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V květnu vzlétnu
Dobří známí se mě ptají,
co prý budu dělat v máji.
Já jim říkám, nač to skrývat,
což bych se moh vynadívat
na tu krásu jarní, mešní,
jabloní a bílých třešní?

Občanská sonda
Chvála optimismu
Májové scénky z ráje
Výlet z Jemnice na barokní zámek
Riegersburg
Expedition Iceland 2013
Verše Josefa Veselého
Radostně do průvodu!
Kulturní a společenský přehled
Program kina
Barchan 2013
Oznámení
Den dětí v Jemnici
Akce Čistá Jemnice - ohlédnutí
Klub důchodců v Jemnici

Sportovní okénko
Pozvánka na barchnické turnaje
Rybářské závody O putovní pohár
Barchanu

.

Jako k tanci půjde se mi
rozkvetlými ulicemi.
Potom zrakem cestou k lesu
nad jemnický kraj se vznesu
a jak skřivan klesnu z výšky
na stráň mezi pampelišky.
Milan Růžička

Vážení spoluobčané,
ve dnech, kdy píši svůj příspěvek, jsme konečně prožívali příjemné jarní dny. Změna ze
zimních podmínek na téměř letní teploty proběhla letos velmi rychle a myslím, že byla všemi netrpělivě očekávána. Bylo to vidět na každém kroku. V obchodech se objevilo sezónní
zboží od oblečení až po květiny, spousta lidí se vyrojilo na zahradách a v okolí svých domů
a započal jarní úklid.
Ne jinak je to i na plochách městských. Jistě jste zaznamenali, že Správa majetku města
Jemnice používá nové zametací vozidlo. Je multifunkční a je pořízeno s dotací, stejně jako
řada dalších mechanizmů, které SMM používá. První zkušenosti ukazují, že bude nutné
uvažovat o blokovém čištění, zvláště pak počátkem jara, kdy je třeba sklidit velké množství
posypového materiálu. S úklidem rovněž pomáhají pracovníci na VPP, jejichž práce významně přispívá k čistotě ulic a veřejných prostranství.
Bohužel stále existuje řada lidí, kteří toto úsilí vytrvale maří. Buď tím, že po svých čtyřnohých miláčcích nejsou schopni uklidit, nebo tím, že považují za normální odhodit cokoliv
a kdy a kde je to napadne.
Rád bych v tomto období připomněl možnost využít kompostárny pro zlikvidování odpadu při úklidu zahrad. V zadní části bývalého autoparku je označena plocha, kam je možné
posekanou trávu, ořezané větve a další odpad ze zeleně kdykoliv odvézt, včetně soboty
a neděle. Pracovníci kompostárny následující pracovní den tento odpad odvezou a zpracují.
Již v minulém roce se tento systém osvědčil a řada lidí ho již využívá. Rovněž je možné si
odvézt již hotový kompost, který je z části volně přístupný na ploše v sousedství kompostárny a je ho možné použít při úpravách Vašich zahrad.
Uvažujeme o dalším sběru těchto biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Probíhají
jednání s okolními obcemi a firmou ASA, která je schopna dodat sběrné nádoby určené pro
tento BRO a svážet ho pravidelně do naší kompostárny. Je to další krok směrem ke třídění
a tím snížení množství odpadu, který je dosud nevhodně ukládán na skládku. Vzhledem
k tomu, jaký je trend v odpadovém hospodářství v Evropě a jaký se připravuje i v ČR, je
to určitě správná cesta. Úspěch ale záleží hlavně na přístupu a ochotě nás, občanů. Bez
základního vytřídění už v místě vzniku odpadu, tj. v domácnostech, nemůže být tento proces úspěšný a hlavně ekonomický. Podrobnější informace uveřejníme postupně, jak bude
systém nabíhat. Doufám, že se to podaří.
Na závěr bych rád poděkoval všem občanům, kteří přispívají k jarnímu úklidu města jak
na svých zahrádkách, tak v okolí svých obydlí.
Oceňuji trpělivost obyvatel v okolí ulic, kde probíhá, nebo již proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Práce se již blíží ke konci a věřím, že konečný výsledek jim ve většině případů
bude zadostiučiněním a odměnou. Jsem si vědom toho, že ne vždy se splní představy všech.
Zvláště na průjezdních komunikacích, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, jsou naše
možnosti ovlivnit konečnou podobu opravy omezené, byť se o to samozřejmě snažíme.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta
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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
skoro by se chtělo napsat – a je to tady! Ano, jaro si dalo na čas, ale
dočkali jsme se. Odkrývá dopady, které napáchala zima, či naši čtyřnozí miláčci, ale i někteří z nás (více ve článku Akce čistá Jemnice).
I když slunce vlévá do žil nové síly a optimismus, začnu přece
jen dvěma nedobrými zprávami. Tou první jsou výsledky schválené
Republikovým výborem pro prevenci kriminality. Z této obsáhlé tabulky vyplývá, že náš
požadavek dotace na skatepark nebyl vyslyšen. Výše této investice je ohodnocena částkou
1 004 753 Kč, přičemž požadavek na dotaci byl ve výši 854 053 Kč a vlastní podíl tedy
150 700 Kč. Zde bych rád pochválil práci odboru investic a rozvoje města, který dokázal
žádost precizně (a hlavně rychle) připravit. Nicméně poslední sloupec v tabulce svítí cifrou
0,- Kč, což je výše dotace přiznané. Když se člověk zadívá do materiálu hlouběji, zjistí, že
valná většina financí z tohoto programu šla do severních Čech a na severní Moravu, zkrátka
tam, kde jsou značné problémy s nepřizpůsobivými občany. Co se týče skateparku, budeme
aktivně hledat dál alternativní zdroje.
Druhou nemilou zprávou je (jak jsem již minulý měsíc zmiňoval) rostoucí vandalismus
v našem městě. Budeme se muset uchýlit k represívním metodám, podrobnější informace
zde nebudu ventilovat, jelikož to považuji za kontraproduktivní. Bohužel se pro mne stává
každá vycházka Jemnicí spíše adrenalinovou záležitostí a v hlavě mi létají cifry, které budou potřeba na obnovu majetku a které bychom rádi využili někde jinde. Hlavní problém
je však v rodině. Tam ale naše pravomoci nesahají.
V nejbližších dnech začne zateplování školky a výměna náhradního zdroje vytápění.
Konečně se podařilo získat vhodný dotační titul, díky kterému opět o něco pozvedneme
prostředí, ve kterém se vzdělávají naši nejmenší. Objekt získá nejen na funkčnosti, ale
i vzhledu, vybrané barevné řešení (sluneční pastelové barvy a motivy) jistě mateřskou školu promění v místo, kam Vaše (naše) ratolesti budou ještě raději docházet. Konec prací by
měl být v měsíci září, do té doby se omlouváme za případné nepohodlí ze stavby plynoucí.
Snad poslední informací určenou pro tento článek je, že proběhla schůzka se zástupci
K- Centra Noe. Ano, to jsou ti, kteří pracují v terénu a kromě mnoha dalších věcí mění toxikomanům použité injekční jehly za sterilní. Možná si vzpomenete, že jsem Vás zhruba před
rokem informoval o stavu a počtu drogově závislých v našem městě. V podstatě se situace
nemění (což je svým způsobem pozitivní), dokonce došlo k mírnému úbytku měněného
materiálu. Podobná zařízení nemohou boj proti drogám nikdy vyhrát, mohou však zmírnit
jeho důsledky.
Jako vždy děkuji za čas strávený čtením mého článku. Pokud budete mít zájem, uvítám
Vaše podněty, informace, návrhy, stížnosti apod. na telefonním čísle 775394944, mailu mistostarosta@mesto-jemnice.cz či facebookovém profilu. Složitější záležitosti je pak vhodné
řešit na osobní schůzce.
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Ing. Petr Novotný – místostarosta města Jemnice

Slovo hejtmana
Už jsem se vícekrát vyjadřoval k podivnostem tohoto světa. Jednou z nich je naše konzumace potravin z dalekých zemí. Kamiony a lodě dovážejí tuny rychlené zeleniny nebo
mraženého masa nejasné kvality. A naopak naše vlastní zemědělská kvalitní produkce je
omezována, protože nemá odbyt. To se mě velmi dotýká, protože Vysočina je především
zemědělským krajem. Vím, že k tomu vedou složité ekonomické a obchodní podmínky, ale
pořád se mi to zdá nelogické.
Zatím se objevují první plaché vlaštovky aktivního přístupu našich producentů ve snaze
prosadit se na našem trhu. Je to boj obrů v řetězcích s malými producenty, boj nesnadný
a pro někoho marný, ale podle mého názoru nutný. Snažíme se v tom podle svých možností
pomáhat. Jednali jsme o různých možnostech, mimo jiné, při společném setkání s agrární
komorou. Jedním z drobných krůčků k této podpoře je i vyhlášení grantového programu
„Prodejny regionálních produktů 2013“.
Jedná se o zcela nový grantový program, kterým chce kraj podpořit producenty regionálních výrobků prostřednictvím podnikatelů, kteří ve svých prodejnách v Kraji Vysočina
tyto produkty nabízejí a zajišťují jim odbyt a nepřímo i propagaci. Podpora je určena na stavební úpravy prodejen, nebo na nákup nového zařízení a vybavení prodejny. Podnikatelské
subjekty mohou získat od 30 do 150 tisíc korun na jeden projekt za podmínky minimálně
50% podílu na nákladech. V programu je alokováno celkem 1,5 milionu korun.
Velmi mě mrzí, že venkov je stále více ústředními státními orgány zanedbáván. Křiklavým příkladem je rušení poboček České pošty se zdůvodněním nerentability a nutných
úspor. Jde ale vždy jen o peníze? Je ten stát tak chudý, že musí šetřit zase na těch, co
se nemohou bránit? A problémy především seniorů s omezováním podmínek jejich života
na venkově nikoho nezajímají? I proto jsem jednal se Sdružením místních samospráv ČR
i s ředitelem České pošty. A jsem připraven pomoci i při dalších jednáních.
Otázky postavení měst a obcí byly diskutovány i na Republikovém shromáždění Sdružení místních samospráv, které se uskutečnilo v dubnu v Havlíčkově Brodě. Zástupci samospráv logicky kladli důraz na administraci příštího programovacího období a možnosti měst
a obcí v čerpání evropských dotací. Zcela souhlasím i s jejich heslem „Náš stát nezbohatne,
pokud jeho obce zchudnou“.
Na závěr se ještě vrátím k problematice možností českých produktů. Nedá mi, abych
neopakoval poněkolikáté, že pomoci naší produkci čehokoliv můžeme všichni. Třeba nepodléháním barevným bombastickým reklamám, ale preferováním regionálních a českých
produktů. Zkusme začít každý u sebe.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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Víte, že...
Je stále více věcí, o kterých bychom měli více vědět. Co nám říkají jména Jan Břečka a akademický architekt Ing. Bohuslav Fuchs? Mnozí, zvláště ti starší, si jistě pamatují
na pana Jana Břečku, nar. 16.8.1898, zemřel 10.11.1968, obchodníka s textilem a konfekcí,
který měl obchod a dům v Jemnici, Husova ul. č.41 (dnešní prodejna papíru). Byl velkým
patriotem Jemnice, činovníkem Sokola, ale hlavně výborným organizátorem. Člověkem,
který měl rozhled. Vedle vedení svého obchodu měl také velký zájem o rozvoj Jemnice. Asi
od roku 1938 byl přítelem akademického architekta Ing. Bohuslava Fuchse z Brna, který
u něj často, zvláště pak v letech druhé světové války, pobýval.
Zde se zrodily plány, které měly pomoci rozvoji Jemnice. Některé se po roce 1945 podařilo realizovat. Byl to hlavně dům mládeže, dnešní dětský domov. Dále výstavba základní
školy pro chlapce a dívky, která nikdy svému účelu nesloužila. Měla mnoho majitelů, až je
zde nyní závod Motorpal Jemnice. Dům pro učitele (tzv. učitelák) č.p. 746 byl dokončen,
avšak dnes jsou zde soukromé byty. Pro pana Jana Břečku byla postavena chata a včelín
na Tálkách, kde tato budova stojí dodnes. Také byly provedeny přístavby sokolovny v Jemnici, která zcela změnila svůj původní vzhled. Všechny tyto stavby mají jedno společné.
Obložení, sloupy a podobně jsou z kamene z lomu u Černého mostu. Dnes je lom zavřen.
Co se nepodařilo realizovat, je, vedle jiného, i tuberkuolózní léčebna, která měla stát
u Městského lesa směrem k jihu s výhledem na město.
Akademický architekt Ing. Bohuslav Fuchs z Brna se narodil 24.3.1895 ve Všechovicích a zemřel 18.9.1972 v Brně. Projektoval více jak 150 různých staveb, včetně rodinných
vil. Ve své době patřil mezi významné a uznávané architekty. Ti z Vás, kteří máte zájem
o jeho život a práci, si mohou na internetu najít řadu informací o tomto člověku. Jeho působení pro Jemnici tam asi nenajdete. Je však zmiňován v knize „Dějiny Jemnice“ v kapitole
„Architektura 20. století ve městě“ od Jany Staré, kde je možné se dozvědět více podrobností.
A tak až opět půjdete Jemnicí, podívejte se na uvedené stavby, které pro využití kamene
od Černého mostu nemůžete přehlédnout. Vzpomeňte na Jana Břečku a architekta Bohuslava Fuchse, kteří již nejsou mezi námi, ale kus jejich já v Jemnici zůstal, a to je dobře.

