví uchazeči se umístili v následujícím pořadí:
1) Jaromír Vyhnálek, Husova 97, 675 31 Jemnice, IČ: 65787609
Nabídková cena: 4 847 482 Kč
2) JAAD TECH s.r.o., Prokofjevova 326/1 Kohoutovice, 623 00 Brno,
IČ: 02009706
Nabídková cena: 5 254 618 Kč
- Návrh na uzavření smlouvy o dílo č. 1/2018 mezi společností Jaromír Vyhnálek, Husova
97, 675 31 Jemnice, IČ: 25515683 a městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice, IČ: 00289531.
- Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Revitalizace ulice Větrná, Jemnice“
s tím, že jednotliví uchazeči se umístili v následujícím pořadí:
1) Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice, IČ: 25569554
Nabídková cena: 6 848 091 Kč
2) BaN STAV s.r.o., Růžová 946, 675 31 Jemnice, IČ: 25515683
Nabídková cena: 7 098 941 Kč
3) INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice, IČ:
48531235
Nabídková cena: 7 751 496 Kč
4) PORR a.s., Dubečského 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 43005560
Nabídková cena: 8 511 891,51 Kč
5) HABAU s.r.o., Žižkova tř. 132/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068338
Nabídková cena: 9 920 434,96 Kč
- Návrh na uzavření smlouvy o dílo „Revitalizace ulice Větrná, Jemnice“ mezi společností Jemnická Stavba a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice, IČ: 25569554 a městem
Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, IČ: 00289531.
Zastupitelstva města Jemnice konané dne 21. června 2018
Zastupitelstvo města schválilo:
- Veřejnoprávní smlouvu o zřízení společné jednotky požární ochrany uzavřenou mezi
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městem Jemnice, IČO 00289531, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a obcí Lovčovice, IČO 48527432, se sídlem 675 31 Lovčovice 12.
- Kupní smlouvu na byt č. 1060/6 o velikosti 2 + 1 s příslušenstvím umístěný ve třetím
nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1060 a č.p. 1061 v obci a k.ú. Jemnice.
- Kupní smlouvu na byt č. 1060/7 o velikosti 3 + 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. 1062/3 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. 1062/2 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. 1060/8 o velikosti 1 + 1 s příslušenstvím umístěný ve čtvrtém
nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1060 a č.p. 1061 v obci a k.ú. Jemnice.
Zastupitelstvo města neschválilo:
- Zrušení matričního úřadu na Městském úřadu v Jemnici.
Ing. Lenka Čechová

Slovo hejtmana
Proletí 100letí:
Oslavy, které prožijete jen jednou za 100 let!
Už se blíží... oslavy 100 let vzniku republiky nabírají na rychlosti a na intenzitě. Kraj
Vysočina neomezil narozeninové veselí pouze na jedno místo, ale mimořádných oslav se
už v první půlce letošního roku dočkala téměř všechna okresní města Vysočiny. Poslední
zastávka před velkým finále potěší 7. září 2018 obyvatele Havlíčkova Brodu při Národním zahájení Dnů evropského dědictví. Pomyslná třešnička na narozeninovém dortu - tedy
vyvrcholení celoročních oslav 100. výročí - se bude konat 15. ZÁŘÍ 2018 na Masarykově
náměstí v Jihlavě.
Na náměstí v centru Jihlavy budou moci návštěvníci sledovat pětici scén, z nichž každá
bude mít svoji symboliku - budou zapojeny projekce, rozehrají se okna radnice v průběhu
století, do hry vstoupí obří česká vlajka z Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov.
Přáním organizátorů je, aby lidé zažili po celé odpoledne a večer oslavu, radost a také
dostali prostor pro zamyšlení, aby společně sdíleli mimořádnou podívanou, která bude ve
svých jednotlivostech spíše akcentovat události, které společnost ve všech jejích vrstvách
sbližovaly.
Program by měl být délkou i obsahem sdělný i pro rodiny s dětmi. Akce se koná za
každého počasí, k dispozici budou kryté stany a občerstvení.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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Služby LPS stomatologické - 1. 9. - 30. 9. 2018
sobota, neděle, svátek: 9.00 - 12.00 hodin
1. 9. sobota
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O.
2. 9. neděle
MDDr. Schneiderová Pavla Stomatologické centrum
					
Třebíč, Kpt Jaroše 1123
8. 9. sobota
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O.
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568 620 248
568 826 880
776 166 268
568 620 248

9. 9. neděle
MUDr. Machová Eva
15. 9. sobota
MUDr. Machová Eva
16. 9. neděle
MUDr. Šabrňák Petr
					
22. 9. sobota
MUDr. Machová Eva
23. 9. neděle
MUDr. Machová Eva
28. 9. svátek
MDDr. Vodička Petr
					
					
29. 9. sobota
MUDr. Machová Eva
30. 9. neděle
MDDr. Blažek Jan		
					

Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
Jungmannova 116/18,
Třebíč			
568 844 350
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
Klinika stomatochirurgie, implantologie
a estetické stomatologie s.r.o.,
Na Potoce 78, Třebíč
568 844 102
Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
STRONG DENT s.r.o.,
Sv. Čecha 840/39, Třebíč 568 844 002
Pavla Svobodová

Bezpečně do školy
Začátek září je každoročně významným obdobím pro všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku, ale i pro ty, které se po prázdninách do školních lavic vracejí. Cesty
do škol s sebou ale přinášejí i některá rizika, a to jak na začátku školního roku, tak i v jeho
průběhu.
Proto je velmi důležité připomenout rodičům školáků některá základní pravidla, kterými
by se jejich děti měly řídit.
V první řadě bychom si měli uvědomit, že za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu
odpovídají právě rodiče. Je tedy vhodné, aby se svými dětmi prošli celou trasu do školy, ale
i ostatní cesty, po kterých se bude dítě pohybovat. Při té příležitosti mohou dětem ukázat
bezpečná místa pro přecházení vozovky a vysvětlit jim základní zásady bezpečného přecházení.
Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je jejich viditelnost.
Na cestu do školy a ze školy by na sobě měly mít pestré oblečení, případně některý
z reflexních či retroreflexivních prvků, které je zviditelní. To však neplatí pouze pro
děti, ale i pro všechny chodce, kteří se účastní silničního provozu. Použitím reflexního
prvku nebo oděvního prvku s reflexními doplňky se při snížené viditelnosti dosáhne
významného zviditelnění, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. S reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů.
Pokud ovšem pestré nebo reflexní oblečení nemá, tak je například v noci vidět na
pouhých 20 metrů.
Dále je také nutné dětem říci, aby se nebavily ani jinak nekomunikovaly s cizími lidmi
a v žádném případě si od nich nebraly žádné předměty. Také musejí být poučeni o tom, aby
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s lidmi, které neznají, nikam nechodily a nenechaly se pod jakoukoliv záminkou zlákat
například k tomu, aby k nim nasedly do vozidla.
V případě, že rodiče své děti přepravuji do školy v osobním automobilu, tak je musí mít
umístěny v dětské autosedačce. U nás tato povinnost vyplývá přímo ze zákona o provozu
na pozemních komunikacích, který říká, že v dětské autosedačce musí být přepravované
všechny děti, které měří nejvýše 150 centimetrů a váží nejvýše 36 kilogramů, přičemž stačí
splnit jednu z těchto podmínek.
Při přepravě dítěte v dětské autosedačce musí řidiči dodržovat následující podmínky:
• dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti
a tělesným rozměrům
• na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud
byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy
• dětská autosedačka musí být upevněna na sedadle podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky a dítě musí být do dětské autosedačky umístěno v souladu
s návodem k použití této dětské autosedačky
V neposlední řadě by si všichni řidiči měli uvědomit, že v průběhu školního roku se
v ranních a odpoledních hodinách bude na ulicích vyskytovat více dětí, a měli by této situaci přizpůsobit své chování, zejména pak rychlost jízdy. Důležitá je u všech řidičů i předvídavost. Berme v úvahu, že chování dítěte v silničním provozu ovlivňuje mnoho faktorů,
a proto jeho reakce jsou velmi těžko předvídatelné.
nprap. David Linhart,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
oddělení tisku a prevence

