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Poslední den
v jemnické škole
Třídní se směje, soused mává,
slzy se derou na víčka.
Však chuť se smát je nedočkavá.
Teď když jste volní, jaká sláva,
k čemu se učit slovíčka!
Na stráních kvetou terče bezu.
Už nejste školou povinní.
Mít valník, tak vás všechny svezu,
vás propuštěné ze řetězu.
Už rachot kol vám v uších zní.
Ke škole zády, s jasem v zraku
spěcháte v prudké závrati
obsadit místa rychlovlaku,
co uhání jak šipky mraků
a víckrát se k nám nevrátí.
Milan Růžička

Postřehy z radnice
Milí spoluobčané,
a je to tady. Tedy Barchan za námi a prázdniny před námi.
O Barchanu toho bylo již mnoho napsáno, s povděkem jsem
přijal velký zájem novinářů o naši slavnost, několikrát jsme se dostali i na čelní místo deníků. Velmi se zdařila reportáž televize R1 Jih,
kterou můžete zhlédnout na serveru YouTube.
Rekapitulovat uplynulý třístý ročník by bylo náročné na prostor v Jemnických listech,
patrně se s některými názory v tomto čísle setkáme. Rád bych zde zmínil naši prezentaci
slavnosti Barchan a zejména jeho jádro, a to Běh o Barchan, který jsme představili s panem
JUDr. Petrem Vedrou na Ministerstvu kultury ČR. Jak víte, snažíme se o vstup na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR po bok Jízdy králů, Vodění Jidáše, Hlineckých masopustů atd. V letošním roce jsme zaslali přihlášku jako jediní, prezentaci byla
přítomna i paní náměstkyně ministryně kultury PhDr. Matoušková. Členové Národní rady
pro tradiční lidovou kulturu se zájmem vyslechli argumenty, proč Běh o Barchan na tento
seznam patří. Následovala plejáda otázek, na které jsme odpovídali téměř hodinu. I když
si na rozhodnutí počkáme až do Vánoc, měl jsem z naší návštěvy dobrý pocit. Nebyl by
zápis úžasným zadostiučiněním k významnému jubileu? Komu je líto, že Barchan bude až
za rok, jistě nevynechá již 3. Jemnickou bitvu na téma Vážně/nevážně o tažení Jana Lucemburského, která proběhne v jemnickém parku (změna) 10. 8. 2013. Kvalitní scénický
šerm, krásné dámy, tance, kaskadérská vystoupení a velkolepá bitva Vám tak jsou blíž!
Je možné, že by se ještě více chtělo oslavit dokončení budování kanalizace a vodovodů
v našem městě. Zejména pak opravy jednotlivých povrchů. Mnohdy to byl skutečný zápřah
na nervy nás všech, ale jsem přesvědčený, že město nenechalo bez povšimnutí žádnou
lokalitu, kde stavba probíhala. Asi nejvyhrocenější byla situace v ulici Dačická. Přesvědčit
krajské úředníky, že je potřeba kompletní zapravení, to byl úkol hodný zasloužilých lobistů.
Snaha nakonec byla vyslyšena.
Za celé období se v rámci stavby proinvestovalo téměř 80 miliónů korun českých. Projekt se dotýkal hodnoty 62,424 mil. Kč, další sumu tvořily doprovodné akce města (chodníky Dačická, V Ráji, rekonstrukce Topolové a Lípové ulice, některé celoplošné úpravy
místních komunikací, nájezdy k obytným domům, veřejné osvětlení apod.).
A že toho není a nebude málo, dokazuje i zateplení mateřské školy s výměnou zdroje
vytápění v hodnotě téměř 13,724 miliónů, přes 3 milióny bude obnášet kompletní rekonstrukce bezdrátového digitálního rozhlasu a tolik aktuální protipovodňových hlásičů. Jistě
jste si všimli i čerpání dotačních titulů a programů v rámci Regenerace městské památkové
zóny (další významné statisíce korun), restaurování kostela sv. Víta a zámku (v současné
době pronajat řádu Cyriaci). Pokračuje příprava parcel v lokalitě Předlíska. Když to tak
člověk lehce sčítá, zjistí, že jsme na 100 mil. Kč účelně proinvestovaných na území města.
červenec - srpen 2013 / Jemnické listy / 3

Úspěšní jsme byli při získání dotace na revitalizaci zeleně v zámeckém parku a areálu
zámku (započetí prací na podzim tohoto roku). Byl jsem překvapen, že v parku máme téměř
2 tisíce stromů a dalších dřevin. Mimochodem, nezapomeňte hlasovat pro buk červenolistý
(u DDM) v soutěži Strom roku. Nejlépe pomocí DMS zprávy ve tvaru DMS STROM9
na číslo 87 777. Cena DMS je sice 30 Kč, ale tyto peníze budou využity na ošetření právě
této parkové dominanty.
Velmi chápu požadavky těch, kteří právě potřebují řešit ten jejich problém. Je nutné si
uvědomit, že město hospodaří s daným rozpočtem a na mnoho dalších akcí nejsou finanční
zdroje. O zásadních věcech samozřejmě víme, že budou řešeny dle možností městské
pokladny. Vnímám potřebu výstavby nového dětského hřiště, případně rozmístění dalších
drobných atrakcí po městě. I to je úkolem zastupitelů města, aby rozhodli o prioritách pro
dané účetní období. Věřím, že s tímto jemnickým „nedostatkem“ si poradíme v roce 2014.
Děkuji za Váš čas strávený čtením mého příspěvku, jako vždy máte možnost se na mne
obrátit na mailu mistostarosta@mesto-jemnice.cz, facebooku či telefonu 775 39 49 44.
Příjemnou dovolenou a šťastný návrat do práce Vám přeje
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Slovo hejtmana
Zatímco pro mnohé z nás jsou letní měsíce příležitostí k odpočinku a těšíme se
na dovolenou, pro naše zemědělce jsou časem intenzívní pracovní činnosti. Jejich leckdy nedoceněné práce si velmi vážím. Více, než jinde, se v ní odráží zkušenosti a moudrost předků. Zemědělství přitom není prostou výrobou, ale výrazně ovlivňuje stav našeho
životního prostředí. Příroda není továrna, kde se dá vše přestavovat dle momentální potřeby
trhu. Největším nebezpečím pro ni je narušení přirozené rovnováhy. K té patří i léty formovaný způsob života na venkově. Rozumné hospodaření v lesích, na polích i ve stájích.
Ne krátkodobé drancování za účelem okamžitého zisku. Zvláště tady platí, že to, co se léta
buduje, může být rychle a téměř nenávratně zničeno. Vysočina je stále regionem, kde se
naši zemědělci jako správní hospodáři snaží o nutnou rovnováhu mezi živočišnou a rostlinnou výrobou, což je nutné i pro stav půdního fondu v budoucnosti. I když to v evropské
konkurenci není zdaleka snadné. Zvláště když v jiných zemích jsou zemědělci podporováni
vyššími dotacemi než ti naši.
Pro náš život na Vysočině má příroda a hospodaření v ní zvláštní význam. Zemědělství
a na něj navazující obory představují totiž v našem kraji obživu pro zhruba šestinu dospělé
populace. O přitažlivosti moderního zemědělství jsem se znovu přesvědčil ve Slavíkově
při první prezentaci určené veřejnosti, ale především žákům základních škol v rámci projektu „Zemědělství – život Vysočiny“. Cílem tohoto projektu je ukázat zejména budoucím
středoškolákům současnou podobu regionálního zemědělství, bořit zažité mýty z dob našich
prarodičů a ukázat skutečnou podobu supermoderního zemědělství – zemědělství, které řídí
počítače a družice. Zemědělství, ve kterém většinu práce dokážou bez problému zvládnout
stroje ovládané bez velké námahy a téměř v rukavičkách. V současnosti to už dávno není
klasická rolnická dřina, venkov Vysočiny – dnes jsou to moderní zemědělské provozy disponující nejnovější technikou, mechanizací předních značek a osvědčenými chovatelskými
technologiemi. Ve Slavíkově jsem měl příležitost prohlédnout si zblízka kabinu kombajnu.
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Jeho plným elektronickým ovládáním jsem byl velmi překvapen. Ale ani moderní technika
nepracuje sama. I zemědělství potřebuje nové schopné lidi. Proto chceme pravidelně seznamovat už nejmladší generaci s tímto zajímavým perspektivním oborem.
Kraj má jen málo pravomocí k tomu, aby zemědělcům pomohl. Přesto se o to snažíme.
Vytváříme stálý tlak na centrální orgány, připravujeme různé formy propagace regionálních výrobků. Zavedená značka „VYSOČINA regionální produkt“ garantuje kvalitu těchto
výrobků, místní původ i jedinečný vztah k regionu.
Už mnohokrát jsem připomínal, že všichni můžeme napomáhat našim výrobcům, mimo
jiné, tím, že budeme přednostně kupovat české produkty.
Doufám, že na našich polích přibude více mladých lidí a že český zemědělec se dočká
lepších podmínek a bude moci citlivě hospodařit a přitom se řídit svým zdravým selským
rozumem a zkušeností předků.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...
Vraťme se o pár desítek, vlastně i stovek let zpět do části Jemnice – Podolí. Původní hornická osada se postupem let stala významnou částí Jemnice – města, které vzniklo později.
Měla i vlastní kostel sv. Jakuba s farou, která byla až do roku 1658, než byla přestěhována
na dnešní nám. Svobody, vlastně hlavní. Kněz zde nadále zůstal. To je ale historie. Podolí bylo
samostatnou obcí až do 18.12.1921, kdy dochází ke sloučení obcí – Podolí, města a židovské
obce do jednoho celku.
Dům č.p. 310 (původně rychta – sídlo rychtáře, starostu) byl do dnešní podoby přestavěn
před rokem 1900. Při dnešní rekonstrukci, kterou provádí pan Václav Fučík přestavbou
na prodejnu a opravnu zahradní techniky, zůstala budova (kromě schodiště od silnice) zachována. Zbořena byla stodola a některé další zchátralé budovy, vykácen byl nálet dřevin. Vznikl
zajímavý prostor v samém středu Podolí. Mnoho lidí neví, že část stezky vedoucí na hřbitov je
nad klenbou pozůstatku – keplu – žentouru, ze kterého se bohužel zachovalo jen jedno litěné
kolo. Žentouru se používalo při mlácení obilí, takových bylo v Podolí více. Zásluhou pana
Václava Fučíka, dobrého odborníka, zde vzniká zajímavá prodejna a opravna, kde se dočkáte
ochotného jednání při nákupu nových věcí, ale i pomoci při opravě starší zahradní techniky.
I nově zřízené parkoviště mimo vozovku je přínosem.
Dům č.p. 310 patřil od nepaměti rodu Hrbků. Říkalo se zde „U Bártů“ podle jednoho syna
Bartoloměje. Druhý syn Sebastián pak bydlel na dnešní Dačické ulici č.p. 366 Hrbkovi, kde
se říká „U Šebinů“. To jen pro informaci.
Samotné Podolí mělo co nabídnout. Byl zde provazník pan Nerad, 3 kováři – pan Holeček,
Mucha a Svoboda, krejčí pan Železný, opravna aut pana Pánka, 2 koláři – pan Kačenka a Svoboda, řeznictví pana Filkuky, hostinec pana Zadražila s benzinovou pumpou, restaurace pana
Zásměty s řeznictvím, holičství a kadeřnictví paní Karáskové, obchod textilem pana Mayera,
4 obchody – smíšené zboží družstva Včela, smíšené zboží, potřeby pro zemědělce a železo
pana Moravce, smíšené zboží pana Přívětivého, smíšené zboží a velkoobchod s cukrem a benzínová pumpa pana Fučíka, 2 pekaři – pan Knesl a pan Holčapek s prodejnami, opravna
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rádií pana Hudce, trafika pana Křivánka, 2 zámečnictví – pan Müller a pan Habr, kamnářství
pana Kačenky, výroba zemědělských strojů pana Pánka, strojírna pana Bartesa – zaměstnávali
desítky dělníků, později DS, Otavan, Dřevona, kamenosochařství pana Jiříka, prodejna zeleniny pana Hrbka, mlýn pana Jelínka, nákladní autodoprava pana Doležala, mlýn s pilou pana
Kasárníka... Možná jsem na některé zapomněl. Byl zde i chudobinec, ale i obecní kozel.
Většina živnostníků nezbohatla, stačili uživit sami sebe a svoji rodinu. Své služby nabízeli
občanům Podolí, Jemnice, ale i občanům okolních obcí. V Podolí žilo i množství zručných
řemeslníků, tesařů, zedníků a také hlavně pak sedláci pracující na polích v okolí. Většina
živností zmizela postupně po II. světové válce.
Dnes se postupně vrací živnosti a služby do této části Jemnice. Buďme proto rádi, že zde
vznikla prodejna elektro Bubeník, prodejna pana Fučíka, ale i prodejna U Fučíků, restaurace Na Podolí, ale i kamenosochařství pana Fialy, benzinová pumpa, kovářství pana Fučíka,
závod Kova, pohřební služba, zámečnictví v Údolní ulici, prodejna Na Pořadí pro chovatele
a zemědělce. Přichází i další – sklenářství, dřevovýroba a pila pana Pokorného, elektroinstalace s prodejnou pana Konvaliny a také zde zůstává středisko zemědělské výroby bývalého
JZD Jemnice.
Přejme tedy obyvatelům této části Jemnice, aby se jim zde dobře žilo a nemuseli chodit
pro vše do města.
Vladimír Hrbek