STŘED informuje

Vladimír Hrbek

Peníze z Kraje Vysočina uvedly znovu Linku důvěry STŘED
do provozu
Občané v Kraji Vysočina, a nejen ti, mají opět možnost obrátit se
se svými problémy a těžkostmi na odborníky Linky důvěry STŘED.
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1. dubna od 9 hodin ráno jsou pracovníci Linky důvěry STŘED připraveni pomáhat lidem
v krizi. „Skutečně se nejedná o aprílový kousek, velice vděčíme podpoře a vstřícnosti Kraje
Vysočina, který se rozhodl sociální služby v našem kraji podpořit,“ informovala vedoucí
linky Tereza Nekulová. „Činnost obnovujeme ve všech oblastech pomoci, a to telefonické,
chatové i emailové. Z ekonomických důvodů jsme ovšem byli nuceni upravit provozní hodiny. Provozní doba linky je nyní každý den od 9 do 21 hodin,“ prohlásila Nekulová.
Linka důvěry STŘED zahájila svůj provoz v květnu 2007. Pomoc poskytovala všem
lidem, především z Kraje Vysočina, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nemohli
či neuměli zvládnout vlastními silami. Každý den pracovníci linky naslouchali příběhům
volajících a provázeli je jejich nelehkým životním obdobím. Pokud jste na svém telefonu
vytočili čísla 775 22 33 11 nebo 568 44 33 11, ozvalo se Vám na druhé straně drátu: „Linka
důvěry STŘED, dobrý den.“ Ovšem v březnu tohoto roku jste mohli slyšet pouze hlasovou
zprávu informující o ukončení činnosti linky důvěry. Ta byla ukončena na základě nulové
podpory od Ministerstva práce a sociálních věcí a rozběhnout se mohla až po intervenci
vedení Kraje Vysočina.
„Jsme rádi, že Kraj Vysočina považuje služby Linky důvěry STŘED za smysluplné
a rozhodl se nás finančně podpořit,“ říká Nekulová. „Linka se za svou existenci dostala
do podvědomí občanů a získala své místo mezi sociálními službami na Vysočině. Meziroční
více jak 50% nárůst kontaktů hovoří za vše. Jsme rádi, že se lidé budou moci opět na naše
telefonní čísla dovolat.“
Tereza Nekulová, DiS., vedoucí programu Linka důvěry STŘED
STŘED hledá dobrovolníky
Dveře dokořán mají zájemci o dobrovolnickou práci v občanském sdružení STŘED.
„Dobrovolníkem se může stát každý, stačí jen chtít a mít chuť pomáhat druhým. Dobrovolnictví přináší nové zkušenosti, zážitky a osobní růst. Není totiž obětí, ale projevem
občanské zralosti,“ uvedla Hana Dvořáčková, koordinátorka Dobrovolnického centra, které
funguje pod hlavičkou STŘEDu již desátým rokem.
Dobrovolníci bez nároku na finanční odměnu věnují svůj volný čas, energii, vědomosti
a dovednosti ve prospěch potřebných, ať už seniorů, osob se zdravotním postižením, dětí
a mládeže. „Snažím se, aby u nás měli dobrovolníci stabilní zázemí a jsem ráda, že se
v dnešní době lidé navrací k pomoci druhým a přestávají být lhostejní,“ ocenila Dvořáčková.
O smysluplnosti dobrovolnické práce ví své pětatřicetiletá Zdeňka. „V současné době
jsem nezaměstnaná. Když jsem se dozvěděla, že v našem městě funguje Dobrovolnické
centrum, srdce mi zajásalo. Tak jsem potřebovala vyplnit prázdné místo ve svém životě
a být někomu prospěšná, být opět v něčí společnosti! Přes den jsem měla spoustu volného
času, děti bývají ve škole a manžel v práci. Dnes je ze mě aktivní dobrovolník,“ zrekapitulovala Zdeňka. Každý týden dochází na jedno dopoledne do domova pro seniory. Čas
tam tráví s klientkou, která již nemá nikoho, kdo by ji navštěvoval. „Paní je komunikativní
a postupem času jsme se hodně sblížily. Občas jdeme na procházku, jindy si čteme, luštíme
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křížovky, nebo si jen tak povídáme. Od té doby se můj život změnil. Poznala jsem, co je
důležité a přehodnotila jsem své životní hodnoty. Do domova chodím ráda, mám ráda atmosféru, která zde panuje. Dobrovolnictví mi dává pocit naplnění a stalo se součástí mého
života,“ uzavřela Zdeňka.
Zájemci o práci dobrovolníka najdou více informací na www.stred.info nebo mohou
napsat na adresu dvorackova@stred.info.
Mgr. Hana Dvořáčková, Koordinátorka Dobrovolnického centra

Klement Gottwald není v Jemnici čestným občanem
Zajímavým rozuzlením dopadl impuls jemnického občana, který upozornil na zasedání
Zastupitelstva města Jemnice na čestné občanství bývalého totalitního prezidenta Klementa
Gottwalda.
A skutečně, nejen kniha Dějiny Jemnice, ale i archivy hovoří o tom, že se čestné občanství této osobě dne 18. listopadu 1948 na plenárním zasedání MNV v Jemnici schválilo.
S laskavou pomocí pana Mgr. Petra Jičínského (archiváře Moravského zemského muzea)
se podařilo příslušný zápis z tehdejšího jednání dohledat.
Pro zajímavost si dovolím citovat konkrétní bod 2:
„Předseda MNV nastínil v obsáhlém projevu život a dílo
presidenta republiky Klementa Gottwalda, zdůraznil zásady,
jimiž bylo vedeno celé jeho snažení a veškerá jeho činnost,
zhodnotil jeho práci pro národ, stát a socialismus a ocenil jeho
zásluhy o všechen pracující lid Československé republiky.
V závěru svého projevu předložil předseda MNV plénu MNV
návrh, aby president Československé republiky Klement Gottwald byl u příležitosti svých 52. narozenin jmenován čestným občanem města Jemnice. Návrh byl přijat s potleskem
plena MNV i posluchačů. Po utišení potlesku bylo éhlasováno
zdvižením ruky. Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové
MNV i náhradníci členy MNV zastupující.“
Tolik hovoří prameny. V důsledku mediálních masáží o odjímání čestných občanství
komunistickým prominentům v řadě našich měst jsme se i v Jemnici rozhodli postupovat
podobným způsobem.
Nakonec se však ukázalo (po konzultaci s právním zástupcem), že s ohledem na zákon o obcích a občanský zákoník zaniklo čestné občanství a práva z něj vyplývající úmrtím jedince. Z tohoto důvodu již Klement Gottwald není v Jemnici čestným občanem od
14.3.1953, tedy ode dne, kdy tehdejšímu prezidentu republiky praskla výduť srdeční aorty.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Občanská poradna Moravské Budějovice
Občanská poradna Moravské Budějovice (kontaktní místo OP Třebíč) oznamuje občanům změnu poradenských hodin od 1. 3. 2013:
pondělí

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

středa

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

OP Moravské Budějovice sídlí v prostorách podnikatelského inkubátoru (nám. Míru
26), Moravské Budějovice. Občané mohou poradnu kontaktovat osobně, telefonicky, emailem nebo dopisem. Vzhledem k velkému počtu zájemců o službu doporučujeme předem
se telefonicky objednat.
V současnosti OP Třebíč a OP Moravské Budějovice realizují v rámci partnerství s Asociací občanských poraden projekt s názvem „Program finanční gramotnosti a prevence
předlužení“ podpořený z ESF OPLZZ. Cílem projektu je aktivní a účinná pomoc v případě
předlužení jednotlivců. Dále pak prevence a zprostředkování informací ve finanční problematice formou bezplatných vzdělávacích seminářů, bezplatného ambulantního a terénního
občanského poradenství pro seniory, osoby zdravotně postižené a osoby duševně nemocné.
Cílem nadstandardní služby bezplatného terénního poradenství pro výše uvedenou cílovou skupinu je poskytnout dostatečné informace z oblasti dluhové problematiky přímo
v domácím prostředí klientů.
Zájemcům o terénní poradenství doporučujeme Občanskou poradnu Třebíč nebo Občanskou poradnu Moravské Budějovice telefonicky kontaktovat, sdělit základní informace
o své situaci a dohodnout si s poradcem termín návštěvy u sebe v bytě.
V předem dohodnutém termínu navštíví klienta zdarma v místě bydliště dva poradci
a budou se věnovat řešení jeho situace. Z důvodu oboustranné bezpečnosti se poradci musí
prokázat průkazy s fotografií a jejich totožnost je možné ověřit na telefonním čísle uvedeném na průkazu.Občanská poradna Třebíč zahájila svoji činnost v roce 1999 a do sítě občanských poraden v České republice se zařadila v roce 2003. Do této sítě patří i Občanská
poradna Moravské Budějovice, která svoji činnost zahájila dne 28. 6. 2011.
Hlavním posláním poradny je poradenství i praktická pomoc občanům v tíživé životní
situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí
svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb a neschopností účinně vyjádřit své
potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Služby poradny jsou BEZPLATNÉ, diskrétní, nestranné a nezávislé.
Poradna poskytuje své služby především v oblastech:
•
•
•
•

Dluhová problematika (zadlužování obyvatel, práva a povinnosti dlužníků i věřitelů)
Poradenství obětem trestných činů a domácího násilí
Ochrana spotřebitele včetně ekospotřebitelství
Pracovněprávní problematika
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•
•
•
•
•

Bydlení
Sousedské, mezilidské, partnerské a rodinné vztahy
Rozvody, vypořádání práv a povinností k nezletilým dětem, majetkoprávní vypořádání
Sociální dávky a sociální služby
Občanské soudní řízení, trestně právní řízení atd.

Kromě základních informací Vám poradna poskytne rady, jak situaci aktivně řešit. Dále
poskytuje psychickou podporu a vede občany k zodpovědnému přístupu k situaci. Poradna
pomáhá také se sepisováním např. odvolání, návrhů na rozvod, žádostí o splátkové kalendáře a dává k dispozici vzory těchto návrhů, smluv či žalob.
Další aktivity, kterých v občanské poradně můžete zdarma využít:
Kariérové poradenství – pomáhá orientovat se na trhu práce, naučí prezentovat sebe
sama, pomáhá vytvořit si osobní portfolio (strukturovaný životopis, motivační dopis, doklady o vzdělání a praxi...), připravit se na přijímací pohovor či výběrové řízení, osvojit si
další komunikační dovednosti, které pomohou k uplatnění na trhu práce.
Tento typ poradenství nabízíme pro zájemce individuálně (dvouhodinové poradenství),
nebo skupinové (max. počet účastníků je 6) v dvoudenním bloku po čtyřech hodinách.
Terénní občanské poradenství - nadstandardní služba pro osoby s omezenou pohyblivostí (senioři, zdravotně postižení) a osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Cílem
služby je poskytnout poradenství těmto znevýhodněným osobám v domácím prostředí.
Bližší informace o neziskové organizaci a jejích aktivitách naleznete na webových
stránkách: www.optrebic.ic.cz.