Svatá Anna Samatřetí
Kaple sv. Anny se po dlouhém čase „oblékla“ do nového šatu. Velice jí to vedle sv. Víta
sluší a každý kolemjdoucí je rád, že nemusí odvracet tvář jinam a může ji alespoň letmým
pohledem pozdravit. Díky, že město na její opravu našlo finanční prostředky. Možná si
řeknete: Proč udržovat na první pohled nefunkční stavbu? Odpověď na tuto otázku má
více důvodů. První je historický. Dějiny našeho města mají svou chronologickou paměť
a ta je demonstrována dochovanými památkami. Papež František nedávno řekl: „Národ
bez paměti je národem bez budoucnosti.“ Ano, řeka oddělená od pramene vyschne... Proto
se píšou dějiny, zřizují a udržují vlastivědná muzea, vedou kroniky, aby budoucí generace
lidí objevily a docenily hodnotu všeho, co tvoří jejich historii, jejich kořeny. Z minulosti se
sice žít nedá, ale bez jejího poznání se opakují chyby - často draze zaplacené - a nákladně
se objevuje mnohé již dávno vymyšlené. Druhým důvodem může být i snaha nabídnout
prázdninovým návštěvníkům co nejvíce informací a zajímavých památek k shlédnutí. To
však není třeba ani připomínat.
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Vedení města v tomto směru pro atraktivnost Jemnice již mnohé podniklo. Např. zřízením poznávacích okruhů královny Elišky, sv. Jakuba, sv. Víta a velice kvalitním vybavením infocentra. Taktéž historická slavnost Barchan je dobrým zviditelněním a pozvánkou
k návštěvě. Dalším důvodem, proč zachovat právě tuto jednoduchou kapli, je nadčasová
významnost svaté Anny jako matky. Smyslem mateřství je život dětem nejen předávat,
ale také je formovat a vzdělávat. Biblická postava Ježíšovy matky je trvalou připomínkou
i výzvou k zodpovědné péči o nastupující generace. Je také vzorem všem našim babičkám,
aby zaskakovaly za zaměstnané rodiče v každé jejich absenci nebo jinak řečeno, když je
potřeba.
Nadarmo není naše zmiňovaná světice často zobrazovaná jako babička s dcerou a vnoučetem. Starala se totiž nejen o svou dceru Pannu Marii, ale i o jejího syna Ježíše Krista.
Proto je někdy nazývána jako svatá Anna Samatřetí. Jeden z takových sochařských výjevů
můžete vidět při cestě na ulici Lipová směrem k Motorpalu. Nachází se na vyvýšeném
místě před kostelíkem sv.Víta. Je od ní krásný výhled na město s dominantou farního kostela sv. Stanislava a severní části základní školy. Zvláště při silnici od Želetavy jsou tyto
„Jemnické Hradčany“ zmenšenou variantou těch pražských. Ale vraťme se k vychovatelce
dvou generací, svaté Anně. Může být vzorem a povzbuzením pro mnohé rodiče v otázce
předávání víry dětem. Má-li totiž být víra oporou člověka, je třeba ji od základů budovat.
Hlavní zodpovědnost v této oblasti sice záleží na rodičích, ale do procesu výchovy a vzdělání v otázkách duchovní formace jsou také začleněni prarodiče a ti, kteří se při křtu stali
spoluzodpovědnými za jejich postoje v dospívání i dospělosti.
Také výuka náboženství může posílit proces duchovního probouzení. Proto využijte
nabízenou pomoc a povzbuďte své ratolesti k účasti. Budou možná protestovat, ale dobré
věci je třeba prosazovat, i když se nelíbí. Názory tzv. Většiny, že současný svět už má jiné
priority, a výmluvy na jiné či nestíhatelné kroužky před Bohem neobstojí. V příloze je návrh
hodin náboženství na ZŠ, seznamy k zapsání do tříd od jedničky do devítky jsou ve farním
kostele u křtitelnice.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Náboženství: školní rok 2018 - 2019
Pondělí
Úterý
Středa:
Čtvrtek

12.00 - 12.45 		
13.00 - 13.45 		
1. - 2. roč.
		
4. - 5. roč.
		
-------		
--------		
Budkov 12.00
13.00
-------		
3. roč.
		

14.00 - 14.45
8. - 9. roč.
-------6. - 7. roč.

Začátek výuky je od 10. září 2018 ve třídě u jídelny.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Okénko MŠ Jemnice
Prázdninám již odzvonilo a my se opět v plné síle sešli v mateřské škole. Děti jsou plny
dojmů z prázdnin, opět jsou mezi svými kamarády. Letos v září nově nastoupilo 44 dětí.
Řádný zápis do Mateřské školy v Jemnici proběhl ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2018. V letošním
roce měli rodiče možnost elektronického předzápisu a touto cestou jim děkuji. K řádnému
zápisu do mateřské školy se dostavilo z 52 rodičů 48. Od září 2018/2019 je v provozu 6 tříd.
V každé třídě 24 dětí.
Rok 2017/2018 byl velmi náročný nejen pro mě jako novou ředitelku MŠ, ale i pro děti
a rodiče. V prostorách mateřské školy probíhaly plánované rekonstrukce. V měsíci květnu
bylo dokončeno vydláždění, které bude bezpečnější pro jízdu na kolech a koloběžkách,
kreslení dětí barevnými křídami a další hry. Ve dvou třídách v době letních prázdnin jsme
zrekonstruovali dětské záchody a umývárny, v zimních měsících byla provedena rekonstrukce kuchyňky ve třídě Včeliček, kde byla pořízena myčka nádobí. Do školní kuchyně
byl pořízen nový robot na krájení a velká plotna na vaření. Byla provedena nová kabeláž
k internetu, opraveno ohrazení pískoviště na velké zahradě.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o zkvalitnění provozu mateřské školy - našemu
zřizovateli městu Jemnici, Správě majetku města, stavební firmě pana Vrby, firmě Jiřího
Tymkiva, Elektru Konvalina, bagristovi panu Bemovi, truhláři Lubošovi Malému, panu Nevrklovi a panu Burianovi, firmě Kovoslužba, ZŠ v Jemnici, DDM Jemnice, autodopravcům
panu Nekulovi, Tejralovi a BKbusu za bezpečnou dopravu.
Všem rodičům děkujeme za shovívavost a porozumění. Přejeme Vám úspěšné zahájení
školního roku, co nejméně slziček a těšíme se na společná setkání v průběhu roku.
Radka Nováková

Batolátko
Setkání s dulou
Čekáte miminko nebo v blízké době plánujete těhotenství? Přijďte
na setkání s dulou popovídat si o možnostech, jak prožít těhotenství,
porod a šestinedělí.
Kdo je dula?
Dula je speciálně vyškolená žena, která nabízí oporu ženě a její rodině v období těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Způsob, jakým žena a dítě porod prožijí, je stěžejní pro
jejich život. Dula zná fyziologii porodu. Zrovna tak zná osobnost a přání rodící ženy, jelikož
se s ní seznámila již v těhotenství (na rozdíl od personálu v porodnici). Pomáhá vytvořit
pocit sebejistoty a bezpečí a snaží se rodičům pomoci, aby prožili co nejlépe příchod nového člena rodiny.
Na co se můžete těšit?
Přijďte si popovídat o tom, kdo je dula a co vše pro vás může udělat. Setkání je určené
pro všechny, kteří se zajímají nejen o příchod dětí na svět, ale i o období po porodu.
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Vysvětlíme si rozdíl mezi dulou a porodní asistentkou. Budeme se věnovat tématu „otec u
porodu“, kdy budete mít možnost slyšet muže vyprávět o porodu svého syna svýma očima.
Ukážeme si techniky mexického šátku reboza a jak ho můžeme využít během období
těhotenství, porodu i mateřství. Řekneme si, jak je možné tišit bolest během porodu přírodní
cestou. Pokud bude zájem, ukážu vám nošení dítěte v šátku a po setkání bude možné využít
laktační poradenství. K dispozici budou také některá literární díla, která si budete moci
prohlédnout a po domluvě i zapůjčit.
Kdy: 7. září 2018 od 15:30
MIKROJESLE JEMNICE, Husova 106
Telefon: 773 906 098 E-mail: n.dolezalova5@gmail.com
Těšíme se na vás!
Dula Nikola