STŘED informuje
Letní tábory se STŘEDem
Děti z Moravských Budějovic, Třebíče a okolí se mohou opět těšit na letní výchovně rekreační tábory v Šafově u Vranovské přehrady a v Rudíkově, kde se uskuteční
tradiční příměstský tábor. Pracovníci občanského sdružení STŘED připravili program, který
je plný aktivit k tématům Pověsti o dávných časech v Šafově a Olympijské hry v Rudíkově.
Příměstský tábor v Rudíkově má kapacitu 24 účastníků, bude začínat 15. července a jeho konec
je naplánován na pátek 19. července. Tábor v Šafově proběhne v termínu od 27. července
do 3. srpna a zúčastní se ho max. 25 dětí ve věku od 7 do 15 let. „Specifikem táborů je posílený počet vedoucích pracovníků, který umožňuje klást důraz na individuální přístup k dětem
a jejich zapojení do kolektivu vrstevníků,“ vysvětluje Karel Vondráček, vedoucí tábora.
„Tábory jsou také dostupnější pro děti, které se za běžných okolností nemohou žádného
letního pobytu zúčastnit. Každoročně spolupracujeme se sociálními odbory v Třebíči,
Moravských Budějovicích a Jemnici, kde si sociálně znevýhodněné rodiny mají možnost
zažádat o jednorázovou finanční podporu,“ doplňuje Vondráček.
Pověsti o dávných časech - to je téma, které dává tušit, že se účastníci společně vydají do historie a budou sledovat osudy našich předků. Vyprávění příběhů bude zasazeno
do malebného kraje Vranovska, které je významné svými památkami a svojí historií.
Účastníci příměstského tábora se dozvědí zajímavé informace o historii olympijských her,
projdou si soutěžemi letních, zimních a paralympijských her a zažijí také spoustu soutěží
v duchu fair play atd.
Bc. Karel Vondráček, vedoucí výchovně rekreačních táborů a NZDM eMBečko
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Netradiční způsob vzdělávání na venkově
- i senioři mohou studovat přes internet
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. by se chtěla zapojit do vzdělávací aktivity - Univrzita třetího věku (v rámci Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity
v Praze). Prvním naším úkolem je zjistit, zda by byl v Jemnici a jejím okolí o tuto formu vzdělávání zájem. V článku níže se dočtete základní informace o této aktivitě. Pokud
byste měli zájem o tento způsob studia, přijďte nám to sdělit a přihlásit se do 31. 7. 2013
v kanceláři Místní akční skupiny Jemnicko, která se nachází v jemnickém Podnikatelském
inkubátoru (Husova 2), ve druhém patře, hned vedle výtahu. Pokud bude dostatečný počet
zájemců, první pilotní kurz by začal v Jemnici na podzim.
Co je to Virtuální univerzita třetího věku?
Je to moderní typ výuky, který je založen na využití nových technologií a internetu, má
prvky distančního (dálkového) vzdělávání a je didakticky přizpůsobený charakteristickým
specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni.
Zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet.
Účastníkem studia je senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez ohledu
na věk a osoby 50+ /nezaměstnané a čekající na statut důchodce/, maturita není podmínkou!
Pilotní semestr – Astronomie, obsahuje 4 přednášky – téma je zvoleno pro všechna nová
střediska a slouží především k pochopení systému studia a ověření způsobu přijatelnosti pro
seniory i pro konzultační střediska. Tento semestr se nezapočítává do celkových 6 kursů
nutných k absolvování studijního programu. V dalších semestrech si senioři sami volí témata v konzultačních střediscích.
Další kurz (semestr) obsahuje celkem 6 přednášek na zvolené téma: Lesnictví, Využití
informačních technologií, Podporování rozhodování a řízení, Vývoj a současnost Evropské
unie, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Etika jako východisko z krize společnosti,
Kouzelná geometrie, Vývoj a historie české myslivosti, Dějiny oděvní kultury, Čínská medicína v naší zahrádce.
Výuka probíhá 1x za 14 dní cca na 1,5 hodiny v konzultačních střediscích v tzv. „neuniverzitních městech“, účastník sleduje přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno. Po každé přednášce následuje diskuze. Všichni společně vyplní kolektivní test (poté
samostatně, včetně závěrečného testu – celkem je možno získat 10 bodů).
Celý vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, nezávisle
na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) prodloužit. Senior tak nemusí absolvovat celé studium v časové
návaznosti, může semestr vynechat a poté opět pokračovat.
Po ukončení každého semestru senior obdrží Pamětní list, po ukončení 6 semestrů
obdrží účastník certifikát o „Absolvování Virtuální Univerzity třetího věku“. Bude-li mít
zájem o další studium, může pokračovat v dalším cyklu.
Další informace v kanceláři MAS, nebo www.e-senior.cz
Za MAS Jemicko o.p.s. Lenka Gliganičová
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Okénko základní školy
Měřili jsme ekologickou stopu
Slyšeli jste někdy o ekologické stopě? Víte, jak velká je vaše ekostopa? Víte, že Česká
republika patří mezi patnáct zemí s největší ekologickou stopou? A víte, jak byste mohli
svou ekologickou stopu zmenšit?
Při příležitosti Dne Země se na Základní škole v Jemnici uskutečnil tradiční projektový
den. Jednou z dílen, kterou jsme pro žáky připravili, byla dílna věnovaná problematice
ekologické stopy. Žáci, kteří se do ní přihlásili, už odpovědi na tyto otázky znají. Cílem
dílny bylo jednak seznámení se s pojmem ekologické stopy, jednak naučit se vypočítávat
ekologickou stopu jednotlivců a v neposlední řadě vytvořit koláž na uvedené téma.
Ekologická stopa je teoretická veličina vyjadřující v tzv. globálních hektarech celkové
nároky člověka, firmy, města, či státu na planetu Zemi. Jinými slovy, kolik rozlohy naší
planety ke svému konání potřebujeme. Výpočet ekologické stopy jsme prováděli na základě
dotazníku, ze kterého jsme také odvodili informace o tom, které lidské činnosti a jaké chování mají na Zemi největší nároky.
I přes nemalé ekonomické problémy patříme mezi nejbohatší země na světě. Jsme pohodlní a bez automobilu se neobejdeme, nakupujeme potraviny, které se dováží mnohdy
z druhého konce světa, stavíme si často zbytečně velké domy, které pak obýváme jen zčásti.
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Stále máme rezervy v třídění odpadu. To jsou jen některé skutečnosti, jejichž výsledkem je
fakt, že kdyby se všichni lidé na Zemi chovali jako my, potřebovali bychom k životu dvě
a půl planety.
Jedním z výsledků naší dílny byl seznam žáků a dobrovolníků, kteří si nechali našimi
žáky vypočítat osobní ekologickou stopu. Tento seznam, který vám přinášíme, jsme záměrně
ponechali v abecedním pořadí bez vítězů a poražených, s vědomím, že v oblasti ekologické
stopy i ekologie obecně jsme bohužel všichni zatím spíše poraženi.
RESPONDENT

EKOLOG. STOPA (globál- POČET PLANET (kdyby všichni
ních hektarů – gha)
na Zemi žili stejně jako respondent)

Alena

2,32

1,11

Bobo

3,30

1,57

Daniela

3,60

1,7

Dopita

1,40

0,67

Eva

3,15

1,50

Helena

1,61

0,77

Jana Krejčí

2,22

1,06

Jenninka

3,03

1,44

Kateřina K.

3,11

1,48

Katka

2,38

1,13

Kristýna

2,75

1,31

Lukáš Smetana

2,91

1,39

Marie

4,90

2,33

Martin Švanda

2,46

1,17

Martina

3,03

1,44

Míša M.

2,74

1,31

Moláková

6,42

3,06

Náčelník

3,21

1,53

Papírnictví

5,08

2,42

Petr Kašparides

5,26

2,5

Petr Marek

2,96

1,41

Stopa

5,03

2,39

Straka

4,06

1,93

Šárka

4,41

2,1

Tadeáš Tříletý

7,656

3,65

Týna K.

