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Obce Jemnického mikroregionu
Kulturní kalendář
Radotice
Okénko redakce

Báseň k 8. březnu

Stála mě pot a dva dny práce.
Málem jsem, věřte, sekl s tím.
Však muset lásku láskou splácet,
pak dluh svůj nikdy nesplatím.
Chlap těžko chápe, když se učí
tajemství číst vám ve tváři.
Zkuste nás nebrat do náručí
a budou z nás jen barbaři.
Vy z našich domů vytváříte,
domovy sladkých vzpomínek,
a v den, kdy stůněm, pro nás bdíte
s laskavou péčí maminek.
Bohužel, dar můj nejsou růže,
pár chabých vět tu pro vás mám.
Ať ony vyřknou za nás muže
nesmírný dík, co patří vám.
Milan Růžička

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
Kraj Vysočina pomalu opouští zima a s ní spojená sláva okolo Mistrovství světa biatlonu
v Novém Městě na Moravě. Vzhledem k okolnostem píši tento článek již 8. února a věřím,
že se celé mistrovství vyvíjelo v duchu prvního závodu smíšené štafety. Ať tak či tak, pro
celý náš kraj je to mimořádná příležitost, jak se pochlubit nejen přírodními a historickými
památkami celému světu, ale i výjimečností našich lidí.
Jaro s sebou přinese kromě krás prvních květů i nepořádek, který se během zimy nahromadil. Správa majetku města s. r. o. i dobrovolníci v rámci akce Čistá Vysočina a Čistá
Jemnice se postarají o to, aby naše město a jeho okolí bylo patřičně uklizeno. Množily se
stížnosti na nedostatky právě v rámci tohoto jarního úklidu, a proto jsme se rozhodli využívat možnosti tzv. blokového čištění. Respektujte prosím tedy značky a termíny, abychom
mohli vyčistit i tu Vaši ulici. Samozřejmě rádi uvítáme i Vaši iniciativu.
Mnoho dotazů s sebou přináší výstavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizace v Jemnici, zejména co se termínů týká. V rámci stavby jako takové musí být vše vč. povrchů uvedeno do původního stavu, a to nejpozději do 30. 6. 2013. I když nám již párkrát tato predikce
nevyšla, tento termín je skutečně závazný, neboť při jeho nedodržení hrozí zhotoviteli až
likvidační sankce. Následovat samozřejmě budou úseky, které požaduje město a které se
bezprostředně netýkají stavby jako takové. Znovu je potřeba poděkovat všem za trpělivost,
která nás všechny pomalu opouští.
Rád bych Vás požádal o to, abyste si vyhradili pár minutek a hlasovali do soutěže Zlatá
jeřabina 2013. Nominovali jsme Barchan, Jemnickou bitvu, obnovu zámku a obnovu kostela sv. Víta. Je na posuzovatelích, které z těchto aktivit posunou do hlasovacího kola. Samotné veřejné hlasování v anketě bude probíhat v březnu a dubnu, a to elektronicky na internetových stránkách Kraje Vysočina (http://www.kr-vysocina.cz) v sekci kultura a památky,
nebo prostřednictvím originálních písemných hlasovacích lístků uveřejněných v novinách
Kraj Vysočina. Vyhodnocení ankety proběhne na základě veřejného hlasování a první tři
místa v každé kategorii obdrží Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 - Zlatá
jeřabina. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v květnu 2013. V minulém roce jsme
díky internetové kampani a zájmu hlasujících zaznamenali oproti dalším rokům značné
navýšení hlasů, leč stále to nestačilo. Zkusme to společně letos. Děkuji.
Závěrem bych Vás rád pozval na březnové události, které považuji jak za zajímavé, tak
i důležité. Zejména pro starší spoluobčany připravujeme společně s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina přednášku v rámci prevence kriminality a požáru. Bude se konat 8. března (ano na MDŽ) od 10:00 hodin ve velké zasedací místnosti
Městského úřadu v Jemnici. Vstup a propagační materiály samozřejmě zdarma. 14. března
proběhne veřejné zasedání Zastupitelstva města Jemnice od 18:00 hodin tamtéž. A již mezi
tradiční se řadí přednáška zajištěná Muzejním spolkem s jedním z autorů velmi zdařilé
knihy Dějiny Jemnice panem Jičínským, která opět proběhne v zasedací místnosti jemnické
radnice a to dne 19. března 2013.