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MIKROJESLE JEMNICE,
Husova 106 - 7. září 2018 od 8:00 do11:00 a od 14:00 do 15:30

Plánujete rodinu nebo pečujete o malé děti a rádi byste zpět do zaměstnání? Uvažujete, jak skloubit kariéru či studium a péči o rodinu? Zapojte se do projektu „Mikrojesle
v Jemnici pokračují“. Přijďte na den otevřených dveří, seznámíte se s naší prací a rádi vám
odpovíme na vaše otázky.
Mikrojesle jsou v provozu každý všední den (i o prázdninách) od 6:30 do 15:30, mohou
je využívat děti, jejichž rodiče pracují, podnikají, studují anebo si aktivně hledají zaměstnání. Jsou určeny pro děti od 6 měsíců do 4 let věku. Více informací na: https://mikrojesle-jemnice.webnode.cz/
NABÍDKA KROUŽKŮ pro rodiče s dětmi
při DDM Jemnice pro školní rok 2018/19
 Keramická a environmentální dílnička pro celou rodinu,
první informační schůzka čtvrtek 13. září v 15:00
 Dupáček – cvičení pro děti od 18 měsíců,
první informační schůzka čtvrtek 13. září v 10:00
 Logopedická prevence a muzikoterapie jako prevence SPU od 3 let,
první informační schůzka úterý 11. září v 15:00
 Muzikoterapie pro těhotné – uvolnění, relaxace, společné sdílení,
prenatální komunikace (nejde o těhotenské cvičení)
 Muzikoterapie kojenci a batolata,
první informační schůzka v pátek 14. září v 10:00
Přihlášky a podrobnější informace na první schůzce nebo na „Dni otevřených dveří
v mikrojeslích.“
Těší se na vás
Jana Daněčková
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Moravskobudějovické muzeum se zavírá
Chystá se dlouho plánovaná rekonstrukce
Od jara 2017 připravovalo Muzeum Vysočiny Třebíč projekt celkové modernizace
a rozšíření expozic ve své pobočce – v muzeu Moravské Budějovice. Plán počítá se zkvalitněním dvou stávajících expozic. První „Řemesla a živnosti“ seznámí návštěvníky s rukodělnou tradicí našeho regionu. Druhá část „Příběh města a zámku“ zase přiblíží život
venkovského města a jeho vrchnosti.
V letošním roce získalo muzeum pro realizaci projektu finanční podporu ve výši 17 miliónů korun z Integrovaného regionálního operačního programu výzva Muzea II. Z tohoto
důvodu čeká moravskobudějovický zámek největší stěhování v novodobé historii. Bohužel
stěhování a následné stavební úpravy si vyžádají úplné přerušení provozu muzea od začátku
září letošního roku až do roku 2020. I přes omezení se zrealizují některé akce pro veřejnost mimo zámeckou budovu. Časově nejbližší je například plánovaný koncert Filharmonie
Gustava Mahlera z Jihlavy.
Za moravskobudějovické muzeum Petr Beránek

O jemnickém nebi
Jistě mi dáte za pravdu, že napsat o jemnickém nebi je úkol příjemnější než psát
o jemnickém pekle. Zvlášť za letošních neobvyklých veder. O nebi se ovšem povídá ledacos.
Třetina lidí v Česku věří, že nebe existuje. Někteří si s nebem spojují představu víceméně
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konkrétní. Chápou je jako obrovskou recepci, kam bude pozvaná celá rodina a veškeré
pohoštění bude zdarma. Pevně v takovou party doufají a loučí se s pozůstalými krásnými
slovy: na shledanou v nebi! Přiznávám se, že i mně se to občas stává. A jsem přesvědčen,
že z Jemnice je do nebe blíž než z jiných smogem a světelnou reklamou zavalených měst.
Když v noci pohlédnu vzhůru a nestojím právě pod lampou veřejného osvětlení, mívám
dojem, že ty třpytivé hvězdičky jsou docela blízko, že bych si na ně mohl sáhnout.
Jsou životní situace, kdy mě to do nebe neodolatelně láká. Je to taková zvláštní závrať.
Cítím náhlý neklid, tlak v ramenou, jako by tam užuž rostla křídla. Tak se asi cítí vlaštovky
před odletem. Neumím si to racionálně vysvětlit. Přitom dostat se do nebe zas není tak
velký problém. Moje věřící babička trochu přeháněla, když mi kladla na srdce, že chci-li
se dostat do nebe, nesmím smrkat bez kapesníku. Dneska ale prý stačí udělat pár dobrých
skutků, například přispět na charitu, třídit odpad a občas si zamést před barákem. Potom už
jen zbývá v klidu umřít. To přece nejsou tak náročné podmínky, aby je nemohl splnit každý.
Snad kromě několika zatvrzelých a nepolepšitelných intelektuálů.
Z příslušné literatury se sice dovídám, že nebe není jen jedno. Existuje nebe pro křesťany, jiné je pro mohamedány, jiné pro hinduisty. Pro mne samotného však připadá v úvahu
pouze nebe jemnické. Věřím, že jemnické nebe někde být musí. Byl bych silně zklamán,
kdyby nebylo. Na koho se tam můžu těšit? Na bývalé starosty, duchovní správce i slavné
rodáky? Na všechny zapsané do kolektivní paměti? To jistě taky, ale především na přátele,
s kterými si pak budu moct dlouho povídat. Přitom je mi jasné, že jemnické nebe nebude
na vstupenky. Bude otevřené všem lidem dobré vůle, snad i všem, které si tam pozveme.
Každý z nás tedy bude zodpovídat za to, jak to jemnické nebe bude vypadat. Jakýsi pocit
mi říká, že tam nesmí chybět ani známé tváře pana Hrbka, Rudolfa Šustra, Jiřího Prokopa
či Pepy Lichtnegra.
Posledně jmenovanému se omlouvám za opožděnou gratulaci k sudému životnímu
jubileu. Oslavil je v právě uplynulém srpnu na symbolicky posvátném místě, u svatého
Víta. Přeji mu, aby ještě dlouho své spoluobčany bavil a povzbuzoval elánem a neotřelými
nápady. Do nebe zatím spěchat nemusí. Místo už tam má zajištěné.
Milan Růžička

#Pravá_Jemnice
ODS v Jemnici je etablovaná pravicová strana. Dlouhodobě si stojíme za tím, že soukromí je nedotknutelné, dětem se nenechávají dluhy, úřad se řídí efektivně a potřebným
se pomáhá. Vidíme Jemnici jako město, kde je dostupná lékařská péče a fungují veřejné
služby. Jako město, kde je dostupné bydlení a parkování. Jako město, kde ctí tradice a kde
se dle těchto tradic dají vychovávat děti. Město, kde občané mají práva, ale i povinnosti.
Za naše 12leté působení ve vedení města si svůj úsudek o dění ve městě jistě udělal každý sám.
Jsem konzervativní a hrdý táta od rodiny. Říkám věci na rovinu těm, kterých se
to týká. Mám skvělou práci, která mě baví. Jsem člověk stojící na zemi a vycházející
z hodnot a zkušeností předchozích generací. Za své 10leté působení v Radě města Jemnice jsem měl mnoho příležitostí ovlivňovat dění ve městě. Vždy jsem jednal dle svého
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nejlepšího vědomí a svědomí. Nikdy jsem se neúčastnil různých mediálních přestřelek
a hodlám v tomto pokračovat. Nabízím Vám tímto službu svou i celé ODS. Chci pro Vás
být řádným starostou, co naslouchá, diskutuje a vede.
Prosím znovu o Váš hlas ODS. Dejte hlas pokračování, rozumu a schopnostem řešit
věci veřejné.
Ing. Pavel Nevrkla, ODS Jemnice

Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici
a komunální volby 2018
Vážení občané města Jemnice,
blíží se další významný den pro město Jemnici a nás, občany města Jemnice. V termínu
5.- 6. října 2018 proběhnou komunální volby, kde si opět zvolíme své zastupitele.
My, Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici, před Vás předstupujeme před
nadcházejícími volbami do městského zastupitelstva a žádáme Vás o podporu a důvěru.
Naším hlavním cílem v nadcházejícím funkčním období je změnit styl práce zástupců města směrem k tomu, že radnice je tu pro Vás, pro občany. Zavedeme systém komunikace
s občany tak, aby mohli jednoduše komunikovat s radnicí. Umožníme občanům vyjádřit
svůj názor ke klíčovým projektům a stěžejním investicím radnice prostřednictvím poradního referenda. Budeme pracovat stylem: „O Vás s Vámi“.
Rádi bychom v následujícím funkčním období zodpovědně spravovali majetek města
a nakládali efektivně se svěřenými penězi. Chceme město s kvalitním životním prostředím,
službami a pestrostí společenského života. Pokusíme se zamezit úbytku lidí ve městě a zabezpečit dostatek kvalitní práce. Víme, že budoucnost města tkví v mladých lidech, a proto
je budeme silně podporovat.
Někdo by mohl namítnout, že to jsou smělé cíle. V našem volebním programu Vám
představíme blíže cestu a způsoby, jak těchto smělých cílů dosáhnout. Zde zcela jistě pochopíte, že to myslíme vážně a že naše kampaň není založena na pouhé kritice, osočování
druhých nebo planých slibech.
Vážení spoluobčané, nechceme Vám slibovat věci nesplnitelné a finančně neúnosné.
Pokud však získáme Vaši důvěru, slibujeme, že svůj volební program budeme plnit důsledně a postupovat při správě našeho města velmi odpovědně. Budeme se snažit spolupracovat
se všemi, kteří mají pozitivní zájem na rozvoji našeho města a zkvalitňování podmínek pro
život v něm.
Na závěr musíme zdůraznit, že budeme spolupracovat se všemi, kteří mají pozitivní zájem na rozvoji města a jeho zvelebení. Prosíme - přijďte k volbám. A pokud budete volit
naše SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ v Jemnici jako celek, budeme velmi
rádi a vynasnažíme se Vaši důvěru nezklamat.
Děkujeme
Ing. Miloň Slabý, lídr kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici
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Malé zamyšlení před komunálními volbami
Vážení spoluobčané,
v posledním vydání JL píše pan Hrbek příspěvek o významných starostech v Jemnici.
Uvádí tři jména, Josefa Augustu-prvního českého starostu, Jana Kratochvíla a Antonína
Mrkvu. Jednoznačně Josef Augusta vyniknul hlavně tím, že se za jeho působení v čele
radnice (1890 - 1919) postavila budova školy v Jemnici a vybudovala se železniční dráha z Jemnice do Mor. Budějovic. Po druhé světové válce již kapacita budovy nestačila,
směnovalo se a třídy byly umístěny v provizorních prostorách. Tento problém se začal
řešit až v roce 1985, kdy byla dokončena první přístavba, a to 4 učebny s tělocvičnou
a dílnami. V roce 1989 byla zahájena druhá přístavba s jídelnou a dalšími učebnami. Tím
byla zajištěna dostatečná kapacita školy i do budoucna. Zbývá dodat, že 40 let se o ZŠ
pouze mluvilo a uvedený rok zahájením II. přístavby byl poslední možností, jak školství
v Jemnici vyřešit.
Pan Hrbek zmiňuje Jana Kratochvíla, a to bych s panem Hrbkem polemizoval, nevím, co významného se za jeho působnosti v čele radnice vybudovalo. Třetí zmiňovaný
starosta Antonín Mrkva působil ve vedení města v letech 1969 až 1971. V této době se
připravila výstavba 89 bytových jednotek u Víta a začala se rekonstrukce nám. Svobody
a Havlíčkova nám. Antonín Mrkva funkci předsedy Městského národního výboru vykonával při svém zaměstnání zásobovače v národním podniku Motorpal. Nemalé zásluhy
na výstavbě bytů u Víta a rekonstrukci obou náměstí měl tehdejší předseda výrobního
družstva Stavba, František Vojtěch. Ze své vlastní zkušenosti vím, že nikdo sám nezmůže
vše, ale důležité je se obklopit lidmi, kteří mohou pomoci. V souvislosti s tím při mém
působení na radnici v létech 1980 -1990 musím zmínit za všechny, co pomáhali, hlavně
Stanislava Mácu /jemnického rodáka/, ing. Vlastimila Dvořáka a Karla Koudelu za jejich
pomoc při zajištění financí na budování našeho města. V té době byl systém financování
obcí jiný, než je dnes. Obce byly součástí státního rozpočtu. Dostaly na rok stanovený
počet financí dle jednotlivých kapitol a každoročně k 31. 12. bylo provedeno vypořádání ke státnímu rozpočtu. Mimoto byly různé formy dotací, podobně jako tomu je dnes.
Zkrátka záleželo na tom, kdo byl schopen jakou výši financí pro svoji obec zajistit. Dnes
je každá obec finančně nezávislá samostatně hospodařící, systém přidělování financí
je na počet obyvatel, tedy v podstatě stabilní. V posledních asi 8 letech je stálý přísun
financí ze státního rozpočtu do obcí spolehlivý a kromě toho je mnoho dalších možností
k získání dotací. Jsem přesvědčen z vlastní zkušenosti, že rozhodující článek ve správě
každého města a obce je starosta a místostarosta, kteří podle svých schopností spravují
město či obec. Zastupitelé a radní vykonávají tuto práci při zaměstnání a ani při nejlepší
vůli nemohou být plně informováni a operativně zasahovat do činnosti radnice. Starostou a místostarostou by měli být lidé, kteří tuto práci berou jako poslání a ne zaměstnání,
ve kterém vyhlížejí konec pracovní doby. Občané by při volbách do zastupitelstva neměli
zastupitele vybírat podle politické příslušnosti, ale podle jejich schopností. Důležitá podmínka dobré činnosti starostů a místostarostů je, aby strávili v těchto funkcích i vícero
volebních období. Trvá i několik let, než se nový starosta či místostarosta vpraví do své
funkce, než získá kontakty a je schopen pro své město či obec získat maximum. Neměli
by ale sedět v kanceláři a přes e-maily a telefony vyřizoval potřeby města. Rozhodující
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pro získání kontaktů a tím financí pro město je být v osobním kontaktu s lidmi, kteří
finance rozdělují. Je nutná úzká spolupráce s úředníky na krajích, ministerstvech či jiných
institucích.
Na co klást hlavní důraz při výběru osob na vedoucí funkce města? Já bych preferoval člověka ve věku cca 40 let, aktivního, který v životě již něco dokázal a nyní chce
něco podniknout i pro spokojený život občanů ve svém městě. A že je toho poměrně
dost pro spokojený život potřeba - pracovní příležitosti, dostatek bytů, zajištění lékařské
péče, dostatek obchodů, dostatek řemeslníků všech profesí, opravené chodníky a místní
komunikace, pořádek a čistota atd. Nikoho k ničemu nenabádám. Toto je pouze můj
názor, ale jako jemnický patriot mám zájem, aby naše město bylo stále hezčí a všem se
nám v něm spokojeně žilo.
Ing. Antonín Finda

