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Barchan, to není jenom pouť
Slavnost, věru, má být živá,
tak ať tečou proudy piva!
Z průjezdů ať jsou zas šenky,
kam se dá jít bez vstupenky.
Lid chce jásat, troubit, střílet,
na nákupní dát se výlet,

Bláhová je, když dav šílí,
rada, aby neslavili
Vítův svátek takhle hlučně.
Langoš, živáň, stejky tučné,
marcipán i vodka vábí.
Je to zvyk a my jsme slabí.

pustit z hlavy, co je Boží,
jít ulicí plnou zboží,
kostel nechat obehnaný
kolotoči, sudy, stany.
Král jim k tomu blahosklonně
při průvodu kyne z koně.

Koupím bundu „Made in Peking“,
u Grandu si ťuknu s kdekým,
dva dny budu trávit v blahu.
Než se nadám, vše je v tahu.
Šťastně budem v práci zívat:
„To vám byl zas Barchan! Vivat!
Milan Růžička

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
v době, kdy máte v ruce toto číslo Jemnických listů, probíhá několik událostí pro
náš život ve městě důležitých. Buď je již hotova celá ulice Lípová nebo je těsně před
dokončením.
Oprava vozovky a chodník na ulici Dačická je rovněž před dokončením. Probíhají
práce na zateplení mateřské školky. Zde je třeba si uvědomit, že nelze tak velký rozsah
úprav provést v krátkém čase, jak bychom si přáli. Prosím proto rodiče dětí, aby při pohybu v areálu MŠ byli opatrní a nevystavovali děti ani sebe zbytečnému nebezpečí úrazu.
1. a 2. června se koná opět jízda parním vlakem, tentokrát v součinnosti s partnerskými
městy v sousedním Rakousku. Zatím jsou bohužel pouze tyto mimořádné akce oživením
naší železnice. Vyvíjím stále snahu o to, aby situace směřovala k nějakému přijatelnému
řešení. Přesto, že jsem jednal přímo s náměstkem generálního ředitele SŽDC panem
Navrátilem o možném urychlení převodu procesu převodu trati, nedochází k žádnému posunu. Státní úředníci na SŽDC zaujali pozici „mrtvého brouka“. Jediné, co by je ještě mohlo
přivést k životu, je pokyn ministra dopravy jako jejich přímého nadřízeného. V současné
době se snažím domluvit termín schůzky s ministrem. Poslal jsem mu předběžně popis naší
situace a doufám, že se začne něco dít.
Ještě bych se chtěl vrátit k informaci z minulého čísla JL o sběru a likvidaci biologických odpadů. Po dalším jednání s firmou .A.S.A. a jejích zkušenostech z jiných měst se
nabízí zajímavá možnost pro občany, kteří bydlí v rodinných domech, řadové zástavbě nebo
těch, kteří mají zahradu. Tito mohou získat vlastní nádobu na bio-odpad s objemem 240
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litrů (velká popelnice) formou bezplatného pronájmu. Svoz těchto nádob by byl pro
občany zdarma a byl by organizován minimálně jednou týdně od jara do podzimu. Pro ty,
kteří ještě nezaregistrovali upozornění v minulém čísle, uvádíme doplněnou informaci ještě
jednou.
Máte zájem šetřit naše životní prostředí, třídit bioodpad,
snížit množství odpadu ukládaného na skládku a tím ušetřit?
Přihlašte se do 10. 6. 2013 na MěÚ Jemnice u paní Jany Krejčí v kanceláři č. 4 nebo
na telefonu 568 450 221 kl. 111 nebo 606 084 413.
Podrobné informace o podmínkách se dozvíte po přihlášení.
V blízké době se po Jemnici objeví na sběrných hnízdech i jiných vhodných vytipovaných místech hnědé popelnice o objemu 240 litrů se speciální konstrukcí, která
omezuje zahnívání a šíření zápachu. Po dohodě s firmou .A.S.A. Dačice s.r.o. Vám nabízíme
i možnost umístění této nádoby do Vašich domovů. Týkalo by se to rodinných domů, které
by tyto popelnice byly schopné využít a naplnit bioodpadem.
Do těchto nádob bude možné dávat listí, trávu, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny, plevel, apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané
nebo zpracované štěpkovačem), dřevěné piliny, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem
keřů), zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny (slupky z brambor, mrkve,
kousky jablek, nať, apod.), zbytky pečiva a obilovin, čajové sáčky, kávovou sedlinu včetně
filtrů a ubrousků, skořápky z vajec a ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat.
Veškerý biologický odpad, vytříděný z komunálního odpadu, je nutné vhazovat
do nádob bez igelitových sáčků a tašek. Svoz těchto nádob by byl zdarma na kompostárnu v Jemnici.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
někdo občas nespravedlivě říká, že Jemnice žije od Barchanu k Barchanu. Nechám tuto
větu bez komentáře, ale bezpochyby jde o nejvýznamnější kulturní událost a mnohasetletou
tradici, která skutečně nemá nejen v České republice obdoby. Mnozí si to ani neuvědomí,
ale Barchan je pro Jemnici poklad, který je potřeba hýčkat a který je v širokém okolí významným specifikem. Věční rýpalové namítnou, že „už to není, co to bývalo“. Ano – to
je pravda. Barchan býval ojedinělou historickou slavností (ale i církevní, případně mírovou), která získávala zasloužený ohlas. Bohužel v současné době jsou obdobné slavnosti
v každém větším městě a i z toho důvodu se zdá, že počet návštěvníků klesá. Rýpal navíc
namítne, že už ani stánkaři nemají zájem, vždyť dříve bývali až k sokolovně. Stánkaři mají
velký zájem, rada města však zamítla návrh na umisťování stánků na vytížené krajské komunikaci. Většina míst v centru města je proto rychle zamluvena a to již v průběhu zimních
měsíců.
Dovolte mi, abych na tomto místě popřál naší slavnosti a zejména „Běhu o Barchan“
k jeho 300. letým narozeninám mnoho dalších staletí a spokojených návštěvníků. Tato tra4 / Jemnické listy / červen 2013

dice se nesmí vytratit a i z toho důvodu usilujeme o zápis na Seznam nemateriálních statků
tradiční a lidové kultury České republiky. 11. 6. 2013 vyrážíme spolu s panem JUDr. Petrem Vedrou prezentovat slavnost (resp. Běh o Barchan) na Ministerstvo kultury České
republiky a i když nejsou někteří důležití lidé zápisu nakloněni, uděláme maximum proto,
abychom jim vše patřičně vysvětlili. Vždyť každý Jemničák přece ví, že Barchan na tento seznam patří (a jistě i na další třeba mezinárodní seznamy). Pokusíme se přesvědčit
a vyvrátit všechny negativistické postoje těch, kteří mají zápis v absolutní moci. Obrovské
poděkování patří Vám všem, kteří jste součástí slavnosti a bez kterých by se žádný ročník
neobešel. VIVAT BARCHAN!
Nestává se až zas tak často, abych dostával velmi dobré zprávy. Nicméně konec května
jednu takovou přinesl. Je až k neuvěření, že se buk červenolistý (přilehlý k DDM) dostal
do finále prestižní soutěže Strom roku (vybráno 12 nejlepší ze stovek přihlášených). Apeluji tímto na Vás všechny, abyste mu pomohli svým hlasováním a v koutku duše doufám,
že naše umístění bude atakovat čelní příčku. I tak je to obrovský úspěch pro strom opředený
mnoha pověstmi. Ani netroufám pomyslet, že bychom dosáhli nejvyšší mety, ze které se
automaticky přechází na mezinárodní úroveň soutěže Evropský strom roku.
Bývá trošičku ošidné zmiňovat zamýšlené projekty. Jednak z důvodu, že může dojít
k nemožnosti jejich realizace či případnému opoždění. I tak se všemi důsledky si dovolím
dva zmínit.
Na impuls zástupců významných firem v areálu u Černého mostu byla projednána
možnost přemostění lokální čistírny odpadních vod (zvenčí připomíná spíše rekreační chatku) na centrální „čističku“ v ulici Údolní. Jde o běh na delší trať, nicméně v letošním roce
se jistě podaří zajistit dokumentaci pro územní řízení včetně změna tzv. PRVKUKu (Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina), v příštím roce dokumentaci pro stavební
povolení a v roce 2015 realizační dokumentaci včetně realizace samotné (s tím, že je před
námi úkol sehnání vhodných dotačních titulů).
V podobné fázi, a jsem na to často dotazován, je projekt Kraje Vysočina modernizace úseku silnice Jemnice – hranice Kraje Vysočina (směr Dačice). O realizaci samotné
se hovoří na rok 2015 (vykoupení pozemků, rozšíření vozovky na 7,5 m, dodržení všech
předpisů vč. rozhledových vzdáleností atd). Do té doby se však nemůžeme smířit se stavem
lokality ve Smrčku, a tak budeme s panem starostou usilovat o její komplexní zapravení
(vyfrézování a celoplošném zapravení povrchu). Jednání s Krajem Vysočina jako majitelem
komunikace však nebývá procházkou růžovým sadem, a proto lze výsledek těžko předjímat.
Na ulici Dačická se to (za podmínek řady kompromisů a bezesných nocí) podařilo, věřím,
že společného konsenzu docílíme i zde.
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří upozorňují na nedostatky spojené s výstavbou a rekonstrukcí vodovodů a kanalizace projektu Dyje II. etapa (název jsem si dovolil
zkrátit). Konečně se úročí dva roky trpělivosti nás všech a místa, kterých se stavba dotkla,
budiž toho důkazem (i když opět za cenu obrovských diskuzí, jak to je a jak by to mělo
být). Věřte, že všechna řešení jsou dle projektů, předpisů a finančních možností města.
Na úrovni celého projektu, který zahrnuje významnou část republiky, jsme lokalitou, kde
stavba probíhá poměrně klidně a hlavně kde jsme měli velké štěstí na realizační firmu a jejího hlavního subdodavatele. Mám důvěrné informace o tom, že takto „harmonický“ průběh
výstavby se často nevidí (i to, jak vstřícně realizátor reaguje na požadavky města).
Zde je na místě připomenout významná výročí spojená s vodou a těmi jsou 20 let výročí
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Dobrovolného svazku obcí vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči a obdobně kulaté
„narozeniny“ Vodárenské akciové společnosti.
Vzhledem k výše zmíněným projektům se jako malicherností jeví i fakt, že se konečně
podařilo domluvit s FC Jemnicko pravidelný odvoz posekané trávy tak, aby zapáchající
hromady dlouhodobě nehyzdili návštěvu parku. První svozy se jeví nadějně, věřme, že
všem zúčastněným jejich úsilí vydrží! I z Vašich reakcí vím, že tento problém trápil spoustu
lidí, kteří si svou procházku parkem chtějí patřičně vychutnat.
Závěrem mi dovolte, abych opět připomenul své kontaktní údaje pro Vás, na kterých se
mnou můžete probrat své připomínky a podněty: e-mail – místostarosta@mesto-jemnice.cz,
mobil – 775394944 či přímo na osobní schůzce.
Ing. Petr Novotný – místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 17. dubna 2013
Rada města schválila:
• Smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené mezi městem Jemnice a Mysliveckým sdružením
Mladoňovice; Společností telčské místní dráhy; Moravským rybářským svazem,
MO Jemnice; Školním sportovním klubem při ZŠ v Jemnici; Hereckým občanským
sdružením Lucemburk; Novus Origo, Martin Bahounek; Muzejním spolkem v Jemnici;
AlterNaivou o.s.; Římskokatolickou farností Jemnice, chrámovým pěveckým sborem;
Atletikou Jemnice; Tělocvičnou jednotou Sokol Jemnice; AMK Cyklotrialem Jemnice;
1. FC Jemnicko; ČSS, Sportovně střeleckým klubem Jemnice; Davidem Čermákem;
Agenturou Free Time Jemnice, o.s.; Junákem Jemnice; Českým svazem včelařů, ZO
Jemnice; Klubem důchodců; Občanským sdružením Mladí za rozvoj Jemnice; Svazem
tělesně postižených v ČR, MO Jemnice; Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou
Třebíč; Sdružením hasičů ČMS, SDH Jemnice; Sdružením hasičů ČMS, SDH Panenská; Sdružením hasičů ČMS, SDH Louka; Rozvojem Třebíčska, zájmovým sdružením
právnických osob
• Smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti
• Zajištění občerstvení v areálu zámku v době konání historické slavnosti Barchan 2013
• Přidělení bytu č. 8 (1+KK) v ulici Palackého 129 v Jemnici
• Provozní řád Pečovatelské služby Jemnice (vnitřní předpis č. 13/2013), jehož přílohou
je sanitační řád Pečovatelské služby Jemnice
• Pronájem místnosti č. 3.9 a 3.10 na adrese Husova 2, 675 31 Jemnice (podnikatelský
inkubátor) Základní škole a Praktické škole Moravské Budějovice
• Bezplatný pronájem nebytových prostor v suterénu kulturního domu Hereckému
občanskému sdružení Skupině historického a scénického šermu z královského města
Jemnice LUCEMBURK pro účely skladování rekvizit s tím, že je na vlastní náklady vyčistí a uvede do přijatelného stavu. Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2013
• Záměr prodeje p.č. 50 trvalý travní porost, o výměře 770 m2 v k.ú. Panenská za cenu
5,- Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem
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• Záměr prodeje části pozemku p.č. 997/1 ostatní plocha, o výměře cca 20 m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem) za cenu 10,- Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s prodejem
• Záměr prodeje části pozemku p.č. 997/1 ostatní plocha, o výměře cca 200 m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem) za cenu 10,- Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s prodejem
• Smlouvu o právu provést stavbu – Rybochovná nádrž, uzavřenou mezi Moravským
rybářským svazem, MO Jemnice a městem Jemnice
• Navýšení nájemného o 100 % za jednotlivé pronajaté rybníky ve vlastnictví města Jemnice Moravskému rybářskému svazu, MO Jemnice, Červenomlýnská 523, 675 31 Jemnice
• V době turistické sezóny od 13. 5. 2013 do 30. 10. 2013 navýšení počtu zaměstnanců
města Jemnice o jednoho pracovníka na turistickém informačním centru
• Smlouvu o dílo č. 13-010/3 uzavřenou mezi Jemnickým mikroregionem, Husova 103,
675 31 Jemnice a Energetickou agenturou Vysočiny, zájmové sdružení právnických
osob, Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava. Předmětem smlouvy je kompletní příprava
a zpracování projektové žádosti projektu „Na trasách Regionu Renesance“ do programu
EÚS AT – CZ a odevzdání této žádosti příslušnému pracovišti
• Smlouvu o dílo na druhou etapu obnovy kostela sv. Víta v Jemnici v roce 2013
• Instalaci datových rozvodů v obecních bytech v Jemnici
• Změnu Smlouvy o pronájmu nebytových prostor letního kina
• Slevu 20 % ze stávající ceny na inzerci v Jemnických listech po předložení písemné
objednávky na inzerci v rozsahu 6 a více čísel Jemnických listů
• Žádost o povolení splácení nájmu za rok 2011 a 2012 dle předloženého splátkového
kalendáře
• Žádost o opětovný pronájem objektu v bývalém autoparku. Pronájem bude uzavřen
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2013
• Servisní a materiálovou smlouvu o zajištění provozu kopírovacího stroje
• Návrh na zápis do kroniky města Jemnice za rok 2012.
Rada města vzala na vědomí:
• Ukončení pronájmu nebytových prostor na adrese Havlíčkovo nám. 47, 675 31 Jemnice, Základní škole a Praktické škole Moravské Budějovice, Dobrovského 11,
676 02 Moravské Budějovice. Pronájem bude ukončen ke dni 30. 6. 2013
• Žádost o koupi pozemku p.č. 50 trvalý travní porost, o výměře 770 m2 v k.ú. Panenská
• Žádost o koupi části pozemku p.č. 997/1, ostatní plocha, o výměře cca 20 m2 v k.ú.
Jemnice
• Žádost o koupi části pozemku p.č. 997/1, ostatní plocha, o výměře cca 200 m2 v k.ú.
Jemnice
• Návrh rozdělení příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2013 ve výši 540 tis. Kč
včetně schválení vlastního podílu města a církve:
• 266 000,- Kč na obnovu objektu maštale dvorního traktu muzea Jemnice (celkové
náklady činí cca 532 000,- Kč bez DPH, vlastní podíl města činí min. 266 000,- Kč),
• 144 000,- Kč na opravu vzdušníku – souboru historického vodovodu ve vlastnictví
města Jemnice (celkové náklady činí cca 289 000,- Kč bez DPH, vlastní podíl města
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činí min. 145 000,- Kč),
• 130 000,- Kč na opravu západního štítu kostela sv. Stanislava (celkové náklady činí
187 015,- Kč včetně DPH, podíl města 37 403,- Kč, podíl vlastníka 19 612,- Kč)
a doporučuje jej Zastupitelstvu města Jemnice ke schválení
Přijetí státního příspěvku na obnovu kostela sv. Víta v roce 2013 ve výši 400 tis. Kč,
s finančním spolufinancováním města ve výši 45 tis. Kč a doporučuje Zastupitelstvu
města Jemnice ke schválení
Žádost Moravského rybářského svazu, o.s., místní organizace Jemnice o uzavření smlouvy
o právu provést stavbu – Rybochovná nádrž na pozemku p.č. 1040/4 v k.ú. Jemnice
Zprávu o provozu kina ve městě Jemnice předloženou Správou majetku města, s.r.o.,
Romana Havelky 994, 675 31 Jemnice
Informaci pana Mgr. Ing. Víta Feldbabela o možnosti využití grantového programu
„Podpora budování (rekonstrukce) dětských dopravních hřišť 2013“ realizovaného
z Fondu Vysočiny
Informaci o zániku čestného občanství města Jemnice bývalého prezidenta Klementa
Gottwalda dnem jeho úmrtí.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města