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Závěrem mi dovolte popřát Vám hodně krásných jarních dnů a poprosit Vás o informace o případných drobných nedostatcích ve městě (odpadky, černé skládky, spadané větve,
následky vandalismu apod.). Abychom je mohli napravit, musíme o nich vědět. Ty větší
(a finančně náročné) známe a postupně (dle možností) na nich pracujeme. Kontakt na mne
je: mistostarosta@mesto-jemnice.cz, mobil 775394944 či facebookový profil Petr Novotný
či Mladí za rozvoj Jemnice.
Ing. Petr Novotný, místostarosta Jemnice

Slovo hejtmana
Březen je měsícem naděje. Jaro je připraveno vystřídat zimu, vzduch je už voňavější
a více světla přináší lepší náladu. Silničáři sčítají škody po zimě a snaží se opravit všechny
výmoly. Letos zima dala našim komunikacím zabrat, takže práce budou mít zase hodně,
nemluvě o nákladech na ně.
Máme za sebou na druhé straně i příjemnější události. Nedá mi, abych nevzpomněl
biatlonové mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Naplnilo se naše očekávání. Díky
dlouholetému společnému úsilí zainteresovaných bez ohledu na politickou příslušnost se
povedlo úctyhodné dílo – během šampionátu sportovci i fanoušky z celého světa obdivovaná „Vysočina aréna“. Tento sportovní areál je přitom všestranně využitelný pro vrcholné
i mezinárodní akce nejen v biatlonu nebo klasickém lyžování, ale také pro další sportovní
odvětví, jako jsou závody cyklistů – bikerů, závody na kolečkových lyžích i na kolečkových bruslích a další. A co je podstatné – široký prostor je zde pro rekreační sportovní aktivity občanů nejen Vysočiny. To přispívá k rozvoji celého regionu, i proto nese toto zařízení
název „Vysočina aréna“.
Vlastní mistrovství světa přitáhlo pozornost celého sportovního světa. Obětaví organizátoři tento obrovský úkol zvládli a rád bych jim všem i obyvatelům Novoměstska poděkoval za tuto propagaci Vysočiny, jež nemá v naší historii obdoby. Mě osobně nadchla
přátelská atmosféra na sportovištích i v hledišti. Doufám, že se vydařený sportovní svátek
projeví rovněž v tom, že desetitisíce návštěvníků z domova i z ciziny se budou na Vysočinu
rádi vracet.
Na jaře ožívá nejen příroda, ale také naše města, městyse a vesnice. Snažíme se jim
v tom z pozice kraje pomáhat. Grantových programů z Fondu Vysočina zaměřených na pomoc v konkrétních oblastech života ve městech a obcích je opět připraveno nemálo. Nemohu je všechny vyjmenovávat, ale vítám, že jsou stále smysluplněji využívány. Příkladem
za všechny je Program obnovy venkova Vysočina, z něhož čerpá většina našich obcí a na jejich vzhledu je to znát. Opravy škol, kulturních domů, vylepšení zeleně – po kouscích se
i naše vesnice prosvětlují a vypadají stále lépe. Proto jsme do tohoto programu letos opět
nasměrovali téměř 70 miliónů korun. Neskrývám ovšem, že představitelům všech obcí zbývá spousta dalších starostí s rozpočty, investicemi i zajišťováním běžného provozu tak, aby
se občanům Vysočiny prostě dobře žilo.
Přeji Vám, abyste s přicházejícím jarem načerpali dobrou náladu a chuť prožívat intenzivněji pozitivní stránky našich životů.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Víte, že...
Vraťme se zpět o pár let. Bývalo zvykem, že pokud zemřel občan Jemnice, z kostela sv.
Stanislava se ozval zvon „umíráček“. Také smuteční průvod vycházející z kostela doprovázelo zvonění, které pokračovalo i zvoněním na zvoničce v ulici 28. října (dříve Nová cesta)
a i potom vyzvánění zvonu na věži u kostela sv. Jakuba. Od tohoto vyzvánění se ustoupilo.
Pohřby jsou na hřbitově.
Při pohřbu pana Josefa Konvaliny se však zvon na kostele sv. Jakuba ozval. Po mnoha
letech se tehdy opět rozezněl zvon doprovázející rozloučení s tímto naším spoluobčanem.