Prodej či neprodej pozemku
Vážení spoluobčané,
rád bych se vyjádřil k prodeji, vlastně neprodeji části pozemku. Na červnovém zastupitelstvu jsem skutečně podporoval prodej části pozemku na bývalém PS útvaru v Jemnici
soukromé firmě, kde pracuji. Kolem tohoto odkupu proběhla diskuse nejen mezi zastupiteli,
ale také na facebookovém profilu a vyústila ke stažení této žádosti.
Protože následující den vyšel i v Horáckých novinách článek, který se opíral o facebookový profil Mladých za rozvoj Jemnice, rozhodl jsem se věci minimálně vysvětlit
a případně vyvrátit.
Rád bych tedy uvedl několik faktů.
V článku se píše, že zmiňovaný pozemek je v Jemnici poslední lukrativní rozvojovou
plochou. Jestli poslední nevím, ale dá se říct, že tato plocha opravdu lukrativní je. O to víc
je škoda, že nemalá část pozemku byla již dříve osázena zelení. Dále je třeba říct, že se na
pozemek pohodlně vejde i sportovní hala, jejíž výstavbu v SNK dlouhodobě podporujeme.
Dle mého názoru by bylo lepší variantou využít objektu sokolovny z důvodu umístění blíže
od základní školy. V článku je rovněž zmíněna výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny.
Tomu už nerozumím vůbec, protože pozemek není určený k výstavbě bytů, a muselo by
rozhodně dojít ke změně Územního plánu města Jemnice. Navíc to není zase tak dlouho, co
město prodalo lukrativní stavební pozemek Na Předlískách, kde soukromá firma staví byty
a mohl zde stát i dům pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou.
Další možností je dle článku příprava zmíněného pozemku pro strategického investora.
I to je skvělá myšlenka. Realizace bude asi složitější. Když se po více jak dvou desetiletích
podařilo konečně prodat část bývalého autoparku firmě Detail, všichni jsme měli radost.
Jak dlouho budeme hledat dalšího strategického partnera?
Jinak v autoparku se toho zatím moc neděje (mimo odstranění panelů). Na stavbu velké
haly to zatím nevypadá. Jaké jsou tedy možnosti podnikatelů při realizaci jejich záměrů?
Jaké šance na získání pozemku má firma, která zaměstná cca 10 lidí? Je pro Jemnici bezvýznamná? Jak tento záměr dopadne se uvidí v následujících měsících. Nabízí se možnost
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přípravy pozemků v bývalém autoparku. Na zastupitelstvu bylo dohodnuto, že bude radnicí
vytvořen postup při řešení požadavků podnikatelů se žádostmi o pozemek. Otázkou zůstává, jestli bude příprava trvat měsíce či roky.
Závěrem chci říct, že jsem vždy podporoval návrhy, které mi připadaly prospěšné pro
jemnické spoluobčany bez ohledu na to, „kdo je vymyslel“. Zároveň mě mrzí, že se nepodařilo některým zásadním věcem zabránit.
Vážení spoluobčané, blíží se volby do zastupitelstva, kde máme jedinečnou možnost
zvolit si své zástupce. Přijďte k volbám. Byla by škoda nechat propadnout svůj hlas, i když
můžeme mít pocit, že je bezvýznamný. Naopak, jen vy určíte, jakým směrem se Jemnice
bude ubírat.
Ing. Eduard Mach, zastupitel za SNK v Jemnici

Rozverná (nejen) mládež a chybějící vyžití
Okolnosti posledních měsíců mě opět donutily napsat do našeho plátku. Z jakých
důvodů? Opakovaně řeším úklid na soukromém pozemku TJ Sokol Jemnice, kde všem
umožňujeme nejen průchod tímto prostorem, ale i venkovní bezplatné sportovní využití oné plochy. Bohužel si naši obyvatelé pletou sportovní areál s parkem na venčení psů
a mládež (ve většině případů se jedná o žáky vyššího stupně ZŠ!) s prostorem, kde mohou
celý den dělat virvál (rozumějte: hlasitý křik, ještě hlasitější hudba). I přestože jsem do míst,
kde se nejčastěji mládež shlukuje, dala odpadkové koše navíc, nadále nejsou schopni si po
sobě uklízet a házejí prázdné obaly na zem. Doma jim pokojíček asi dávají do pucu maminky, jelikož já jejich matka nejsem, nehodlám po nich tento nepořádek uklízet. Rodičové by
měli svým ratolestem promluvit do duše (nebo dát pár facek?), jak se mají chovat k dospělým osobám. Několikrát týdně poslouchám drzé a urážlivé poznámky na svoji osobu typu:
„Jsi tu zaměstnaná, tak to ukliď. Dej si s námi cigáro a buď v klidu.“ apod. Jelikož vím, které partičky se v areálu setkávají, občas za nimi dojdu a požádám je o úklid nepořádku, který
tam předchozí den nechaly, ale najednou dělají, že to není od nich, že tu vysedávají prvně
v životě. Ve školním roce si žáci odpadky po sobě uklízeli v hodinách tělocviku, neboť jsem
si o jejich uvolnění zažádala u vyučujícího dané hodiny - to na ně platilo.
Další, co bych chtěla zmínit, je rozbitá fotbalová brána. Do dnešního dne není opravená, zabezpečili jsme ji šrouby, aby se nestala nějaká tragédie, ale koncem května žáci tuto
branku vytrhli a dali na prostředek hřiště. Po upozornění, co to jako dělají, jsem byla opět
ústně atakována drzými poznámkami („Není to tvoje. Seš arogantní…“) Po opakovaném
přemisťování branky šel žáky upozornit manžel, který byl zaskočen výrazy, kterými ho
počastovali. Když jsem se ho pak ptala, jak dopadl, jen mi odpověděl: „Se kvůli nim nenechám zavřít.“
Jelikož už mi docházela trpělivost, obrátila jsem se se stížností i na policii (ne městskou). Nesmím jmenovat, ale i na policii byli drzí. Po odjezdu policistů se jeden z „harantů“
ještě vychloubal, jak byl drzý, a nic se mu nestalo. To je potom autorita!
Dalším nešvarem, který se rozmohl, je používání elektřiny na sloupu pódia k nabití
mobilu. Oznámila jsem vedení Sokola, že tuto zálibu budu každému účtovat za 100,- Kč.
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Promiňte, ale jestli si žáci chodí na sportovní areál místo sportu hrát hry na telefonu, tak to
rovnou mohou zůstat doma.
Zde bych chtěla hlavně apelovat na rodiče: Nepřerůstají nám ti svatouškové přes hlavu?
Na druhou stranu…
plně si uvědomuji, že tu není žádné vyžití pro mládež (vyjma nově postavené
pumptrackové dráhy) a rekonstrukce koupaliště tomu moc nepřidá. Mělo by se konečně
město spojit se Sokolem a vytvořit sportovní areál ku prospěchu nás všech. Sokol má
tři roky staré plány na vybudování atletického oválu a víceúčelové haly místo bývalých
jatek. I když si nejsem jistá, jestli o to mládež má vůbec zájem, když většinou času stráví
ve virtuálním světě a jediné, co je zajímá, je dostatek dat. Pro nás bylo trestem domácí
vězení, když jsme nemohli týden ven, dnešní mládež by to přijala s radostí, že mohou
strávit celý den doma za počítačem.
K městu Jemnici chci ještě dodat pár slov
Také se chci podělit o turisty, které ubytovávám. Během prázdnin se u nás ubytovaly tři
party bývalých vojáků. Chtěli se navečeřet a hned zmínili restauraci Grand a U Krále Jana
(dnes už nefunkční). Že to bylo ve všední den, tak měli problém se po 18:00 hod najíst.
Nakonec to zaplácli párkem u Sluníčka, a že měli štěstí a někdo měl oslavu, zůstali sedět
u piva do půlnoci. Při odjezdu byli zklamaní, jak je město liduprázdné. Holt, už teď se říká
Jemnici „město duchů (důchodců).“
A z posledního soudku.
Mám tři děti, dvě už v dospělém věku a vylítávají z hnízda. To nové hnízdo si plánují
postavit mimo Jemnici. Syn chce zůstat v tomto kraji, ale parcely v Jemnici jsou tak drahé,
že se poohlédl po okolních obcích. On je rozdíl dát 150,- Kč/ nebo 600,- Kč/. Dcera tu
nechce zůstat vůbec, hledá vy(u)žití, které se jí zde nedostává (jak pracovní, tak především
kulturní). Ať se město nediví, že jim mladí lidé utíkají…
Martina Křivanová