Policisté varují před podvodníky
Pachatelé se zaměřili na seniory
Policisté na Vysočině šetří od poloviny března sedm případů, kdy se pachatelé pokusili
od seniorů vylákat peníze. V pěti případech byli úspěšní. Podařilo se jim poškozené okrást
o více jak 190.000 korun.
Ve všech případech zvolil pachatel stejný způsob – zavolal poškozeným na pevnou telefonní linku a vydával se za jejich vnuka. Při rozhovoru nenápadně zjistil jméno vnuka
poškozených a poté pod jeho jménem poprosil seniory, že potřebuje půjčit větší finanční
částku, většinou na zakoupení nového automobilu. Když poškození souhlasili, řekl, že si
pro peníze pošle svoji kamarádku. Senioři poté předali finanční hotovost jim zcela neznámé
ženě, která se představila jako přítelkyně jejich vnuka.
Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo
k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní. Senioři by
neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žád10 / Jemnické listy / květen 2013

ném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu
by za sebou měli uzamknout dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy ještě před předáním hotovosti, zpětně
osobně ověřit. Je také vhodné trvat na předání peněz přímo příbuznému, který o půjčku
požádal. Vydání peněz neznámému člověku s sebou vždy nese velké riziko.
Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou dobře připravení. Dokážou rychle reagovat
i na nečekané situace, nevypadají většinou na první pohled vůbec podezřele, mají příjemné
vystupování, jsou velmi komunikativní a působí dobrým dojmem.
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence,
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

Služby LSPP stomatologické
1. 5. st MUDr. Götzová Blanka

Komenského nám. 30, Jaroměřice

4. 5. so MUDr. Lhotská 		

ESTHES zubní centrum,

Hofírková Kateřina		

568 440 306

Sokolská 3, Třebíč			

568 840 820

5. 5. ne MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

8. 5. st MUDr. Horáková Lenka

P. Křičky 688, Náměšť n. Oslavou

568 624 290

11. 5. so MUDr. Horká Eva		

Mohelno 296			

568 642 189

12. 5. ne MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť nad Oslavou

568 620 248

18. 5. so MUDr. Janoštíková H.

Litohoř 101			

568 420 838

19. 5. ne MUDr. Kovářová Dana

Budějovická 625, Jemnice		

568 450 361

25. 5. so MUDr. Križan Josef		

Martinské nám. 3, Třebíč		

568 844 206

26. 5. ne MUDr. Križan Ondřej

DentSmile s.r.o., Martinské n. 3, Třebíč 568 841 188

MUDr. Karla Chvojková

Zprávy z Gymnázia Dačice
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na osmileté gymnázium
Gymnázium Dačice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na osmileté
gymnázium. Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků přímo k rukám ředitele gymnázia,
a to v období od 6. května do 31. května 2013. Pro zájemce o bližší informace o možnostech
a výhodách studia na osmiletém gymnáziu z řad žáků 5. tříd a jejich rodiče jsme připravili
informační odpoledne na středu 15. 5. 2013 od 14 do 17 hod. Získáte všechny potřebné
informace a seznámíte se s moderní výukou s využitím tabletů. Pokud Vám nevyhovuje
výše uvedený termín, jsme Vám plně k dispozici kdykoli, po telefonické domluvě - tel.:
384 420 432, mobil: 775 675 726 (Mgr. Milan Točík).
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Další úspěchy v předmětových olympiádách
Zeměpis - Naši studenti ovládli okresní kolo zeměpisné olympiády v J. Hradci
Izabela Starková z primy, Štěpán Burda z tercie a Honza Veselý ze 2. ročníku byli
v okrese nejlepšími a zajistili si postup do krajského kola. Thi Kim Khanh Nguyen (Alex)
ze sekundy obsadila pěkné 3. místo. V krajském kole obsadil Štěpán vynikající 2. místo,
jeho postup do celostátního kola závisí na výsledcích v ostatních krajích. Honza skončil
na 8. místě a Izabela se bohužel krajského nemohla zúčastnit, protože v době jeho konání
byla na soustředění v USA.
Český jazyk: Jaromír Vacek z kvarty, po úspěchu v okresním kole, obsadil v krajském
kole 4. místo a postupuje do kola celostátního, přejeme hodně štěstí.
Biologie: David Kopr ze septimy obsadil v konkurenci 36 účastníků krajského kola
krásné 9. místo a stal se úspěšným řešitelem. Jeho úspěch je o to cennější, že soutěžil v kategorii společně s maturanty. Cong Thanh Nguyen (Tomáš) ze sexty obsadil v krajském
kole 17. místo z 35 účastníků.
Sportovní soutěže
Futsalisté opět zvítězili: Dne 21. 3. 2013 proběhl na SŠTO v Dačicích 7. ročník futsalového turnaje žáků středních škol „O putovní pohár ředitele školy“. Naši chlapci v konkurenci 9 družstev jasně tento turnaj vyhráli. Navázali tím na vítězství z předchozích dvou
ročníků.
Krajské kolo Poháru Josefa Masopusta: Fotbalové družstvo obsadilo, při historicky
první účasti naší školy v krajském finále tohoto turnaje středních škol a učilišť, 5. – 6. místo
jako nejlepší jihočeské gymnázium. Turnaj to byl velice vyrovnaný a chlapci mohli pomýšlet i na lepší umístění, bohužel zranění klíčového hráče P. Mašáta a výkony rozhodčích
byly proti.
Jarní volejbalový turnaj v Telči: Na turnaj vyrazila dvě družstva dívek z naší školy.
V konečném pořadí skončila na 5. a 6. místě z 9 účastníků turnaje.
Studenti čtou a píší noviny
Redakce MF DNES zahájila další pokračování projektu Studenti čtou a píší noviny,
do něhož se opět zapojili žáci 1. ročníku a sexty našeho gymnázia. Projekt začal 8. dubna
tématem Energetika a budoucnost Země, které v sobě zahrnuje také problematiku mimozemských civilizací, dobrovolnictví či sportovního marketingu.
Hned první den se na stránkách jihočeské přílohy objevil článek Dana Točíka, studenta
sexty, věnovaný současnému financování sportu. Akce pokračuje až do 17. května.
Další informace ze života školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
Mgr. Milan Točík
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Soutěže v technických oborech
Minulý měsíc jsme vás informovali o úspěchu dvou mechaniků seřizovačů ze Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích - Václava
Krajíčka a Patrika Vobůrky v krajské soutěži v Programování a obsluze CNC
strojů, která se konala ve Žďáru nad Sázavou. Hoši obsadili první místo a Václav Krajíček též první místo mezi jednotlivci. Byl tedy reprezentantem kraje v celostátní soutěži
odborných dovedností Kovo Junior 2013, která se konala ve Střední škole strojírenské
a elektrotechnické v Brně. Tato soutěž byla realizována v rámci soutěže České ručičky,
jejímž vyhlašovatelem byl Jihomoravský kraj. Celkem se zúčastnilo 16 škol z celé České
republiky. Václav Krajíček obsadil krásné 2. místo za domácím účastníkem a za své snažení dostal od svazu Kovo finanční odměnu 2 000 Kč a od firmy Siemens věcný dar – tablet.
Poděkování patří nejen Vaškovi, ale také jeho učiteli Karlu Dočkalovi, který ho na soutěž připravoval a na soutěži v Brně ho tři dny podporoval.
Stojí za zmínku, že při slavnostním vyhlašování výsledků v sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kterého se zúčastnila řada významných hostů, partnerů a odborníků, zněla
slova přání a naděje mít ještě více takto připravených studentů.
Že naše škola připravuje dobře všechny žáky a studenty technických oborů, o tom se
můžete přesvědčovat při různých příležitostech. V rámci plnění klíčových aktivit projektu OPVK – Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů na SŠŘS   Moravské Budějovice – č. programu CZ.1.07/1.136/01.0004 měla odborná veřejnost možnost
zhlédnout výsledky práce našich učitelů odborného výcviku 21. března, kdy se v učebnách
na ulici Chelčického konala první virtuální soutěž ve svařování v České republice – VirtualWelding 2013.
Přípravu a organizaci soutěže měli na starosti učitelé odborného výcviku, kterým patří
poděkování za bezproblémový průběh soutěže, což nejvíce ocenil doprovod soutěžících.
Soutěže se zúčastnilo 16 žáků z 8 škol z Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Soutěžící předvedli své dovednosti jak v teoretické testové části, tak v praktickém svařování
na virtuálním trenažéru. Žáci naší školy se soutěže z pochopitelných důvodů nezúčastnili,
dali tak šanci obsadit první tři místa žákům ze středních škol ze Žďáru nad Sázavou, Velkého Meziříčí a Humpolce.
Další soutěží, které se reprezentanti Střední školy řemesel a služeb zúčastnili, byla soutěž Řemeslo Vysočiny. Letošní 11. ročník se konal v areálu SPŠ Třebíč dne 20. 3. 2013
za přítomnosti dvoučlenných družstev ze sedmi škol.
Soutěž pro obor elektrikář-silnoproud se skládala ze dvou částí – v první měli žáci nakreslit a zapojit stykačovou kombinaci – rezervace ovládaná ze dvou míst, druhá část spočívala ve vyplnění odborného testu. Za naši školu soutěžil Pavel Kaláb, který obsadil 3.
místo, a Tomáš Pekárek /5. místo/ (na fotografii na straně 14). Jako družstvo skončili
hoši na pěkném druhém stupni – nasbírali totiž o něco méně bodů než domácí vítězný tým.
Na soutěž je připravoval a do Třebíče doprovázel učitel odborného výcviku Ladislav Vlk.
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Na třetí soutěž vyjeli automechanici pod vedením učitele odborného výcviku Jana Svobody do Velkého Meziříčí, kde se konal již 18. ročník soutěže Automechanik Junior 2013.
Mezi žáky ze sedmi škol si dobře vedl David Malý, který obsadil 10. místo.
Takovéto výsledky nás těší, protože dokazují, že řemesla mají v Moravských Budějovicích dobrou základnu a že žáci naší školy se budou umět prosadit.
Yvona Švaříčková a Karel Janoušek,
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Hodina H a ŠIGM
aneb co nového na Gymnáziu Moravské Budějovice
Slovní spojení Hodina H pravděpodobně připomene střední a starší generaci jednu část
refrénu v písni populární zpěvačky Marie Rottrové; jenže plynutím času a s nejrůznějšími
změnami ve společnosti se mění nejenom popové hvězdy, ale také zažité obsahy slov či
slovních spojení. V takovémto významu je Hodina H zajímavou organizací, jejímž posláním je získávat a poskytovat informace dětem, mládeži i dospělým, podporovat vzdělávání,
poznávání a osobnostní rozvoj a dobrovolnictví v rámci Evropské unie. Každý rok tak mladí lidé z různých zemí Evropské unie pomáhají v domovech mládeže i při práci se seniory
a také se věnují práci s mládeží a přitom zprostředkovávají informace o životě ve svých
zemích.
V kraji Vysočina je kontaktním místem Hodiny H město Pelhřimov, kde je přímo její
centrum a kde mohou zájemci získat inspiraci a zdarma informace v následujících oblastech: Vzdělávání, Práce, Volný čas, Cestování, Zdraví, Sociálně patologické jevy, Ekologie,
Sociální skupiny a hnutí, Občan a stát, Mezinárodní a národní organizace, Mládež v EU.
Další oblastí, kterou mohou díky Hodině H zájemci využít, je zprostředkování vystavení
karet ISIC, ITIC, ISIC SCHOLAR a cestovního pojištění ke kartám.
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Důležité je však zmínit, že od měsíce března již nemusí zájemci z našeho okolí jezdit
až do Pelhřimova, ale mohou se také obracet na nově otevřený klub ŠICM při Gymnáziu
Moravské Budějovice. Slavnostního otevření klubu, v pondělí 11. 3. 2013, se zúčastnili dobrovolníci ze Španělska, Německa, organizátorka z pelhřimovské centrály paní Eva
Havlíčková a studenti, vedení a pedagogové naší školy. Kontaktní osobou, která všem
vstřícně a obětavě pomůže, je studentka 4. C Michaela Langová. (Míša už několik let pomáhá cizincům, kteří přijíždějí do pelhřimovského centra, aby v České republice vykonávali
dobrovolnickou službu, a sama se již také účastnila seminářů v zahraničí. Je především její
zásluhou, že centrum na naší škole vzniklo, a patří jí za to velký dík.)
Navštívit toto centrum v naší škole můžete každý den během dopoledne a navíc se zde
v pondělí od 12.30 do 12.55 můžete setkat s Florianem, dobrovolníkem z Německa. Více
informací můžete najít na www. hodinah.cz.
Věřím, že se díky této aktivitě podaří zprostředkovat pro zájemce z naší školy zajímavé
aktivity, které přispějí ke kvalitnímu využívání volného času, rozvíjení mezinárodní spolupráce, podpoře dobrovolnictví a výchově k občanství.
PhDr. Alena Zina Janáčková