3,14

1,48

Vít Nečesal

5,43

2,6

Vlasta

5,26

2,51
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Závěrem bychom rádi poděkovali žákům za úspěšné splnění cílů projektu a občanům
našeho města za ochotu zúčastnit se našeho malého výzkumu.
Použitý zdroj: http://www.hraozemi.cz/
Martin Švanda a Jana Šroufeková
************
V závěru školního roku se hodnotí znalosti žáků. Ve známce z rodného jazyka se odráží
i schopnost vyjádřit své myšlenky s ohledem na slohový útvar. Jak si žáci vedli, zjistíte
v následujících příspěvcích.
Jitka Strebelová
Hrůzný sen
Ocitla jsem se v nějaké chodbě. Je to chodba tmavá, temná, bez oken a s nažloutlým
světlem, asi jsem v nemocnici. Podlaha a strop jsou polepeny béžovou tapetou, která se
na mnoha místech odlupuje. Kolem mne jsou všude oprýskané dveře. Nikdo tu ale není.
Nikoho neslyším ani nevidím. Ale mám pocit, že mě někdo sleduje.
Najednou uslyším nějaké kroky. Vyděšeně sebou škubnu. Můj instinkt, který je pořád
silnější, mi říká, že bych měla utíkat. Moje kroky se rozléhají děsivou chodbou, když běžím
jako o život. Vlasy mi poletují kolem zpoceného obličeje a kolem sebe vidím jenom rozmazané bílé šmouhy, jak míjím všechny ty dveře. Chodba se prudce stáčí doprava a moje
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nohy jen tak tak stačí prudce zatočit. Dochází mi, že jediná možnost, jak před tím utéct, je
se schovat v nějaké místnosti.
Dveře k mé smůle ošklivě zanaříkají, když je prudkým pohybem ruky otevřu. V té bílé
místnosti je jen jediná dřevěná židle. Rychle zavřu dveře a usadím se na tu židli. Snažím se
ani nedýchat, abych byla co nejtišeji, avšak moje plíce se zběsile dožadují kyslíku. Najednou, ke své hrůze, zjistím, že zvuky kroků jsou čím dál tím silnější a já zjišťuji, že jsem
v pasti. Není cesty zpět. Srdce mi buší jako zběsilé, až mám strach, jestli to není slyšet.
Najednou se dveře se skřípotem otevřely. Ale nikdo nevstupuje do místnosti! Chvíli počkám
a potom tiše vykouknu z pokoje. Nalevo nikdo. Oddechnu si. Ohlédnu se vpravo. Tam kostnatá sestřička s bílými vlasy a různobarevnýma očima. Bylo na ní něco zlého, šíleného.
„Aa!“ zaječela jsem. A ona se jen děsivě usměje. S hlasitým křikem a panikou se rozběhnu
dál a dál. Prudce zastavím. Ocitla jsem se ve slepé uličce! Najednou ji vidím přicházet
a zjišťuji, že má nůž! Najednou se zvedne vítr, ačkoliv tu předtím nebyl ani slabý závan.
Už je jen pár metrů ode mne. Ozvou se další kroky. V duchu zajásám. Třeba záchrana. Ale
sestřička se jen zlověstně usměje a blíží se ke mně. Ostří nože se zablýskne. A já jdu smrti
vstříc, protože vím, že není cesty zpět.
Prudce se posadím v posteli. Vzduch kolem mě studí do zpocených zad. Rozhlédnu
se kolem. V mém pokoji panuje tma. Takže to byl jen sen! Oddechnu si. Svalím se zpátky
na postel a zanedlouho usnu.
Kateřina Krajíčková, 7. A
Nejtěžším trestem pro myslícího člověka je bezmocnost
Člověku byl dán dar. Schopnost myslet a přemýšlet nad věcmi. Podívejme se na to ale
jinak. Občas totiž tenhle dar může být i prokletí. Když se totiž nad věcmi až příliš zamyslíme, začneme nacházet spoustu řešení, která kdybychom prve zaměnili za svůj čin, udělali
bychom třeba lépe.
Je tedy pro nás takovým trestem to, že i když se nad věcmi můžeme rozhodovat, že
vůbec můžeme myslet, s naším rozhodnutím již nemůžeme nic dělat. A tak si občas říkám,
zdali by nebylo tedy snazší nemyslet? Být jak nějaký prostý tvor, co se jen snaží přežít?
Někdo by namítl, že by to byl strašný život. Jenže kdybychom nemohli myslet, ani
bychom nad jiným životem neuvažovali. Ano, byl by to sice únik, jenže, dle mého názoru,
bychom se o mnohé ošidili. A tak zůstáváme nadále takoví, jací jsme.
Občas mě ale také doslova deptá představa, že nad něčím, co si přeji vyřešit, co chci,
aby bylo objasněno, mohu jen a jen přemýšlet. Nemůžu nic dělat, jsem bezmocná. Někdy je
to opravdu tak, ale zase myslící člověk umí nacházet východiska z těchto situací. A alespoň
v některých případech bychom se měli snažit nějak prospět. Neříct si jen, jsem obyčejný
bezmocný člověk, co pro to mohu udělat? Je to taky o naší snaze! Měli bychom hledat
případná východiska, pokusit se. Je tedy bezmocnost opravdu naším trestem? Kdo si už
někdy neřekl, že je vlastně rád, že je vůči něčemu bezmocný a nemusí se do ničeho motat…
Jenže myšlení se jen tak lusknutím prstů nezbavíme. Bude nám stále vrtat hlavou, jestli
je dobře, že zrovna takhle bez ohledu jednáme. Ztratíme se v úvahách nad sebou a svými
činy. Je to bláznivé, to myšlení. Nutí nás nepřestávat. Nepřestávat myslet.
Dost! Řekněme dost. Lidé, proč se nebouříte, proč nechcete být jako jiní, co nemusí řešit
každodenní problémy dnešní doby. Ono by to vlastně bylo k ničemu. Tím, že někdo uvažuje
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nad tím, že chce být jiný, se nezmění. A přestat chtít myslet? Díky, ale to budu raději nadále
ta bezmocná myška člověk, se kterou si pohrává ta kočka svět. Čas od času se mi chce
vypnout, ale realitě neuteču. Možná by bylo nejlepší, už se s tím smířit, ale to asi nedokáže
nikdo. A tak, i když lidské myšlení pomalu přivolává, ne, přináší neodvratnou zkázu, která
vzejde právě z mysli člověka, važme si myšlení, i když jsme bezmocní. Nějak se dá odbočit,
vždyť lidstvo možná dospěje v budoucnu k záhubě, ale jako myslící bytosti si za to budeme
moct sami. A kdo by chtěl lidstvo změnit? Musel by být hodně odvážný a vlivný, jelikož
vůči vlastnímu myšlení jsme, dá se říct, také bezmocní. Potrestáme sami sebe.
Marie Leitkepová, 9.B

Zprávy z Gymnázia Dačice
Oslavujeme 60 let školy
V sobotu 21. 9. 2013 proběhnou oslavy 60. výročí založení školy.
Bližší informace připravujeme.
Všichni letošní maturanti našeho gymnázia byli úspěšní
V květnu proběhl týden ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky.
Všichni letošní maturanti na naší škole při nich byli úspěšní.
Výsledky maturitních zkoušek v obou maturitních třídách jsou potěšující. Z celkového
počtu 52 žáků oktávy a 4. ročníku dosáhlo 22 hodnocení „prospěl s vyznamenáním“, z toho
v 11 případech se samými výbornými. Zbývajících 30 maturantů a maturantek prospělo.
Blahopřejeme všem našim letošním maturantům k dosaženému úspěchu při maturitní
zkoušce a přejeme jim, aby stejně tak úspěšní byli i v přijímacím řízení na zvolené obory
dalšího studia.
Vítězové dvou kategorií Matematického klokana v okrese Jindřichův Hradec jsou
z naší školy
Po vyhodnocení výsledků letošního ročníku mezinárodní soutěže Matematický klokan
v jednotlivých školách okresu Jindřichův Hradec vznikla „okresní” výsledková listina. Velice nás potěšilo, že na prvních místech ve dvou kategoriích jsou žáci naší školy.
Dosažený počet 92 bodů v kategorii Junior (první dva ročníky středních škol) stačil
k vítězství Adamu Trčkovi ze sexty. V téže kategorii se na 5. místě umístil Vojta Krajíček
z kvinty se ziskem 73 bodů.
V kategorii Student (3. a 4. ročníky středních škol) zvítězila Anna Steinhauserová ziskem
93 bodů. Na 4. místě se v této kategorii umístil Matěj Polák z oktávy se ziskem 62 bodů.
Všem soutěžícím blahopřejeme k dosažení významného úspěchu a k vzorné reprezentaci naší školy.
Další informace ze života školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
PaedDr. Aleš Morávek
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Na silnicích Kraje Vysočina zemřeli letos dva cyklisté
Počet cyklistů vyjíždějících bez cyklistické přilby se neustále zvyšuje
Kraj Vysočina - Od začátku letošního roku do 13. června vyšetřovali policisté v našem
kraji celkem 37 dopravních nehod s účastí cyklistů. Při těchto nehodách dva cyklisté
zemřeli. Šest se jich zranilo těžce a dalších 24 utrpělo lehké zranění.
Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2013 (od 1. ledna do 13. června 2013)

cyklisté bez přilby
cyklisté s přilbou
cyklisté celkem
cyklista viník
cyklista poškozený

celkem

usmrceno těžce zraněno lehce zraněno bez zranění

21
16
37
25
12

1
1
2
1
1

4
2
6
4
2

13
11
24
16
8

3
2
5
4
1

V loňském roce policisté řešili na silnicích Kraje Vysočina celkem 183 dopravních
nehod s účastí cyklistů. Při těchto nehodách zemřelo devět cyklistů. Dalších 27 cyklistů
bylo zraněno těžce a 138 lehce. Cyklisté zavinili celkem 131 dopravních nehod. Pouze 50
cyklistů mělo při dopravní nehodě nasazenou cyklistickou přilbu. Počet cyklistů, kteří při
dopravní nehodě neměli nasazenou přilbu, je téměř trojnásobný než počet cyklistů, kteří při
dopravní nehodě cyklistickou přilbu nasazenou měli.
Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2012 (od 1. ledna do 31. prosince)

cyklisté bez přilby
cyklisté s přilbou
cyklisté celkem
cyklista viník
cyklista poškozený

celkem

usmrceno těžce zraněno

lehce zraněno bez zranění

133
50
183
131
52

6
3
9
5
4

101
37
138
101
37

19
8
27
19
8

7
2
9
6
3

Při silničních kontrolách nebo při šetření dopravních nehod se policisté také poměrně
často setkávají s cyklisty, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Ti si neuvědomují, že cyklista je
řidič nemotorového vozidla, které nesmí řídit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi může být
za tento přestupek uložena ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 korun.
Pokud se chystáte v letošním roce vyjet na silnice na kole, nezapomeňte si své jízdní
kolo vybavit předepsanými i dalšími důležitými doplňky z hlediska bezpečnosti silničního
provozu. Důsledně dodržujte pravidla silničního provozu, která platí nejenom pro cyklisty!
Riziko dopravní nehody lze snížit právě správným vybavením a dobrým technickým
stavem jízdního kola. Cyklisté si musí uvědomit, že je musí být v silničním provozu
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především dobře vidět. Policisté proto v rámci výkonu služby kontrolují povinnou výbavu jízdních kol. Funkční brzdy na jízdním kole musí být samozřejmostí. Policisté se často
setkávají s jízdními koly, která nejsou vybavena odrazkami a v případě snížené viditelnosti ani předepsaným osvětlením. Tito cyklisté zbytečně hazardují se svým zdravím.
Ve výbavě vašeho jízdního kola nesmí chybět dvě funkční na sobě nezávislé brzdy.
Pokud by došlo při jízdě k poruše jedné brzdy, druhá brzda musí umožnit bezpečné
zastavení jízdního kola. Jízdní kola pro děti předškolního věku nemusí být vybavena přední brzdou, pokud mají volnoběžný náboj s protišlapací brzdou. Existují však
i další požadavky na správně vybavené jízdní kolo - volné konce trubky řídítek musí být
zaslepeny, a to zátkami nebo rukojetí. Matice nábojů kol musí být uzavřené, pokud nejsou
křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje. Zakončení ovládacích
páček brzd, volné konce řídítek páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače
nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany obaleny materiálem, který pohlcuje
statickou energii.
Dále musí být jízdní kolo vybaveno vpředu odrazkou bílé barvy, vzadu odrazkou
červené barvy, oranžovou odrazkou na obou stranách pedálu a na paprscích kol. Přední bílá
odrazka a zadní červená odrazka může být nahrazena odrazovými materiály umístěnými
na oděvu či obuvi cyklisty. Oranžové odrazky na pedálech mohou být nahrazeny světlo
odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti a oranžové odrazky na paprscích kol mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo
na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
Pneumatiky a ráfky na jízdním kole nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.
Za snížené viditelnosti musí být navíc jízdní kola vybavena světlometem svítícím
dopředu bílým světlem. Pokud je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být
světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem. Vzadu musí být jízdní
kolo vybaveno svítilnou červené barvy. Zadní svítilna může být kombinována se zadní
odrazkou červené barvy a může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené
barvy. Baterie jako zdroj elektrického proudu musí svou kapacitou zajistit svítivost světel
po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. Blatníky, zvonek, kryt řetězu, hustilka, nářadí
a náhradní díly nepatří do povinné výbavy jízdního kola podle právního předpisu, ale jsou
doporučené pro jeho provoz.
S výbavou kola také úzce souvisí vybavení cyklisty. Nesmíme zapomenout, že cyklista mladší 18 let musí za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu. Tuto přilbu musí
mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. V dnešní době už i cyklisté starší 18
let, kteří nechtějí hazardovat se svým zdravím, používají při jízdě také ochranou přilbu.
Oblečení cyklisty by mělo být pestré a nejlépe obsahovat reflexní prvky, které cyklistu
na komunikaci více zviditelní.
Dítě mladší 10 let smí jet na pozemní komunikaci na jízdním kole pouze pod dohledem osoby starší 15 let. To se nevztahuje na jízdu na chodníku, cyklistické stezce,
v obytné a pěší zóně. Na jízdním kole, které je vybaveno sedadlem pro přepravu dítěte
s pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší sedmi let. Sedadlo
musí být pevně připevněno a umístěno tak, aby nemohlo dojít při jízdě ke zranění dítěte
ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. V jiném případě není dovoleno jezdit na jednomístném
kole ve dvou osobách.
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Ještě uvedeme několik pravidel především pro mladší cyklisty. Cyklista nesmí jet
na jízdním kole bez držení řídítek nebo se držet jiného vozidla a musí mít při jízdě nohy
stále na šlapadlech. Dále nesmí vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík nebo zvíře.
Nesmí na jízdním kole vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo by
ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji. Pokud nebudou ohroženi nebo
omezeni chodci, smí jet cyklista po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu
na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Vozidla stojící nebo pomalu se pohybující
za sebou při pravém okraji vozovky může cyklista jedoucí stejným směrem předjíždět nebo
objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel
dostatek místa, musí přitom však dbát zvýšené opatrnosti.
Tragické nehody cyklistů v roce 2013:
Při střetu zemřel devadesátiletý cyklista
ŽĎÁRSKO – V pondělí 20. května krátce před půl desátou jsme přijali oznámení
o dopravní nehodě, ke které došlo na ulici Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou v prostoru
před provozovnou Dřevozávodu. Za dosud nezjištěných okolností se zde střetlo osobní
vozidlo Škoda Yeti, které mělo za vozidlem připojený karavan, s cyklistou. Devadesátiletý cyklista na místě zemřel.
K objasnění přesné příčiny jeho úmrtí byla nařízena soudní pitva. U dvaašedesátiletého
řidiče osobního vozidla provedli policisté orientační dechovou zkoušku s negativním
výsledkem. Další okolnosti tragické dopravní nehody, stejně jako míra zavinění, jsou
předmětem policejního vyšetřování.
Zraněná cyklistka v nemocnici zemřela
TŘEBÍČSKO - Tragicky skončila dopravní nehoda dvou cyklistů na Třebíčsku.
V sobotu 1. června večer krátce po dvacáté hodině vyjížděli policisté dopravního inspektorátu Třebíč vyšetřovat okolnosti dopravní nehody dvou cyklistů. K nehodě došlo
na silnici II/140 mezi obcemi Čechočovice a Stařeč. Dva cyklisté – šestadvacetiletá
žena a jednatřicetiletý muž – oba z Třebíče - jeli po silnici na jízdních kolech vedle sebe.
Cyklistka do cyklisty narazila a následně oba upadli na vozovku. Při pádu došlo k lehkému zranění cyklisty, který byl převezen k ošetření do nemocnice Třebíč. Cyklistka při
nehodě utrpěla těžké zranění a byla převezena do nemocnice v Brně – Bohunicích. Oba
cyklisté byli zřejmě pod vlivem alkoholu.
Policisté provedli u cyklisty dechovou zkoušku a jejich podezření se potvrdilo, když
zjistili, že mu koluje v krvi 1,54 promile. Opakovaná dechová zkouška ukázala hladinu
1,64 promile. V případě zraněné cyklistky také existuje důvodné podezření, že byla pod
vlivem alkoholu. Vzhledem ke zranění u ní nebylo možné provést dechovou zkoušku,
proto byl proveden v nemocnici odběr krve. Oby cyklisté měli při jízdě nasazenou cyklistickou přilbu. Cyklistka 12. června v nemocnici následkům svých zranění podlehla.
Případ si k dalšímu prověřování okolností nehody převzali kriminalisté služby kriminální
policie a vyšetřování Územního odboru Třebíč.
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence
červenec - srpen 2013 / Jemnické listy / 15