Výběrové řízení
Město Jemnice
Městský úřad Jemnice
Husova 103, 675 31 Jemnice
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu v Jemnici, Husova 103, 675 31 Jemnice
vyhlašuje dle § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici:
sociální pracovník Městského úřadu v Jemnici
s místem výkonu práce Městský úřad Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
•
Splnění předpokladů dle § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Požadujeme:
•
Splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka podle § 110 odst. 4
zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
•
Samostatnost, rozhodnost, pečlivost, schopnost jednat s lidmi, psychickou odolnost, schopnost řešení problémů, komunikační a vyjednávací schopnosti
•
Znalost práce na PC (MS Word, Excel)
•
Řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řízení vozidla
Výhodou:
•
Základní znalosti o územně samosprávném celku a činnosti ve státní správě
a samosprávě
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•
Praxe v oblasti výkonu veřejné správy, sociálně právní, znalost zákona o sociálních službách
Nabízíme:
•
Zařazení do 9. - 10. platové třídy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů
•
Zajímavou práci s možností trvalého vzdělávání
•
Pracovní poměr na dobu neurčitou s možným nástupem nejpozději od 1. 7. 2013
Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti:
(viz.§ 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů)
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost
uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum, podpis a telefonní spojení
uchazeče.
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 dosavadních zaměstnáních
a případných odborných znalostech a dovednostech týkajících se praxe v oboru, 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.
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce označené v levém
horním rohu adresou odesílatele osobně nebo poštou nejpozději do 17 hodin dne 10. 6. 2013
na adresu Městský úřad Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice.
Později doručené obálky budou vráceny neotevřené na adresu odesílatele uvedenou
na obálce. Kontaktní osoba: Ing. Miloš Pacas, tel. 568 450 221 kl.204,
e-mail:tajemnik@mesto-jemnice.cz
Ing. Miloš Pacas, tajemník městského úřadu

•
•

MĚSTO JEMNICE NABÍZÍ K PRONÁJMU
TYTO BYTY V DZU:

PALACKÉHO 129, byt č. 11 (1+kk),
nájemné cca 2 598,- Kč/měs., záloha na teplo 2 500,- Kč/měs.
PALACKÉHO 129, byt č. 14 (1+kk),
nájemné cca 2 075,- Kč/měs., záloha na teplo 1 300,- Kč/měs.

Žádosti musí být doručeny na MěÚ Jemnice nejpozději do 12. 6. 2013.
Do bytu v domech zvláštního určení (DZU) mohou být přijímáni občané se
sníženou soběstačností, zejména zdravotně postižení a staří občané (tj. občané,
kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo plného
invalidního důchodu), kterým takový pobyt doporučí ošetřující lékař.
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Slovo hejtmana
Konec školního roku žáci a studenti jistě vždycky přivítají. Čeká je odpočinek od školních
povinností a bezstarostný čas prázdnin. Náš úřad si oddech nemůže dovolit. Musíme řešit
organizaci školského systému tak, aby naši žáci obstáli v náročných podmínkách 21. století.
Pokud chceme udržet a zlepšovat úroveň vzdělávání, musíme podnikat konkrétní kroky
k jeho zkvalitnění, především zajistit oborovou dostupnost. S ohledem na současnou situaci
klademe velký důraz na technické obory – nejenom možnost studia, ale i dostatečné materiálové zázemí. Nemůžeme dnes vyučovat učně a studenty na strojích, jež patří do minulého století. To ovšem znamená i zvýšenou finanční náročnost. Abychom měli školy vybavené například CNC stroji, orientujeme se na spolupráci škol a podnikatelského sektoru.
Tomu se tyto investice budou vracet v podobě odborně zdatných pracovních sil schopných
rychlé adaptace v prostředí moderních podniků. Je potřebné klást důraz na spolupráci se
základními školami v oblasti orientace žáků právě na technické obory. Nepotřebujeme tisíce humanitně orientovaných studentů, pokud nám budou chybět absolventi škol potřební
pro rozvoj průmyslu.
Musíme i ve vzdělávání respektovat celkový trend, který má své příčiny. Například
výrobců automobilů byly před pár desítkami let jen v Evropě stovky. Dnes obstojí pouze
pár těch největších a nejsilnějších. S tím souvisí soustředění materiálových i personálních
zdrojů do větších celků. To platí nejen pro průmysl, ale i pro školství stejně jako pro jiná
odvětví. Kromě úbytku žáků je to hlavním argumentem pro nezbytné změny ve struktuře
středoškolského vzdělávání. Jakkoliv je to v konkrétních případech bolavé, je toto opatření
nezbytné.
Pokud budeme lpět na neměnném uspořádání systému, který nebudeme chtít pro
dílčí problémy řešit, dříve nebo později na to doplatíme. Schopnost všestranně reagovat
na potřeby hospodářství v souvislosti se situací na světových trzích bude více než kdy jindy
základním předpokladem pro to, abychom uspěli ve stále náročnější konkurenci.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...
O jemnickém hřbitově bylo mnoho řečeno i napsáno. Jeho vzhled se snad mění
k lepšímu. Jisté však je, že zřejmě využívání zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., zvláště
pak § 20, písmeno 9, body 4 a 5 jaksi pokulhává. Posuďte ale na zadní straně JL, jak vypadala stará část hřbitova u kostela v roce 1936 a nyní.
Podle informace město věnuje na údržbu hřbitova, vedle jiného, cca 200.000,- Kč ročně.
Posoudit, jestli je to hodně, nebo málo, neumím. Část prostředků získává město z pronájmu
hrobových míst. V každém případě řada opuštěných a neupravených míst přibývá. Zákon
se neuplatňuje.
Samotnou kapitolou je kontejner na odpad u parkoviště hřbitova. Umístěná cedulka
upozorňuje, že se zde odkládá odpad ze hřbitova. Jsou to například pneumatiky, televizory,
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hnůj od králíků a další? Jsme svědky toho, že zde zastavují auta a do kontejneru hází odpad
lidé, kteří v Jemnici vůbec nebydlí, ani zde nevlastní hrob. O obsahu kontejneru by mohli
pracovníci Správy majetku města Jemnice vyprávět. Mají občané Jemnice platit za jiné?
Vždyť máme sběrný dvůr.
A řešení - umístit kontejner v zadní části hřbitova za vraty. Úprava používané cesty,
místa a kontejneru by se brzy zaplatila, protože odpadu ze hřbitova by ubylo. Je to sice
o 87 kroků dále, ale kdo na hřbitově chvátá! Přes hřbitov by nikdo televizory, pneumatiky
a podobné nenesl. Zamčená vrata by nedovolovala sem zajíždět auty.
Výmluvy, že lidé stejně odpad někde vyhodí, neobstojí, vždyť mají sběrný dvůr i kompostárnu.
A tak, občané, při placení zbytečných nákladů i za jiné, uvažujte. Částka, kterou platíme
za osobu, je značná a pravděpodobně se bude dál zvyšovat.
Dodatek:
Pozorný čtenář JL upozorňuje, že ke stažení kostela sv. Jakuba ocelovými lany a jeho
omítnutí došlo až v roce 1969. Protože opravy kostela probíhaly v období posledních 60 let
několikrát, došlo možná k omylu. Stará fotografie z této doby, na které jsou zachyceni pomocníci při opravě, možná vyjasní datum provedení této opravy. Mnozí z nich již nežijí, ale
pamětníkům pomůže k určení doby této opravy a tím dojde k doplnění článku v JL z března
2013, str. 5. Uvidíme.
Vladimír Hrbek

STŘED informuje

Projekt podporující děti se speciálními vzdělávacími potřebami
úspěšně skončil
Dlouhodobý projekt s názvem Centrum prevence a pomoci občanského
sdružení STŘED k 30. dubnu 2013 skončil. Čtyři roky podporoval
na Třebíčsku, Moravskobudějovicku a Znojemsku rovné příležitosti dětí
a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, práci s třídními kolektivy,
vzdělávání a supervize pedagogických pracovníků a poradenství rodinám s výchovnými
problémy. Díky projektu bylo podpořeno tisíc osob z řad pedagogů, žáků, dětí a rodičů.
V rámci projektu se podařilo navázat a propojit odbornou pomoc mezi školskými
zařízeními, odbory sociálně-právní ochrany dětí, probační a mediační službou a pracovníky
neziskového sektoru. „Jako příklad mohu uvést spolupráci se Střední školou řemesel
a služeb, která dlouhodobě řeší závažné porušování školního řádu svými žáky a jejich
podmínečné vyloučení. Těmto studentům může (škola díky vzájemné spolupráci) nařídit
alternativní sankci v podobě pravidelné docházky na individuální konzultace do ambulance
centra a práci na zlepšení svého chování,“ uvedla Mgr. Dagmar Medňanská, vedoucí ambulance centra prevence a pomoci.
Jedním z hlavních přínosů projektu byl rozvoj dlouhodobých školních programů selektivní primární prevence (Vztahy ve třídě, Diagnostika třídního kolektivu a program Šitý
na míru), podpora pedagogických pracovníků, kteří tvořili nedílnou součást práce se třídou
a v průběhu roku 2012 vznik podpůrné metodické skupiny pro učitele. Druhou významnou
oblastí projektu byla realizace dlouhodobých vzdělávacích kurzů pro pedagogy zaměřené
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na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Lektoři, odborníci z celé České
republiky, dojížděli za pedagogy do Moravských Budějovic. Účastníci vzdělávání měli
možnost si vyzkoušet rozvoj profesních dovedností také formou supervize, procesu, kdy
pedagog získává zpětnou vazbu na svou práci. V rámci třetí a poslední oblasti projektu
vznikla ambulance centra prevence a pomoci poskytující poradenské a psychologické
služby zejména dětem a mladým lidem ve věku 6 – 20 let a jejich zákonným zástupcům.
Stěžejní náplní ambulance byla především diagnostická, vzdělávací a reedukační, terapeutická a poradenská činnosti poskytována formou intenzivních individuálních a rodinných
konzultací.
„V současné době hledáme další zdroje financování programů, abychom mohli nadále
pokračovat ve stejném rozsahu a kvalitě jako doposud,“ doplnila Medňanská.
Projekt Centrum prevence a pomoci byl spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR.
Mgr. Dagmar Medňanská