„Byl pozdní večer - první máj“

pásmo veršů českých básníků, hudby i tance
v podání studentů moravskobudějovického gymnázia
se koná 2. 5. 2013 v 17.30 hod.
v sále Budivoj Městského kulturního střediska
pořádají Gymnázium Moravské Budějovice
a Městské kulturní středisko
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Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici
a Jemnické Divertimento ve Florencii
Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici a Jemnické Divertimento spolupracuje již třetím rokem s Institutem pro křesťanskou kulturu ve Znojmě, zastoupeným paní
Ing. Evou Balíkovou. Tento institut, který působí pod patronací Řádu servitů, pořádá různé
kulturní akce, koncerty, poutě, výstavy a bohoslužby. Díky tomu se uskutečnily v minulých
letech koncerty duchovní hudby v Rakousku (Maria Loretto, Lilienfeld, Mariazell) a Maďarsku (Šoproň). Můžeme tak při nich reprezentovat město Jemnici.
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Ve dnech 21. - 26. 3. 2013 byl uspořádán poutní zájezd do metropole italského Toskánska, Florencie. Její založení je spojeno s oslavou svátku Zvěstování Páně, který připadá na 25. březen. Hlavním bodem zájezdu, kromě prohlídky města, památek a galerie,
byl koncert duchovní hudby v předvečer tohoto svátku, 24. března, uspořádaný zmíněným
institutem v tamní bazilice SantissimaAnnunziata (česky bazilika Nejsvětějšího Zvěstování), kde Řád servitů působí.
Spolu s chrámovým sborem a Jemnickým Divertimentem se na tomto koncertě podílely
také žákyně varhanního oddělení ZUŠ Moravské Budějovice - Kateřina Novotná, Jana Kovářová, Terezie Beránková, Radka Klinerová a Markéta Doležalová.
Pro všechny zúčastněné to byl jistě nezapomenutelný zážitek, na který budeme dlouho
a rádi vzpomínat. Zároveň je to impuls do další práce, tedy dalšího koncertu, který se uskuteční v květnu v Rakousku.
Josef Hofbauer, sbormistr

Milí čtenáři,

Informace z městské knihovny

naše knihovna se již popáté zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem, která proběhla 5. dubna 2013. Večer jsme všichni společně zahájili povídáním o pohádkáři Hansi
Christianu Andersenovi a české ilustrátorce Heleně Zmatlíkové (vzpomínali jsme 90. výročí narození) a četli si z knížek s jejími ilustracemi. Když už nás čtení nebavilo, protáhli jsme
se u turnaje v kuželkách a pustili se do luštění křížovky s tajenkou - ta nám napověděla, kam
vyrazit na noční vycházku. Letošním překvapením pro naše spáče byla návštěva hasičárny
s prohlídkou hasičské techniky a dalšího vybavení hasičské stanice. Děkujeme touto cestou
všem přítomným hasičům a především Milanu Šerkovi za zajímavou prohlídku. Po návratu
do knihovny a splnění úkolů, které na nás cestou čekaly, jsme našli důležitou tajnou zprávu
– ta nám poradila, kudy se vydat a najít ztracený hrnec plný čertovských zlaťáků. Na závěr
večera jsme si vyrobili maskota hasičů – dráčka Záchranáčka a uloženi ve spacácích jsme
četli a četli do úplného usnutí. (Fotografie z akce najdete na www.mesto-jemnice.cz odkaz
městská knihovna).
Všechny, kteří se rádi setkávají se zajímavými lidmi, zveme do knihovny na besedu se
spisovatelkou, publicistkou a scenáristkou Terezou Boučkovou, která se uskuteční v pondělí 27. května 2013 v 17:00 hodin. Tereza Boučková, dcera spisovatele Pavla Kohouta, je
matkou tří synů - dvou adoptovaných a jednoho vlastního. V nejznámější knize Rok kohouta otevřeně popisuje problémy, které měla se svými dvěma adoptivními syny romského
původu, stejně tak ze svých osobních zkušeností vycházela i při psaní scénáře k celovečernímu filmu Smradi (premiéra 2002).
Z nových knih
Byrne Lorna – Andělské poselství naděje: ve svém nejnovějším díle se autorka obrací
přímo ke čtenářům s doporučeními, jak mohou oslovit anděly s prosbou o pomoc. Zdůrazňuje velkou sílu nejen modlitby a lásky, ale především naděje.
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Pikora Vladimír, Šichtařová Markéta – Nahá pravda aneb Co nám neřekli o našich
penězích a budoucnosti: autoři kacířsky tvrdí, že jsme se stali obětí fikce. Zadlužení světa
a neustálá honba za růstem jsou časovanou bombou, která hrozí již brzy vybuchnout. Podrobují zdrcující kritice naše politiky, kteří z nás sami záměrně dělají poslušné ovce.
Vošický Zdeněk – Toulky nad Třebíčskem: obsáhlá fotografická publikace s leteckými
snímky měst a vesnic Třebíčska. Ke každé obci jsou uvedeny stručné informace a znak
obce.
Jo Nesbo: Netopýr: první román ze série případů Harryho Holea, ve kterém nekonvenční kriminalista odjíždí do Sydney sekundovat místní policii při vyšetřování. Kniha získala
řadu ocenění a odstartovala dráhu Joa Nesboho k dnešní pozici hvězdy světové krimi.
Goffa Martin – Muž s unavenýma očima: napínavý příběh s kriminální zápletkou se
odehrává v rozmezí několika dnů v kulisách sychravé podzimní Prahy. Právě zde se protnou
osudy čtyř osob: bývalého policisty Mikuláše, jeho kolegy Valiho, pohřešovaného majitele
loterijní firmy a neznámého muže v kapuci, jehož role je pro životy ostatních klíčová.
Gabaldon Diana – Bubny podzimu: tento díl navazuje na předchozí příběhy Jamieho
Frasera a jeho ženy Blaire, kteří se se skupinkou přátel po předchozích útrapách dobrodružné plavby, jenž skončila ztroskotáním, ocitají v Americe. Historická sága z 18. století.
„Otevírací“ sobota v květnu 2013: 4. 5. 2013 od 830 do 1030
Pracovnice knihovny

Božítělové průvody
Edikt milánský je málo známý dokument z roku 313. Jednalo se v něm o ujednání mezi
římskými císaři Konstantinem I., císařem Západu, a Luciniem, císařem Východu, které
zajišťovalo, že jak křesťané, tak i ostatní obyvatelé Římské říše si mohou zvolit jakékoli náboženské vyznání. Tímto výnosem došlo k ukončení života prvotní církve v ilegalitě a vyjití křesťanů z katakomb. Konec útlaku a pronásledování věřících pak vedl i k veřejnému
vyznávání víry. Jednou formou takového svědectví se staly průvody s Nejsvětější svátostí
Oltářní.
V Jemnici se takový průvod konal každoročně po Slavnosti Nejsvětější Trojice před
svátkem sv. Víta. Procesí z farního kostela sv. Stanislava šlo za doprovodu hudby z náměstí do kostelíka sv.Víta.
Proč a kdy byla tato tradice přerušena?
Hlavní příčinou postupného ukončení různých procesí byl nástup totalitní éry. Během
„padesátých let“ ateistická ideologie postupně likvidovala všechny formy veřejné manifestace víry. Farář - s časově limitovaným státním souhlasem k výkonu duchovenské činnosti
- směl „Uspokojovat náboženské potřeby věřících v jen k tomu určených kultových objektech“ - tj. v kostelech a kaplích. Prezentovat víru průvodem od farního kostela sv. Stanislava s doprovodem kapely a zpěvu lidu cestou ke kostelíčku sv. Víta bylo v nastoleném
procesu ateizace nežádoucí.
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/Ještě v „sedmdesátých letech“, v čase tzv. Normalizace, byl kárán okresním tajemníkem z Jindřichova Hradce slavonický farář P. Oldřich Med, že věřící, kteří putovali
na Montseratt cestou od vlaku z Mutišova, zpívali náboženské písně, dále, že u oltáře bylo
více ministrantů, než kněz potřebuje a kázání nebylo mariánské, ale o křtu dětí. Následovalo
pak jeho přeložení s varováním o možné ztrátě tzv. státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti./
Protiváhou církevních slavností se pak postupně stala propagace různých forem veřejných shromáždění počínaje májovými průvody a konče mírovými slavnostmi všeho druhu.
Historická slavnost Barchan se stala v Jemnici trpěnou jenom proto, že neměla žádný duchovní podtext. Stejně jako Haškova Lipnice, Strážnické slavnosti nebo Znojemské vinobraní. Chléb a hry strana dopřávala sobě i podhradí.
Obnovit tradici Eucharistických průvodů Božího Těla a nebo jiná procesí např. do polí
nebo horských pastvin apod. se nedá bez předchozího prohloubení víry a následné spontánní touhy ji vyznat. Dobrovolně-povinné manifestace s existenčními pochody, v nichž
musel být každý viděn a s ostatními držet krok, naštěstí skončily sametovou revolucí. Nyní
máme novou příležitost ke znovuobnově násilně umlčeného kulturního poselství víry a víc
jak tisícileté křesťanské historie našeho národa. Právě letos slavíme 1150 let od příchodu
dvou misionářů na území Velké Moravy a rozšíření jejich působení a slovanské bohoslužby
i na území Čech. Je třeba získat opět duchovní rozměr našeho soukromého i veřejného života - života, který je obohacován zkušeností víry. Křesťanská vize Božího království v nás
a mezi námi sice zní trochu pohádkově, ale pohádka to není. Nakonec i pohádkové bytosti
našeho dětství - na rozdíl od šamanů a kouzelníků - vypovídaly vždy o naději v lepší svět.
Právě v tomto duchu si posteskl současný hudební skladatel a primáš hudebního souboru
Hradišťan Jiří Pavlica: „Kdyby lidé věřili aspoň na to zlaté prase, kdyby lidé nežili ve lži
dnes a zítra zase…“.
Dokud se člověk neosvobodí od pouze jednostranného materialistického pojetí světa,
budou absenci duchovní krásy a vakuum spirituelní ušlechtilosti vyplňovat věštci a čarodějky, alkohol a drogy, směšní čerti a bezradné masky - kdysi primitivní a následně
inovované projevy pohanské nevázanosti. Ano, děti se vyblbnou, velcí pobaví, ale není to
pro člověka žijícího v první desítce třetího tisíciletí trochu málo nebo dokonce bezděčný
krok nazpět?
Slovesné umění má vzdělávat člověka a rozvíjet jeho smysl pro krásu a ušlechtilost.
Právě toto je duchovním poselstvím Roku víru, kdy příchod misionářů sv. Cyrila a Metoděje položil základ naší písemné gramotnosti. Bible psaná naší řečí se tak stala symbolickou
deklarací naší volby pro nadčasové pravdy a učebnicí života. Kéž krize autorit, která se
cíleně vyvolává a živí různými skandály jednotlivců, neoslabí naši tisíciletou zkušenost
světců a světic, kterým víra dala sílu k obdivuhodnému svědectví. Kéž jsou představitelé Českého nebe, dle názvu vtipného filmu, společně s našimi národními patrony světlem
a nadějí v každé době.
Mons. Josef Brychta,
jemnický farář
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Chvála optimismu
Znáte pohádku o dědovi, který, když se na něj poprvé usmálo štěstí v podobě hroudy
zlata, měnil, měnil, až vyměnil a zůstala mu jen ta radost? Starý pán byl vlastně optimista.
Optimismus je vynikající vlastnost. Závidím všem, kteří jsou optimističtější než já. Nevyléčitelní optimisté dokážou nakazit druhé. A nevzdávají se. Zatímco zbabělci házejí své
flinty do žita či řepky už před první překážkou, optimista se nenechá odradit nikdy. Znám
člověka, který už 30 let sází, dosud nevyhrál, ale přesto věří, že na něj štěstí nezapomnělo. Usmívá se a je plný naděje, kdykoli ho potkám. Říká mi, že investuje do veliké výhry
v budoucnu.
Optimisté si věří, jejich názor nepřipustí pochybnost. Dají se s chutí do díla, o němž
ostatní řeknou, že nemá smysl. Pustili byste se například Vy do odklízení stále rostoucí
hromady odpadků na stráni pod Barandovem, jak to každoročně dělají Mladí? Na to už
musí být sisyfovská dávka optimismu. Nebo začali byste opravovat jemnický zámek, ač
lze tušit, že se konce toho bohulibého projektu nedožijete? Leda byste se toužili stát západomoravským Donem Quijotem, nebo si chtěli zasloužit prezidentův metál za „ostrov
pozitivní deviace“.
Jsou dvě věci, které umí pouze optimista: rychle se rozhodnout a vzápětí si namluvit, že
rozhodnutí bylo správné. A ať se mu pak stane cokoli, ve všem dokáže objevit klady. Zlomil
si chlapec nohu? Výborně, aspoň bude příště opatrnější. Nabouralo se vám auto? Konečně
budete žít zdravě a chodit pěšky.
Optimisté, stejně jako zamilovaní, dávají přednost slepotě. Úmyslně zavřou oči před
tím, co už vidí kdekdo. Nebo si aspoň nasadí neprůhledné brýle. Kozly tak nadále můžou
mít za ideální zahradníky, ve zlodějích vidět poctivé hospodáře, velkohubého alkoholika si
idealizovat jako geniálního šéfa. Při pohledu na známé optimisty v našich dějinách často
kroutím hlavou: kde brali svou sílu nevidět, že to dopadne špatně?
Správný optimista totiž své nátuře zůstane věrný, a to i kdyby stál pod šibenicí třeba
s oprátkou na krku. I tam bude věřit, že na poslední chvíli se přetrhne lano, dojde k zatmění
slunce, či přestane působit zemská přitažlivost.
Nemylte se. Neposmívám se optimistům. Jsou požehnáním pro celou společnost. Kdyby
nebylo optimismu našich otců, většina z nás by se ani nenarodila. A konec konců považuju
se za optimistu sám. Už 30 let se učím hrát na klavír a ještě se mi nepodařilo zahrát bez
chyby ani Červený šátečku. Měl bych si kvůli tomu snad zoufat? Za ještě větší důkaz mého
optimismu považujte to, že píšu do Jemnických listů.
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Májové scénky z ráje
Řidič, co kus projel světa,
jede kolem arboreta,
nedočkavý, že se nají
za zatáčkou dole V Ráji.
Parkem vane bříza svěží,
za nízkou zdí rybník leží.
Závan větru z města žene
láhve z plastu poházené.
Zastavil a v nedůvěře
autobusu zamkl dvéře.
Černá jízda, to je krádež!
Pod billboardem kouří mládež.
Šprýmař jakýs, ale kdo ví,
navlék čapku Šlezingrovi.
Spokojený se svým činem
uprchl za letním kinem.