Služby LPS stomatologické
sobota, neděle, svátek 900 – 1200 hodin

5.7.2013
6.7.2013
7.7.2013
13.7.2013
14.7.2013
20.7.2013
21.7.2013
27.7.2013
28.7.2013

3.8.2013
4.8.2013
10.8.2013
11.8.2013
17.8.2013
18.8.2013
24.8.2013
25.8.2013
31.8.2013

pátek
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle

sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota

červenec 2013
MUDr. Málková Ivana
Jelínkova 991, Třebíč
MUDr. Machová Eva
Husova 554, Náměšť n./Osl.
MUDr. Machová Eva
Husova 554, Náměšť n./Osl.
MDDr. Novotná Jana
Kpt. Jaroše 1123, Třebíč
MUDr. Novotný Vojtěch Kpt. Jaroše 1123, Třebíč
MUDr. Piálková Irena
Chmelova 21, Třebíč
MUDr. Machová Eva
Husova 554, Náměšť n./Osl.
MUDr. Machová Eva
Husova 554, Náměšť n./Osl.
MUDr. Machová Eva
Husova 554, Náměšť n./Osl.

srpen 2013
MDDr. Rolincová M.
ESTHE,s.r.o. Sokolská 3, Třebíč
MUDr. Řepová Jitka
Vltavínská 1346, Třebíč
MUDr. Sedláček Milan Zákostelní 9, Hrotovoice
MUDr. Sedláček M. ml. Zákostelní 9, Hrotovice
MUDr. Machová Eva
Husova 554, Náměšť n./Osl.
MUDr. Machová Eva
Husova 554, Náměšť n./Osl.
MUDr. Machová Eva
Husova 554 Náměšť n./Osl.
MUDr. Šabrňák Petr
Jungmannova 116/18, Třebíč
MUDr. Šmídová Irena
Vltavínská 1346, Třebíč

568827982
568620248
568620248
568826880
568826880
568843086
568620248
568620248
568620248

568840820
732873041
568860256
568860256
568620248
568620248
568620248
568844350
568840736

Jitka Pospíšilová, sekretariát Nemocnice Třebíč

Zelená Hora - tip na prázdniny
Zelená Hora se stala opět mediální hvězdou. V rámci probíhajících restitucí požádala
totiž církev o její navrácení. A tak se divákům TV i čtenářům tisku či posluchačům rádia
tato kauza představila podobná té, která již byla ve hře při řešení vlastnictví Svatovítské katedrály v Praze. Tehdejší „šalomounské řešení“ přiznat jednu polovici státu a druhou církvi
se v tomto případě nejspíše nezopakuje a zůstane výjimkou potvrzující pravidlo. Konec
konců je jedno, kdo co vlastní. Vždyť všichni jsme jen správcové nebo uživatelé všeho
vytvořeného nebo stvořeného. Spíše je důležitější, jak kdo s danou reálií nakládá, zda je
jejím dobrým či spíše macešským vlastníkem.
Zkušenosti z let minulých a bohužel i současných moc povzbudivé nejsou. Finančních
prostředků na opravy sakrálních staveb je minimum a zájemců o výdělek víc než dost. Projekty na opravy se navyšují za seriózní hranice, aby vydělali jak projektanti, tak i realizační
firmy. Dříve se říkalo: „Za málo peněz málo muziky.“ Dnes vychází první i druhá premisa
jinak: „Za mnoho peněz mnoho korupce a podvodů.“ /Viz pád Nečasovy vlády./ A není
divu. Když musí tesaři při výměně trámu střechy památkových objektů novou krokev ještě
navíc osekat širočinou, platí se jedna práce dvakrát. Je to vůbec nutné? Určitě ne. Často
jde o nesmyslný kapric ze strany ochrany památek. Vždyť už samotný název ústavu mluví
o ochraně toho, co je a né o imitaci a doslova výrobu „starého“.
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Nemůžeme se divit, že mnoho opravitelných objektů chátrá, protože na jejich nákladné
navracení do původního stavu nejsou dostatečné prostředky.
Kde je tzv. zakopaný pes? V rozdílném vlastníkovi a provozovateli.
Skuteční vlastníci, nikoliv však pouzí uživatelé či nájemci různě starých a kulturně
významných památek by totiž pracovali úsporněji a dokázali by, že i z mála peněz se dá
hodně vykonat. Mezi majitelem a provozovatelem čehokoliv je vždy velký rozdíl. Nájemci
mají ke správě svěřených hodnot neosobní vztah a podle toho se i chovají. Konkrétně si
vzpomínám na jednu návštěvu severních Čech, která se udála v sedmdesátých letech nedaleko Teplic nad Metují. Tamní farář nás, jako studenty teologie, pozval k vybírání ještě
použitelných bobrovek na opravu střechy kostela. Přitom tyto již jednou použité křidlice
byly stavební firmou, která prováděla opravu nedalekého státního zámku, vyřazeny jako
dožilé a určeny na skládku. Případů, kdy dochází k nezodpovědnému zacházení s hmotným majetkem je stále dost a dost. Proto je právě zahájený restituční proces nadějí
i pro všechna stavebně chátrající díla. A nejde jenom o stavební materiály. Často jde též
o zbytečnou obnovu, či konzervaci toho, co už dávno dožilo a nestojí za další investice.
Opravovat památky a chránit jejich stávající podobu je třeba, ale bez nepřiměřeného kultu. V každé době je nutné vycházet z daných možností, a pokud to lze, taktéž začleňovat
minulost do přítomnosti. Nemůžeme vše památné proměnit v muzea, skanzeny a rezervace. I v historických zónách je třeba bydlet, pracovat a žít.
Barokní stavitel Giovani Santini Aichl je klasickým příkladem možného propojení
starého s novým. Měl sice dostatek tvůrčí invence stavět tzv. na zeleném, což dokázal
originální hvězdicovou stavbu kostela sv. Jana Nepomuckého na zeleném návrší nad
cisterciáckým klášterem. Ve většině zdokumentovaných staveb však pokračoval v díle
jiných. /Viz fotogalerie v zámeckých konírnách./ Tuto schopnost navázat na díla svých
předchůdců doložil přestavbou trojlodní gotické baziliky Panny Marie Nanebevzaté a sv. Mikuláše. Bez destruktivního zásahu do již daného půdorysu posunul interiér
o sloh dál, do barokní podoby. Se stejnou lehkostí se vyrovnal s architektonickým pojetím hřbitova s andělem posledního soudu, když městu Žďár a okolí hrozila morová
epidemie. Naštěstí mor ke klášteru nedosáhl, a tak je barokní hřbitůvek se čtyřmi kruhovými kaplemi spíše další prezentací jeho dovednosti a duchovního poselství. Místu triumfu
smrti tam anděl polnicí ohlašuje vzkříšení a život věčný. Originálně též zakomponoval
do stávajícího areálu výstavbu zámeckých stájí. Kamenná napáječka pro koně s dvěma
chrlícími ohřívenými hlavami je spojením funkčnosti a krásy. A takových „vychytávek“,
jak se dnes často říká, v jeho díle uvidíte mnoho. Jejich vtipnost a vynalézavost nás při
květnové Svatojánské pouti velice zaujala. Stejně tak byl poutavý a poučný historický
exkurs, který nám při návštěvě areálu cisterciáckého kláštera a zámku připravil žďárský
farář Mgr. Vladimír Záleský.
Udržovat díla minulosti a respektovat jejich svébytnou výpověď vyžaduje úctu k dílu
jiných. Ten, kdo ctí jen sám sebe, ten více boří, než staví a naopak, kdo vnímá a má v úctě
díla svých předků, ten je zachovává a na ně navazuje a dál je rozvíjí.
Nekonečný příběh lidské dovednosti a důvtipu můžeme obdivovat na mnoha místech
naší vlasti i planety. Přeji dětem zasloužené prázdniny a Vám dospělým dostatek oddechu,
radosti a pokoje, ať je OK počasí nebo občas nečasí.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Po Barchanu
Byl zvon i shon a sem tam zmatky,
pouť k Vítu stará, slavný zvyk.
Důvod, proč píšu tyhle řádky,
je ovšem jiný: Chci vzdát dík.

Langovým patří vděčnost za to,
že jsem moh levně na záchod.
Zámeckým pánům s vlajkou NATO,
že nezatarasili vchod.

Dík všem, co dopomohli k zdaru
ať nohama či rukama.
Muzikám v kině, v kokobaru,
v průjezdech: hráli do rána.

Teď když je po všem, však to známe,
každej by moh být generál.
Jen málo z nich si hlavu láme,
co s barchanickým zvykem dál.

Čest všem, co jste se podíleli
na této staré tradici,
plus hasičům! A slušnost velí
dát uznání i radnici.