Víte, že…
o vodě v Jemnici bylo mnoho napsáno i uděláno! Vše nakonec řešil vodovod z roku 1947 –
54 studnou a přivaděčem vody od Menhartic a konečně přivaděč vody ze Štítar 1990 – 98
do vodojemů u Městského lesa.
Přesto zůstává jedna zajímavost. V ulici Dělnická, dříve „Kozina,“ vedle bývalé
kovárny pana Muchy č. p. 476 v blízkosti prvního transformátoru v Jemnici, postaveném
v roce 1926, (nyní pro zajímavost je jich 33) se nachází pod silnicí trochu zapomenutá, ale
zajímavá studna. Celá ulice Dělnická byla jako jediná přístupová cesta do města, dnes ulice
Na Podolí – Velká brána. Při rozšiřování této silnice byla v cestě studna – jediný zdroj vody,
která sloužila občanům. Bylo rozhodnuto studnu zachovat. Studna byla překlenuta cihlovou
klenbou a silnice byla vedena přes studnu a rozšířena. Psal se asi rok 1800. Přesné datum
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vybudování studny se nepodařilo zjistit. Klenba studny pod silnicí je dlouhá 353 cm, široká
205 cm, vysoká 150 cm, studna od okraje 205 cm, hloubka studny 170 cm a výška vody
dne 28. 6. 2018 65 cm. Pumpa je železná a má také železné táhlo. Zatáhněte 4x a voda teče!
Prý vždy od nepaměti! Vchod je zabezpečen dřevěnou přepážkou. Bývala zde velmi dobrá
pitná voda, dnes prý ale užitková. Nevím… Jedná se o výjimečné umístění studny, navíc
pod frekventovanou silnicí 152/II. Opravuje se zde zabezpečení opěrnou zdí. Celá stavba
si vyžádá značné finanční prostředky. Na opravě klenby studny se podílí i město Jemnice.
Zastupitelé uvolnili peníze. Práce provádí firma KTEE – Třebíč.
Jemnice má množství kulturních památek, ale tato zajímavá staletá studna by si zasloužila připojení k ostatním. Možná by se do nákladů vešla i částka na cedulku s informací
o této studni a částka na cedulku o prohlášení kulturní památkou. Také možnost nahlédnout
dovnitř přes sklo umístěné na levé straně nové dřevěné přepážky. A občané se po dokončení
oprav mohou přesvědčit, že peníze na výstavbu nové opěrné zdi a zachování staré studny,
této mimořádné zajímavosti, byly vynaloženy účelně.
Rozumným lidem, kteří o tom rozhodují, chci dopředu poděkovat.
Vladimír Hrbek

Kulturní přehled
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

9. 9. 2018
16.00 hodin
		
		
		

Koncert české hudby
- Mariia Mikhailova - flétna, Libor Janeček - kytara
- kostel sv. Víta
- vstupné dobrovolné
- pořadatel město Jemnice

9. 9. 2018
12.30 - 13.00
		
		

Dětské rybářské závody - spodní nádrž v Panenské
- prezence, není potřeba rybářský lístek
- startovné 30,- Kč, pro všechny účastníky připraveny odměny
- pořadatel AFT Jemnice, www.aft.panenska.cz

11. 9. 2018
18.00 - 20.00
		
		

Meditace v pohybu s křišťálovými mísami
lektorka Milada Dolejšová, hudební doprovod na křišťálové mísy
Ing. Michal Kindl, vstupné 300,- Kč
- sál KD Jemnice
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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
22. 9. 2018
		
		
		

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

27. 9. - 30. 9.
		

Dny českého piva s řízkovými specialitami
restaurace U Sv. Víta

14. 10. 2018
15.00 hodin
		
		
		

Divadelní pohádka pro děti - Čert a Káča
- kino Jemnice, vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč
- předprodej vstupenek od 10. 9. 2018 na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice

17. 10. 2018
		
		

Beseda s PhDr. Martinou Indrovou
- téma: Zachariáš z Hradce, - zasedací místnost MěÚ
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice

18. 10. 2018
16.00 - 19.00

Výtvarné dílničky pro děti
- vestibul KD, vstupné 30,- Kč, - pořadatel město Jemnice

19. 10. 2018
19.00 hodin
		
		
		

Petr Kocman a PK Band
- kino Jemnice, vstupné 150,- Kč
- předprodej vstupenek od 10. 9. 2018 na www.vstupenky.jemnice.cz
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- pořadatel město Jemnice
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25. 10. 2018
Dýňová stezka
		- areál zámku
		
- pořadatel město Jemnice
28. 10. 2018
Muzikálová pohádka pro děti - Jak se čerti ženili
15.00 hodin
- kino Jemnice, vstupné: dospělí 80,- Kč, děti 50,- Kč
		
- předprodej vstupenek od 10. 9. 2018 na www.vstupenky.jemnice.cz
		
nebo v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
		- pořadatel město Jemnice