Milan Růžička

Výlet z Jemnice na barokní zámek Riegersburg
Jarní sluníčko nás táhne do přírody. Nedaleko Jemnice je nádherné rakouské příhraničí.
Necelý kilometr od našich hranic a kousek za hraničním přechodem Vratěnín nás zelenými kupolemi z dálky vítá barokní skvost, zámek Riegersburg. Vlídná ředitelka zámeckého
muzea paní Francesca Pilati na svém rodovém zámku mnohokrát přijala hosty z Jemnice,
v devadesátých letech obvykle lékaře a psychology z každoročních psychiatrických konferencí a rovněž muzejní spolky jihozápadní Moravy. Sepsal jsem v češtině podrobného
průvodce zámkem Riegersburg. Jako redaktor Vlastivědného sborníku Moravskobudějovicka vydávaného Muzejním spolkem v Moravských Budějovicích jsem průvodce zámkem
Riegersburg otiskl v roce 2008 na str. 475 – 486 svazku 2. Text průvodce je nyní pro čtenáře
Jemnických listů připraven ke stažení v počítačovém archivu kultury na Městském úřadě
v Jemnici u paní redaktorky Dany Babišové (kancelář č. 9), nebo lze o průvodce Riegersburgem paní Babišovou požádat na e-mailové adrese kultura@mesto-jemnice.cz.
Prohlídky zámku Riegersburg jsou možné každoročně od 1. dubna do 15. listopadu
od 0900 – 1700 hod. (v červenci a srpnu do 1900 hod.). Obvykle bývá součástí prohlídky zámku střídající se výstava moderního umění. Cesta na zámek Riegersburg je z Jemnice krátká:
před příjezdem do Drozdovic zahnete do kopce vlevo a po projetí vesnicemi Heinrichsreith
a Langau vidíte zámek před sebou. V zámecké kavárně Marie Theresie dostanete kávu
a dobroty jako u Sachera ve Vídni.
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Pokud se však rozhodnete pro celodenní výlet, doporučuji navštívit ještě pět kilometrů
vzdálený románsko – gotický hrad Hardegg. Nejde jen o středověkou pevnost, ale i o moderní Muzem mexického císaře Maximiliana. Pod hradem Hardegg je stejnojmenné drobné městečko s hraničním přechodem Hardegg – Čížov. Praktická poznámka: most tohoto
hraničního přechodu je pouze pro pěší a vedená jízdní kola. Při řece je Národní park Údolí
Dyje. K hradu Hardegg a zámku Riegersburg poznamenávám, že rodové bohatství rakouské
šlechty se nemůže vyrovnat nádheře našeho státního zámku Vranov nad Dyjí. Vranovský
zámek máte při cestě, pokud na Hardegg jedete naším pohraničím z Jemnice přes Uherčice
a Šatov do Čížova. S mírnou zajížďkou lze navštívit hrad Bítov. V počítačovém archivu kultury MěÚ Jemnice jsou pro čtenáře Jemnických listů k dispozici rovněž informace
o zámcích v Uherčicích, Vranově nad Dyjí a o hradu Bítově, jak jsem je otiskl ve Vlastivědném sborníku Moravskobudějovicka v r. 2008. Autorem článků o Uherčích, Vranově
a Bítově nejsem ovšem já, nýbrž profesní dějepisec, můj otec Ladislav Hosák, profesor
historie na Palackého univerzitě v Olomouci (zemř. 1972).
MUDr. Ladislav Hosák CSc.

Expedition Iceland 2013
„Zakousneme se a nepustíme, dokud ten Island neobjedeme”
Tři sportovci, netradiční dopravní prostředek, Island, námaha a odhodlání
Jsme tři studenti, sportovci a paličáci z Dačic, kterým se v hlavě vylíhl nápad vypravit se
na Island a překonat vzdálenost přibližně 1600 km kolem ostrova. Ačkoliv se může zdát, že
někdy máme o kolečko (nebo o pár koleček) méně, jsme vyvážený tým pro náročnou a jedinečnou expedici. Chybějící kolečka nahradíme našimi dopravními prostředky – handbiky.
Proč jsme si zvolili právě kola pro vozíčkáře? Když už jeden, tak všichni, ať nevykrádáme
Dumasovu mušketýrskou čtyřku. V červenci a srpnu vyrážíme na přibližně osmitýdenní
cestu kolem druhého největšího evropského ostrova.
Náš projekt nemá obdoby. Ještě žádný vozíčkář tuto cestu nepodnikl a při srovnatelných cestách mají sportovci k dispozici velký tým a potřebné vybavení. My se rozhodli jet
„na těžko“, pouze s vybavením, které si sami uvezeme. Kvůli ne právě přátelskému počasí
(léto na Islandu je srovnatelné přibližně s počátkem dubna u nás) se bude úspěšnost naší
cesty odvíjet nejen od naší pevné vůle, ale i od kvality našeho vybavení.
O našich zkušenostech s výjezdy na handbicích i o samotném projektu se dozvíte více
na našich facebookových stránkách www.facebook.com/ExpeditionIceland2013. Čekají
na vás fotografie, naše medailonky a novinky ohledně naší expedice. Malou ochutnávku
z posledního výjezdu najdete na stránkách www.vozejkov.cz.
Budeme rádi za jakoukoli pomoc, sdílení, radu, poplácání po rameni, či návštěvu našich
stránek.
Jiří Čeloud, Matěj Mikšíček, Jan Havel - Expedition Iceland 2013
- s handbiky po Islandu
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Verše Josefa Veselého
Uhořela babička
(báseň napsaná v polovině 20. století)
Bylo to v minulém století,
dvaatřicátý rok se psal.
V Jemnici začalo hořeti,
naneštěstí vítr vál.
Co tenkrát Jemnice zažila,
to nelze napsati ani,
v pekelné výhni se pražila,
nebylo slitování.
Všude byly došky, šindele,
oheň se závratně šířil.
Hořelo v podolském kostele,
na městskou věž oheň mířil.
Ze všech stran nářek se ozýval,
plakaly děti i ženy,
oheň se roznášel dál a dál
jen větrem roznícený.
Lidé odnášeli z chaloupek vše,
co odnést se jenom dalo.
Nebyl velký jejich majetek,
vždyť bylo peněz tak málo.
Mnohdy jen majetek jediný
chudobná rodina měla.
Nějaký hrnec a peřiny,
to byla výbava celá.
Též z Kozí ulice babička
do uzlu peřiny vzala,
jiného neměla chudičká
a k Podolí pospíchala.
Když přišla na vrch za Podolí,
oheň už v peřinách měla,
klesla tam nešťastná na poli
a s peřinami uhořela.
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Kdo jdeš po schodech za Podolí,
uzříš obrázek svaté Anny.
Vzpomeň si, ať jsi kdokoli,
na příběh zde vykládaný.
Obrázek sv. Anny nad schůdky, kde uhořela babička při požáru, už není. Schůdky
s okolním prostorem jsou dnes, po odkoupení od města, na soukromém pozemku.
Tragické události, které se tehdy staly toho nešťastného dne 28. 3. 1832, zůstaly také
v paměti mého prapředka. Byl jím můj prapraděd z otcovy strany, František Peří z dnešní
Dělnické ulice č.p. 478, kterému bylo tehdy 19 let. Uvedu informace, které se dochovaly
tzv. ústním podáním: Požár, při kterém shořelo 168 domů, založil opilec. Tomu už nechtěli
nalít v domě tehdejšího pekařství, kde byl také vinný šenk. Poté, co ho vyhodili ven, se
nepozorovaně vkradl nazpět a vylezl na půdu, kde zapálil slámu a utekl. Požár zachvátil
celý dům a dále se šířil. Vzduchem létaly tzv. „samohaše“. Byly to hořící kusy slámy a ty
zapalovaly další domy. Vozy, které stály na náměstí, samy hořící jezdily. Později se ohořelé
listiny z radnice našly až v Dačicích. Oheň v Podolí se zastavil až před křížem u Müllerových. Kostel sv. Jakuba byl také velmi poničen. Z téměř zničeného vnitřního zařízení se
zázrakem zachovala ohněm neporušená soška Panny Marie s Ježíškem. Tehdejší farář ale
později nechal zhotovit jinou, přesnou kopii původní, protože už byla jiným způsobem
poškozena. V následujících letech, kdy se kostel pořád ještě opravoval, dělal prapraděd už
hrobaře a na opravách kostela také pracoval. Tolik z vyprávění mého prapředka.
Dům, od kterého se požár rozšířil, se nachází přímo naproti věži kostela. Byl samozřejmě také po požáru jako další domy na náměstí přestavěn, což je obrovská škoda. Původní
celkový vzhled náměstí se na žádné kresbě nedochoval, ale je možno ho trochu odhadnout
podle slohu, který je dnes patrný na několika málo domech. Zčásti to také napovídá podoba na dochovaných starých fotografiích a pohlednicích. Další nenahraditelnou ztrátou je
zmizení objektů tzv. Velké brány. Byly to vlastně za sebou se nacházející obranné věže –
součást opevnění na východní straně města. V nich byly vlastní brány, ve kterých se lidé pří
útěku se svými věcmi zacpali, a proto byly později brány zbourány. Víry horkého vzduchu
měly zcela jistě na svědomí pohyb hořících vozů po náměstí. Stejně tak, jako nalezené listiny až v Dačicích. Zastavení požáru v Podolí u Müllerových je záhadou. Zachování sošky
v kostele, které se tehdy začalo říkat zázračná soška, je také podivné. Byl to zásah vyšší
moci nebo náhoda? Původní soška a kopie byly na kamenném sloupu před oltářem u zdi.
Kopii ale někdo před rokem 1980 ukradl. V publikacI vydané v r. 1977 k výročí 750 let
od založení města už na detailním záběru z kostela soška není. Dnes je tam soška Panny
Marie Vítězné zhotovená místním řezbářem Panem Stanislavem Bradou. Letopočet 1851
nad tzv. Vítězným obloukem v lodi kostela odpovídá období, kdy probíhaly jeho opravy.
Prapraděd předal hrobařství svému zeti Antonínu Boudovi a ten, když také skončil, svému švagrovi Karlu Vybíralovi, rovněž z Dělnické ulice. Toho si ještě mnozí mohou pamatovat, zemřel koncem min. století. Zmiňovaný můj prapředek byl zajímavý člověk, dochovaly
se po něm četné historky a mám zaznamenané také jeho vlastní zážitky. Ale o tom snad
někdy v budoucnu.
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František Železný