Připomněl, že odešel člověk, který si jeho hlas zasloužil.
Samotná věž stojící u kostela připomíná rotundu, která zde stávala, a její spojení s věží
kostela, jak dokládají zdi obou staveb. Bohužel se nepodařilo dokončit archeologický průzkum před vybudováním, které vzniklo po zrušení staré části hřbitova za kostelem. Zůstala
jen zachována levá část s hroby kněží a několika rodin z Jemnice. Byla narušena i vybudováním nového vjezdu na hřbitov a zde byly zrušeny další hroby, např. rodiny Strietovy
z nám. Svobody čp. 31, kde bývala jejich lékárna, později muzeum města Jemnice, jehož
sbírky častým stěhováním zmizely. Byla zde i Domovní správa města Jemnice, dnes je
to soukromý dům. Zároveň náhrobky kolem zdi hřbitova, které byly naposledy opraveny
v roce 1999 a dnes by opravu znovu potřebovaly, jsou zapsány jako kulturní památka. Je
zde i hrob pana Josefa Augusty, který se narodil dne 6.3.1853 a zemřel dne 28.3.1933.
Starostou Jemnice byl v letech 1890 – 1919 – plných 29 let. Zasloužil se o řadu věcí, které
slouží dodnes. Jeho dům na náměstí Svobody poznáte podle nainstalované pamětní desky
na fasádě domu. Konec této části hřbitova připomíná bývalá márnice, která byla součástí
staré části. Starý hřbitov se postupně rozšiřoval v roce 1929 a v roce 1950. Kříž naproti je
další kulturní památkou - skoro nečitelný nápis na přední straně „Jat jsem vzkříšení a život,
kdo ve mne věří, nezemřel na věky. Jan JI 25“ a na zadní straně „Větší Boží slávě a náboženské památce zemřelých. Farníci Jemničtí 1876.“ Zhotovil J. Kloiber Dačice. Jeho vzhled
by potřeboval opravu, očištění a obnovu nápisu. Není to dobrý pohled pro návštěvníky
hřbitova hned na začátek. Snad se dočká opravy před otevřením třetí naučné stezky, která
povede kolem židovského hřbitova ke kostelu sv. Jakuba a na hřbitov, kde je řada náhrobků,
které zhotovil sochař jaroslav Šlezinger.
Samotný kostel sv. Jakuba měl podobný vzhled jako kostel sv. Víta. Je významnou
kulturní památkou. Protože docházelo k jeho poškození, byl stažen ocelovými lany a omítnut do dnešní podoby v letech 1948 -1950. Dnes opět (snad vlivem projíždějících těžkých
kamionů v jeho blízkosti) dochází k jeho poškozování. Obchvat Jemnice by stav pomohl
řešit, jeho vybudování je v nedohlednu, jen je v plánu, ale již řadu let, ale realizace? Poslední oprava spodní části fasády proběhla v roce 1999, kdy odkryla pamětní desku na pravé
straně vchodu do kostela. Připomíná rod Pallaviciniů (1904) a jeho podíl na opravě kostela.
Původně kolem kostela byly hroby, které při opravě kostela byly odstraněny – přesunuty.
Zůstaly zde jen tři. Kolem kostela byla odvezena zemina a vše uvedeno do současného stabřezen 2013 / Jemnické listy / 5

vu. Jen spodní část bývalé sochy u vchodu vpravo připomíná, že zde stávala socha, kterou
pro své rodiče na náhrobku nechal zhotovit Alois Anderle, která prý pro svůj špatný stav
byla nakonec dána do sběru. Více v knize Dějiny Jemnice na straně 545.
Věž stojící odděleně od kostela pochází ze 12. století. Je vysoká 27,27 m, má průměr
5,58 m a obvod 17,50 m. Byla změřena za pomoci pánů Kočiše a Srnce v roce 1980. Byla
nahrazena i střecha šindelem v roce 1993. Dříve zde byly tašky bobrovky, které potřebovaly častou opravu. Samotná zeď byla nadezděna asi po roce 1850 stavitelem Faastem, prý
na žádost obyvatelů Podolí, kteří neslyšeli zvony. Nadstavba byla později omítnuta, aby se
oddělila nová část od původní věže. Samotný křížek na věži váží 86 kg a měří 180cm. Byl
zhotoven zručným klempířem panem A. Michalem, který měl dílnu a bydlel v Tyršově ulici
čp. 594. Měděný plech na křížek byl získán sběrem mědi občany Jemnice. V křížku je prý
umístěna schránka s dokumenty té doby. Usazení křížku v roce 1949 provedl (jak ukazuje
fotografie na zadní straně JL) pokrývač Toufl s pomocníky. Usazení provázely obtíže. Byl
tažen na laně přes kladku koněm pana Švandy. Zjistilo se, že kladka je umístěna o 30 cm
níže, a tak musela být zvýšena. A pan farář Metoděj Kotík prý musel připlatit 2.000,- Kčs
navíc.