Milan Růžička

V Kraji Vysočina zrušili několik rychlíkových spojů
Se zájmem si možná občané Jemnice a okolí přečetli článek v novinách Kraj Vysočina
z roku 2013 číslo 6 o rušení několika rychlíkových spojů v kraji.
„Rána pod pás“ - podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libora
Joukla (ČSSD)! Rozhodnutí Českých drah o jejich zrušení nebo omezení jej rozhořčilo,
byla dokonce sepsána petice proti rušení spojů.
Výše jmenovaný náměstek hejtmana Libor Joukl měl hlavní podíl na zrušení osobní
dopravy na trati Jemnice – Mor. Budějovice! Odřízl tuto část kraje od využívání železniční
dopravy pro úspory, ale i možnosti lidí z této části využívat rychlíky, které se nyní snaží
zachránit. Zde platí známé „bližší košile než kabát“. Jihlava je blíže!
Nechci být uštěpačný, ale byl bych rád, kdyby České dráhy zrušily i některé další spoje
v Jihlavě, náměstek Libor Joukl přišel o služební auto a začal tak, jako občané Jemnice
a okolí využívat železnici vzdálenou od Jemnice 20 km. Snad ještě otázka – „Kam se poděly
peníze na regionální dopravu, které kraj dostává po dobu 10 let,“ se v článku nezmiňuje.
Jinak mu přeji hodně zdraví!
Vladimír Hrbek

Když hubíte hmyz, neohrožujte své děti!
Je léto a posedáváme u jídla na zahradách. Obtěžuje bohužel hmyz nad stoly plnými
pohoštění. Postřiky proti hmyzu však při neopatrném používání mohou být nebezpečné,
zejména dětem. Na případnou toxicitu přípravku upozorňují návody k použití na tlakových
baleních. Pravidla bezpečného použití nutno dodržovat!
Když jsem před padesáti lety působil v jedné z psychiatrických léčeben, byl jsem jako
lékař noční služby přivolán k šestnáctiletému studentovi. Důvodem, proč mne na oddělení
potřebovali, bylo oběhové selhání. Do léčebny byl chlapec přijat pro zmatenost a neklid.
Když jsem ke studentovi přišel, nemocný ležel na lůžku v malátném neklidu, nebylo možné
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s ním navázat slovní kontakt, vyšetření se chabě bránil, byl zpocený a hodně slinil. Moji
pozornost upoutaly zornice, které i v pološeru zůstávaly špendlíkovitě zúžené, ač by se
po přerušení osvitu měly rozšířit, a pomalý tep, který při velmi nízkých hodnotách krevního
tlaku měl být rychlý. Chlapec byl zjevně otráven tzv. acetylcholinem (látkou, kterou máme
v těle každý, ale rychle ji rozkládáme). Otravu jsem zvládl atropinem jednak v kapacích
infuzích, jednak nitrosvalovým podáním. Student se během několika hodin působením protijedu uzdravil. Když zcela zdravého chlapce po řadě dní kontroloval ambulantní psychiatr
léčebny prim. MUDr. František Uhlíř CSc., zjistil, že nebyla při hubení mšic na zahradě
dodržena bezpečnost práce s běžně používaným prostředkem k hubení hmyzu a že se
chlapec otrávil zahradnickým fosfotionem. Celý případ jsme publikovali jako lékařskou
detektivku se šťastným koncem v Československé psychiatrii. Podotýkám, že akutní otravu
blokátorem cholinesterázy by postižený student nepřežil, kdyby nás během lékařského studia na brněnské univerzitě nepřipravila řádně Vojenská katedra v Líšni na problémy v oboru
toxikologie. My totiž jako medici s brannou povinností jsme jeden den v týdnu byli školeni
vojenskými lékaři o válečném zdravotnictví, zatímco naše krásné medičky z ročníku se
opalovaly na brněnské přehradě.
Pokud si přejete být informováni, jak záludně proti životům a zdraví Vašich dětí mohou
působit u nás používané postřiky proti hmyzu, je Vám náš článek k dispozici v počítačovém
archivu kultury Městského úřadu v Jemnici u redaktorky Jemnických listů paní Dany
Babišové (kancelář č. 9) nebo ke stažení e-mailem do Vašeho počítače na adrese kultura@
mesto-jemnice.cz. Poněvadž jde o bezpečnost dětí a poněvadž mnozí nemáte počítač, paní
redaktorce Babišové jsem pro Vás předal rovněž xeroxový otisk z lékařského časopisu
s názvem článku František Uhlíř, Ladislav Hosák, Akutní psychóza při otravě fosfothionem, Československá psychiatrie, ročník 60, číslo 5, 1964, stránky 306 – 310.
Při práci na zahradě s chemickými postřiky dodržujte, prosím, bezpečnostní předpisy,
které uvádí návody k použití! Zdraví má přednost i tehdy, když nevychovaná vosa Vám
na zahradě v letním vedru leze do láhve s pivem nebo když drzé mouchy okusují obložené
chlebíčky.
MUDr. Ladislav Hosák CSc.

Verše Josefa Veselého
Svatovítská pouť v Jemnici
Červnové jitro růžemi voní,
z vysoké věže ranní klekání zvoní.
Umlklo. Náhle se ozývá pozounu hlas.
Fanfáry z Libuše probouzí vás.
Vlaky, autobusy, auta i kola
spěchají k Jemnici, vždyť pouť je volá.
Lidmi se hemží cesty i silnice,
hudbou a prapory vítá je Jemnice.
V hlaholu zvonů a monstrance třpytu
vychází průvod k svatému Vítu.

Zpěv, hudba, bílé družičky.
Děvčatům planou tvářičky,
každé se touhou srdéčko chvěje,
vždyť tolik chlapců na ně se směje.
Lidí je plná ulice,
barchan visí z okna radnice.
Zvonečky stříbrným hlasem zvoní,
hmožídře hřmí, kadidlo voní,
nesčetný průvod k Vítu se valí.
červenec - srpen 2013 / Jemnické listy / 19

Muži i ženy, velcí i malí
pod lípou, která věky pamatuje,
kazatel lid svou řečí uchvacuje.
Svou drahou vlast za matku vždy mít,
víru pak vyznávat jak svatý Vít.
Slunéčko rozlévá svou zlatou zář,
u katakomb Bůh sestupuje na oltář.
Lid zpívá: „Pane na vezdejší pouti,
nedej lidu svému zahynouti!“
Po hymnách zazní už poslední rány
a zpět se vrací průvod spořádaný.
„Te Deum“ se nese ku blankytu,
tím končí pouť k svatému Vítu.
Odpoledne.
Zase lidí plné ulice,
barchan sejmut z okna radnice,
vše pospíchá k parku na rozcestí.
Hasiči cestu barchaníkům klestí,
napětí je všem viděti v líci.

Salva z pušek hřmí a barchaníci
živou ulicí se ženou jako orkán
k metě, kde nad hlavami vlá barchan.
Zas hudba hraje, zas se průvod řadí,
vždyť Jemničtí mají hudbu tak rádi.
Za hudbou jdou za sebou barchaníci
a průvod vesele jde ku radnici.
Tam barchaníci, jsou to hoši milí,
berou odměnu, co zasloužili.
Barchan, šátek, punčochy a věnec.
Po řeči a hymnách slavnosti je konec.
Barchanu je sice konec, ale
zábava však pokračuje dále.
V sokolovně hudba k tanci svádí,
staří, mladí, zatančí si rádi.
Na tržišti kolotoče letí
do jásotu a pláče malých dětí.
Hraje gramofon a buben duní,
Knotek ukazuje vše, co umí.
Vše se veselí, až k ránu, když už svítá,
úplně se končí pouť svatého Víta.

O Barchanu po Barchanu
Tradice svatovístské pouti a historické slavnosti Barchan je v našem městě prastará.
Její dodržování každý rok v měsíci červnu je bezesporu hlavní kulturní událost roku. Chtěl
bych svým příspěvkem čtenáře seznámit s určitými detaily, které jsou už dnes také historií.
Podstata historické slavnosti je veřejnosti dostatečně známa, byla dopodrobna už mnohokrát publikována. Rovněž její průběh byl zachycen také v různých dobách na fotografiích
a filmových záběrech. Film z roku 1928 byl nově nedávno vydán na DVD, obzvláště zajímavá je na něm tehdejší historická scéna. Současně s filmem byla také pořízena fotoreportáž,
kterou provedl pravděpodobně některý z místních profesionálních fotografů. Mám ve své
sbírce 4 kusy, které zachycují, mimo jiné, průvod dnešní Husovou ulicí. V církevním
průvodu – procesí (bývalo tehdy v neděli dopoledne) ke kostelíku sv. Víta, jdou kromě
poutníků, kněží, ministranti, družičky, členové různých řemeslnických cechů a je nesena
také dřevěná socha svatého Víta. Toto pozoruhodné sochařské dílo, snad v životní velikosti,
se nachází dnes dosud ve zmíněném kostelíku. Před nedávnem byla odvezena na restaurování a už je opět zpátky ve své původní kráse. Během pouti a odpolední slavnosti mohli
návštěvníci nakupovat, stejně jako v dnešní době, různé zboží v kramářských stáncích. Mohli
také zhlédnout různá zajímavá představení a navštívit různé atrakce, které technicky ovšem
odpovídaly tehdejší době. Součástí průběhu vlastní odpolední slavnosti, a snad i dopoledne,
bývalo také střílení z hmoždířů. Toto prováděl z pověření městské rady ve starších dobách
můj praděd Antonín Bouda. Hmoždíře, minimálně 2 kusy, se naplnily přesně stanovenou
dávkou černého střelného prachu, poté se uzavřely natlučením dřevěného špalku patřičného
průměru a odpálily. Střílelo se na kopečku za kostelem směrem k západu, nebo na okolních
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polích, kde tehdy nebyla ještě žádná obytná zástavba. Já si zmíněné hmoždíře ještě pamatuji v expozici místního muzea, už ale nevím, ve kterém roce to bylo a na které adrese.
Muzeum se totiž naneštěstí několikrát ve městě stěhovalo. V současném muzeu hmoždíře
už vystaveny nejsou. Pokud neskončily úplně špatně, mohly by snad být v muzeu hlavním
- v Třebíči. Naše muzeum je prý jen jeho pobočkou.
Ví někdo víc?
František Železný

Jemnické kulturní okénko
Výstavu o historii Barchanu mohli návštěvníci i občané Jemnice zhlédnout 1. - 9. června.
Co o ní říct... Na jedné straně, vzhledem k jemnickému kulturnímu bezčasí – zaplať pánbůh
za ni. Na straně druhé kopírovala její úroveň dosti přesně jemnické kulturní tempo. S tím
nevlídným, pro jakoukoli výstavu naprosto nevhodným prostorem (řekl bych přímo ratejnou)
by si nejspíš neporadil ani zkušený výstavní architekt. Akci pořádalo město Jemnice ve spolupráci s muzejním spolkem. O kulturním úsilí města už víme své. A muzejní spolek? Nic proti
němu, dělá, co při průměrném věku asi 70 let může a co umí. Jenže nemá odborné zázemí a co
je hlavní – nemá muzeum. Přesněji řečeno: Jemnice nemá muzeum!
Pokud jste v poslední době navštívili budovu na nám. Svobody 75, víte, o čem mluvím.
V přízemí je jakás takás expozice o balení čaje, v 1. patře pak podivná a nesourodá snůška
předmětů, nemajících s Jemnicí většinou nic společného. Jen takový nuzný a jalový depozitář
Třebíče... Bylo mi do pláče, když jsem si vzpomněl na muzeum, které znám z dětství.
Nacházelo se v několika místnostech v přízemí bývalé Štreitovy lékárny na nám. Svobody
31. Dodnes mám před očima to množství zbraní palných, bodných i sečných, středověké
keramiky, skla, mincí, nářadí, krojů, listin, obrazů, knih, cechovních předmětů, praporů,
památek na Barchan... Celá jedna místnost byla věnována dílu R. Havelky. V knize Dějiny
Jemnice se na str. 400 píše: „Muzejní předměty – s výjimkou knih a listin – byly uloženy
v budově bývalých jatek, kde jich většina podlehla zkáze.“ Což je ovšem dosti neomalený
eufemismus pro skutečnost, že jemnické muzeum bylo rozkradeno občany, většinou jemnickými... Člověka v té souvislosti napadne pár otázek. Třeba proč už dávno není muzeum
v péči města? Nebo proč už dávno nemá Jemnice muzeum Barchanu? Před časem (4-5 let)
jsem v JL četl článek J. Zoufala, v němž vyzýval město i občany ke spolupráci s tehdy zakládaným Spolkem přátel Barchanu, který měl něco podobného v úmyslu. Od té doby je,
pokud vím, v tomto ohledu ticho po pěšině. Přitom je zcela zřejmé, že Jemnice už dávno
měla mít rozsáhlou stálou muzejní expozici o své historické slavnosti, včetně např. nonstop
promítaných „jemnických“ filmů a dalších interaktivních prvků. A ještě ke zmíněné výstavě:
stále je omíláno, že jádrem Barchanu je běh čtyř poslů (což je pravda). Vystaveny byly zhruba
dvě stovky fotografií. Tipněte si, na kolika z nich byl tento běh zachycen?
Ostatně soudím, že kulturní život v Jemnici musí být povznesen a Barchan navrácen
do nedělního odpoledne!
P.S.: Dobrá zpráva pro pana Růžičku, který udělal dobře, když drahý mapník nezakoupil. Zcela zdarma totiž může až do 29. 9. navštívit v moravskobudějovickém zámku
výstavu Historické mapy Českého království ze sbírky Regionálního muzea v Č. Krumlově
(otevřeno út – ne, 9 – 17 hodin). Map je skoro 40, na některých Jemnice je, na jiných jsou
např. Třebelovice a Litohoř, ale Jemnice nikoli! Na plakátě je jeho oblíbený Ortelius s rakovnickým pivem a Gamitz. No jo, Budějováci holt mají zase protekci! Anebo jen vhodné
prostory a zájem?
Luboš Tesař
červenec - srpen 2013 / Jemnické listy / 21