Radostně do průvodu!
Tak už je zase za dveřmi...! Pokud hádáte, že je to ten obehraný, stále stejný jemnický
průvod, tak bingo, uhodli jste! Před několika desítkami let se ještě jmenoval BARCHAN
a byla to jedinečná slavnost, jaké nebylo široko daleko rovno! Ve spojení s neméně slavnou
svatovítskou poutí to byla pro celou jihozápadní Moravu událost zcela mimořádná...
Nu, časy se mění... Už v Jemnických listech 7-8/06 napsal Jiří Zoufal: „... pořádat běh
barchaníků v sobotu dopoledne je „vražda“ vlastní slavnosti.“ Zlatá slova! Je ovšem třeba
zároveň říci, kdy a proč k této vražedné změně došlo. Od nepaměti (doložené 300 let) se
Barchan běhal v neděli odpoledne. Na sobotní odpoledne ho přesunuli komunisti v r. 1987,
prý proto, že v neděli odlákával nadšené manifestanty z mírové slavnosti v Brně – Líšni.
Pokud zná někdo jiné vysvětlení, rád si ho poslechnu. No a přesun na sobotní dopoledne,
k němuž došlo v r. 2002, nabízí vysvětlení úsměvně kocourkovské: prý kvůli odpoledne
se plašícím vypůjčeným koním pana Vinklárka... Může snad existovat výmluvnější důkaz
neúcty ke staletým tradicím, než je tento jemnický Absurdistán?!
Ve všech publikacích se uvádí (a všichni opravdoví Jemničáci to velmi dobře vědí), že
jádrem a samotnou podstatou Barchanu je běh čtyř poslů v historických krojích a jejich
následné odměnění tradičními dary – odtud i název akce. Všechno ostatní (různé pseudohistorické scény na náměstí, sokolovně či zámku, průvody, otvírání mázhauzů atd.) bylo
na tento běh postupně navěšeno. Silně pochybuji o tom, že vždy ku prospěchu starobylé
slavnosti. Pokud se Barchan nemá v dohledné době rozplynout v řevu kolotočářských reprobeden a záplav pouťových cetek, pak se musí bezpodmínečně vrátit do nedělního odpoledne (nejlépe znovu ve spojení se skutečnou poutí ke sv. Vítu) a oprostit se od všeho,
co k němu bylo uměle a necitlivě přidáno. V opačném případě se z (možná) evropského
unikátu stane – pokud k tomu ovšem už nedošlo – jen další tuctovou záležitostí, jakých je
po celém Česku nejmíň stovka.
Pokud na zmiňovaných „přílepcích“ město trvá, může je plně využít při jiných příležitostech, např. při „Dnech královny Elišky“. Neboť beze zbytku platí i další Jiřího myšlenka:
akcí podobných Barchanu se v Jemnici musí konat mnohem víc a po celé léto! Jinak si
o jakémkoliv rozvoji cestovního ruchu můžeme nechat jenom zdát. Polná je město víceméně srovnatelné s Jemnicí. Nevím, jak letos, ale ještě nedávno nabízelo Polenské kulturní
léto od konce června do začátku září velkou kulturní akci každých 14 dní! Jak to dělají?
V Polné existuje přibližně 40 spolků a sdružení, které se na pořádání těchto akcí podílejí
a spolupracují. Je jasné, že tohle za nás nevyřeší žádná najatá agentura ani nějaký jednorázový, byť jakkoli geniální „projekt“, ale pouze dlouhodobá a trpělivá práce Jemničáků
samotných, všech, kdo jsou schopni a ochotni pomoci. A ovšem cílevědomá a neúnavná
práce s mládeží.
S tím úzce souvisí i další „problém“. Prý nejsou běžci! Prý se musí přemlouvat a stejně
nemají zájem! Prý se ti čtyři najdou jen horko těžko! Tomu se mi nechce věřit. Ale pokud
je to pravda, pak dělá barchanická komise něco špatně. Vždyť co může být jednodušší, než
uspořádat pár týdnů před Barchanem např. „Lucemburské hry“, jejichž nejdůležitější disciplínou bude výběr, chcete-li kvalifikace, běžců pro Barchan?
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Jemničtí atleti patří k nejlepším v kraji, rychlá křídla mají jistě i u fotbalistů a florbalistů,
své hvězdy určitě rády vyšlou i dačické a budějovické školy, kterým děláme v JL zdarma
(nebo snad ne?) reklamu...
Dalších neotřelých námětů by se našly desítky. Chce to jen trochu fantazie a myslet
hlavou. A ovšem – zvednout aspoň občas zadek ze židle.
Luboš Tesař

1.5.2013

Jemnická palačinkiáda

14 hodin

- tradiční soutěž v pojídání palačinek na čas bez použití rukou

		

- dopravní hřiště

		

- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz

00

1.5.2013 Sportovní odpoledne
1400 hodin

- sportovnězábavné odpoledne, soutěže o ceny

		

- dopravní hřiště

		

- pořadatel MO KSČM Jemnice

12.5.2013

O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku

15 hodin

- divadelní pohádka pro děti a jejich rodiče

		

- vstupné 30,- Kč, dospělí 50,- Kč

		

- kino Jemnice

		

- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

18.5.2013

Rybářské závody O putovní pohár Barchanu

6 – 7 		

- losování stanovišť

7 hodin

- začátek, zámecký rybník v parku, startovné 200,- Kč

		

- povinná výbava: pean, vezírek, podběrák

		
		

- ceny: 1. místo 3.000,- Kč a pohár, 2. místo 2.000,- Kč a pohár, 3. místo
1.000,- Kč a pohár, 4. -10. místo věcné ceny dle výběru

		

- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice, www.mrs.jemnice.cz

18.5.2013

O májovou korunku DDM Jemnice

9 -16 		

- IV. ročník nepostupové soutěže mažoretek

		

- mažoretky z 23 měst ČR

		
		

- soutěž komentuje moderátor HIT RÁDIA VYSOČINA
Milan Řezníček

00

00

00

00

00

00

		
- VIP host Tereza Pergnerová
26 / Jemnické listy / květen 2013

		

- doprovodný program, občerstvení zajištěno

		

- vstupné děti 20,-, dospělí 40,- Kč

		

- areál sokolovny, pořadatel DDM Jemnice

18.5.2013

UDG v Jemnici

20 hodin

- vystoupí skupina UDG a Vigo

		

- KD Jemnice

		

- pořadatel Jemnický Fest

18.5.2012

Zahájení venkovní zahrádky v restauraci U Srnců

20 hodin

- k tanci a poslechu hrají PAROHÁČI

		
		

- příjemné posezení u dobrého jídla a pití doplní, jako tradičně,
grilovaná kuřata

		

- možnost reservé na tel. 724 115 909, vstupné 60,-

		
		

- za nepříznivého počasí se taneční zábava bude konat
ve vnitřních prostorách restaurace

19.5.2013

Dětské rybářské závody

8 hodin

- zámecký rybník v parku, startovné 30,- Kč

		

- závodů se mohou zúčastnit děti do 15 let, i bez platné povolenky

		

- pro soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny a občarstvení zdarma

		

- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice, www.mrs.jemnice.cz

27.5.2013

Beseda s Terezou Boučkovou

1700 hodin

- povídání se spisovatelkou, publicistkou a scénáristkou

		

- městská knihovna

31.5.2013

Vernisáž výstavy o historii Barchanu

17 hodin

- vestibul KD Jemnice

		

- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem Jemnice

31.5.2013

Hudební slavnosti 2013

19 hodin

- vystoupí František Nedvěd s kapelou

		

- žáci ZUŠ v Jemnici a děti z Dětského domova v Jemnici

		

- kino Jemnice

		

- vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek od 1.5. v TIC, 721 508 737

		

- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

1.6.2013

Volejbalový turnaj smíšených dvojic o pohár Barchanu

8 hodin

- prezentace

8 hodin

- tělocvična ZŠ v Jemnici

00

00

00

00

00

15
30
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- přihláška do 25.5.2013 na e-mail: iivanch@seznam.cz,
startovné 30 Kč za dvojici

1.-9.6.2013

Výstava o historii Barchanu

900-1600		

- vestibul KD Jemnice

		

- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem Jemnice

8.6.2013

Večerníčkův pohádkový les

		

- vstup do lesa od KD v Panenské

		

- více na www.pohadkovyles.jemnice.cz

		

- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz

9.6.2013

Basketbalový turnaj žen a dívek o pohár Barchanu

8 hodin

- prezentace

8 hodin

- tělocvična ZŠ v Jemnici

		
		

- přihláška do 25.5.2013 na e-mail: iivanch@seznam.cz,
startovné 50 Kč za družstvo

9.6.2013

Dětské rybářské závody - spodní nádrž v Panenské

15
30

12 – 13

- prezentace

		

- startovné zdarma, pro všechny účastníky odměny

		

- více na www.pohadkovyles.jemnice.cz

		

- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz

14.-16.6.2013

Historická slavnost Barchan

15.6.213

Barchan v restauraci U Srnců

2000 hodin

- k tanci a poslechu hraje DUO DREAMS

		
		

- příjemné posezení u dobrého jídla a pití doplní, jako tradičně,
grilovaná kuřata

		

- možnost reservé na tel. 724 115 909, vstupné 65,- Kč

		
		

- za nepříznivého počasí se taneční zábava bude konat ve vnitřních
prostorách restaurace

22.6.2013

MTB O putovní pohár Barchanu

8 – 10

- prezentace

		

- letošní závod horských kol je součástí seriálu závodů

30

00

00

00

		

ECOREM VYSOČINA MTB CUP 2013

		

- start závodu na paintballovém hřišti

		

- propozice a další informace na www.mtb.jemnice.cz

		

- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz
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Kino Jemnice
neděle 5.5.		
Croodsovi
1500 hodin
Animovaná komedie USA 2013, 90 min., přístupný, mluveno česky
vstupné 59+1
Dobrodružná komedie pro děti vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Čeká je velká zkouška, ale také největší dobrodružství jejich života.
středa 15.5.		
Nadějné vyhlídky
1930 hodin
Drama USA/VB 2013, 128 min., do 12 let nevhodný			
vstupné 59+1
Z chudého chlapce bohatým snobem a zjištění, že lehce získané bohatství může zničit vše,
na čem nám záleží, to ukazuje zfilmovaný příběh podle stejnojmenného Dickensova románu. Hrají: Jeremy Irvine, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes a další.