Základní umělecká škola informuje
Výběr žáků do přípravné hudební výchovy a 1. ročníku ZUŠ Jemnice
na školní rok 2013/2014
se uskuteční 7. června od 1400 do 1600
v budově ZUŠ v Husově ulici
Přihlásit se mohou zájemci o hru na klavír, akordeon, zobcovou flétnu, elektronické
klávesové nástroje, trubku, trombón, baskřídlovku, klasickou, elektrickou a basovou kytaru.
Nemůžete-li se dostavit v tomto termínu, můžete nás navštívit kdykoli v odpoledních
hodinách ve škole, nebo se domluvit telefonicky na čísle 568 450 590. Na setkání s Vámi
se těší ředitelka a učitelky ZUŠ.
Luba Jánská

Mladý pianista z Jemnice
Dne 17. dubna 2013 se v Jihlavě konal třetí ročník krajské přehlídky ve hře na klavír
„Mladý pianista - Jihlava 2013 „.
Přehlídku mladých pianistů pořádala ZUŠ Jihlava, přísp. org. pod záštitou hejtmana
Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a také Dům filharmonie hudby Gustava Mahlera.
Celkem vystoupilo 48 dětí z hudebních škol v kraji Vysočina.
Jemnici pod vedením paní učitelky Hanky Ukašíkové reprezentovali:
Elena Průšová - I. kategorie (do 9 let)
Viktorie Štroblová - II. kategorie (do 11 let)
Kateřina Kovářová - III. kategorie (do 13 let)
Jiří Šesták - IV. kategorie (do 15 let)
Prostředí koncertu mělo slavnostní atmosféru místem, kam se chodí jindy zaposlouchat
dospělí milovníci vážné hudby. Milým překvapením byla i hlavní cena přehlídky v každé
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kategorii a sice klavírní stolička. V první kategorii se ji podařilo utrhnout Eleně Průšové.
Náboj zesílila ještě „Zvláštní cena filharmonie G. Mahlera“, tj. příležitost zahrát si
v Domě filharmonie hudby s profesionálními
muzikanty za výjimečný výkon, kterou získal
účastník z poslední kategorie.
Kdo měl citlivé smysly, mohl ocenit i mimořádný klavír, jenž patří k deseti
nejcennějším kusům v České republice,
na který po celou dobu mladí muzikanti hráli
své skladby.
Program krajské přehlídky trval od osmi
rána do osmi večera, což vyžadovalo skvělou
organizaci, nadšení a ochotu pracovat daleko
nad rámec svých povinností. Organizátorům
patří dík.
Muzikanti totiž neměli zrovna lehké podmínky:
Hrát v časovém limitu 4-9 min. dle věku, hra zpaměti, alespoň jedna skladba z období
baroka, klasicismu a alespoň jedna z období romantismu nebo soudobé hudby.
Na závěr byli vítězové z každé kategorie krajské přehlídky pozváni do ZUŠ Třešť, kde
se konal dne 13. května 2013 v 18 hod. „koncert Mladých pianistů 2013“.
Čtyřlístek mladých klavíristů přijal pozvání zúčastnit se „5. Krajské přehlídky klavírní
hry v Českých Budějovicích“, kterou pořádala ZUŠ B. Jeremiáše dne 25. dubna 2013
a místem klavírní hry se stal Sukův sál.
Charakter této přehlídky nebyl soutěžní, ale vystoupit mezi 84 hudebníky byl pro
naše pianisty opět nápor na nervy. Zvládli však svá vystoupení bravurně a byli odměněni
obrovským potleskem. K výkonům našich pianistů přišly pogratulovat i profesorky
z klavírního oddělení konzervatoře.
Obě krajské přehlídky znamenaly pro začínající klavíristy cenné zkušenosti, nový
rozhled a přinesly vnitřní motivaci do další práce.
Jana Průšová

Okénko základní školy
Tento název se stal kouzlem nechtěného. Byl totiž slohovým tématem olympiády z českého
jazyka, Ilonka Beranovská z 9.B ho použila k vyjádření svého vztahu ke škole a na konci
roku se to docela hodí, ne?
Jitka Strebelová
Za tohle ti patří dík
Už skoro devět let jsi pro mne nedílnou součástí života. Matně vzpomínám na tu chvíli,
kdy jsem vstupovala do tvých dveří jako budoucí žákyně první třídy, obávající se věcí
příštích. Dnes už mi zbývá jen pár dní, abych se s tebou mohla rozloučit. Nejen s tebou, ale
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i s lidmi, které jsem tady, za tvými zdmi poznala a kterým za mnoho vděčím, ať už za dobře
vysvětlenou látku nebo za pochopení, zvednutí nálady i za obyčejný úsměv. Často jsem si
říkala, že na tahle slova je ještě čas. Ale čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že čas je vzácný dar a těch devět let se nyní jeví jako strašně krátká doba. Už můžeme jen vzpomínat, jak
jsme se tady naučili spoustu věcí důležitých pro další kapitoly našeho života. Jak ti můžeme
být vděční, že jsme tu poznali ty, kteří přirostli k našemu srdci napořád, ačkoliv už s námi
nebudou sdílet většinu našeho dne. Z některých bojácných dětiček jsi udělala sebejistější
a svědomité, skoro dospělé lidi. Samozřejmě jsme zažili nezdary či nedorozumění. Bylo
jen na nás, jak jsme je vyřešili, ale spousta lidí tady nám byla ochotna pomoci. Mnohdy
jsme provedli hloupost, která vyústila buď v pěkný průšvih, nebo v úsměvnou nostalgickou
vzpomínku. Mnohdy ti někteří, kteří si nevážili úsilí a práce ostatních, ubližovali, protože
jejich zlomyslnost a touha po obdivu neznaly mezí. Často jsou to ti samí, kteří dodnes
nepochopili, že škola je opravdu základ života a bez základu se nedá dělat nic. Upřímně
doufám, že jim někdy dojde, jakou pohodu s tebou vlastně měli. Snad budu mít ještě
možnost tě navštívit, ač už ne jako tvá žákyně.
Děkuji, základní školo. Za zážitky, které jsem v tobě prožila. Za lidi, se kterými jsem je
prožila a které jsem díky tobě poznala. Za kantory, kterých si budu vážit do konce života.
Za tohle a mnoho dalšího ti patří velký dík.
Ilona Beranovská

Zprávy z Gymnázia Dačice

Úspěch Hany Kalábové v České lingvistické olympiádě
Dne 26. 4. 2013 proběhlo v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy celostátní kolo České lingvistické olympiády. Do celostátního kola se
probojovala v tvrdé konkurenci zhruba 400 soutěžících, převážně z gymnázií, Hana Kalábová, studentka septimy osmiletého gymnázia.
Celostátního kola se zúčastnilo na 40 soutěžících. Celá soutěž
s přidanými přednáškami trvala až do šestnácté hodiny odpolední, výsledky
pak byly zveřejněny o následujícím víkendu. Hanka obsadila opravdu skvělé 7. – 8. místo a postupuje na třídenní soustředění, které proběhne v polovině června. Pokud by se jí
zadařilo i tam, reprezentovala by Českou republiku v Manchesteru.
Děkujeme Hance za reprezentaci a přejeme hodně lingvistických nápadů i nadále.
Mgr. Luboš Krátký
Velký úspěch v jazykové soutěži
Studenti víceletého gymnázia Štěpán Burda (tercie), Jaromír Vacek (kvarta), Nguyen
Thi Kim Khanh - Alex (sekunda) a Denisa Hladíková (sekunda) se zúčastnili dne 15. 5.
2013 II. ročníku jazykové soutěže pro žáky 6. – 9. tříd základních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií „O NEJTALENTOVANĚJŠÍHO ŽÁKA ANGLIČTINY
JINDŘICHOHRADECKA“. Jazyková soutěž byla rozdělena do dvou kategorií: 1. kategorie – žáci 6. – 7. tříd; 2. kategorie – žáci 8. – 9. tříd.
Cílem této soutěže bylo motivovat žáky ke studiu cizího jazyka, podpořit jejich nadání
a talent. Soutěž se konala pod patronací místostarosty Jindřichova Hradce Ing. Bohumila
Komínka a pořádala ji Jazyková škola Zachová s.r.o. s podporou UNIVERSITY OF CAMBRIDGE.
14 / Jemnické listy / červen 2013

Všichni studenti výborně reprezentovali naši školu. V první kategorii obsadila Alex
2. místo. Ve druhé kategorii obsadil Štěpán Burda 1. místo a Jaromír Vacek 2. místo.
Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia.
Další informace ze života školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
Mgr. Jana Vacková Hezinová