Paměti Jana Kopečka
Nebo spíš kariéra dobrodruha či psance na útěku?
Jedním z našich hlavních prostorů na hraní bylo jemnické nádraží. Ke hrám nám
sloužily jednak hromady naskládaných klád (z Jemnice se ve značném množství vyváželo
dřevo), jednak slepá kolej na konci nádraží u zemědělského družstva. Z těch klád nás neustále vyháněli železničáři. Nechápal jsem proč, dnes to chápu. Pokud by se nám neustálým
lezením po kládách podařilo uvést hromadu do pohybu, mohla by z toho být tragédie.
Jednou nás zase pronásledovali, my utíkali nahoře na kládách tvořených celými kmeny
vzrostlých smrků. Klády byly kompletní, od silného spodku, kde byly odříznuty od pařezu
až po tenké špičky kmenů ježící s tvrdými ostrými suky, pahýly po odseknutých větvích.
Když jsem doběhl ve výšce několika metrů na ty tenké konce, propadla se mi pravá noha
mezerou, já přepadl a zůstal jsem ve výšce viset za pravou nohu hlavou dolů. Holeň jsem
měl přitisknutou na hladký kmen A, do lýtka jsem měl zapíchnutý suk, tedy pahýl větve
kmene B. Pomalu jsem pak sjížděl níž, přičemž zapíchnutý suk v lýtku mi lýtko rozřezával
od podkolenní jamky k patě. U paty posléze suk z lýtka vyjel a já spadl na zem. Okamžitě
jsem vyskočil, přeběhl nádražní komunikaci, pak veřejnou silnici a jedním (pro tento účel
námi kluky zřízeným) průchodem jsem pronikl zdí do zámeckého parku, kde jsem se ukryl
v naší (pro podobné případy preventivně zřízené) skrýši. Východní polovina parku byla pro
veřejnost zakázána a my jsme byli ta veřejnost. Ale právě pro ten zákaz nás tato část parku
lákala. Ta nejvýchodnější část byla bažinatá, těžko proniknutelná džungle, kde pro hustou
vegetaci, myslím, že složenou i z různých exotických rostlin, nebylo vidět dál než na pět
metrů. Tam jsme na jednom ze vzrostlých, od země se větvících stromů, měli ve výšce
vybudovanou skrýš ve tvaru ptačího hnízda. Pro konstrukci hnízda bylo použito i pletivo
z drátěného plotu, Bůh ví, kde jsme je sehnali. Tam jsem se ukryl a přečkal krizové období, po které jsem předpokládal, že je po mně pátráno. Později jsem se setkal s dalšími
uprchlíky, nikdo nebyl lapen.
Na konci nádraží, u „družstva“, byla slepá kolej končící zádržným objektem pro případ, že
se posunované vagony někdy včas neubrzdí. Sestávala z pražců, položených napříč kolejím,
dál asi z osmi metrů drsného měkkého terénu pro nouzové dobrzdění případně vykolejeného
vlaku a pak byl zemní val. Pod tímto valem bylo hluboké údolíčko s potůčkem, který protékal
z druhé strany pod mostkem, přes nějž vedla trať z Budějovic. Pod tím mostkem jsme se schovávali a nechávali jsme z Budějovic přijíždějící vlak přejet nad námi. Úžasně dobrodružné!
Ten zádržný objekt u slepé koleje vypadal nad tím údolíčkem jako tvrz, a tak jsme jej
také jako tvrz využívali a svedli zde mnohou středověkou bitvu.
Na slepou kolej byl často odstaven osobní vagon a stál tam třeba i měsíc. Proč nevím,
možná, že tři osobní vagony, kterými jemnická dráha disponovala, bylo příliš mnoho a tyto
byly nevyužité. Vagony bývaly zamčené, ale my jsme se je naučili dvěma plochými kameny (na od nádraží odvrácené straně) odemknout a pak jsme se tam pohodlně zařídili.
To železničáři také neviděli rádi, protože když opět dávali daný vagon do provozu, museli
jej nejdříve zbavovat vnitřního zařízení, které jsme si tam vybudovali my, a interiér vrátit
do stavu, v jakém ho očekávala cestující veřejnost. Proto bylo během hraní ve vagoně
nutno neustále hlídat směr od nádraží, neblíží-li se nepřítel ve formě železničáře. Jednou
jsme ostražitost zanedbali a najednou železničář na straně od nádraží odemykal dveře vagonu. Kluci stačili utéct, já byl zavřen v takové malé kabince uprostřed vagonu a jediná
cesta za svobodou byla oknem. Při vyskočení na rám okna mi ujela noha a já spadl zpět
kolenem na ostrou hranu plechového popelníku. Okamžitě jsem skákal znovu, tentokrát už
úspěšně. Podařilo se mi utéci dřív, než nepřátelský železničář vagon odemkl. A zase přes
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zeď do úkrytu do parku. Zranění kolena nezabíralo velkou plochu, ale na spodku rány jsem
viděl bílý povrch, asi už kost.
Popsané zranění mi zavinila německá okupační moc, tedy i já osobně jsem se stal její
bezprostřední obětí. Vysvětlím:
Nedávno bylo ve vagonech protektorátní dráhy (označovaných teď namísto „ČSD“
jako „Československé státní dráhy“ logem BMB/ČMD, t.j. „Böhmisch-Mährische Bahn“/
„Česko-moravské dráhy“) nařízeno vyměnit původní solidní kulaté otočné mosazné popelníky s nápisem ČSD, o něž by se díky jejich oblým tvarům a tlustým stěnám nikdo nezranil,
nahonem vyrobenými hranatými, červeně natřenými popelníky z plechu majícími plno ostrých hran. Důvod: „ČSD“ bylo možno chápat jako zapomenutou připomínku bývalé státnosti, a tedy i jako provokaci. A jedině o ten nový protektorátní popelník bylo lze se takto
zranit. V parku jsme se sešli všichni, kdo jsme v tom vagoně byli, tedy opět nebyly žádné
ztráty. Jenže právě v té době pročesával naši oblast parku hlídač se psem. Vylezli jsme
urychleně do našeho hnízda na stromě, ale tentokrát nás bylo moc. Ozval se praskot a strom
se zlomil. Byl jsem teprve v polovině cesty nahoru, měl jsem tenkrát dost zraněnou nohu
od skleněného střepu (běhali jsme samozřejmě bosi), a tak mi to nešlo tak rychle jako ostatním. Ti ostatní teď padali z koruny stromu kolem mne po dvou i po třech a míjeli mne, aniž
by si mne všimli. Já počkal, až bude padající kmen stromu se mnou trochu níž a seskočil
jsem až pak. Dole jsme chvíli zmateně pobíhali, děsíce se navzájem, když nejednou jeden
z nás vyběhl z houští a druhý nejdřív myslel, že je to sám hlídač, ale nakonec převážila
uvážlivost. Zformovali jsme se a organizovaně unikli dírou ve zdi, kterou zvenčí do parku
pronikal potůček vytvářející pak ten bažinatý terén v této části parku.
Poté, co jsme se ocitli vně parku, však strach nepolevil. Co když nás hlídač bude
pronásledovat i zde? A tak jsme prchali přes pole pryč od parku až asi ke dvěma kilometrům
vzdálenému lesíku jménem Strachovec. Až tam nás strach přešel. Pozorovali jsme vzdálený
okraj města a okraj parku, neodděluje-li se od jeho zdi nějaká tmavá postava připomínající
hlídače, ale absolutní klid, který v pozorované oblasti panoval, nás nakonec uklidnil.
Zranění lýtka od suku na kládě ani to na koleně od popelníku jsem si nedal ošetřit, jen
jsem ho u studny vymyl vodou. Zahojilo se to podle očekávání dobře. Později k příslušným
jizvám přibylo ještě pokousání psem, takovým nenápadným voříškem, kterého na mne
poštvali ve Vranovské Vsi moji kamarádi v domnění, že zachovám klid a voříšek se zalekne
a posléze uklidní. Neuklidnil se, já zpanikařil a začal utíkat. A to jsem neměl dělat.
Od všech těchto zážitků jsem tedy měl na lýtkové partii pravé nohy a na příslušném
koleně sbírku jizev, ze kterých se dala vyčíst velká část historie mého dětství. Ještě dlouho
v dospělosti jsem mohl doložit své vzpomínky nezvratnými důkazy na pravém lýtku.
Strachovec. Až tak daleko
jsme prchali v hrůze před
hlídačem zámeckého parku,
pokud nás v parku, na zakázaném území, objevil. Hlídač se
pochopitelně spokojil s faktem,
že nás z parku vyhnal a ani
náhodou by jej nebylo napadlo
pronásledovat nás mimo jeho
hranice. Ale to my nevěděli.
(Foto autor. Fotografováno asi tři sta metrů od zdi parku ze silnice na Slavíkovice.)
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Dnes ani nevím, jestli jsou jizvy ještě patrné. Věkem podmíněná špatná pohyblivost
mi brání v tom, abych se na ta místa pozorněji podíval. Moje matka, která se mnou byla
celou válku sama, to se mnou asi neměla vždy lehké. Napadaly mě často klukoviny, kterým
by bylo lépe se vyhnout, avšak já neodolal. Proto také ten matkou rozpracovaný systém
nefyzických kázeňských trestů a strohý styl jednání se mnou. Já většinu volného času trávil
venku ve společnosti party dětí, jichž se tenkrát v Dvořákově čtvrti urodilo nadprůměrné
množství, a všichni jsme byli zhruba stejného věku. Když bylo třeba s něčím doma pomoci,
dojít ke studni pro vodu (někdy, v době sucha, i přes tři ulice k poslední pumpě mající ještě
vodu), nebo k Jakoubkům pro mléko, nebo prostě už byla hotová večeře, vysílala matka
do čtvrti povel k mému návratu domů. Velení vyžaduje spojení a to, jak jsem již uvedl,
matka nejdřív zajišťovala tím, že volala ústy: „Jeníííčkůůů“. To mne pokořovalo a i ostatní
děcka už na mne takto pokřikovala. A tak matka na základě mých protestů našla v otcových
věcech, které unikly zabavení gestapem, otcovu krásně chromovanou vojenskou píšťalku.
Pískáním signalizovala, že je čas jít domů. Tento systém spojení fungoval bezvadně.
Jan Kopeček

Přehled kulturních pořadů
29. 6. - 31. 8. 2013
900-1200, 1300-1600		
			
			
6. 7. 2013
			
13. 7. 2013
1400 hodin		
			
13. 7. 2013
			
19. 7. 2013
1900 hodin		
			
			
			