Schodiště ve věži je značně zchátralé a tím je věž vlastně nepřístupná. Možná se časem
najde řešení na jeho opravu, sbírka, dotace a podobně. Tím by se i otevřela možnost podívat
se na Jemnici a Podolí. Samotný zvon na věži jako jediný přečkal odvezení zvonů v roce
1942 z kostela sv. Stanislava, které nahradil a po 2. světové válce se vrátil na věž kostela sv.
Jakuba. Je velmi starý a potřeboval by ošetření.
Změnil se i dům čp. 346, původní fara do roku 1658, než byla přestěhována na náměstí
Svobody a zde zůstala jen pobočka kostela. Dům byl přestavěn a opraven v roce 1960 panem P. Hlouškem. Za ním bývala farská stodola (zbořená v letech 1996-7), dnes neupravené
parkoviště se špatnou příjezdovou cestou.
A snad ještě studna před hřbitovem. Podle starých fotografií se za roky používání změnila několikrát. Byl to jediný zdroj na zalévání květin na hrobech vodou. Nyní se z ní čerpá
voda pro vodovod na hřbitově. Je prý 28 m hluboká a v minulosti se o ni staral můj děda
Josef Hrbek.
Omlouvám se za dlouhý příspěvek, ale snad pomůže připomenout část historie Jemnice.
Vladimír Hrbek

STŘED proti rasismu a xenofobii
Na prevenci rasismu a xenofobie u žáků základních škol se zaměřilo občanské sdružení STŘED. Tento měsíc skončil jeho projekt Výchova k toleranci. „STŘED navíc nabídl
program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,“ informovala lektorka sdružení
STŘED Veronika Dvořáková.
Na třebíčských základních školách nejdříve probíhal program O lidech s kulturní odlišností. „Žáky jsme vedli k lepšímu pochopení kulturních odlišností přislušníků etnických,
náboženských a rasových skupin a podpoře v toleranci k jiným lidem,“ dodala Veronika
Dvořáková.
Do tohoto programu se zapojilo téměř šedesát žáků třebíčských základních škol Kpt. Jaroše a Cyrilometodějská. Prostřednictvím tří modulů se děti pomocí interaktivní formy
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a moderních metod multikulturní výchovy dozvěděly důležité informace o kultuře, toleranci, rasismu, diskriminaci apod.
V druhé části projektu se STŘED věnoval zkvalitnění práce s dětmi se speciálními
vzdělávacími potřebami. Žáci ve věku od 12 do 15 let navštěvovali psychoterapeutickou
skupinu v ambulanci klinické psychologie. Skupinová sezení probíhala vždy jednou týdně
po dobu dvou hodin. „Žákům jsme pomáhali zejména v rozvoji a zlepšení komunikace,
sebepoznání a posílení sebepojetí i hodnotové orientace. Zaměřili jsme se také na schopnost sdílení pocitů s okolím. Čtyřiačtyřiceti setkání se zúčastnilo 16 klientů. Předposlední
setkání psychoterapeutické skupiny se uskutečnilo formou víkendového pobytu. Účastníci
skupiny měli možnost v závěru skupinové práce prohloubit vzájemné vztahy, poznat se
z jiné stránky, vyzkoušet si hypoterapii a odpočinout si od svých životních starostí,“ uzavřela Veronika Dvořáková.
Mgr. Veronika Dvořáková, lektor Programů primární prevence

K-centrum Noe ve Vašem městě
K-centrum Noe je víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog patřící pod
Oblastní charitu Třebíč. Toto nízkoprahové zařízení pracuje převážně s uživateli nelegálních nealkoholových drog, také s lidmi po léčbě závislosti (s abstinujícími), s jejich rodiči
a blízkými. Řešíme nově i přidružené závislostní problémy spojené s alkoholem a gamblingem (p. Vítek 739 389 230).