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice
Exkurze do Prahy
Ve dnech 25.-26. dubna 2013 se vydala třída 4.C za doprovodu PhDr. Aleny Ziny
Janáčkové a Mgr. Věry Radové na dvoudenní poznávací exkurzi do hlavního města. Naši
cestu hned na začátku mírně komplikovala doprava linkovým autobusem, který byl díky
nám zcela zaplněný, na dálnici dostal tradičně zpoždění, ale do cíle se nám podařilo zdárně
dojet. Ihned po příjezdu jsme se ubytovali v sokolovně, která byla od ÚAN Florenc pěšky
jen 5 minut. Odložili jsme si tu zavazadla a zanedlouho se naše karavana dala do pohybu
a exkurze tak byla s konečnou platností zahájena.
První den byl pro nás vyčerpávající. Měli jsme v plánu navštívit Karlův most, Pražský
hrad, Belveder a mnoho dalších památek. Také jsme začali podle plánu prohlídkou krypty
kostela sv. Cyrila a Metoděje, ve které naposledy vydechli parašutisté, kteří se podíleli
na atentátu na Heydricha.
Mnohé studenty tato krypta velmi zaujala, překvapily nás přímo úděsné podmínky,
ve kterých tito pronásledovaní hoši žili několik dní. Mezi mrtvými těly církevních
hodnostářů, bez denního světla, v chladu několik metrů pod zemí, ve strachu a bez naděje
na přežití, i přesto si při obléhání svého úkrytu počínali statečně, s odhodláním nevydat nic
bez urputného boje…
Poté jsme pokračovali přes Karlovo náměstí dále do centra. Náš předem naplánovaný
program na začátku příjemně narušilo nečekané pozvání otce Antonína k prohlídce kostela
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Matky Boží Sněžné, kde jsme se měli původně jen krátce zastavit a prohlédnout si tuto
budova zvenčí. Po chvíli se však ukázalo, že by byla neuvěřitelná škoda odmítnout takovou
nabídku, která, jak už nyní víme, nepřichází každý den. Tato nenápadná budova v samotném srdci Prahy v sobě ukrývala tolik skvostných ukázek středověkého umění, že jsme
mnohokrát mohli jen s úžasem pozorovat díla nám předkládaná a poslouchat historická
fakta. Otec Antonín nás totiž po prohlídce rajské zahrady, jíž dominovala obrovská rozkvetlá magnólie, zavedl do barokní knihovny praskající knihami, kde jsme si mohli nejen
prohlédnout knihy z doby středověku, ale také se jich dotknout. Inkunábule, pergameny,
ručně malované iniciály poutaly naši pozornost dlouhé minuty, a kdo by odolal?! Čím déle
jsme areálem procházeli, tím více nás mrzelo, že již máme zamluvenou prohlídku dalšího
památného místa. Čas se bohužel brzy naplnil, a proto jsme toto krásné místo museli opustit.
Jako další nás čekala prohlídka Pražského hradu a Svatovítské katedrály a ta stojí také
za to. Mimo zhlédnutí mnoha obrazů a soch jsme také mohli nahlédnout do hrobky pod katedrálou, „nakouknout“ do Svatováclavské kaple, obdivovat krásu a umění starých mistrů.
Je třeba zmínit, že při prohlídce chrámu sv. Víta studenty asi nejvíce zaujala preciznost
tehdejších architektů, kteří pomocí symboliky a jednotlivých architektonických prvků
dokázali zhotovit stavbu, která před námi dodnes skrývá mnohá tajemství.
Dále jsme prošli Starý královský palác s Vladislavským sálem. Po absolvování této části
programu jsme se přesunuli o kousek dál a navštívili jsme Zlatou uličku a poté jsme prošli
královské zahrady Pražského hradu a nedaleko Belvederu jsme si odpočinuli a zaposlouchali se do zvuku, vlastně „zpěvu“, Zpívající fontány. Krásné slunečné počasí ještě umocnilo jeden z kouzelných pohledů na hlavní město.
Potom jsme pokračovali Královskou cestou dolů Nerudovou ulicí na Malostranské
náměstí, přes Karlův most. V křivolakých uličkách jsme ještě prokličkovali k Betlémské kapli a před pivnicí U Tygra jsme si připomněli literáta B. Hrabala, který zde často
sedával. Následovala první část prohlídky Staroměstského náměstí a poté jsme se přemístili
k obchodnímu centru, abychom se osvěžili. Bohužel se ani nám nevyhnula nepříjemná
zkušenost s pražskými zloději, a tak jsme byli ve skupině chudší o peněženku i doklady, ale
i tuto situaci jsme zvládli.
Druhý den jsme zahájili plavbou po Vltavě a návštěvou muzea Karlova mostu. Krásnou a odpočinkovou jízdu jsme si všichni užili. Potom jsme si ještě jednou prošli most,
většina z nás se zastavila a přála si něco u sochy Jana Nepomuckého. Nedaleko od ní jsme
sešli na Kampu. Ještě je zde místy znát, jak velké škody zde zanechala velká voda, a to
i na domě, ve které bydlel Jan Werich. Malebná procházka nás vedla k Sovovým mlýnům
a dále přes Most Legií k Národnímu divadlu. V jeho blízkosti jsme také nahlédli do Akademie věd či do proslulé kavárny Slavie.
Budovou Národního divadla nás naše průvodkyně provedla od základů a míst položení
základních kamenů až po ta nejvyšší patra, která jsou návštěvníkům zpřístupněna. Během
prohlídky překrásného zdobení hlavní scény a hlediště jsme si také vyslechli okolnosti
a události, které provázely výstavbu Národního divadla i jeho druhé otevření po požáru.
Co říci závěrem? Nechejme krátce promluvit jednoho ze studentů: Exkurzi hodnotím
jako vydařenou akci, která nám otevřela oči a ukázala, že hodiny dějepisu nemusí být jen
o učení se dat, ale také o přímém kontaktu s historií, jejíž kouzlo jsme mohli na vlastní kůži
pocítit...
Radka Klinerová 4.C, PhDr. Alena Zina Janáčková
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Beseda o Španělsku jako příprava na studentskou slavnost
Blížící se termín studentského majálesu přiměl studenty 1. C k aktivitě, jejímž
prostřednictvím zahájili přípravu na svou první studentskou májovou slavnost. Při výběru
kostýmů a témat se rozhodli „jít za Španěly“. Proto ve čtvrtek 2. května besedovali s Marií
a Lorenou ze Španělska. Obě mladé dámy jsou v naší republice na tzv. dobrovolnické
službě.
Maria a Lorena představily studentům svoji rodnou zemi nejprve krátkým videofilmem a po něm hned následovaly dotazy studentů. Nejdříve se žáci zabývali tím, jaké
jsou ve Španělsku tradice, jaké jsou národní barvy, a potom také přišla řeč na jídlo. Obrázky
a popis typických španělských pochoutek vypadaly moc lákavě, ještě že jsme byli právě
po obědě. Ale i tak by churros i chorizo jistě stály za ochutnání. V souvislosti s jídlem studenty překvapila doba, kdy se ve Španělsku jídla podávají, neboť i to je odlišné, například
desayouno je nejdříve od 8. hodin a merienda – odpolední svačina kolem 17. hodiny
a večeře – cena se podává kolem 22. hodiny.
Studenty také zajímalo, jestli ve Španělsku pijí pivo, prý ano, ale české je podle Marie
lepší. Naopak nám obě doporučily španělské víno z oblasti la Rioja a potom také ještě zajímavý nápoj chufa z plodů šáchoru, ten je prý v době letních veder velmi osvěžující.
Další dotaz směřoval k systému přijímání příjmení ve Španělsku. Studenty pak zaujalo,
že španělské děti dostávají dárky nejen o Vánocích od Santa Clause, ale také ještě 6. ledna,
a to od Tří králů.
Protože jsme ve škole, tak jsme se také ptali na španělský školní systém, na podobu
maturitních zkoušek a také na možnost najít zaměstnání.
Studenti se stále více osmělovali a kladli další dotazy, jenže čas určený pro besedu byl
pevně dán a v přátelské atmosféře uběhl velmi rychle. Maria i Lorena zodpovídaly všechny
dotazy s chutí a bylo vidět, že jsou rády, když nám mohou ukázat něco ze svojí vlasti. Nám
všem přítomným na besedě se líbila jejich srdečnost, otevřenost a vstřícnost.
PhDr. Alena Zina Janáčková
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Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina informuje
Pachatelé pokračují v trestné činnosti páchané na seniorech
Od začátku dubna letošního roku evidují policisté v Kraji Vysočina 12 případů, kdy
se pachatelům podařilo okrást seniory. Pachatelé se snaží vylákat peníze od starších lidí
různými způsoby. V poslední době je velmi častá legenda o vrácení různých přeplatků
za dodávky elektřiny, vody nebo plynu. Pachatel většinou nemá drobné peníze na vrácení
přeplatku. V okamžiku, kdy oběť jde pro peníze na rozměnění finanční hotovosti a zloděj
zjistí místo uložení peněz, odvede pozornost poškozeného a peníze odcizí.
Způsobů, jak se zloději snaží dostat do bytů a rodinných domků a něco zde odcizit, je
více. Může se jednat o různý podomní prodej zboží nebo služeb, výkup druhotných surovin
do sběru, předání domnělé výhry, uzavření nějaké výhodné smlouvy nebo pod záminkou,
že se chce pachatel pouze napít vody.
Policisté znovu upozorňují seniory, aby nikoho cizího nepouštěli do svého obydlí. Nikomu nedávali finanční hotovost, nesvěřovali cizím lidem své platební karty a nepodepisovali
jakékoliv smlouvy bez toho, aby si ji před tím v klidu přečetli a promysleli.
Nebezpečí na železničních přejezdech
Policisté v Kraji Vysočina řešili v poslední době několik přestupků, které se týkaly chování chodců a řidičů na železničních přejezdech. Přitom právě na železničním přejezdu
musí být účastníci provozu na pozemních komunikacích obzvláště obezřetní a dodržovat
pravidla silničního provozu.
Pravidla jízdy vozidel přes železniční přejezd upravuje zákon o provozu na pozemních
komunikacích. Mezi základní ustanovení patří, že řidič si musí před železničním přejezdem
počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet
a v jízdě pokračovat i za ním, aby řidič nebyl nucen zastavit vozidlo na přejezdu.
Na železničním přejezdu a padesát metrů před ním je maximální povolená rychlost 30
km/h, jestliže bliká bílé světlo přejezdové signalizace, pak může jet řidič rychlostí do 50
km/h.
Na všech přejezdech platí stejná jednoduchá pravidla. Je jedno, zda se jedná o přejezd
pouze s výstražným křížem, světelným zabezpečovacím zařízením, nebo dokonce se
závorami. Vždy se musí řidič nejprve přesvědčit, že může přejezd bezpečně přejet.
Zjednodušeně řečeno, vlak má vždy přednost a řidič se musí přesvědčit, zda může přejezd
bezpečně přejet. Vždy je lepší zastavit a mít jistotu.
Řidič dle dotčených ustanovení zákona o silničním provozu nesmí vjíždět na železniční
přejezd, když bliká na přejezdovém zabezpečovacím zařízení červené světlo, je-li dávána
výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zařízení, když se
sklápějí, jsou sklopeny nebo se zdvíhají závory, pokud situace za železničním přejezdem nedovoluje jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě. Řidič dále nesmí vjíždět na železniční
přejezd, když je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo, toto pravidlo
neplatí pouze v případě, že na přejezdovém zabezpečovacím zařízení svítí přerušované bílé
světlo signálu. Zde je důležité, aby si i cyklisté uvědomili, že musí dodržovat pravidla
stejně jako řidiči motorových vozidel. Obdobná pravidla platí při přecházení železničního
přejezdu i pro chodce.
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Velmi častou chybou řidičů je, že železniční přejezd, který je opatřen přejezdovým
zabezpečovacím zařízením s červenými světly bez bílého světla, přejíždějí v době, kdy
červená světla neblikají, aniž by se přesvědčili, zda můžou přejezd bezpečně přejet. Pokud
není přejezdové zabezpečovací zařízení v činnosti, musí řidič při vjíždění na železniční
přejezd dodržovat stejná pravidla, jako by se jednalo o přejezd označený pouze výstražným
křížem, neboli nezabezpečený.
I v tomto případě se musí řidič před vjezdem na železniční přejezd nejdřív přesvědčit,
zda nepřijíždí vlak a teprve pokud si je jistý, že může bezpečně projet, smí na přejezd vjet.
Pokud řidič před přejezdem nevidí (např. vlivem vegetace, budovy nebo jiné překážky)
zda se k přejezdu blíží vlak, nemůže dál pokračovat. Řidič se před vjetím na železniční
přejezd musí přesvědčit, zda může bezpečně projet, a to v krajním případě i prostřednictvím
poučené osoby, která situaci na trati vyhodnotí a řidiči dá znamení, že může bezpečně projet. Jde přeci o životy a zdraví lidí a opatrnost je zde na místě.
Vlak je velký, těžký a vzhledem k velmi dlouhé brzdné dráze i pohybu po kolejích se
autu ani chodci nemůže nijak vyhnout, bezpečnost je tak na řidičích vozidel, respektive
chodcích. Životy a zdraví osádky vozidla jsou při střetu s vlakem vždy ohroženy.
Ještě hůře je na tom chodec, který při nesprávném přecházení tratě hazarduje se
svým životem. Nejenže mladí lidé přecházejí trať přímo přes koleje, ale při chůzi mají
na uších často sluchátka, poslouchají hudbu a riziko ohrožení jejich života a zdraví se tak
ještě zvyšuje. Za těchto okolností ztrácí chodec významně pozornost a ostražitost a zvuk
přijíždějícího vlaku nemusí uslyšet včas.
nprap. Martin Dušek,
odd. mediální komunikace a PR

Regionální televize Cz
Vážení přátelé,
rádi bychom prostřednictvím Vašeho listu informovali občany Vašeho města, že už rok
si mohou naladit jedinečný televizní program regionalnitelevize.cz, který se specializuje
na regionální zpravodajství z moravských, českých a slezských regionů a jejich propagaci
v cestovním ruchu. Jedná se o unikátní projekt propojující a propagující české regiony mezi
sebou, dávající prostor všem městům a obcím v ČR. V programu nechybí ani regionální
dokumenty či tipy na výlety.
Jak nás občané naladí?
1. Na satelitu Astra 23,5°východně, na frekvenci 12 168 MHz, polarizace vertikální,
Symbol rate 27 500, FEC 3/4. Program není kódován a je možné jej sledovat i bez karty
Skylink či Cs link
2. V kabelových sítích vč. UPC a v sítích IPTV (tam, kde nemají náš program zařazen,
jej rádi na základě podnětů zákazníků zařadí, neboť je zdarma)
3. Ve vybraných regionech vysíláme v rámci digitálního pozemního vysílání (České
Budějovice, Plzeň, Příbram, Liberec, Jablonec n. Nisou, Praha a střední Čechy)
4. Jako jedinou českou televizi nás můžete sledovat i na platformě YouTube live
Ing. Eva Stejskalová,
jednatel
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Elektronická aukce pro občany Jemnice
Jemnice pro Vás...
Město Jemnice nabízí svým občanům možnost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn formou elektronických aukcí.
Lepší ceny získávají podniky nebo města v elektronických aukcích celkem běžně,
ovšem dělat něco podobného pro domácnosti je ojedinělé. Jako první v České republice
přišlo s touto službou pro občany město Říčany, a to letos v lednu. Přes 16,5 % na elektřině
a skoro 30 % na zemním plynu, celkem skoro 7 milionů korun. Tolik ušetřili občané města
Říčany v první elektronické aukci pro domácnosti.
První elektronická aukce na dodávku energií pro domácnosti města začala ve středu
13. března 2013 v 13.13 hodin. Do aukce se zapojilo přes 500 domácností, které tak daly
dohromady objem poptávky 27 milionů korun. Ve 14.45 byl znám výsledek. Výsledek,
díky kterému v Říčanech není ani jediná domácnost, která by neušetřila v zemním plynu
minimálně 5 %. V dubnu následovala úspěšná aukce pro městskou část Prahy 6, kde činila
celková úspora 31 % na elektřině a 22 % na zemním plynu. V současné době se do projektu
úspory energií prostřednictvím elektronických aukcí přihlásilo více jak 300 měst a obcí
z celé České republiky.
Město Jemnice se rozhodlo poskytnout občanům tuto službu od začátku června. Přihlásit
se mohou jednotlivé domácnosti, drobní podnikatelé i bytová sdružení. Pořádající firma
eCENTRE je pak všechny sdruží a osloví všechny dodavatele energií na trhu, aby o „balík“
domácností soutěžili v on-line elektronické aukci.
Jak to funguje? Čím více nás bude, tím nižší ceny získáme! Ano, princip je vlastně
jednoduchý. Proč nemají domácnosti takové ceny jako města nebo podniky? Protože jsou
ve vztahu k velkým společnostem příliš slabé. Jediná domácnost není pro velké dodavatele
energií obchodně až tak zajímavý klient. Je to však jiné, když domácnosti svou poptávku
po novém dodavateli sdružují a dají tak dohromady velký objem odběru energie. O ten
budou velcí hráči otevřeně soutěžit.
Pro lidi je tato služba úplně zdarma! Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování
e-Aukce nic ani město. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, jenž
v e-Aukci vyhraje. Pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena
pro domácnost, občan není povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem.
Jak na to, chcete-li se do e-Aukce zapojit? Pro zapojení do aukce je potřeba, aby
občané podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná,
ale definuje práva a povinnosti obou stran. Kromě toho občan předá pouze kopii smlouvy
se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu, ovšem včetně všech případných
dodatků a dále kopii ročního vyúčtování energií. Nic víc není třeba.
Veškeré dotazy občanům zodpoví zástupce společnosti eCENTRE, který bude
zajišťovat sběr podkladů od občanů, a to na kontaktním místě:
Městský úřad Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice od 3. 6. do 8. 7. 2013
každé pondělí od 900 do 1700 hodin.
Město Jemnice ve spolupráci s eCENTRE a.s. www.ecentre.cz
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Marek Zapletal

Služby LSPP stomatologické
Období od 1. 6. 2013 – soboty, neděle, svátky od 900 do 1200 hodin.
1.6.

so

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n. Osl.

2.6.

ne

MUDr. Kučerňák Zdeněk

První Brněnská strojírna Třebíč 568 804 730

568 620 248

8.6.

so

MUDr. Mácová Marie

Kaštanová 99, Přibyslavice

568 894 221

9.6.

ne

MUDr. Lhotská Kat.

ESTHES, Sokolská 3, Třebíč

568 840 820

15.6.

so

MUDr. Lhotský Václav

ESTHES, Sokolská 3, Třebíč

568 840 820

16.6.

ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n. Osl.

568 620 248

22.6.

so

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n. Osl.

568 620 248

23.6.

ne

MUDr. Látal Petr

Kpt. Jaroše 2, Třebíč

568 826 201

29.6.

so

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n. Osl.

568 620 248

30.6.

ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n. Osl.

568 620 248

Jitka Pospíšilová, referentka odd. kvality Nemocnice Třebíč, p.o.

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
těší nás, že můžeme pochválit všech 51 účastníků dubnového Pizza kvízu, tentokrát
s otázkami o našem městě a jeho historii, za jejich překvapující informovanost a rozsah
vědomostí. Ale protože první místo je jen jedno, chválíme nejvíce Aničku Leitkepovou
(mladší žáci) a Vendulku Michalovou (starší žáci), které byly vylosovány z nejúspěšnějších
borců a mohly si pochutnat na odměně pro vítěze.
Tak jako každý rok nabízíme k odebrání vyřazené časopisy a noviny z knihovního fondu. Máte-li o tyto zájem, přijďte ve čtvrtek 20. nebo v pátek 21. června 2013 v době od 8:00
do 15:00 hodin k nám do knihovny, budou připraveny ve vstupním vestibulu.
Z nových knih:
Mann Jindřich – Poste restante: autobiograficky laděná kniha nechává nahlédnout
do zákulisí slavné německé spisovatelské rodiny Mannů. Líčí spletitý rodinný příběh, který
nepostrádá dramatické ani humorné momenty.
Quigley Satan – Dirigent: příběh skladatele Dmitrije Šostakoviče a jeho rodného Leningradu. Příběh o síle hudby, touze po slávě i výjímečném talentu. Příběh o hladu a válce.
Urban Miloš – Praga Piccola: historie jedné rodiny, jednoho města a jedné továrny
z doby konce Rakouska-Uherska a ve slavném dvacetiletí Československé republiky.
Coelho Paulo – Rukopis nalezený v Akkonu: nejnovější kniha Paula Coelha vychází z objevení akkonského rukopisu archeologem sirem Waltrem Wilkinsonem v roce
1974 a děj přenáší čtenáře do okamžiku, kdy se Jeruzalém připravuje na útok křižáků
– 14. července 1099.
Kovaříková Lucie – Z útulku až k moři na kole se psem Ernestem: kniha není jen
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obyčejným cestopisem, naleznete v ní vtipné komentáře k fotografiím z psího pohledu
a dojemné povídání o tom, jak se pejsek dostal do psího útulku a jak byl z něho vysvobozen.
Nechybí tu rady a tipy jak cestovat se psem na kole.
Připravujeme:
Říjen – listopad 2013: projekt Nenechte mozek zlenivět - kognitivní trénink pro seniory (kurz trénovaní paměti pro zájemce 50+ a seniory)
V období červenec – srpen je otevírací doba v městské knihovně beze změny:
Pondělí, středa:
8:00 – 11:30 12:15 – 17:00
Pátek:
8:00 – 11:30 12:15 – 15:00
Všem čtenářům listů přejeme příjemné léto bez stresů a pohodovou dovolenou s dobrou
knihou.
Pracovnice knihovny

Ano, chci

V sobotu 30. června 1973 jsem v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla těmito slovy
vyjádřil připravenost k přijetí svátosti služebného kněžství. První mši svatou - primici jsem pak slavil v neděli 1. července 1973 v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Mikuláše (loni povýšeném na Baziliku minor) ve Žďáru nad Sázavou. Kolik od té
doby uplynulo let a jaké kulatiny letos slavím, si každý lehce spočítá. Žďár je biblicky
řečeno „mé město“. Od MŠ přes ZDŠ jsem tam prožil svá školní léta. Odtud jsem také
každý den dojížděl na Stavební průmyslovku do Havlíčkova Brodu a po maturitě v roce
1968 na Teologickou fakultu v Olomouci. Po pětiletém seminárním pobytu v hanácké
metropoli následovalo jáhenské svěcení, absolutorium a návrat do brněnské diecéze. Přijetí
do presbyteriátu o slavnosti kněžského svěcení předcházely otázky vyslovené biskupemsvětitelem:
Chceš stále vykonávat kněžskou službu jako věrný spolupracovník biskupa a v Duchu
svatém vést Boží lid a sloužit mu?
Chceš hlásat Kristovo evangelium a vykládat nauku katolické církve, a tak zodpovědně
a moudře konat službu Božího slova?
Chceš k chvále Boží a posvěcení věřících s vírou a oddaností podle tradice církve slavit
Kristova tajemství, zvláště eucharistii a svátost smíření?
Chceš ve spojení s biskupem setrvávat v ustavičné modlitbě a pro lid tobě svěřený
vyprošovat Boží milosrdenství?
Chceš se stále úžeji spojovat s Kristem Veleknězem, který sám sebe Otci obětoval jako
oběť čistou a chceš se spolu s ním zasvětit Bohu pro spásu světa?
Položme si otázku:
Má kněžská služba či zasvěcený řeholní život své místo v současné společnosti?
A co Bůh nabízí člověku skrze služebníky Kristova evangelia?
Nutno předeslat, že není každému dáno pochopit smysl kněžského poslání. Vzpomínám
si na Robina z druhé třídy, který když své mamince řekl, že chce být knězem, uslyšel ráznou
odpověď. „Ani náhodou, to není žádné povolání“.
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Ano, kněžství není profese jako ostatní, pro kterou se člověk rozhoduje sám, ale poslání,
které je mu nabídnuto shůry. Pán Ježíš to připomíná apoštolům slovy: „Ne, vy jste si vyvolili mě, ale já jsem si vyvolil vás.“
Jisté je, že pro smysl lidského života je zásadní vědět, odkud člověk přišel, proč žije
a kam směřuje.
Proč má pracovat v potu tváře a snášet tíhu všedních dnů bez reptání.
Proč má umírněně konzumovat pozemská dobra a nezapomínat na hodnoty věčné.
Proč - chce-li být šťasten - má milovat i nepřátele a dobře činit všem, kdo ho nenávidí.
Proč má být otevřený pro dar života v bezpečí rodiny a domova garantovaného trvalým
manželským svazkem.
Proč má přijmout i slabosti stáří, nemoci a umírání s odmítnutím možnosti eutanázie.
Těch „proč“ je mnoho a navíc se mění podle věku a aktuální situace. A proto Původce
veškerenstva určil apoštolskou službu, aby člověku nabídl profesionální asistenci. Skrze
hlasatele evangelia a svátostnou pastoraci nabízí světlo poznání na nové a nové otázky
a zároveň posilu k realizaci všeho nezbytného. Potřebuje hlasatele - apoštoly, aby jeho hlas
bylo slyšet. Povolání k prorocké službě - v hloubi starého zákona - však vyžadovalo opustit
stádo ovcí či volské spřežení, dokonce otce a matku. Stejně tak rekvalifikace rybářů ryb
na novozákonní služebníky radostné zvěsti znamenalo opustit sítě i loďku, vlastní rodinu
i domov. Jakoby Bůh chtěl říci: Pastýřů či rybářů - nebo chcete-li zemědělců i vědců, učitelů
i umělců je ve světě dost. Je však také třeba těch, kteří nabádají a doprovázejí člověka, aby
neztrácel ze zřetele to, co nepomíjí a je věčné: lásku, radost a pokoj.
„Právě posláním církve je přinášet světu autentickou a trvalou radost.“                                                                                             
/Benedikt XVI./
Bez duchovní orientace je život každého člověka nasměrován k sebedestrukci,
k vyčerpání veškerých fyzických a duševních sil a k dokonání ve smrti. Úsečka vymezená
narozením a smrtí je lidskými silami nezměnitelná v přímku směřující do nekonečna.
Slova Kristova evangelia jsou naopak Dobrou zprávou: „To jsem vám pověděl, aby
moje radost byla ve vás a vaše se naplnila.“
A na jiném místě prohlašuje: „Svůj pokoj vám odkazuji, svůj pokoj vám dávám - ne
jako dává svět...
A jako bonus - při myšlence na konec pozemského bytí dodává: „Jdu vám připravit
místo“.
V letošním roce si připomínáme příchod hlasatelů Kristova evangelia sv. Cyrila
a Metoděje do našich zemí. Právě 1150. jubileum jejich misijního úsilí mě inspirovalo
k napsání tohoto zamyšlení, a tak se zároveň omlouvám, že tentokrát jsem psal více-méně
o sobě a kněžské profesi. Mám pro to ale vážný důvod. Jsem hluboce přesvědčen, že povolání k duchovnímu stavu je nepostradatelné jako služba pro blaho každého člověka i celého
lidstva.
A všem, které volá Pán do služby, vzkazuji: Nebojte se být služebníky radosti a tvůrci
pokoje. A těm, kteří o církvi jakkoliv pochybují, sděluji: Nebojte se těch, kteří Vás
ve jménu Kristově oslovují, nebojte se je vyhledávat ani se s nimi setkávat. To vše
říkám ve velké pokoře a s vědomím, že nosím Boží dar v nádobě hliněné a co jsem zadarmo
dostal, mám zadarmo dávat: Bůh tě miluje a chce, aby se ti život povedl a byl jsi šťastný
nyní i navěky.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Jemnice na mapách světa
Až budete trávit delší dobu mimo domov, myslím někde daleko, například za velkou
louží nebo aspoň za polárním kruhem a bude vám smutno, rozložte si před sebe mapu Evropy či roztočte globus a hledejte své bydliště. Ti schopnější a technicky vybavenější můžou
třeba surfovat na Google Earth. Budete-li si chvilku říkat, tady odsud pocházím, tady jsem
doma, ten nejhorší stesk Vás přejde.
Taky jsem cosi podobného loni v létě prožíval, a jelikož jsem u sebe zrovna žádnou
mapu neměl, vešel jsem do velkého knihkupectví s názvem Pustet, svezl se na pohyblivém
schodišti do suterénu a šel jsem rovnou k regálu s mapami. Do očí mi padla velká barevná
kniha s německým názvem, který tu raději rovnou přeložím: Historický atlas zemí koruny
české (nakladatelství Aleš Skřivan, Praha 2004). V publikaci byly reprodukce nejstarších
map zobrazující Čechy i Moravu. Rozhodl jsem se začít pěkně popořádku, neboť jsem se
domníval, že naše starobylé královské město musí každý najít coby dup.
Úplně první kartografické zobrazení naší vlasti (pojem Země české koruny prý poprve
použil Jan Lucemburk 19. května 1329) pocházelo z 12. století. Byla to mapa světa Idrisi
ze sbírky Rogeriana. Jemnici jsem tam marně hledal. Uprostřed Evropy, kde by průměrný
školák očekával Česko, byl věneček lesů s nápisem „bilad buamia“. Asi si o nás mysleli, že
jsme křováci. Pochopitelně jsem se cítil ošizen.
Jemnici jsem objevil až o 400 let později, na mapě Abraháma Ortelia z roku 1570 v díle
holandských tiskařů (Holanďani jsou zkrátka všude). Dílo nese honosný název Descriptio Regni Bohemiae, v levém dolním rohu je vyobrazen lev s korunou. Po velké námaze
jsem vypátral město Prin (zřejmě Brno) a Doeltsch (Telč?) a na spojnici mezi nimi jsem
rozpoznal nápis tvrdící, že právě tam se nachází nějaká Gamitz (?). Silnice ani jiné komunikace jsem na mapě sice nenašel, zato tam byly porůznu vytištěny vtipné poznámky určené
tehdejším cestovatelům (spíše obchodníkům než turistům). U Rakovníka bylo například
chváleno místní pivo: Rakonick habet opt. cerevisiam. Západně od Gamitz stálo Hic sunt
argentifodine (nachází se tu stříbro), ale podle mého odhadu to mohlo být tak někde u Týna
nad Vltavou. Tak nevím.
Další mapa vyšla počátkem 17. století, ale jak stálo v komentáři, byla okopírovaná
z předlohy Paula Fabricia z roku 1569. Toto dílo mě vzalo veškeré iluze. Pavel Fabricius
se projevil jako lenošný a nespolehlivý kartograf. Místa, o kterých neměl žádné údaje,
pomaloval prostě reliéfy kopců, sem tam přidal nějakou zříceninu a spoustu vegetace.
V místě, kde měla být Jemnice, se nacházela jen jákási lesní školka. Zato Budwitz tam
bylo. Vida, ti „Buďováci“ měli už tehdy protekci. Ještě horší zklamání jsem zažil nad mapou, kterou vydal jakýsi Jansonius podle údajů Paula Aretina asi v roce 1619. Zde nejenže
chyběla Jemnice, ale navíc tam drze figuroval Pudkow (Budkov?) a Datschitz. To už bylo
i na mě „silný kafé“.
Reputaci nám napravil až J. A. Comenius na mapě věnované Ladislavovi ze Žerotína.
Asi se už nemohl dívat na chyby svých předchůdců. Bodejť by ne, Učitel národů!
Konečně jsem tedy našel na čestném místě Iamnitz s pěkně namalovanou vedutou. Ko24 / Jemnické listy / červen 2013

menský se pochopitelně vyznal i ve vodních tocích a celkem věrně zakreslil tok naší
říčky: „Zeletewa flu“.
Na mapě Znojemského a Jihlavského kraje z roku 1730 už nikdo naši Jamnitz nemohl
přehlédnout. Zářila tam jako velká rudá kaňka, jen o maličko menší než Jihlava. Konečně
se tedy svět o nás dozvěděl. Za Marie Terezie možná znala Evropa Jemnici líp než dneska
ve věku telekomunikace. Splnil jsem si přání a mohl jsem v klidu knihkupectví opustit.
Tu krásnou knihu jsem si však, jakožto lokálpatriot, nekoupil. Vždyť nadržovala okolním
městům. Navíc byla nekřesťansky drahá.
Jemnice? A přesto!
Myslím, že její tvář nebudí nadšení
kamer. Kdo by ji hledal na mapách
leteckých spojů? Z jejích přátelských gest
miluju pichlavé jehličí a vůni lip.
A ještě bych možná dokázal za městem
po schodech kopců běžet jak vítr.
Znám všechny cesty kol jejích strání a skal,
kde tón udává rula, nikoli ruleta.
Nejedno srdce tu tlouklo, já už je neslyším,
a ani z nebe nikdo se nedívá
kromě anticky krásných hvězd.
Když odcházeli svatí, tak ti, co to nestihli,
zkameněli, a dodnes líbezně
zpozdilcům dělají štafáž. Po nocích světla aut
se lámou netečně o zdi a vlakům nestojíme
ani za nouzový výstup. A přesto.