20. 7. 2013
			
27. 7. 2013
			
			
10. 8. 2013
1200 hodin

Zpřístupnění jemnického zámku
- denně, včetně pondělí
- součástí prohlídky je vojenské muzeum
- pořadatel Cyriaci
Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje DJ Halogen
Jemnická harmonika a heligonka
- sál KD v Jemnici, vstupné 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
Diskotéka - Cool dance club Jemnice
-hraje DJ z Českých Budějovic
Koncert sborů v kostele sv. Stanislava
- Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici
a chrámový sbor z partnerského města Rezselu v Polsku
- kostel sv. Stanislava
- pořadatel Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici
Diskotéka - Cool dance club Jemnice
-hraje DJ Adas
Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- Československá noc nejen pro mladé,
ale i pro starší a pokročilé - hraje DJ Kitt
III. Jemnická bitva
Spravedlnost na Sádku aneb (ne)vážné tažení
Jana Lucemburského
doprovodný program 1400 – 2200 hodin (krásné dámy, udatní
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1700 hodin		
1930 hodin		
2130 hodin		
			
			
			
			
			
			

rytíři, dobová hudba, orient. tanečnice, divadelní šermířská
vystoupení, rytířské souboje, dovednostní drezura koní, fakír,
kejklíři
- v areálu dobové tržiště, možnost stanování
- bitva
- country kapela
- fire-show
- vstupné: dospělí: 100,- Kč /děti do 18 let: 60,- Kč
/rodinné 2+2: 280,- Kč/, děti do výše meče zdarma
- zámecký park
- pořadatel Společenstvo meče a ohně Novus Origo za podpory
města Jemnice

Poutě do Žďáru nad Sázavou a do Rakouska

V krásný sobotní den 18. 5. se vydaly tři autobusy z Jemnice a Budkova na farní
pouť spolu s Chrámovým sborem při kostele sv. Stanislava v Jemnici a Jemnickým
Divertimentem. Program poutě byl následující: vyjeli jsme v 8 hodin od farního kostela
sv. Stanislava na Zelenou Horu, kam jsme dorazili před půl jedenáctou. Následoval
výklad historie kostela a v 11 hodin poutní mše svatá k svátku sv. Jana Nepomuckého,
kterou celebroval místní farář P. Vladimír Záleský. Po mši svaté jsme se přesunuli přes
zámeckou zahradu okolo Studniční kaple do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Mikuláše. I zde jsme vyslechli historii baziliky a pomodlili se modlitby předepsané
pro získání plnomocných odpustků. Po krátké přestávce na svačinu jsme odjížděli
do Křižanova. Zde jsme byli srdečně přivítáni místním farářem P. Tomášem Holznerem
a Ing. Karlem Honkem. Ten zavzpomínal na P. Metoděje Kotíka, který působil u nás
v Jemnici i zde a vylíčil nám historii kostela. Ve večerních hodinách jsme se vrátili zpět
domů. Hned následující víkend jsme se vydali na další pouť, již třetí v pořadí, kterou
organizovala paní Ing. Eva Balíková za Institut pro křesťanskou kulturu. Spolu s námi
jeli též žáci ZUŠ Moravské Budějovice (Terezie Beránková, Kateřina Novotná, Jiří
Kiesewetter, Jana Kovářová a z Jemnice Ondřej Řeřucha) a Jitka Jelínková, která již
pravidelně náš sbor doprovází na varhany. Zavítali jsme opět do Maria Loretto u Vídně.
Odtud jsme přejeli na hrad Forchtenstein, který patří knížeti Esterházymu. Kromě hradu
jsme si prohlédli sbírku různých zbraní a uniforem, které sem kníže Esterházy uložil.
Kolem třetí hodiny odpoledne jsme odjížděli na třetí místo naší pouti, a to do Hornsteinu.
Zdejší farní kostel sv. Anny a následně také farní sál se staly místem setkání s chorvatskými věřícími. Po společném uvítání následoval v kostele asi hodinový koncert duchovní
hudby v podání našeho sboru, Jemnického Divertimenta a žáků varhanního oddělení ZUŠ
Moravské Budějovice. Na závěr celého dne jsme se společně sešli ve farním sále k drobnému pohoštění, kde zazněly i některé naše lidové písničky. Kolem deváté hodiny večerní
jsme se vydali nazpět k domovu.
Krásné zážitky, krásné dny, krásné poutě. Co dodat? Snad jen to, že jsme opět prožili
krásné společné chvíle, na které budeme rádi vzpomínat. Tak snad příští rok zase někam
jinam.
Josef Hofbauer, sbormistr
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Pozvánka
Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici srdečně zve všechny milovníky
vážné a sborové hudby na koncert, který se uskuteční v pátek 19. července 2013 od 19 hodin ve farním kostele sv. Stanislava v Jemnici. Opět navštíví po dvou letech naše město
chrámový sbor z partnerského města Reszelu z Polska. Nejprve vystoupí sbory samostatně
a na závěr koncertu zazní několik skladeb ve společném provedení. Máte se na co těšit,
takže určitě přijďte.
Josef Hofbauer, sbormistr

Letní kino v Radkovicích u Budče
Sbor dobrovolných hasičů v Radkovicích u Budče pravidelně pořádá ve své obci různé
kulturní akce, masopustní průvody, pálení čarodějnic, soutěže pro děti v rámci oslavy Dne
dětí, závody v požárním útoku a další akce. Letos proběhne poprvé v Radkovicích i první
noční hasičská soutěž.
Letošní událostí číslo jedna však bude promítání letního kina ve dnech 4. až 7. července
2013 v areálu hasičského hřiště. Promítání bude odstartováno ve čtvrtek filmem Okresní
přebor. V pátek je připraven v Radkovicích program pro děti, proto bude i film určen pro ně
a bude promítnut Kozí příběh. V sobotu se můžete přijít zasmát s filmem Signál a v neděli
si zavzpomínat u filmu Vesničko má středisková. Bohaté občerstvení bude samozřejmostí.
Filmová představení budou začínat vždy ve 2130 hodin, vstupné je pouhých 20 Kč. K připomenutí příjemné atmosféry již téměř zapomenuté tradice letních kin Vás srdečně zvou
pořadatelé.
Pavel Štěpán, SDH Radkovice u Budče

Parním vlakem do Drozdovic nad Dyjí (a zpět)
Jak nejlépe oslavit svátek dětí 1. června? Třeba právě jízdou parním vlakem. A když je
to spojeno s návštěvou historického Drosendorfu, tím lépe.
I skupinka Jemnických neodolala a vydala se na cestu. Nejprve autobusem do Znojma
a pak už usednout na tvrdou lavici historického vagónu. Když spojíte vůni kouře a oleje,
umouněného strojvedoucího a sympatické průvodčí, příjemné spolucestující a krásnou krajinu, pak i sebedelší cesta uběhne jako nic. Bylo nám o to větší ctí, když nás na nádraží
v Drozdovicích (překl. Drosendorf) přivítala dechová hudba a paní místostarostka Hilde
Juricka s úsměvem na rtech a s podnosem domácího „šnapsu“.
Pak se stovky návštěvníků města rozdělily do menších skupin a ti hladovější šli rovnou na vídeňský řízek. Oproti předpovědi počasí bylo nádherně, a tak se historické jádro
městečka představilo v plné parádě. Zaujala nás i dělová koule, která jediná za třicetileté
války zranila někoho za hradbami a to čuníka, který to „koupil“ rovnou do rypáčku. Zda
byla bohatá zabijačka, to prameny nezmiňují. A protože výlet je otázkou všech smyslů,
nemohli jsme si na závěr nedopřát sacher se šlehačkou.
Ale to už byl nejvyšší čas vydat se domů, tentokrát po silnici a připravovat přivítání rakouských návštěvníků v Jemnici. Jemnickou trať totiž druhého dne projela parní mašina pro
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změnu se stovkami rakouských
a
tuzemských
návštěvníků.
Bohužel se předpověď počasí
tentokrát vyplnila beze zbytku
a v podstatě od příjezdu soupravy
až do odjezdu hostů hustě pršelo.
Naše velkolepé přivítání s bubny
a v barchanických úborech bylo
zkráceno na nezbytně nutnou
dobu. Následoval pochod (běh)
k lokalitě U Víta. Ti sušší ocenili
přednášku paní J. Jánské v kostele
sv. Víta, ti vlhčí zůstali v restauraci a při dobrém jídle a pití věřili,
že se jim zápal plic vyhne.
Vyhnul, ale bylo nám velmi líto, že jsme nemohli kvůli počasí ukázat Jemnici také
v plné parádě. Větru dešti neporučíme, ale dokážeme zorganizovat zajímavý doprovodný
program. A když je Vám kulisou malebná (i když uplakaná) Jemnice, jde to mnohem snáze.
Poděkování patří Společnosti telčských místních drah, stejně tak Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Tendence boření hranic mezi státy EU se podařila po kolejích.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní M a r i i Š t e f l o v o u z Jemnice,
která se v měsíci dubnu dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody.

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Z d e ň k u P e c h o v o u z Jemnice,
která se v měsíci květnu dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody.
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Blahopřání
V sobotu dne 10. srpna 2013 oslaví
manželé M a r i e R a č i c k á a J o s e f R a č i c k ý zlatou svatbu
Za vše, co jste pro nás doposud udělali a stále děláte, Vám patří obrovský dík
a přejeme Vám hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pohody do dalších let
Synové Josef, Miroslav, Martin a Jiří s rodinami

Poděkování
Dne 2. května 2013 jsme doprovodili na poslední cestě našeho drahého pana F r a n t i š k a
J o b b a g y h o z Jemnice. Všem přátelům a známým patří náš velký dík za účast na pohřbu, květinové dary a slova útěchy.
Děkují bratr Pavel s rodinou a sestra Marie s rodinou

Vzpomínka
Dne 20. července 2013 vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan K a r e l D a ň h e l z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Dne 23. července 2013 vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a teta
paní M a r i e T e s a ř o v á z Jemnice
S láskou vzpomínají manžel Stanislav,
dcery Helena a Stanislava s rodinou a ostatní příbuzní

Kulturní kalendář
Mladoňovice
4. 7. 2013
Noční soutěž (sportovní areál Chobot – SDH) – začátek 2100 hod.
7. 7. 2013
Memoriál Ladislava Daňhela (sportovní areál Chobot – SDH)
		
– začátek 1300 hod.
31. 8. 2013
Rybářské závody pro děti (nádrž u č.p. 100 – RS) – začátek 1300 hod.
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Police
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
13. 7. 2013
20. 7. 2013
10. 8. 2013
25. 8. 2013
31. 8. 2013

Třebětice
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.

6. 7. 2013
13. 7. 2013

Radotice
O putovní pohár SDH Radotice, hřiště, 1200 prezentace, 1300 začátek
Fotbalový turnaj 2013, hřiště, 1300 hodin, občerstvení zajištěno

Uherčice
13. 7. 2013
III. ročník nohejbalového turnaje O putovní pohár obce Uherčice
31. 8. - 1. 9. 2013 Krojované posvícení

Kdo zas za to může?