Barchan 2013
Rok se sešel s rokem a za pár týdnů se centrum našeho městečka opět zaplní prodejci nabízejícími nejrůznější zboží, pouťovými atrakcemi, kostýmovanými postavami, atd.
Barchan je opravdu za dveřmi.
Ve stručnosti bych Vám ráda nastínila, co nás o víkendu 14.-16. června čeká.
Pátek 14.6.2013
Od 17.30 hodin bude tradičně před radnicí (až do příchodu průvodu) hrát dechovka
Hudba z Marsu revival, s níž vystoupí i Jemnické mažoretky. Po příchodu průvodu kostýmovaných postav bude zahájena slavnost vyvěšením praporů, následuje otvírání mazhauzů.
Pro milovníky dechovky bude od 1830 hodin připraven koncert v místním kinosále. Rocková skupina Vigo bude hrát od 2000 hodin na zámku. Ve 2200 můžete zhlédnout ohňovou show
v podání skupiny Novus Origo.
Sobota 15.6.2013
Tento den bude probíhat jinak, než jsme byli za posledních několik let zvyklí. Nezměněn zůstává budíček s trubači a bubenicemi a otevření městských bran a tržiště na zámku.
Zde po celý den probíhá doprovodný program (divadla, vystoupení středověké hudby, vystoupení fakíra, atd.).
V 1000 hodin dopoledne přijíždí do Jemnice král Jan Lucemburský se svojí chotí Eliškou
Přemyslovnou. Měšťané je vítají u „staré pošty“, průvod pokračuje na zámek, kde se odehraje krátká scéna. Přivítá je purkmistr, král předá Elišku Jemnickým a odjíždí z města se
svoji družinou na tažení proti loupeživým rytířům. V tomto čase probíhal v minulých letech
běh poslů. Ten se uskuteční v odpoledních hodinách. Družina královny Elišky čeká posly
na témže místě. Po jejich doběhnutí odchází na zámek, kde proběhne historická scéna před
budovou zámku. Královna odmění posly a probíhají přípravy na příjezd krále. Po skončení
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scény odjíždí královský pár se svým doprovodem z Jemnice směrem k sokolovně. V areálu
sokolovny je připraveno zábavné odpoledne, v němž vystoupí revivalové skupiny ABBA
a BONEY M. Přestávku mezi vystoupeními vyplní Jemnické mažoretky.
Ve večerních hodinách se můžete pobavit na sokolovně při taneční zábavě. K tanci a poslechu hraje skupina Reflexy. Ve 2130 hodin prochází ulicemi města večerní průvod s pochodněmi, který dovede návštěvníky slavnosti a místní občany do areálu zámku, kde už
bude připraveno vystoupení skupiny Lucrézia Borgia v rockovém podání. Paralelně s klasickou Lucrézií Borgií, kterou budete mít možnost zhlédnout v průvodu, na scéně před
zámkem a při jejich koncertu v průběhu dne, působí i její rocková odnož, která je díky své
výpravnosti, na rozdíl od výše zmíněné akusticko-jarmareční tváře souboru, uzpůsobená
pro velká pódia, rockové i jiné hudební festivaly či městské slavnosti. Rocková sestava
souboru čítá 14 muzikantů, tanečnice i plivače ohňů, velké pyrotechnické gejzíry a ohňové
efekty. Poté následuje ohňová show, kde se představí skupina Lucius a následuje ohňostroj,
o který se postará střelmistr Hrubý. Pódium bude potom patřit staré sestavě skupiny Secret,
se kterou můžete zavzpomínat na doby minulé a připomenout si téměř tři desítky písniček,
které skupina hrávala.
Neděle 16.6.2013
V 1000 hodin dopoledne se koná poutní mše svatá u kostela sv. Víta, na kterou se sjíždějí věřící ze širokého okolí a nedělní odpoledne Vám zpříjemní skupina Poutníci, která
vystoupí na zámku.
Vstup do bran města je zdarma, mýtné bude vybíráno pouze na sobotní odpolední a večerní program na sokolovně. Za nepříznivého počasí se taneční zábavy a nedělní koncert
přesunou do sálu KD. Vystoupení skupiny Lucrézia Borgia by se v tomto případě uskutečnilo v náhradním termínu.
Podrobný program bude zveřejněn v příštím čísle Jemnických listů, nebo jej už najdete
na webových stránkách www.barchan.jemnice.cz.
V historických průvodech se objeví opět nové kostýmy, které ušila paní Marie Valentová. Určitě neujdou Vaší pozornosti dvorní dámy na koních.
Ještě Vám prozradím jednu novinu – do centra města budete letos vcházet novou bránou. Ta stará plechová bude nadále odpočívat v hangáru v autoparku. Věřím, že i pracovníci
Správy majetku města Jemnice tuto změnu přivítají. Nová brána by neměla být tak těžká
jako stávající, takže manipulace s ní bude určitě snadnější.
Na úplný závěr bych Vás ještě ráda informovala o tom, že se městu již druhým rokem za sebou podařilo získat dotaci – Barchan je spolufinancován z Fondu Vysočiny (ID
FV00315,0038). Letos je to částkou 48000,- Kč.
Nezbývá, než Vám popřát krásné jarní dny plné
sluníčka a za všechny pořadatele Barchanu si přát,
aby počasí při letošní slavnosti bylo nakloněno na jejich stranu.
30 / Jemnické listy / květen 2013

Dana Babišová

Oznámení
Oznamujeme všem zájemcům (mládeži i dospělým), kteří se
chtějí zúčastnit nácviku a vystoupení v historických průvodech při
slavnosti Barchan, že první informativní schůzka se bude konat
v sobotu 8. května 2013 v 1600 hodin na sokolovně.

Den dětí v Jemnici

Dana Babišová

V sobotu 1. června od 1400 hodin se v Jemnici uskuteční již třetí ročník „Cestování
časem“. Den dětí, který je zaměřený na poznávání památek a historie královského města
Jemnice. Účastníci se tak hravou formou dozví něco málo z historie, pověstí, seznámí se
s historickými památkami a významnými rodáky našeho města. Při své cestě potkávají také
pohádkové postavy a plní různé úkoly.
Loňský ročník „Cestování časem“ měl podtitul: „Po stopách vody“. Část cesty šli účastníci místem, kudy vedl středověký vodovod. Cesta začínala v podzemí u kostela sv. Víta,
dále pokračovala okolo haltýře a vzdušníku. V průběhu cesty se účastníci potkali s mnichem, skřítky, vodníkem, Patem a Matem, malířem, králem a Rusalkou, .… U místních
hasičů si mohli vyzkoušet zapojování hadic a míření na cíl.
Letos na Vás čeká nejstarší část našeho města, která je opředena velkým množstvím
pověstí. Čeká na Vás zvoník, mlynář, čarodějnice Špejlová, hodný kat, jamníci, středověký
rytíř, atp. Při cestě budete plnit netradiční úkoly, připraveny budou soutěže pro malé i velké.
Za splněné úkoly na Vás čekají odměny.
Těšíme se na Vás 1. června od 1400 hodin v areálu letního kina v Jemnici. Srdečně zvou
pořadatelé - Mladí za rozvoj Jemnice, o.s a SHSŠ Lucemburk.
Jana Daněčková

Akce čistá Jemnice – ohlédnutí
Již pátým rokem vyhlašuje Kraj Vysočina úklidovou akci Čistá Vysočina. Ta je zaměřena především na struhy a okolí krajských silnic. Vždyť přece není nic pohodlnějšího, než
dopít drink, dojíst sušenku, stáhnout okýnko a „zkrášlit“ odpadkem okolí dopravních tepen.
Nebo pak teprve celý pytel odpadků, s nímž se přece nepotáhnu až do sběrného dvora,
do přírody se toho vejde…
Naštěstí jsou i ti druzí. Ti, kteří se chopí hrabiček, natáhnou rukavice a vyrazí přírodě
na pomoc. V Jemnici, a nejen v ní, se podobných akcí účastní stále více lidí.
V občanském sdružení Mladí za rozvoj Jemnice jsme si řekli, proč bychom také nepomohli a třeba právě v centru města. Všichni si rádi užíváme procházky s malebným výhledem v úseku pod Malou brankou, pod Zahrádkami a Barrandovem. Bohužel svahy opět
svádí k tomu, aby i zde přibývalo odpadků. A to jistě nejen od mládeže školou povinné,
která pravidelně o půl druhé pokuřuje pod bránou u Kamenné panny.
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A tak se opět parta Mladých (tentokrát ve velmi komorním složení) sebrala a „ochudila“
zmíněné lokality zhruba o 150 kg odpadků. Od koberců, elektroniky, přes láhve od dobrého alkoholu až po části spodního prádla – to vše se dalo během sobotního dopoledne
(13.4.2013) nalézt. Pozitivní bylo snad jen to, že se nalezla pouze jedna injekční stříkačka
(patrně se zde odráží dobrá práce K – centra Noe, které umožňuje výměnu tohoto náčiní
za sterilní oproti jehle užité).
Trošičku paradoxní situace nastala, když jeden svazek pytlů zůstal ležet v úseku, který
měl být ještě uklizen. Přičinlivý občan chtěl patrně ukázat, že i on umí pomoci, a tak zmiňovaný svazek pytlů odcizil. Utěšujeme se tím, že to bylo asi proto, že sám chce jít příkladem
a pomoci s úklidem dalších veřejných prostranství. Přejeme mu hodně štěstí a děkujeme
za pomoc! Stejně tak děkujeme za pomoc dalším organizacím, zejména jemnickým skautům či AlterNaivě o. s., kteří nás v minulých ročnících (letos proběhl již třetí) přišli podpořit
a pomohli. Co napsat závěrem? Snad jen vyslovit přání nad tím, aby bylo více těch, kteří
vnímají krásu Jemnice a méně těch, kteří ji chtějí mít zaneřáděnou jen v důsledku vlastního
nevychování a pohodlnosti.
Ing. Petr Novotný

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Jak je krásný
měsíc květen.
Kolem nás
je všude zeleň.
Jaro je tu,
stráně, louky,
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plno kvítí,
sluníčko nám
více svítí.
Smutek už víc opadá
a je lepší nálada
Marie Čurdová

Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Jaroslava Kopečka z Louky,
který se v měsíci dubnu dožil 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Odešel se svými vzpomínkami na ty,
které tak miloval
Dne 27. dubna 2013 jsme vzpomněli 4. smutné výročí úmrtí
našeho drahého pana Bohumíra Jandy z Radotic
Vzpomínají otec, sestra Marie s rodinou
a bratři Milan a Karel s rodinami

Vzpomínka
Kdo v srdci žije,
ten neumírá
Dne 4. května 2013 uplyne 30 let,
kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička a prababička
paní Božena Skřivánková z Jemnice
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
dcera Hana a syn Václav, vnoučata a pravnoučata
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Vzpomínka
Kytičku kvítků chceme Ti dát
a potom tiše vzpomínat
Dne 15. května 2013 uplyne 5 smutných let,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Josef  Ellinger z Jemnice
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Jindřiška a tři děti s rodinami
Vzpomínka
Dne 31. května 2013 vzpomene 10. výročí úmrtí
naší milované maminky, babičky a prababičky
paní Anny Moosové z Jemnice
Stále vzpomínají rodiny Moosova a Jandákova

Pozvánka na barchanické turnaje
ZŠ v Jemnici, město Jemnice, sportovní klub při ZŠ Vás srdečně zvou na volejbalový
turnaj smíšených dvojic 1. 6. 2013 a basketbalový turnaj žen a dívek 9. 6. 2013. Turnaje se
budou konat v tělocvičně ZŠ od 830 hodin.
Podmínky účasti:
přihláška do 25. 5. 2013 na mail - iivanch@seznam.cz
sálová obuv do tělocvičny
startovné 30 Kč na volejbal za dvojici a 50 Kč za družstvo v košíkové
prezentace do 815 hodin
Z časových důvodů je pro volejbalový turnaj stanoven max. počet 10 dvojic.
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Ivan Chvojka, organizátor turnaje

Rybářské závody O putovní pohár Barchanu
Moravský rybářský svaz MO Jemnice Vás zve na rybářské závody O putovní pohár
Barchanu, které se uskuteční v sobotu 18. května 2013 na zámeckém rybníku v parku
v Jemnici.
Propozice závodu:
1.

Závodu se může zúčastnit osoba starší 16 let, která zaplatí startovné a má vlastní platný rybářský lístek.

2.

Závody se konají za každého počasí a jsou rozděleny do dvou částí:
1. poločas

700 – 1100 hodin

2. poločas

1200 – 1430 hodin

3.

Výše startovného činí 200,- Kč. Tato částka se platí na místě v hotovosti. Závodník si
zároveň vylosuje stanoviště rybolovu pro oba dva poločasy. Výběr startovného a losování se provádí v době od 600 do 700 hodin podle pořadí, ve kterém se dostavili na stanoviště pořadatelů v den konání závodů.

4.

Do soutěže se započítává úlovek ušlechtilé ryby, a to kapra, štiky, candáta, bolena,
amura a sumce.
Bodové ohodnocení je podle naměřené míry: 1 cm = 1 bod.
Ostatní ryba bude hodnocena 1 ks = 1 bod.
Ulovené ryby budou po změření vráceny zpět do vody.

5.

Chytá se na jeden prut s max. dvěma návazci dle platného RŘ. Závodí se na položenou
nebo na plavanou. Nástraha a návnada dle RŘ. Vnadit se může nejdříve 30 minut před
zahájením závodu. Závodník musí ulovit rybu sám bez cizí pomoci a bez omezování
druhých závodníků.

6.

Ulovené ryby předá závodník rozhodčímu, který rybu změří a závodníkovi zapíše
body do startovacího lístku. Získané body se pak zapisují v poločase a po skončení
závodu. Začátky a konce poločasu oznamuje výstřel.

7.

Vítězem závodu se stává ten závodník, který získal nejvíce bodů. Při stejném bodovém zisku rozhoduje o umístění los.

8.

Vyhlášení výsledku bude cca 45 minut po ukončení závodů. Ceny za umístění: 1.-3.
místo – peněžní ceny a další ceny si soutěžící volí od 4. -10. místa sami podle vystavených cen. Nedodržení těchto propozic znamená pro závodníka diskvalifikaci bez
nároku na vrácení startovného.

9.

Povinná výbava: pean, vezírek a podběrák.

10. Protesty se podávají do 15 minut po skončení závodu u hlavního rozhodčího proti
kauci ve výši 1000,- Kč.
Za MRS MO Jemnice Fučík
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Mladoňovice

Kulturní kalendář

7.5.2013

Sraz rybářů (sportovní areál – RS) – začátek 1700 hod.

8.-12.5.

Rybářské závody Česko-Slovensko 100 hod. (Asuán – RS)

		

– začátek 0700 hod.

11.5.2013

Den matek – akademie ZŠ (kulturní dům) – začátek 1400 hod.

12.5.2013

Střelecká soutěž „O pohár seniorů“ (střelnice - MS) – začátek 0900 hod.

24.5.2013

Sraz rybářů (sportovní areál – RS) – začátek 1700 hod.