Milan Růžička

Dějiny jemnického panství do pozemkové reformy r. 1924
Pro zájemce z řad čtenářů Jemnických listů je k dispozici v počítačovém archivu kultury
Městského úřadu v Jemnici elektronický soubor o dějinách jemnického panství. Soubor lze
vyžádat na adrese kultura@mesto-jemnice.cz nebo přímo u paní redaktorky Dany Babišové
v kanceláři č. 9 na MěÚ Jemnice na Vaši e-mailovou adresu či do elektronické knihy.
Majetek na Jemnicku, původně zeměpanský, přešel s pestrými osudy postupně pod
panství Lichtenburků, pak Ludanicům, Pernštejnům, pánům z Boskovic, Meziříčským,
Teufenbachovi, Zahrádeckým, Jankovským, Vlašímovi, Daunům, Stadionům a od r. 1842
patřil rodu Pallaviciniů.
Pozemková reforma byla provedena roku 1924 (vlastník Alexandr markrabě Pallavicini, výměra 3.517 ha). Vlastníku propuštěny ze záboru dvory Jemnice, Louka a Tejnice,
červen 2013 / Jemnické listy / 25

elektrárna v Jemnici, zámek v Jemnici a zámek v Hobzí. Zestátněny dvory Hejnice, Nové
Hobzí, Jánské údolí, Veselíčko, lesy, cihelna a pila v Hobzí. Ve zbytkové statky proměněny
Chvalkovice, Komárovice, Menhartice, Mutná, Pálovice a Rácovice. Lihovary v Hobzí
a Pálovicích dány družstvům, lihovar a škrobárna v Rácovicích zbytkovému statku tamže.
Autorem Dějin jemnického panství je profesor dějepisu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ladislav Hosák (zemř. 1972). Text jsem vypsal z knihy mého
otce „Historický místopis země moravskoslezské“, 2. vydání, Nakladatelství Akademie věd
České republiky, Praha, 2004, 1144 stran, ISBN 80-200-1225-7.
MUDr. Ladislav Hosák CSc.

Jemnické kulturní okénko
Mám před sebou malý kousek papíru, obyčejnou vstupenku z letošního 26. dubna. Už po několikáté si čtu těch pár vytištěných slov: Městské kulturní středisko JEMNICE... V předminulém čísle JL jsem vyzýval k jeho zřízení a vida – ono už zřejmě dávno
existuje! Dobýval jsem se do otevřených dveří. A zdá se, že o jeho existenci nic netuší ani
sám pan starosta, jehož v denním tisku vyjádřený odborný názor, že Jemnice nic takového
nepotřebuje, jsem si před časem přečetl ve skříňce o.s. Mladí za rozvoj Jemnice. Snad by
tedy mohl pan starosta zjistit a ve svém příštím okénku sdělit občanům pár věcí. Třeba kde
se ono tajuplné MKS nalézá? Jaký má rozpočet a kým je financováno? Kdo v něm pracuje?
Čím vším se zabývá? Bez těchto odpovědí by se totiž záhy mohly objevit otázky zcela jiné.
Např. kam se podělo 30 – 40 tisíc Kč, vybraných za vstupné na Španělský večer (právě
z této akce je zmíněná vstupenka)...
A propos – Španělský večer! Všichni jeho návštěvníci, s nimiž jsem mluvil, byli nadšeni.
A všichni se ptali: proč je tohle v Jemnici sotva jednou za rok? Škarohlídské předpovědi,
že na takové akce za tak vysoké vstupné (150,- Kč) nikdo nepřijde, se ukázaly jako zcela
liché. Podle mého odhadu umělcům nadšeně aplaudovalo kolem 250 diváků (pracovníci
MKS jistě rádi upřesní). A co je důležité: učitelky ZUŠ přivedly do hlediště několik desítek
dětí, které se tak už v tomto věku mohou naučit rozeznávat hodnotnou kulturu od kdejakého
braku a škváru.
Pokud i Vám vadí, že na podobnou akci budeme nejspíš zase muset čekat víc než rok,
napište do JL a dejte své pocity a názory zřetelně najevo. Jestli si současný stav kultury
v Jemnici necháme líbit, nic se nezmění. Proč taky? Tak vyjádřete svobodně svůj názor,
teď už se to i v Jemnici smí! Napište, co Vám v nabídce jemnické kultury chybí. Divadlo?
Pokud ano, tak jaké? Dechovka? Jazz? Vážná hudba? Výstavy? Poezie?... Copak jsou lidé
v Jemnici hloupější, zaostalejší, primitivnější než v okolních městech? Copak jsou méně
citliví, méně vnímaví, méně přístupní kráse a opravdovým hodnotám? Jistěže ne!! Tak proč
se s námi zachází tak, jako bychom primitivní a zaostalí byli? Proč např. špičková jazzová
kapela z Českých Budějovic vystupovala nedávno v Drosendorfu a o Jemnici ani nezavadila?
Pod názvem „Poslové se zprávou pro Elišku letos proběhnou novou bránou“ otiskl
týdeník 5+2 dny 25. 4. obsáhlou informaci o letošním Barchanu. A byla to pěkná snůška
nesmyslů! Jestli ztrácím paměť, tak mi, prosím, pomozte. Copak poslové někdy běželi pod
nějakou starou bránou? A opravdu letos poběží pod nějakou novou? To, že „stará slavnost
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Barchan se během desetiletí mění jen v drobných detailech, pořadatelé jsou přesvědčeni,
že její hlavní rysy z úcty k minulosti měnit není možné“ je, jak každý Jemničák ví (snad
jenom informátoři redaktorů z 5+2 dny ne) naprostá hloupost a lež jako věž! „Že královna
Eliška pobývala na Moravě podle zbraslavské kroniky v roce 1712“ je už jen shnilá třešinka
na dosti nevábném dortíku. A na okraj Barchanu: kdybych se chtěl zúčastnit nácviku na vystoupení v historických průvodech, pak ze sdělení, že se „bude konat v sobotu 8. května“
(JL, Jarmark) bych byl asi dost jelen...
Ostatně soudím, že kulturní život v Jemnici musí být povznesen a Barchan musí být
navrácen do nedělního odpoledne!
Luboš Tesař

Zpráva o nečekaném přírůstku

(Neznámá známá listina k středověkým dějinám Jemnice)
Nestává se příliš často v životě archivářově, aby se díval na nějaký přírůstek s nevěřícím
úžasem.
Na moravskobudějovickém pracovišti třebíčského okresního archivu se nám právě tohle letos v květnu přihodilo. Mezi několika dalšími dokumenty, většinou nepředcházejícími
svým vznikem příliš polovinu 20. století a prostřednictvím moravskobudějovického muzea
čerstvě převzatými ze soukromých rukou, se totiž nacházel úhledně složený obdélníček
(o stranách 9 a 10 cm) – jak se brzy opravdu ukázalo – pergamenu. A co víc! Kurentem
psaný regest ohlašoval listinu s latinským (již latinkou a arabskými číslicemi označeným)
vročením „de Anno 1384“! To oběma přítomným archivářům skutečně vyrazilo dech,
částečně nabývaný pochybnostmi, zda neběží jen – přes věrohodně se tvářící vnější podobu
– o nějaký mnohem pozdější opis. Po rozevření pergamenu se nám však dech vracel jen
pomalu, neboť bylo jasné, že navzdory chybějící pečeti se opravdu jedná o originál z konce
14. století!
Dalším zkoumáním jsme pak seznali (po patřičném rozdýchání jsme mohli přejít
do střízlivější roviny uvažování), že jde o listinu v literatuře již známou, totiž prohlášení
městské rady v Jemnici o tom, že tři lány v Ostojkovicích a dvůr v Pálovicích patří jemnickému farnímu kostelu. Listina je důležitá rovněž – a patrně především – tím, že, jak
píše Miroslav Plaček v Dějinách Jemnice vydaných v r. 2010, je tu poprvé jmenován
jemnický purkmistr a několik dalších radních. Zmíněn je v ní i tehdejší jemnický rychtář
a mincmistr markraběte Jošta, známý jako Martin z Radotic. Edičně zpřístupněna byla již
v r. 1885, kdy ji podle opisu provedeného patrně ve 40. letech 19. st. Antonínem Bočkem
z originálu uloženého tehdy v zámeckém archivu otiskl Vincenc Brandl v 11. sv. Moravského
diplomatáře (CDM 11, s. 294). Text listiny o rozměrech zhruba 22 - 22,5 x 21 cm (plika
3,5 - 4 cm) je psán latinsky listinnou gotickou polokurzívou a datován v Jemnici 18. března
1384. Srovnáním originálu s edicí – a to pouze letmým, neboť více není úkolem tohoto
sdělení – můžeme konstatovat, že Bočkův (potažmo Brandlův) přepis originálu není zcela
přesný a vynechává asi tři, pro smysl textu ovšem nijak podstatná, slova.
Zbývá objasnit okolnosti radostného archivního přírůstku a vyslovit hypotézu o jeho
dřívějších osudech. Listinu spolu s dalšími dokumenty přinesla do moravskobudějovického
muzea paní Eva Svobodová z pozůstalosti své příbuzné paní Marie Fialové. Ta byla dcerou
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Františka Pola, který vedle různých funkcí ve státní správě a samosprávě (mj. byl v letech 19571964 předsedou moravskobudějovického MNV) působil také jako moravskobudějovický
kronikář, pracovník zdejšího muzea a byl také prvním moravskobudějovickým okresním
archivářem. A zde přicházíme patrně k jádru věci. V některé z těchto funkcí, ať už archivního či muzejního charakteru (listina byla podle stop uchycení ve svých rozích patrně
dlouhodobě vystavována) si zřejmě listinu vypůjčil ke studiu k sobě domů, kde nějakým
řízením osudu, v němž hrála jistě nemalou roli vypůjčitelova další zaneprázdněnost, už
zůstala. Paní Svobodové, jakož i milým kolegům, panu Václavu Kovářovi z Muzea řemesel
v Moravských Budějovicích a paní Mgr. Evě Tomášové z Muzea Vysočiny Třebíč, kteří
pamatovali na to, že písemné dokumenty jsou doménou archivů, a do péče našeho archivu
listinu i ostatní převzaté dokumenty tudíž předali, patří náš velký dík!
A tak nahlíženo z jakéhokoli úhlu, nelze mít z popsaného jiné, než ty nejlepší pocity:
zásluhou uvědomělých dědiců i uznalých muzejních kolegů se vzácný – a pro dějiny Jemnice skutečně nenahraditelný – dokument po několika desítkách let vrátil opět tam, kam
patří, tedy do archivu. Ac membranae fata sua habent!
Petr Jičínský
Přetištěno z vlastivědného sborníku Západní Morava, roč. 16, 2012, s. 60-61, se
souhlasem redakce a autora.

Přehled kulturních pořadů
31. 5. 2013
1700 hodin
		
31. 5. 2013
1900 hodin
		
		
		
		
1. 6. 2013
815 hodin
830 hodin
		
		
1. - 9. 6. 2013
900-1600		
		

Vernisáž výstavy o historii Barchanu
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem Jemnice
Hudební slavnosti 2013
- vystoupí František Nedvěd s kapelou
- žáci ZUŠ v Jemnici a děti z Dětského domova v Jemnici
- kino Jemnice
- vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek v TIC,  721 508 737
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
Volejbalový turnaj smíšených dvojic o pohár Barchanu
- prezentace
- tělocvična ZŠ v Jemnici
- přihláška do 25.5.2013 na e-mail: iivanch@seznam.cz,
- startovné 30 Kč za dvojici
Výstava o historii Barchanu
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem Jemnice
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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
815 hodin
- prezentace
830 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
1230 – 1300
- prezentace
		
- startovné zdarma, pro všechny účastníky odměny
		
- více na www.pohadkovyles.jemnice.cz
		
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz
11. 6. 2013
Závěrečný koncert žáků ZUŠ
1800 hodin
- sálek ZUŠ v Jemnici
		
- pořadatel ZUŠ
14. - 16. 6. 2013 Historická slavnost Barchan
14. 6. 2013
Posezení na zahrádce s živou hudbou
                  	
- k tanci a poslechu zahraje hudební skupina “STONOŽKA”
                  	
- začátek v 1900 hodin
                  	
- příznivce dobré hudby a veselé nálady zve KoKo Bar Jemnice
		
na náměstí Svobody
15. 6. 2013
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
800 – 1000
- prezentace
		
- letošní závod horských kol je součástí seriálu závodů
		
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
29. 6.- 31. 8. 2013
Zpřístupnění jemnického zámku
900-1200, 1300-1600 - denně, včetně pondělí
		
- součástí prohlídky je vojenské muzeum
		
- pořadatel Cyriaci
13. 7. 2013
Jemnická harmonika a heligonka
1400 hodin
- sál KD v Jemnici, vstupné 50,- Kč
		
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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Kino Jemnice – červen 2013
sobota 8.6.
Sedm psychopatů			
začátek 1930 hodin
Kriminální komedie USA 2012, 109 min., do 12 let nevhodný vstupné 59+1
Ne vždy se vyplatí unášet psy a za drahé výkupné je vracet jejich pánům. Tentokráte unesli
špatného psa, jehož majitelem je psychopatický gangster …
Hrají: Colin Farrell, Christopher Walken, Olga Kurylenko, ad.
sobota 29.6.
Twilight sága: Rozbřesk – 2. část
začátek 1930 hodin
Dobrodružný USA 2012, 115 min., do 12 let nevhodné
vstupné 59+1
Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svoji lásku, ale i o vlastní životy.
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, ad.