Návštěva partnerského města Reszel v roce 2018
Je mi velikou ctí, že vám mohu vyřídit mnoho srdečných pozdravů od našich přátel
z partnerského města Reszel. Letos v červenci jsme byli totiž pozváni do Reszelu, a proto
nyní dovolte, abych vám o této návštěvě poreferoval.
Do Polska jsme se vydali autobusem společnosti NEKY ve čtvrtečních večerních hodinách. Celkem nás vyrazilo 24. Cesta, která čítá kolem 1000 km, se zdála být velmi zdlouhavá. My jsme však byli už tak natěšeni, že nám cesta celkem rychle utekla. Do Reszelu jsme
dorazili v pátek v jedenáct hodin dopoledne. Po ubytování v místním domově dětí jsme
se po obědě začali připravovat na stěžejní část naší návštěvy. Čekala nás „Uroczysta sesja
Rady Miejskiej“ – výroční zasedání městské rady konané na místním zámku. Na tomto zasedání jsme zažili dvě významné události. První bylo slavnostní předání titulu „Čestný občan města Reszel“ místostarostovi Petru Novotnému za rozvíjení přátelských vztahů obou
měst. Druhou významnou událostí bylo předání překrásné plastiky s motivy města Reszel,
kterou vyřezal jemnický řezbář Stanislav Brada. Pan Stanislav Brada předal toto krásné dílo
na slavnostním zasedání a učinil tak radost nejen panu starostovi Marku Janiszewskemu,
ale sklidil ovace i od všech přítomných. Po skončení sesje byli všichni významní hosté
pozváni na pohoštění do místní zámecké restaurace. Bylo nám velkou ctí patřit mezi tyto
vážené hosty a seznámit se s nimi.
V sobotu pro nás přátelé připravili výlet do města Olstynka, kde jsme navštívili umělecké sklárny. Zde nám názorně ukázali, že během pár vteřin lze z rozžhavené skleněné
koule vytvořit překrásný umělecký skvost. Dále jsme v Olstynku zavítali do skanzenu lidové architektury a kultury. Zde jsme si prošli celou historickou vesnici a prohlédli si jednotlivá stavení. Po této působivé návštěvě v Olstynku jsme se autobusem přepravili do
velmi významného církevního místa Gietrzwald. V odpoledních hodinách jsme se navrátili zpět do Reszela, kde jsme se setkali s panem starostou, který pro nás zařídil večerní
pohoštění. V neděli jsme se účastnili slavnostní nedělní mše svaté v místním farním kostele
sv. Petra a Pavla. O hudební doprovod se postaral chrámový sbor z Jemnice a z Reszelu.
Na mši navazoval koncert v podání našeho sboru a varhaníků. V kostele jsme sklidili ovace
vestoje, což byl pro nás báječný pocit a jsme rádi, že jsme mohli udělat našim kamarádům
radost. Po obědě jsme byli pozváni na vyjížďku lodí po jednom z Mazurských jezer. Cestou
z Ruciane Nida (místo plavby) jsme se zastavili ve městě Lezan, kde jsme navštívili honosný palác rodiny Fischerů. Po výkladu historie jsme byli pozváni na kávu, kterou jsme si
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vychutnali přímo v zámeckém interiéru. Krásný zážitek. Poslední večer jsme byli pozváni
místním chrámovým sborem do jejich nově zbudované zkušebny, kde nás opět čekalo velmi
bohaté pohoštění.
Pondělí bylo převážně ve znamení odpočinku a nabírání sil na zpáteční cestu domů.
Navštívili jsme ještě nedaleký chrám ve Świętej Lipce. Hlavní dominantou chrámu jsou
barokní pohyblivé varhany. Tento chrám denně navštíví tisíce poutníků a turistů. Po návratu do Reszelu jsme ještě utratili ve městě zbylé zloté za suvenýry a dárky pro naše blízké
doma. Kolem šestnácté hodiny jsme se, ač neradi, rozloučili se svými přáteli. Po požehnání
reszelského kněze jsme se plni zážitků vydali na cestu zpět do naší domoviny. Pro Jemnické
bude mít Reszel vždy otevřenou náruč, Reszel jest zkrátka náš DRUHÝ DOMOV.
V příštím roce jsme na řadě my! Budeme mít nelehký úkol. Tím úkolem bude vytvoření
alespoň tak skvělého programu pro naše přátele, jako oni letos připravili pro nás. Jsem však
přesvědčen, že není zas tak podstatný program návštěvy, ale s kým budete tuto návštěvu
prožívat. Proto se už nyní těšme na příští léto na nejsrdečnější setkání!
Závěrem bych chtěl poděkovat městu Jemnici za finanční podporu návštěvy. Velké díky
patří dopravní společnosti NEKY za perfektní zajištění dopravy tam i zpět. Děkuji také
všem zúčastněným, zejména chrámovému sboru při kostele sv. Stanislava v Jemnici za
pomoc při prohlubování přátelských vztahů s partnerským městem. To největší poděkování
patří však našim milovaným přátelům z Reszelu za jejich pohostinnost a lásku, kterou nás
naplno zahrnovali.
Dziękuję bardzo ! ! !
Radek Engelmann
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Den pivní kultury v Jemnici
Není třeba zmiňovat, že spolek Mladí za rozvoj Jemnice pro Vás každoročně připravuje
celou plejádu akcí, případně se na některých z nich podílí. Mezi ty tradiční, které jsou pořádány
už 8 let, patří například masopust, čarodějnice, Den dětí v Jemnici, Jemnická bitva, středověké
souboje téměř bez pravidel, Čistá Jemnice, vánoční setkání a další. Za dobu své existence tedy
spolek Mladí za rozvoj Jemnice připravil více jak 56 konkrétních kulturních podniků. Tím
zatím posledním a zároveň absolutní novinkou byl Den pivní kultury, který se konal v sobotu
25. 8. 2018 v areálu jemnického zámku. Proč právě Den pivní kultury? Protože přesně to
v Jemnici chybělo, a hlavně proto, že Mladí spolupracují s Pivotékou Jericho, která má pivní
kulturu přímo v popisu práce. Vinotéku mají téměř všude, ale na pivotéku může být Jemnice
hrdá. A právě od pana Pavla Řezáče (majitele Pivotéky Jericho) nápad s uspořádáním čehosi
takového vzešel. Když se tedy spojí dobrý nápad s chutným pivem a zkušenostmi s pořádáním kulturních akcí, pak vznikne Den pivní kultury.
Co všechno patří ke dni oslavujícímu pivo a jeho kulturu? Tak zejména tradiční lahodný
zlatavý mok. V letošním roce se představily pivovary: Znojemský pivovar, pivovar Bítov,
pivovar Gajdoš Biskupice a Radniční pivovar z Jihlavy. Že bylo z čeho vybírat! Pokud byste
chtěli od každého kousku ochutnat jeden, pak by Vás patrně čekala dlouhá noc, jelikož k dispozici bylo celkem 14 druhů piv. Pivní kultura jistě není jen o tom sedět a popíjet do omrzení.
Odpoledne patřilo kromě dospělých i dětem. A tak jsme ve spolupráci s dačickými hasiči
připravili kopec hasící pěny, který se u dětí setkal s velikým ohlasem. U rodičů už s menším,
protože po pěnové koupeli musely být děti převlečeny do suchého i vzhledem k počasí (to
snad bylo to jediné, co ten den nevyšlo dle představ). DJ Lumír rozjížděl svou diskotéku pro
děti i dospělé. Ti menší si mohli vyzkoušet různé soutěže včetně tzv. alko-brýlí, které simulují
1,5 promile alkoholu v krvi. A protože se jedná o prostředek v prevenci alkoholismu, je určen
i těm mladším z nás.
Na dospěláky pak čekaly další zajímavé pivní soutěže. Například v pití půllitru piva na
čas jsme se setkali s velmi dobrým výsledkem 4,5 sekundy. Toto klání se shledalo s největším
ohlasem, a tak se soutěžilo celkem třikrát. Pro každého vítěze pak byla připravena (opět pivní)
cena. Někteří odhodlaní drželi prázdný pivní (15 l) sud na čas. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet
tzv. beer pong. Nejprve nesmělí soutěžící se po několika počátečních hrách beer pongu změnili na vášnivé hráče, které nešlo od beer pongového stolu odtrhnout.
Výsledek, který zde však musím zmínit konkrétně, nastal v soutěži „Hod prázdným pivním (15 l) sudem“. Silní chlapíci vrhali sud 8 - 9 metrů daleko. Když pak Martin Anděl hodil
sud 10,4 m, sklidil spontánní potlesk. Ale kdo by si myslel, že v tuto chvíli máme vítěze, ten
by se hluboce zmýlil. Když se totiž soudku chopil pan Petr Chalupský a jen tak ledabyle hodil
sud na hranici 14,2 metrů, zůstali jsme doslova stát s otevřenou pusou. A zasloužená výhra
opět našla svého majitele. Ale to už se pomalu blížil večer. Areál zámku byl solidně obsazen
a všichni čekali, až svou produkci předvede oblíbený Karel Janoušek alias DJ Bubu. Bohužel
jeho letošní tradicí je, že s sebou vždy přiveze déšť. A tak se stalo i o této sobotě. Lehký a příjemný, nicméně vytrvalý deštík jistě spoustu návštěvníků odradil, ale skalní fanoušci zůstali
a rozhodně nelitovali. Příjemná nálada spojená s dobrým pivem a kvalitní hudbou nás dopravila až do nedělního rána. Velmi příjemné pro návštěvníky bylo jistě dobré občerstvení, které
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k pivu patří. Díky firmě StarNet byla k dispozici po celou dobu pivního dne WiFi zdarma.
A je třeba poděkovat radním města Jemnice, kteří tuto událost v areálu zámku umožnili.
A co říci závěrem? Že se akcička nejen z našeho pohledu velmi vydařila, a zavdala tak
dobrý start nové tradici v našem krásném městě.
Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Sokolský slet
Prvních šest dnů letošních prázdnin bylo slavnostnějších než jindy. Nešlo jen o dva
státní svátky, ale již v neděli 1. července prošly Prahou tisíce sokolů z celé naší republiky
i ze zahraničí. Byl oficiálně zahájen XVI. všesokolský slet. Ze sokolů vyzařovala hrdost
a nadšení. Při sledování slavnostního průvodu jsme hledali tu část, která šla za transparentem „Župa plukovníka Švece“. V čela nesli sokolové svoje prapory. Mezi nimi byl i jeden
z nejhezčích a nejzdobnějších – prapor Sokola Jemnice. Mezi třemi stovkami sokolů této
župy pochodovali i Jemničáci.
Pan učitel Bohumil Navrátil a paní Zuzana Smolejová dali dohromady skupinu 22 dětí
ze ZŠ Jemnice a nacvičili s nimi skladbu „Cirkus“ určenou pro starší žáky a žákyně. Skladba
byla náročná, ale děti ji zvládly perfektně. Vystupovali s ní na školní akademii, v Želetavě a
na krajském sletu v Třebíči. Tady bylo vybráno 10 dětí z Jemnice a dostalo se jim té pocty,
že dekorovaly stuhami všechny sokolské prapory účastníků krajského sletu. Vyvrcholením
bylo vystoupení na sletu v Praze, kde děti cvičily po oba dva dny programu. Na jemnickém
sokolském praporu přibyla další stuha!
Naše děti si odnášejí spoustu zážitků na cely život. Cvičily spolu s Kanaďany, navazovala se nová přátelství. Byla to pro ně dobrá lekce lidské sounáležitosti a vlastenectví. Je
zřejmé, že sokolská myšlenka – propojení tělesné a duševní kultury, úcta a respekt k naší
historii a demokracii – nezapadne.
Panu učiteli Navrátilovi a paní Smolejové a všem cvičencům patří uznání a dík.
Olga Pitourová