Radotice

A co móže libějšího býti než to, což je zde na světě? Ó kak jest pochotno dívati se
řádu světa a slyšeti o něm ono či ono. A kterak je krásné slunečné světlo a počasie ve čas
letnie. A co je v kvietí utěšeni, co v ovoci, v lukách. A co je pak utěšeni v ptactvu a jejich
zpievání! I tento pohled na svět občas zastíní výkyv, který k řádu světa nepochybně patří.
„Dne 2. července roku 1250 odpoledne spadly veliké kroupy, které způsobily mnoho škod
na osení zimním i jarním, na vinicích, na stromech ovocných i jiných a způsobily záhubu
dobytka rozličného druhu, též mnoho lesní zvěře pobily. Na mnoha místech v Českém
království a nejvíce okolo Prahy se utopilo mnoho lidí a potahů a velmi mnoho stavení
a stodol bylo rozbořeno povětřím. Kroupy byly podivné velikosti a tříhranné a někde byly
smíchány s mechem a potom následoval také velký déšť a povodeň.“ „Červenec z paren,
dešťů, bouřek a potu spletenec.“ Tolik Tomáš Štítný ze Štítného a Velký pranostikon. Po takových záznamech před sedmi sty lety začíná člověka sžírat skepse, která připouští názory
teoretiků, kteří říkají, že změny klimatu nejsou dílem našeho volného chování, ale přírody,
která nám do toho příliš vstupovat nedovolí. To, co dnes „opět“ prožíváme, je „opět“ jen
dílo přírody a jak říká jeden z členů řídícího článku koordinace zásahových prací: „Bohužel
dešti větru ještě poručit nedovedeme.“
Ve vší úctě a soucitu se všemi těmi, co utrpěli a trpí, jsou vystaveni úvahám o marnosti života a snažení, říkám: „Bohudíky za to, že to nedovedem.“ Mám pro tento výrok
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desítky důvodů a ti, co dnes trpí, by ve většině zůstali pod okapem a trpěli opět, poněvadž
by si výhodu této možnosti koupit nemohli. Co je špatně a co děláme špatně? Špatně je to,
že nerespektujeme fyzikální zákony a příliš lehkovážně a bezohledně se stavíme „živlu“
vody do cesty a neuvědomujeme si, že voda, obrazně řečeno, má „malou hlavu,“ dostane
se všude. Kdysi jeden sadař razil teorii architektury parků. Než začneš tvořit komunikace
pro pěší v parku, zachovej je tam, kde byly již vyšlapány a tím nejlépe posloužíš parku
a ochraně zeleně. Podobné je to i s vodou, sama ukáže, kudy chce téct, nebudeš ji respektovat,
bude ti to občas připomínat, začneš ji nenávidět a přitom bez ní není života i pro tebe. I u nás
jsme jí její přirozenou trasu poněkud upravili ve víře dostat ji co nejkratší cestou za ves. Aby
byl naplněn původní záměr zbavit se vody ve vsi, předpokládalo to ještě další protizátopovou ochranu. Toto odhalila druhá velká voda v roce 2002. Tady nám začínají ty perepetie,
o kterých se chci zmínit a co děláme špatně. Po této povodni se konaly obhlídky zatopených
lokalit různými orgány a vnímal jsem to jako náklonnost podpory, projevíme-li zájem.
Jako starosta jsem byl od počátku rozhodnut obec tohoto břemene zbavit. Hledal jsem
různé prameny podpory, zapojoval se do podpůrných aktivit v regionu i na pověřeném
úřadě, ale žádná neskýtala cestu k této podpoře, poněvadž obcí takto obtěžovaných tam
zas tolik nebylo a náš zájem byl stále v menšině. Přes ministerstvo zemědělství, kde můj
čtyřsettisícový záměr kvitovali jako malichernost, mě odkázali na Povodí Moravy, které
od nich finanční příspěvky čerpá, se jistě taková maličkost najde. Jednání na Povodí již s projektem, který jsem si nechal v roce 2004 zpracovat a schválit, jsem považoval za nadějné,
jak se později ukázalo beznadějné. Regionální Povodí přispělo pouze ukládáním zeminy
z vytěžených nánosů na pobřežní val, což bylo projekčně zvažováno. Jak jsem v průběhu
těchto prací zjistil, projekt se k těmto lidem vůbec nedostal z Povodí, kam byl poskytnut
a oni se domnívali, že tento val je pouze místo, jak se materiálu zbavit. Samotné přehradní
hrazení se samočinným uzávěrem zůstalo na bedrech obce. Kraj na naši žádost umožnil
použít na tuto úpravu prostředky z POVV, což bylo do té doby nepřípustné. I tak se zdály
prostředky nedostatečné a požádali jsme o minimální podporu padesáti tisíc. Jak jsme pochodili, posuďte! Odpovědí byl dopis, doporučující, abychom se tohoto záměru rozhodnout
v radě o příspěvku vzdali. Toto jsem odmítl a odpověděl: „Člověk by si měl umět zachovat
klidnou a rozvážnou mysl vždy, a to i tehdy, když se nenaplní jeho představa. Po přečtení
Vašeho dopisu jsem se živě ocitl v roce 2002 po povodních, když naši obec postiženou
záplavou navštívila skupina asi pěti zástupců různých odborů. Tato návštěva v mé naivitě
navodila dojem pomoci. Tento odešel vzápětí po mém požadavku, že musí být uděláno
něco pro to, aby se to již neopakovalo. Odpověď zněla: „Člověče, když to může zatopit Prahu, proč by to nemohlo zatopit obyčejný Radotice?“ Postupně jsem shledával, jak
opadaly emoce, že jde o názor většinový. To, oč ve skutečnosti jde, může pochopit jen ten,
kdo se svítilnou a metrem v ruce strávil noc mezi kontrolním bodem hladiny povodňové
vody a obecním úřadem, než mohl konstatovat: „Zaplať Pán Bůh, že děsivá voda je za horizontem kulminace“. To, že bylo umožněno použít fondy z prostředků obnovy vesnice Kraje
Vysočiny na řešení těchto situací je chvályhodné a vítáno především těmi, kteří v zoufalé
situaci stálého odmítání mohli s těmito prostředky něco začít, tedy i námi. Nemají sice hezké chodníky, ale noční můra z každého deště již tak neděsí. Finanční prostředky jsou sice
nedostatečné a toto chytré rozhodnutí, které nic nestálo, zavírá žadateli hubu. Nemůže říci,
že mu pomoženo nebylo. Nikdo z nás přece nechtěl a nechce, aby za něj někdo něco řešil,
ale účast na těchto řešeních ukládá zákon 254/2001 Sb. i krajskému úřadu nejen z POVV.
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„Což do tohoto společenství nepatříme, nebo sehrává roli naše bezvýznamnost a vzdálenost? Ve vší úctě k Vám, vážená paní náměstkyně, naším požadavkem jsem oslovil Radu
Kraje Vysočina, od ní očekávám rozhodnutí. Nebo snad nemáme právo být vyslyšeni?
Pokud máme považovat Váš dopis za rozhodnutí rady kraje, pak ledacos postrádá. Věřte
mi, že není pro mne lehké se takto chovat, dávám tímto do ruky hůl, kterou můžeme být,
jak se to hodí, biti. V mé pozici jinou volbu nemám.“ Kraj poté vzal náš požadavek vážně.
O výsledku rozhodnutí kraje přinesl regionální tisk tuto zprávu: „Minulé úterý se
žádostí zabývalo krajské zastupitelstvo a i přes bouřlivou diskuzi rozhodlo dotaci Radoticím neposkytnout. „Je mi líto,“ říká tisku paní náměstkyně, „že obce žádají a my je
odmítáme. Pan starosta je asi na mě naštvaný. Já se na něj za to nezlobím, chápu ho. Ráda
si s panem starostou sednu a ovšem si popovídáme. Zajedu se do Radotic podívat,“ slíbila.
Nezajela, zůstalo jen u slibu, psal se rok 2007.
Nepřekvapuje mě proto, že se objevují po opakujících se živelných událostech tohoto
typu informace, že mnohde se ještě s ochranou pro nastalé potíže nezačalo, nebo se začalo
opožděně. Jeden hrobník řekl: „O odměnu za služby pozůstalým je důležité si říct v den
pohřbu, následující den a další již se šance snižuje, nebo dokonce mizí.“ Slibovaná podpora
postiženým povodněmi může mít osud podobný. Oba případy jsou záležitostí soucitu, který
přehluší všední následující dění a ten rychle opadá. Obec i občané z Radotic byli v rámci
své objemnosti k postiženým povodněmi vstřícní, nejméně v šesti případech finančně, a to
i přesto, že první desetitisícová částka byla u organizace, kam byla poskytnuta, zcizena.
Protizátopová ochrana v obci se přes to všechno v průběhu dvou let zrealizovala i za použití
prostředků z POVV.
Jak úspěšně, to nám velká voda zatím neumožnila posoudit. Jsme tomu rádi, není
o co stát, je lepší zůstávat zvědavý než překvapený a zasypaný otázkami. Kdo zas za to
může?
Blahopřejeme jubilantům:
V a ň u r o v á Marie
L i š k a Miloslav
Z e l e n k a Jan

77 roků
86 roků
73 roků

Jan Vyletěl, občan Radotic

Pozvánka
TJ Družstevník Radotice Vás srdečně zve na
FOTBALOVÝ TURNAJ 2013,
který se bude konat 13. 7. 2013 ve 1300 hod.
na hřišti v Radoticích
Zúčastní se týmy:
TJ Družstevník Radotice, 1.FC Jemnicko, FC Červený Hrádek a SK Nové Syrovice
Občerstvení je zajištěno
Na Vaši účast se těší pořadatelé
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Panenská
Večerníčkův pohádkový les v Panenské
V sobotu 8.6.2013 se v obci Panenská uskutečnil již 8. ročník akce pro děti „Večerníčkův
pohádkový les“. Počasí nám letos přálo, a tak se na pohádkovou cestu vypravilo celkem
787 dětí a přes tisíc dospělých. V lese děti plnily nejrůznější úkoly, za něž získávaly razítka do kartiček a od některých postaviček i sladké odměny. Po projití celé trasy dostaly
na památku diplom, perník ve tvaru Večerníčka, pohlednici pohádkového lesa a dále si
mohly vybrat ze spousty dalších odměn.
Po celé odpoledne byl připraven i bohatý doprovodný program. Děti se mohly
vydovádět na skákacích hradech, trampolíně, čtyřkolkách, svézt se na koních, nechat si
namalovat nejrůznější motivy na obličej, vyzkoušet si lukostřelbu a prohlédnout další
středověké zbraně. Od půl čtvrté pak probíhal kulturní program – soutěže a tanec s Milanem Řezníčkem, zumba pro děti pod vedením Jany Špičkové, vystoupení kouzelníka,
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dvě představení loutkového divadla, prezentace profesionálních hasičů z Jemnice, ukázka
policejní motorky, vystoupení dvou mažoretek z Panenské. I v letošním roce byly k vidění
letecké ukázky velkého modelu vrtulníků, které si připravil profesionální letec ze sousední
rakouské obce Karlstein an der Thaya.
Letošní ročník byl pořádán ve spolupráci s obcí Karlstein an der Thaya (přeshraniční
spolupráce) a Lesy ČR. Mezi účastníky tak bylo i několik dětí s rodiči z Rakouska, kterým
se tato akce velmi líbila. Drobným vroubkem na této pohádkové akci byly delší fronty.
Do příštího roku se pokusíme najít vhodné řešení, které by zkrátilo čekání na jednotlivých
stanovištích a především pak při výdeji odměn pro děti. Zároveň se omlouváme za zpoždění
autobusu z Dačic. Chyba však byla na straně dačického dopravce, který zapomněl objednaný autobus vypravit. Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase
podíleli na přípravě a realizaci celé akce (zapojilo se více jak 120 pořadatelů).
Poděkovat také musíme všem sponzorům, bez jejichž materiální a finanční pomoci by
se tato akce nemohla uskutečnit: Lesy ČR, Rhea holding, Lékárna Alexandra, Mochar Josef – Panenská, PATEB s.r.o. Jemnice, PAS-D s.r.o., Drogerie Svobodová Jemnice, ZD
Menhartice, Kadeřnictví VIVIT, KZ – Trade, Farmář František Habr – Báňovice, Sportovní
potřeby Urbanovský, SDH Panenská, Nekon – půjčovna nářadí, Lékárna Sluníčko, Farmář
Jiří Staněk, Občané Panenské, Pekařství – cukrářství Meidlovi, Tipafrost a.s. Třebíč, Roaktiv s.r.o., TRW Dačice, ASA Dačice, In Optik Jemnice, Jemča Jemnice, Jemnice On-Line,
Jemnická Stavba, město Jemnice, Paintball Jemnice, Poštovní spořitelna, Rain tiskárna
Jindřichův Hradec, Správa majetku města Jemnice, WSPK Dačice, ZZS kraje Vysočina,
Hron Dačice, Centropen Dačice.
Z celé akce bude zpracováno DVD, které si budou moci všichni zájemci následně zakoupit. Veškeré bližší informace včetně fotografií najdete na našich internetových stránkách
www.aft.jemnice.cz nebo přímo www.pohadkovyles.jemnice.cz.

Projekt byl vybrán v rámci Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká
repubika 2007 – 2013“.
Zdeněk Hopian

Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 15. srpna 2013. Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny v dalším čísle JL. Své
příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu kultura@mesto-jemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 9).
Dana Babišová
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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 1. 8. 2013
Kuřice černé, červené
Kuřice kropenaté, bílé
/nesou bílá vejce/		
Chovní kohoutci		

stáří:12-18 týd.
12-18 týd.
12-18 týd.

cena: 120-180,- Kč
		
		

120-180,- Kč
120-180,- Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h!
gallusextra@centrum.cz

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