Barchanická Alternativní scéna bude sochat
Historická slavnost Barchan bude potřetí díky sdružení AlterNaiva probíhat také
v jemnickém letním kině. Akustický prostor bude hostit třetí ročník Alternativní scény
od 14. do 15. 6. 2013. Návštěvníci se mohou těšit na dvouvečerní hudební scénu mnoha
žánrů od punku přes indie až k melodické drum´n´bass elektronice, sochání, dětské
divadlo i tajný flashhmob.
Prostor letního kina je atraktivní pro své umístění a akustickou atmosféru. Hlavní
hudební scéna bude umístěna pod promítacím plátnem. Podle organizátorů je výběr umělců
zaměřen na kontrast a region. Na své si přijdou i příznivci rychlejších kytar, dramatické
elektroniky a alternativy. Důležitou součástí je letošní sochařské zázemí pro návštěvníky
(až do nočních hodin) po oba dny akce. V sobotu v 17 hodin budou moci přijít také rodiny
s dětmi na alternativní maňáskové divadlo.
„I když víme, že Alternativní scéna na letňáku je tematicky mimo slavnost, snažíme se
vždy zahrnout aktivity, na kterých mohou návštěvníci spolupracovat, něco vytvářet anebo
se naučit cokoli nového. Program je staven tak, aby měli lidé důvod na tento víkend zůstat
v Jemnici nebo naopak přijet“, vysvětluje iniciativu Ondřej Ferdan ze sdružení AlterNaiva.
Letošní ročník bude výjimečný svým socháním. Sochání bude probíhat po oba dva dny
Alternativní scény Barchanu 2013. K dispozici budou návštěvníkům tvárnice, se kterými se
snadno pracuje a sochařské náčiní na vypůjčení. Vše bude zastřešeno stanem a podloženou
plachtou proti vlivům počasí. Během celé akce budou účastni lektoři schopní pomoct,
poradit a inspirovat účastníky. Vybrané výrobky pak budou zdobit prostory letního kina
po zbytek roku. Sochání proběhne za podpory KOUS Vysočina o.s. a Kraje Vysočina.
Hudební sestavení pátečního večera je výrazně nabité energickými kapelami z blízkého
okolí. Odstartují AppEndX následovaní punkově Strhaným závitem a návykovými Rockefeller Voice. „Pokud se nebojíte slyšet opravdu drsnou kapelu, zajděte na slavonické grindové
Nihil. V sobotu budou rozhodně za poslech stát Indienami a Zero Number One!“ upřesňuje
Ferdan. Druhý den zahájí hudební scénu čistě „punkovej“ Bermudskej kvádr a dočkáte se
i jemnických MMM Crew. Do ranních hodin pak budou hrát moravskobudějovický Dirty
Dicks svůj drum´n´bass.
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Sdružení AlterNaiva přizvalo ke spolupráci
na organizaci Alternativní scény mladé dobrovolníky z Jemnice a okolí, kteří zajišťují chod
dílčích aktivit a přípravných akcí. Děkujeme
také partnerům: město Jemnice, Jemnická
Stavba a.s., Agentura Free Time o.s., FLOP
Obchod U Fučíků Jemnice, Nářadí Vysočina
s.r.o., MIMI Car Jemnice, Pneuservis – Autoservis Ambrůz, ZEOBS spol. s r.o..
Za AlterNaiva o.s, Ondřej Ferdan

Letní sezóna opět na jemnickém zámku
Jemnický zámek v nadcházející turistické sezóně opět otevře své brány veřejnosti,
jedná se již o třetí letní sezónu. Procházku zámkem s průvodcem a zhlédnutí expozice
rozrůstajícího se vojenského muzea si určitě nenechte ujít. Zámek můžete navštívit každý
den, včetně pondělí od 9:00 do 16:00 hodin.
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Od první prázdninové soboty
(29. června) do konce letních prázdnin
(31. srpna) si budete moci prohlédnout
exponáty vojenského muzea. Jistě Vás zde
zaujmou vojenské pamětní medaile, nebo
uniformy vojenských veteránů Vladimíra
Paličky a Ludvíka Svobody. Taktéž Vás
jistě nadchnou modely tanků či vybavení
tankistů.
Přijďte poznat historii této dominanty, její světlé i tmavé stránky. Máte jedinečnou
možnost porovnat výzdobu interiéru místností s důsledky pobytu Československé armády
a následného „nic nedělání” s touto jinak nádhernou budovou.
Rádi Vás také seznámíme s právě probíhající přestavbou jemnického zámku na Evropské vojenské rehabilitační centrum leteckého maršála RAF a armádního generála Karla
Janouška.
Na společné setkání s Vámi na zámku v Jemnici se těší Mezinárodní řád Křížovníci
s červeným srdcem - Cyriaci, dále David Chvátal a Tomáš Tesař.
David Chvátal

Jarníček opět vítal jaro
Krásná léta, která jsem trávil se svým synem Petříkem na rodičovské dovolené, jsou
nenávratně pryč. Tehdy se psal rok 2009, když jsme oba chtěli něco udělat pro další děti ze
školky a věnovat jim tak z naší „dovolené“ trochu času.
A tak vznikl jarní skřítek Jarníček a podzimní skřítek Podzimníček, se kterými ti
nejmenší otevírají les na jaro a zavírají jej na zimu. Zprvu jsme to prováděli jen my dva,
časem pomáhali další a další dobrovolníci. Mimo jiné členové sdružení AlterNaiva, kluci
ze šermířské skupiny Lucemburk, Pepa Lichtneger, Štěpán Melzer, Mařenka Koprová,
MVDr. Kubešová se svou kobylkou, maminky Honzíková, Vincourová, Koupilová a další
(jestli jsem někoho opominul, jistě mi to odpustí).
Celé dopoledne probíhá v naučném stylu, kdy se snažíme děti vést lásce k přírodě,
ekologickému myšlení, ale i zabavit a informovat.
No a jaká by to byla akce pro děti bez zasloužené odměny? Žádná! A proto je nezbytné
poděkovat pravidelným sponzorům jako jsou Potraviny Nevrkla Podolí, Potraviny Habrová, Drogerie paní Svobodové, Papírnictví paní Slabé, Zednictví pana Chvátala, Potraviny
paní Chalupové, Turistické informační centrum a mnoho dalších, kterým není volný čas
našich dětí lhostejný.
Co říci závěrem? Že rozhodně budeme v této aktivitě pokračovat i přesto, že je i řada
takových, kteří jsou schopni o této události hovořit hanlivě s tím, že prý to děláme jen pro
zviditelnění a zisk (což je samozřejmě úplný nesmysl). Těm snad můžeme vzkázat jen to,
že sedět na zadku a kritizovat ostatní umí každý hlupák.
Ing. Petr Novotný,
místostarosta města Jemnice
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Čarodějnice
Ani se nechce věřit tomu, že po léta dne 30. dubna chyběl v Jemnici hlavní oheň,
u kterého by mohli všichni zájemci společně oslavit svátek čarodějnic.
Vedení města spolu s místními sdruženími se rozhodlo něco s tím udělat. A nebyli bychom v Jemnici, aby kolem toho neproběhlo nějaké to „divadélko“. Jemnice, gotická perla
a rodiště slavnosti Barchan, je zatížena na historií, a proto již potřetí proběhl inkviziční proces, tentokrát s nebezpečným čarodějem Lazarusem Horou. Proč nebezpečným? Posuďte
sami, výčet jeho provinění byl úctyhodný! Nejen že sbíral v Městském lese čarovné bejlí
(rulík, blín, vraní oko), ale vařil z něj lektvary, které pak distribuoval mezi jemnické jinochy
a panny.
O Svatojánské noci na kopci Modrák dokonce sám tyto byliny požíval a následně je pak
zapíjel krví koloušků. Takto ovlivněn pak ryčel, točil se, metal kozelce a dokonce smilnil
s černým kozlem Karlem. Odsouzenec obvinění odmítal, ale jeho slova vyšla naprázdno.
Nikoho tedy nepřekvapilo, že byl za své činy odsouzen císařským inkvizitorem Hansem
Lotharem k trestu smrti upálením. Asi stovka lidí (spolu s ozbrojenci, katy a jejich pomocníky) jej vyprovodila za zvuků bubnů na jeho poslední pouti a na městském „popravišti“ byl
rozsudek za nadšeného hlaholu obecenstva vykonán.
A právě takto počal večer oslav magické noci ve městě Jemnici. Ti nejotrlejší vydrželi
u vatry do brzkých ranních hodin za dobré nálady využívajíce bohatého občerstvení.
Závěrem patří slova díků všem, kteří se o zdárný průběh večera zasloužili, stejně tak
i těm, kteří tuto novou tradici podpořili svou přítomností.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Slavnosti „Barchan“
Slyšíte bubny bubnovat,
oznamují, že v Jemnici začíná pouť.
Na počest krále Jana Lucemburského
a choti královny Elišky Přemyslovny
průvod se koná,
je to už tradice 300letá.
Jemnické náměstí zaplní hosté,
každý si přijde na své.
Tak už si tu pouť všichni užívejme,
dobroty na stole pojídejme
a dobrým vínem zapíjejme.
Marie Čurdová
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Jemnická palačinkiáda
Ve středu 1. 5. 2013 se na dopravním hřišti v Jemnici uskutečnil v pořadí již VIII. ročník
Jemnické palačinkiády. Úkolem soutěžících je v co nejkratším čase sníst palačinku bez
použití rukou.
V kategorii mladších se zúčastnilo celkem 44 soutěžících, z nichž 1. místo opět vybojoval Vojtěch Novák z Jemnice, který dokázal sníst palačinku za 8 s. Do kategorie starších
se přihlásilo 23 soutěžících. 1. místo zde vybojoval Tomáš Bařinka z Jemnice s vynikajícím
časem 5,30 s.
Současně s Jemnickou palačinkiádou zde probíhalo i sportovní odpoledne. Pro děti byla
připravena řada soutěží o drobné odměny a skákací hrad.
Závěrem jistě patří poděkování všem pořadatelům za bezproblémový průběh a přípravu
palačinek a všem účastníkům za jejich soutěživost. Již nyní se můžete těšit na IX. ročník
Jemnické palačinkiády, která se uskuteční 1. května 2014.
Kompletní výsledky a fotografie najdete na stránkách www.aft.jemnice.cz.
Kategorie nad 15 let
1. místo Tomáš Bařinka (Jemnice) 5,30 s
2. místo Ondra Šálek (Pálovice) 6,10 s
3. místo Jaroslav Nekula (Mladoňovice) 7,70 s
Kategorie do 15-ti let
1. místo Vojtěch Novák (Jemnice) 8,00 s
2. místo Radek Hořák (Rácovice) 19,50 s
3. místo Stanislav Antal (Jemnice) 22,10 s
34/ Jemnické listy / červen 2013

Bc. Zdeněk Hopian

Pozvánka na Pohádkový les v obci Karlstein an der Thaya
Již tradiční akce Večerníčkův pohádkový les, která se letos uskuteční 8. června v obci
Panenská, bude mít letos poprvé své pokračování i v sousedním Rakousku.
22. června se v obci Karlstein an der Thaya uskuteční pohádková cesta údolím řeky
Thaya. Délka trasy bude 6 km a cestou potkáte řadu pohádkových stanovišť s úkoly. Na pohádkovou trasu se budete moci vydat od 13.00 do 15.00 hodin. Součástí bude i bohatý
doprovodný program. Vstup na celou akci je pro všechny účastníky zdarma a na své si zde
přijdou děti i dospělí.
Pro účastníky z Jemnice a okolí bude připravena autobusová doprava tam i zpět zdarma. Strach nemusíte mít ani z neznalosti cizího jazyka, veškeré základní informace budou
i v českém jazyce.
Veškeré další informace najdete na stránkách www.pohadkovyles.jemnice.cz,
na plakátech k akci nebo pište na aftjemnice@seznam.cz.

Projekt je realizován vrámci Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká
repubika 2007 –2013“.Pořadatelem akce je Agentura Free Time Jemnice, o.s. ve spolupráci
s obcí Karlstein an der Thaya.
Bc. Zdeněk Hopian

Vzpomínka
Dne 1. června 2013 by se dožila 86 let
naše milovaná manželka, maminka,
babička a prababička
paní Růžena  Bartošová z Police
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku
S láskou vzpomínají manžel Stanislav
a dcery s rodinami
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Vzpomínka
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát
a s láskou na Tebe, tatínku – vzpomínat
Dne 2. června 2013
jsme vzpomněli 11. smutné výročí úmrtí
drahého manžela, tatínka a dědečka
pana Jana Mauritze z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Dne 5. června 2013 uplynulo již 10 let,
kdy nás opustila naše maminka a babička
Karolína Süssenbeková
Vzpomínají Karel a Vlasta, Renáta a vnoučata,
Dalibor s rodinou

Memoriál Jana Vevery
V sobotu 20. dubna 2013 se v jemnické sokolovně za účasti 33 hráčů z různých oddílů
uskutečnil turnaj ve stolním tenise. Memoriál Jana Vevery, jehož jméno turnaj nesl, se bude
konat každoročně jako poděkování za jeho dlouholetou práci s dětmi v oddílu stolního tenisu.
Turnaj byl rozdělen na 3 kategorie:
Dvouhra do okresního přeboru (výsledky):
1. místo Švec Jaroslav (Telč)
2. místo Kovář Dušan (Kyjov)
3. místo Havlová Zuzana (Třebíč)
Dvouhra: hlavní soutěž (výsledky):
1. místo Palát Petr (Žďár n. Sázavou)
2. místo Švec Jaroslav (Telč)
3. místo Štěpán Libor (Hrotovice)
Čtyřhra (výsledky):
1. místo Sokol Michal (Chotěboř), Sokol Zdeněk (Chotěboř)
2. místo Palát Jiří (Vladislav), Pelikán Luděk (Želetava)
3. místo Chvátal Pavel (Jemnice), Chvátal J. (Žďár n. Sázavou)
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Organizátor akce Jaromír Kříž
děkuje sponzorům:
Grafické
studio
HSdesign,
Lékárna Alexandra, PC shop Jemnice, Obchod potraviny Nevrkla,
Elektro Konvalina, Pivovar Hostan,
Drogerie Svobodová, Masáže Helena Tvrdá, Restaurace U Víta,
Hospodářské
potřeby
Pánek,
www.sat-elektro.cz,
Řeznictví
a uzenářství Havlíček Třebíč,
Lékárna Sluníčko, Kuželna - bar.
Jaromír Kříž,
organizátor akce