Bitva 2018
Přes 800 lidí navštívilo v sobotu 11. srpna 2018 zámecký park v Jemnici. Ten se již
tradičně proměnil ve středověký tábor se slaměnými hradbami v pozadí, aby se zde mohla
konat VIII. Jemnická bitva, opět pod vedením skupiny Novus Origo.
Program začal už v pátek, kdy příchozím zahrála kapela z Kutné Hory Melissa a po ní
jihlavská kapela Metanoon. V sobotu se pak návštěvníkům otevřelo tržiště s dobrotami,
hračkami, šperky, dobovým oblečením. V odpoledním programu byly k vidění orientální
i dobové tance v podání krásných tanečnic, šermířská vystoupení, fakír, alchymista, který
bohužel zlato přítomným nevyrobil. Oproti loňským rokům se mohli návštěvníci potěšit
i pohledem na krásné koně, ať už v odpoledních vystoupeních, tak i v bitvě nebo v noční
show. Velká osmá Jemnická bitva se strhla krátce po 17. hodině. I letos vstoupily do bitvy
temné bytosti, které si nenechaly nic líbit. Více než sto bojovníků se však se stvůrami vy30 / Jemnické listy / září 2018

pořádalo statečně. Po setmění zahrála fantasy melodie kapela Deloraine a po ní se parkem
rozzářily ohně. Večerní ohňová galashow byla plná ohnivých, pyrotechnických i světelných
efektů. Závěrem patří veliké poděkování sponzorům a spolupracovníkům: městu Jemnice,
spolku Mladí za rozvoj Jemnice, truhlářství pana Mandáta, ZOS Jemnice pana Bindera,
Vodárenské akciové společnosti, Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě,
SDH Jemnice, 1. FC Jemnicko, Správě majetku města Jemnice, s. r. o.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. bude v zaří organizovat již 10. semestr. VU3V je
jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.
Další kurz v Konzultačním středisku Jemnice bude zahájen
25. září 2018 od 09:30 v Městské knihovně v Jemnici
na téma České dějiny a jejich souvislosti II.
Kurz zahrnuje 6 videopřednášek, cena celého kurzu je 300,- Kč. Podmínkou úspěšného
absolvování kurzu je 80% docházka a splnění testů.
Osnova kurzu
1. Krize jako počátek nového		
2. Zlatý věk
3. Temno a jeho světla			
4. Osvícenství a jeho stíny
5. Národní obrození			
6. Zrození občana
PODMÍNKY STUDIA
Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.
Studia se mohou účastnit posluchači:
•
občané České republiky
•
důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání
starobního důchodu)
V průběhu semestru:
•
společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní. Výukové materiály
ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich
osobní loginy
•
každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
•
po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač
může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU
Pokud máte zájem o absolvování kurzu na výše uvedené téma, přihlaste se do 24.09.2018
v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, která se nachází v jemnickém Podnikatelském
inkubátoru (Husova 2) ve druhém patře hned vedle výtahu nebo na e-mail masjemnicko@
seznam.cz či telefon 606 205 472 nebo se přijďte rovnou podívat na první přednášku, která je nezávazná. Více informací se dozvíte v kanceláři MAS nebo na stránkách
www.e-senior.cz
Sekretariát MAS Jemnicko, o.p.s.
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ŠKOLA VOLÁ!
Pomalu přichází podzim,
doba česání ovoce
a tahu divokých husí,
to každé dítě
do školy jít musí.
I pan školník už je
natěšený,
že nad jemnickou školu
v okolí nikde není.
Tam každý Jemničák
i přespolní se učil,
někdo víc a někdo
míň se mučil.
Tak ať se vám daří,
školáčci,
a úplně nejvíc, prvňáčci.
Marie Prknová, členka klubu ZTP

Vzpomínka
Dne 6. září 2018 to bude 8 let,
kdy nás opustil milovaný a milující
manžel, tatínek a dědeček, švagr, strýc a kamarád
pan František Zadražil z Jemnice.
Dne 26. září by oslavil 75 let.
S láskou vzpomíná manželka Rosita, dcera Iveta
a vnučka Monička

Vzpomínka

Dne 21. srpna 2018
jsme vzpomněli 20. smutné výročí úmrtí
drahého tatínka, dědečka a pradědečka
pana Josefa Táborského z Jemnice.
Za tichou vzpomínku všem děkují dcera s manželem
a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Dne 22. září 2018
vzpomeneme 6. výročí úmrtí
pana Karla Štěpána z Jemnice.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a synové s rodinami

Kulturní kalendář
Mladoňovice
14. - 16. 9. 2018
16. 9. 2018
Vratěnín
6. 10. 2018
Třebelovice
13. 10. 2018
Kostníky
7. - 9. 9. 2018
9. 9. 2018
6. 10. 2018
20. 10. 2018
Police
9. 9. 2018
5. 10. 2018
Pálovice
20. 10. 2018
Menhartice
19. 10. 2018
Třebětice
29. - 30. 9. 2018
29. 9. 2018
Lomy
6. 10. 2018
Panenská
9. 9. 2018
Radotice
8. 9. 2018
29. 9. 2018
		

Pouťové slavnosti
Procesí poutníků k Dobré Vodě
Výlov Vratěnínského rybníka
Posvícenská zábava, od 20.00 hodin v KD
Tradiční pouť + taneční zábavy, hřiště Hájek
Poutní bohoslužba, Hájek
Drakiáda, hřiště Hájek
Posvícenská zábava, KD
Pouť, poutní místo Hájek, pouťové atrakce u hasičské zbrojnice
7. Broučkiáda, začátek v 18.00 hodin
Posvícenská zábava, KD
Posvícenská zábava
Václavské posvícení
Posvícenský Fechtl Cup – III. ročník, od 10.00 hodin
Posvícenská zábava, od 20.00 hodin v KD/areál koupaliště
Dětské rybářské závody - spodní nádrž v Panenské
Pouťová zábava s kapelou Dring, vstupné 60,- Kč, od 20.00 hodin, KD
Posvícenská zábava se skupinou Stonožka, vstupné 70,- Kč,
od 20.00 hodin, kulturní dům
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Uzávěrka příštího čísla je 17. září 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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Dny pivní kultury

Pivo na čas

Pivní pěna

Beer pong

Hod sudem

Držení sudu
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Obrazový seriál

2018 - Jemnice - Dělnická ulice, studna před opravou. Práce zahájeny 18. 6. 2018.

1994 - Jemnice, studna
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