25.5-1.6.

Rybářské závody 170 hod. (Asuán – RS) – začátek 0700 hod.

25.5.2013

Disco (kulturní dům) – začátek 2100 hod.

31.5.2013

Den dětí (sportovní areál - ČČK) – začátek 1600 hod.

Police
4. 5. 2013

Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava, začátek v 830 hod.

5. 5. 2013

Rybářské závody pro děti, začátek v 830 hod.

18. 5.2013

4. pohár starosty obce. Soutěž hasičských družstev v areálu zámku

Třebětice
7.5.2013

Lampionový průvod + kladení věnce, náves u pomníku, 2030 hod.

8.6.2013

Rock festival Motákfest (www.motakfest.cz), Moták aréna, 1300 hod.

8.6.2013

Dětský den, Moták aréna, 1500 hod.

Radotice
Dočkáme se konce změn?
Roste tak těžce, z kamení. Kde v ní ta síla pramení, že míří přímo do oblohy, přesto, že
po ní šlapou nohy. Ožije, stokrát ubita, nedá se zničit, je to prosté – roste dál, roste, věčně
roste. Tak se nám představuje měsíc, opředený taji, dávajícími motivy básníkům. „4. května
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léta Páně 1201 bylo na mnoha místech v Čechách hrozné zemětřesení okolo poledne, stavení se nemálo pobořilo. K večeru pršel sníh.“ Jedna z mnoha pranostik měsíce praví: „Máje
měsíce jestli hřmí, větry velké, hojnost obilí a svornost mezi lidmi to znamená.“ Tolik Velký
pranostikon a jeho pamětníci. Držíme palce pranostice v naději, že by z jejího naplnění
mohla i tato země konečně něco mít. Již prvním dnem, Svátkem práce, naznačuje, že jde
o poslední den lenošení pro ty, co hodlají letos něco stihnout, něco dokázat. Nemusíme
opustit ani byt a stačí pohled z okna, že je na čem začít. Sníh, který nás letos dlouho zaměstnával, je snad minulostí a nevěřícně kroutíme hlavou nad tím, co skrýval. Porevoluční doba
začala svoje sebevědomí upevňovat tím, že dobrovolnost zavrhovala s tím, že nepotřebuje
milosti, že vše lze koupit. Chtěla naznačit, že je za námi doba socialistických závazků,
kterými byli občané každoročně oslovováni. Zpočátku to fungovalo, i občané tomu byli
rádi, mohli se věnovat příjemnějším věcem. Jak plynul čas, zvelebováním obcí úpravami
sadovými i zpevněnými komunikacemi se náročnost na úklid zvyšuje. Dnes, nemáme-li se
za obec stydět, poněvadž na upravených plochách je nepořádek zjevný, stojí úklid nemalé
rozpočtové peníze. Pomalu a prosebně se oslovují občané s taktně nacionálně zabarveným
tónem příslušnosti k místu, kam patří. Stydět se prý máme všichni, socialistické závazky by
jistě přišly vhod. To je jedna z těch změn, která nese své ovoce. Jak to ale bylo dřív? Za našeho dětství, kdy byly cesty v obci denně posévány odpadky pocházejícími ze zemědělské
činnosti, nikdo nic nežádal a vesnice byla sobotu co sobotu a před křesťanským svátkem
uklizena. Každý komunikaci a prostor před svým stavením uklidil již proto, aby nebyl pomluven. Toto byl úděl nás dětí. Nezbyl-li na to čas před dnem svátečním, byli jsme v den
sváteční předčasně probuzeni, abychom úklid stihli, než půjdou lidé po vsi do kostela. Dnes
by to bylo zadáním k důvodu pro týrání dětí. Jedna z dalších změn, která bere rodičům přehled o dětech, s čím že se právě zabývají. Byl to zároveň pracovní návyk, který u toho, co se
později živil duševní prací, manuelně pracujícího uctivě chápal. Nebyl problém s údržbou
travních porostů. Byly pronajímány lidem, kteří neměli svoje vlastní pozemky. Ti na nich
hospodařili, zužitkovali trávu k výživě domácího zvířectva. Vylepšovali si tím svoji životní
úroveň, pro některé, a nebylo jich málo, byly důležitým zdrojem živobytí. Zájem o využívání těchto pozemků, jak je zmíněno, nesahá do daleké minulosti, ale byl využíván ještě
krátce po sametové revoluci. Takže, tráva a její likvidace obce netížila. Změna, která přišla,
dala lidem volnější způsob života a mnoho dalších novot, ze kterých se mnozí vzpamatovávají dodnes. Zjistili, nejen že nemusí do práce, ale že se na ně práce nedostává a spadají
do záchranné sítě pro překonání období aklimatizace, vzpamatovat se. Tuto změnu trpce
prožívají zvláště ti starší, zkušení řemeslníci i odborníci, zjišťující, že o jejich kumšt, znalosti a zkušenosti nikdo nestojí. Vývoj změn, které nastaly, nechápali a nevěřícně kroutili
hlavami. Navyklá poctivost a svědomitost při vykonávání svých povinností v povolání jim
nedovolovala zapojovat se do způsobů podnikavostí, které nastaly. Dopad na ně byl ten, že
se začali obávat odsudku svých rodin pro neschopnost a slabošství, když si je porovnali s jejich „úspěšnými“, odvážnějšími vrstevníky. Byla-li možnost, navzdory ještě své zdatnosti,
pomalu mizeli v předčasných důchodech, ke škodě nás všech. Umrtvený potenciál, do kterého stát investoval, měl být zúročen, nebyl, byl vhozen do stoupy. Změnu s úlevou přivítali
ti, co již tehdy se jim povinně pracovat nezdálo správné a bohužel zviklala i část těch, co
tento sklon neměli. Podpůrný systém určený na překlenutí neočekávané ztráty práce je, jak
odhalují zjištění, zneužíván a stává se v mnoha případech pravidelnou složkou existenčních
příjmů, jak ukazuje televizní publicistický pořad. Dochází se k tomu nejzávažnějšímu, že ti,
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co pracovat nezačali a žijí mnohde i nad poměry toho, co pracuje, žijí v domnění, že pracovat se prostě nemusí a jde to. Jak dlouho? Naši rodiče nám tehdy říkávali: „Musíš si začít
vydělávat na chleba.“ Dnes se říká, že nezískali pracovní návyk. Začíná se s podpůrnými
programy na zaměstnávání mladých z důvodu pracovního návyku. Starší, nezaměstnatelné, kterým ubývá sil, což vyvažují pracovními zkušenostmi, využít k pracím při úklidu
a úpravách měst a obcí. Přitom je to tak jednoduché. „Kdo nepracuje, ať nejí.“ Zachraňovat
a chránit skutečně jen ty, co jiné východisko zatím nemají. To je ta povinnost státu, jinak se
to dá nazvat plýtváním penězi daňových poplatníků. Sociální oblast se stává, jak je patrné,
nástrojem politických stran v boji o moc a tam se nachází jeden z původu potíží. Přetahují na své strany voliče sliby, které pak stejně zredukují zdůvodněními nemožnosti jejich
naplnění. Dobré jsou pro ně čtyři roky. Volič otupí a doufá v příští lepší. Zpočátku byla
benevolentní podpora pro zachování sociálního klidu, dnes pro získání voliče, jde o agitace
pro strany za peníze státu. Navzdory změnám zůstaňme u zvyklostí uklidit si kolem svého
domu a uděláme-li to všichni, bude uklizená celá ves. Ukažme všem, že na místě, kde žijeme, nám skutečně záleží.
Blahopřejeme jubilantům:
N o v á k o v á Františka
Č e ch o v á Zdeňka
L u k š o v á Marta
S l a b á Božena
K o p r o v á Jana

80 roků
78 roků
78 roků
74 roků
60 roků.

Jan Vyletěl, občan Radotic

Mladoňovice

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Mladoňovice
Vás srdečně zve na slavnost
80. výročí založení sboru
Program:
1300 hod.		
		
2000 hod.
1000 hod.

sobota 8. června 2013
- zahájení okrskové soutěže hasičských družstev
- ukázka požárního útoku s historickou stříkačkou z roku 1933
- taneční zábava s kapelou GENETIC, vstupné 70,- Kč
neděle 9. června 2013
- slavnostní mše u místní kaple
- svěcení sochy sv. Floriána
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1230 hod.
1530 hod.
		

- zahájení soutěže mladých hasičů v požárním útoku
- estrádní vystoupení dechové kapely „Černovická dechovka“,
vstup zdarma
- ocenění zasloužilých hasičů

Panenská
Poděkování za hlasy – Lipová alej v obci Panenská
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří poslali svůj hlas v internetovém hlasování a podpořili tak získání finančních prostředků na výsadbu lipové aleje v obci Panenská. Z celkového počtu 13 projektů jsme se umístili na 6. místě (podpořeno bylo prvních 7
projektů).
Za získané prostředky (24.540,- Kč) bude v okrajové části obce Panenská vysazeno celkem 11 ks lípy malolisté a 11 ks lípy velkolisté. Uvedená částka je určena na nákup stromů,
kůlů a ochranného pletiva. Výsadba proběhne formou veřejné brigády.
V uplynulých dvou letech se podobným způsobem podařilo v obci Panenská vysadit
více jak 100 ks ovocných (švestky, hrušně, jabloně, třešně) a listnatých stromů (červený
dub).
Ještě jednou děkujeme za Vaše hlasy a těšíme se na Vaši účast při výsadbě aleje.

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství a MAKRO Cash &
Carry.
Bc. Zdeněk Hopian, předseda osadního výboru Panenská

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 15. května 2013. Zdůrazňuji,
že ty příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny
v dalším čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu
kultura@mesto-jemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo
mně na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 9).
Dana Babišová
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JEMNICE
Poskytovatel: město Jemnice,
Husova 103, 675 31 Jemnice
IČ: 00289531
Poslání Pečovatelské služby Jemnice
nabídnout podporu a pomoc lidem, a to občanům města Jemnice a občanům místních
částí (obec Louka a Panenská), jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Cílová skupina: senioři a osoby s chronickým onemocněním (dospělí 27 - 64 let,
			

mladší senioři 65 – 80, starší senioři nad 80 let).

Služba je poskytována v pracovní dny v době od 7.00 do 15.45 v domácnostech uživatelů.
Pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné smlouvy o poskytnutí pečovatelské
služby v těchto činnostech:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Co dělat v případě zájmu o pečovatelskou službu?
Formulář žádosti o poskytnutí pečovatelské služby je k dispozici:
v kanceláři sociálního odboru Městského úřadu Jemnice, ulice Husova 103,
675 31 Jemnice,
tel. 568 450 221 provolba 103 nebo 104, e-mail : soc-ref@mesto-jemnice.cz,
v kanceláři Pečovatelské služby Jemnice: Na Předlískách 1154-115, 675 31, Jemnice,
pecovatelky@mesto-jemnice.cz, tel. 603 874 749,
na webových stránkách města Jemnice : www.mesto-jemnice.cz.
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č. 26 Slavonice

l 11h Slavonice /tržnice u autobus. nádraží/
l 11,30 Písečné /na návsi/
l 12h Dešná /u Jednoty/ 			
l 12,30 Jemnice /měst. tržnice/
l 13h Třebelovice /u kultur. domu/  		
l 13,30 Budkov /u OÚ/
l 14h Domamil /před Jednotou/		
l 14,30 Moravské Budějovice /parkoviště u Billy/
l 15h Nové Syrovice /u Jednoty/		
l 15,30 Blížkovice /na náměstí/
l 16h Grešlovo Mýto /u Formanské Pošty/
l 16,30 Jevišovice /u autobus. zastávky/
l 17h Jaroměřice nad Rokytnou /u autobus. nádraží/

Prodej 6. 5. 2013

Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ 	 stáří:
12-18týd. 	       cena: 120-180,-Kč
Chovní kohoutci 			
12-18týd. 		
120-180,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 			
1-3týd. 		
70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/ 		
1-3týd. 		
70-90,-Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 	
1-3týd. 		
110-130,-Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA! 			
1-3týd. 		
110-130,-Kč
Husy bílé 			
1-3týd. 		
140-160,-Kč
Husy landenské 			
1-3týd. 		
140-160,-Kč
Perličky 			
1-6týd. 		
90-140,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 			
6-8týd. 		
260-300,-Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/ 			
2-3týd. 		
90-100,-Kč
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava,
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Koupím pole, lesy, pastviny.
Nájemní smlouvy nevadí.
Platba v hotovosti.
Právní servis zajištěn.
Tel.  602 445 344
email: info@pole-lesy.cz
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Jan Břečka

Ulice Třešňová – dětský domov
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