Devátý ročník brokového víceboje družstev
na střelnici  Zahrádecký les v Dačicích
V sobotu 4. května 2013 se na střelnici Zahrádecký les v Dačicích sešli milovníci brokové střelby v mysliveckých disciplínách. Střelecká sekce v Dačicích pořádá každoročně
první víkend v květnu brokový víceboj družstev. Do soutěže se přihlásilo 12 tříčlenných
družstev. Závod byl poprvé vypsán na tři disciplíny po dvaceti terčích. První disciplínou
byla lovecká baterie, druhou lovecké kolo a třetí zajíc s terči, kdy na zajíce a asfaltový terč
se střílí současně. Závod zahájil starosta města Dačice Ing. Štěpán. Závod probíhal ve velmi
příjemné atmosféře bez sebemenších problémů jak s technikou, tak i na střelištích. Tak jak
to v brokových disciplínách bývá, o prvních třech místech rozhodoval vždy pouhý jediný
zásah!
Vítězem brokového víceboje se stalo družstvo Kunžak IV. se 136 zásahy, na druhém
místě bylo družstvo MS Budeč se 135 zásahy a na třetím místě skončilo družstvo Jemnice
se 134 zásahy. Odměnou všem střelcům, tak jak je na Dačické střelnici zvykem, jsou ceny
pro všechna zúčastněná družstva.
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Poděkování patří městu Dačice za podporu a přízeň, kterou střelectví věnují, dále
Masozávodu Krahulčí a všem ostatním sponzorům za ceny do závodu. Chtěl bych touto
cestou poděkovat střelcům za věrnost dačické střelnici. Již teď se těšíme 4. ledna 2014
na viděnou v Dačicích.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

Kulturní kalendář
Mladoňovice
5. - 8. 6. 2013
8. 6. 2013
8. 6. 2013
9. 6. 2013
9. 6. 2013
		
9. 6. 2013
		
28. 6. 2013
29. 6. 2013
4. 7. 2013
7. 7. 2013
		
31. 8. 2013

Rybářské závody 100 hod. (Asuán – RS) – začátek 0700 hod.
Okrsková soutěž (sportovní areál – SDH) – začátek 1300hod.
Taneční zábava – Genetic (sportovní areál – SDH) –2000hod.
Soutěž v PÚ mladých hasičů (sportovní areál – SDH) –1300hod.
80. výročí založení SDH (sportovní areál – SDH)
– Černovická dechovka , začátek 1530 hod.
Střelecká soutěž „O putovní pohár Barchanu“ (střelnice - MS)
– začátek 0900 hod.
Slavnostní ukončení školního roku ZŠ – začátek 0800 hod.
Disco (kulturní dům) – začátek 21. 00 hod.
Noční soutěž (sportovní areál Chobot – SDH) – začátek 2100 hod.
Memoriál Ladislava Daňhela (sportovní areál Chobot – SDH)
– začátek 1300 hod.
Rybářské závody pro děti (nádrž u č.p. 100 – RS) – začátek 1300 hod.

Police
1. 6. 2013
Honba za pokladem, start od 1400 do 1600 hod.
		
- vstupné děti zdarma, dospělí 30,- kČ
26. 6. 2013
Přijetí budoucích prvňáčků a nejlepších žáků školy starostou obce
		
v obřadní síni
1. 7. - 31. 8. 2013 Otevření Zámku Police pro veřejnost
		
- otevření návštěvnického infocentra
		
- prohlídkové trasy pro návštěvníky, výstava
13. 7. 2013
XXII. Hrom do Police,
		
- hraje Duha z Mor. Budějovic, zámecký park, začátek ve 2000 hodin
31. 8. 2013
Loučení s prázdninami, začátek ve 1400 hodin, vstupné dobrovolné
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Třebětice
8. 6. 2013
30. 6. 2013
13. 7. 2013
20. 7. 2013
10. 8. 2013
25. 8. 2013
31. 8. 2013

Rock festival Motákfest (www.motakfest.cz), Moták aréna, 1300 hod.
Dětský den, Moták aréna, 1500 hod.
Coountry Fest (www.country-trebetice.cz), Moták aréna, 1800 hod.
Zvěřinové hody, Moták aréna, 1400 hod.
Pivní slavnosti – hraje Kalybr, Moták aréna, 2000 hod.
Babouci – nejstarší jihočeská dechovka, Moták aréna, 1400 hod.
Loučení s prázdninami, Moták aréna, 1500 hod.

Radotice
Bude účet vystaven?
Je teplo, ticho, jemný vánek zanáší do vsi vůni schnoucí trávy na lukách a vůně kvetoucích lip se s ní spojuje, aby proudily až na dno srdce lidského a zmámily je sladkou
blažeností. Večerní šero trvá k půlnoci, ranní šero začíná hned po půlnoci. Těžko znamenat
hranice mezi včerejškem a zítřkem. Takto se představuje měsíc červen obdarován zákonem
Medardovým, o němž se říká, že není bezpečnějšího přírodního zákona. „Jakou notu Medard zahraje, na tu se bude celý měsíc tancovat.“ „Roku 1569 začalo 8. června pršeti a téměř
neustále až do 20. dne téhož měsíce pršelo. Z těchto dešťů se Vltava rozvodnila, že Bradáči
na starém mostě vystoupila do obočí. Na krchově sv. Kříže na loděch se vozili. (Bradáč je
kamenná plastika, hlava vytesaná do mostového oblouku, podle níž Pražané posuzovali
stav vody na Vltavě. Když Bradáči dosahovala k vousům, byla jim po krk, když dosahovala
k ústům, začal pít, museli opustit byty.)“ Tolik Velký pranostikon. Dávno již tomu. Svět se
od těch dob změnil několikrát. Těžko by se u nás hledal souvislý kout, na který by se hodilo
zmíněnou romantiku napasovat. Zda jde o lepší či horší stav je věci názorového spektra
generací.
Těžko by se přesvědčovala generace, životně závislá na elektřině, aby se pro toto vrátila
do chalup, kde se svítilo petrolejkami, a to v lepším případě do života těžké namáhavé práce
jen pro tento stav. Jistě by tento návrat odmítla i generace, které jej zčásti prožila. Toužila
po pokroku, ba za něj i umírala. Jistě se ale nesmiřuje s tím, že jí její zájmy před cílem vždy
někdo zcizil a z toho vydobytého pro ně zbylo jen nepatrně. Nepatrně, ale přece. Cesta
k vytouženému se tak velice prodlužuje. Tím vytouženým míním to, aby byl člověk člověku
přítelem, ne vlkem. Na cestu, kterou kráčíme, klademe pasti a pastičky, které zachycují to,
co těm po nás, aby vůbec žili, nedovolí plodům, které vytvoří, ani ochutnat. Všechno jím
spolkne záchrana pouhého bytí. Iniciativu převzaly všudypřítomné zájmy těch, co výdobytky (obrazně řečeno) zcizili, nabízejí příjemnosti, které nás zajímají, oblažují a máme
z nich potěšení. To je to, s čím počítají, my je za to máme i rádi. Naše nepozornost jim
umožňuje chovat se nešetrně k tomu, co využívají a nevrací nezbytnou část z toho, co získali do náprav věcí, které způsobují. To jsou ty pasti a pastičky, které později sklapnou a zachytí ty, kteří je nezpůsobili. Nejedná se o planý poplach či škaredohlídství, příkladně voda,
o které všichni víme, že bez ní není života. Zatím se snažíme různými zásahy pro život ji
udržet. Půjde to ale do nekonečna? Již dnes přes veškerou snahu je její kvalita kolísavá
co do možnosti kvality vody pitné a jsou oblasti, kde musí být limity dokonce upravovány
červen 2013 / Jemnické listy / 39

negativním směrem. Co však je velice závažné, že v ní zůstávají vyloučené zbytkové látky
z požitých přípravků a léčiv, které ani nejmodernější čistící zařízení neodstraní. Tyto pak
v přírodě a konzumací této vody sehrávají neblahou roli.
Statisticky je deklarováno, že konzumentů takových vod je u nás devadesát procent,
téměř všichni. Jedním z těch ohrožujících přípravků je přípravek antikoncepční, který
vyvolává v přírodě neschopnost reprodukce u zvířat, ale i u mužské populace. Tyto projevy jsou patrné již dnes, a přesto se svých prožitků z potěšení nevzdáváme a jsou naopak,
dalo by se říct, přibalovány jako běžný doplněk stravy těm, které máme rádi. Volnost spojená s nezodpovědností k tomu přispívá. V osmdesátých letech spatřila světlo světa desítka
dětí ze zkumavky, v současnosti jsou to tisíce a nedojde-li ke změně chování, bude prý
takto za dvacet let počata jedna třetina populace a v dvacátém třetím století populace celá.
Hrůzná představa, která se zcela jistě při naší vzdělanosti nenaplní. Ještě za našeho dětství
byla voda v přírodě ke koupání i k pití. Vzpomínám si, že koupaliště na potoku bylo dosti
vzdálené od vsi a někdy se nechtělo domů, tak na uhašení žízně posloužila studánka pod
blízkou strání, kdy po ponoření pusy do vody před nosem poskakoval vodomil a hlad, hlad
ten zahnaly travní jahody na stráni, říkali jsme jim truskavce. Po letech jsem se na toto místo vypravil, abych si připomněl tu dobu. Shledáním bylo již zapomenuté místo ke koupání,
studánku pod strání zcela zaplavily splašky z nedalekého vepřína a kdysi schůdná cesta
zarostla křovím, na stráni s truskavci přebujelo křoví a zcela je potlačilo. Vysvětlením bylo
to, že ve vsi bylo zbudováno koupaliště s bufetem. Těžko by se vysvětlovalo dětem, o co
přišly a že nám stačilo k prožití léta tak málo jako jsou trenýrky, tričko a sluníčko. Ty
trenýrky mnohdy neměly ani kapsičku na peníze, ty jsme stejně nedostávali, i naši jich měli
poskrovnu, a přesto byl svět krásný. Děti, ty se rodily jako houby po dešti, bez doktorů,
kterým na svět pomohla porodní bába, která přijížděla na kole. Že nejde o něco vzdáleného,
co by nás neovlivnilo, je zjevné, jedná se období desítek roků. Co za tím stojí? Hlavními zdroji znečisťování vod jsou průmyslové a zemědělské chemikálie, ale ani my, drobní
uživatelé, nejsme bez viny, pokud s těmito volně dostupnými prostředky nezacházíme dle
pokynů výrobce, podceníme-li pokyn k používání a odkládání jejich zbytků do sběrných
dvorů k likvidaci volným pohozením do běžného odpadu. Svoji zodpovědnou kázní
přispějeme k tomu, že předložený účet, který bude zcela jistě vystaven, nebude likvidační.
Blahopřejeme jubilantům:
Plátová
Anna
71 roků
Š t ě p á n o v á Marie
73 roků

Jan Vyletěl, občan Radotic

Chotěbudice
PODĚKOVÁNÍ
Rády bychom touto cestou upřímně poděkovaly za vstřícnost a ochotu panu Josefu
Buličkovi z Jemnice, majiteli Kamenosochařství v Chotěbudicích, který zcela zdarma
obložil venkovní schody budovy naší školy.
Učitelky ZŠ a MŠ Budíškovice
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Mladoňovice
POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Mladoňovice
Vás srdečně zve na slavnost
80. výročí založení sboru

Program:    
sobota 8. června 2013
- zahájení okrskové soutěže hasičských družstev
1300 hod.		
		
- ukázka požárního útoku s historickou stříkačkou z roku 1933
2000 hod.- taneční zábava s kapelou GENETIC, vstupné 70,- Kč
neděle 9. června 2013
1000 hod.
- slavnostní mše u místní kaple
- svěcení sochy sv. Floriána
1230 hod.
- zahájení soutěže mladých hasičů v požárním útoku
1530 hod.
- estrádní vystoupení dechové kapely „Černovická dechovka“, vstup zdarma
- ocenění zasloužilých hasičů

Panenská
Výsadba lipové aleje v obci Panenská
V sobotu 20. dubna proběhla za účasti veřejnosti výsadba lipové aleje v obci Panenská. Celkem bylo vysázeno 22 ks lípy (malolistá a velkolistá) a dále bylo dosázeno
16 ks třešní do třešňové aleje. Součástí výsadby byla i úprava a zatravnění prostranství
v bezprostředním okolí aleje. Výsadby se zúčastnilo třicet dobrovolníků, pro které bylo
na závěr dne připraveno malé občerstvení. Všem za jejich účast a odvedenou práci ještě
jednou děkujeme.
Fotografie z výsadby najdete
na stránkách obce Panenská – www.
panenska.jemnice.cz.
Tento projekt byl vytvořen
za finanční podpory Nadace Partnerství a MAKRO Cash & Carry.
Bc. Zdeněk Hopian, předseda
osadního výboru Panenská
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Uzávěrka příštího čísla je ve středu 19. června 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

inzerce
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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 7. 6. 2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové
kačeny/
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!
Husy bílé
Husy landenské
Perličky
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Kalimera /selské brojlerové kuře/

		

stáří
cena
12-18týd. 120-180,-Kč
12-18týd. 120-180,-Kč
1-3týd.
70-90,-Kč
1-3týd.
70-90,-Kč
1-3týd. 110-130,-Kč
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-6týd.
6-8týd.
2-3týd.

110-130,-Kč
140-160,-Kč
140-160,-Kč
90-140,- Kč
260-300,-Kč
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
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