Primární je pro nás především ochrana veřejného zdraví a zejména snižování škod
– program Harmreduction. Tento program zahrnuje aktivity, které směřují k prevenci šíření
infekčních chorob a drogové epidemie ve společnosti, ke snížení zdravotního a psychického poškození a sociálního úpadku drogově závislých (minimalizace zdravotních rizik
spojených s užíváním drog) a pracujeme s nimi na motivaci tak, aby v ideálním případě
došlo k rozhodnutí k léčbě.
Uživatelé drog mohou na K-centru, ale i v terénu využít výměny injekčního materiálu
(součástí je zdravotní materiál v podobě filtrů, desinfekcí, vod, kondomů, náplastí, želatinových kapslí, mastiček, vitamínů, škrtidel a dalšího zdravotního materiálu – vše pro snížení
zdravotních rizik), testů na infekční nemoci (HIV, žloutenky typu B a C, Syfilis), těhotenských testů, poradenství, krizové intervence, informací z oblasti zdravotní a sociální, o bezpečném braní, sexu a o možnostech léčby.
Pokud byste chtěli využít terénního programu, navštívit nás či kontaktovat, tak naše
zařízení sídlí na ulici Hybešova 10, 674 01 Třebíč a telefon je 568 840 688. Terénní telefon pro vaše město je 776 158 489, na který nám můžete zavolat, poslat zprávu, SOS
sms nebo prozvonit a my zavoláme zpět. Můžete také využít naší anonymní poradny
na e-mailové adrese noe.trebic@charita.cz nebo nahlédnout na naše internetové stránky
www.kcentrumnoe.cz.
Všechny poskytované služby jsou anonymní a zdarma!
Kateřina Suchá, kontaktní pracovník
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Domácí násilí
Obětí domácího násilí jsou většinou ženy. Člověk, kterému jeho blízcí ubližují, ať se
již jedná o psychické nebo fyzické násilí, by měl co nejdříve oznámit případ policistům.
Mnohdy oběť domácího násilí otálí s oznámením útoků. V těchto případech by měli oběť
podpořit přátelé nebo příbuzní a zároveň jí napadání pomoci na policii oznámit.
Útoky násilníka se většinou časem zintenzivňují. Chování agresora může začít v zamezování oběti ve styku s přáteli a s rodinou, vulgárními nadávkami a ponižováním, až
dospěje k prvním fyzickým útokům, které obvykle začínají fackami či ranami pěstí. Ty ale
mohou velmi rychle vystřídat i útoky se zbraní, nejčastěji nožem. Problém je třeba začít
řešit včas a nenechat jej přerůst v závažnější zločiny. Je také třeba, aby okolí nebylo k jednání agresora lhostejné. Oběti mohou pomoci také sousedé nebo kolegové v práci. Vždy je
nejdůležitější, aby oběť nezůstala na problém sama.
Poté co je policii násilí na oběti oznámeno, na místo okamžitě vyjíždějí policisté. Zabrání útočníkovi v dalším napadání oběti a zajistí pro ni lékařské ošetření. Policisté provedou šetření a zjistí všechny nezbytné skutečnosti. V odůvodněných případech, obecně
pokud se pachatel dopustí závažného jednání, policisté ho zadrží a umístí do policejní
cely. Pokud je útočník pod vlivem alkoholu a vznikne podezření, že bude ve svém jednání
pokračovat, policisté ho zajistí a převezou na protialkoholní záchytnou stanici. V obou
případech by se ale mohl útočník v poměrně krátké době vrátit zpět za obětí. Policisté
mají ale velmi účinné oprávnění, a to útočníka na deset dní vykázat ze společného obydlí
a okamžitě mu tak zamezit přiblížit se k ohrožené osobě, což je pro ni po napadení to
nejpodstatnější. Tato doba je optimální na to, aby si oběť zvážila další postup, vyřešila
nejdůležitější záležitosti nebo např. kontaktovala a požádala o radu odborníky. Obrátit
se může například na intervenční centrum, které sídlí v Jihlavě, bližší informace lze nalézt na internetových stránkách. Oběti domácího násilí zde mohou vystupovat anonymně
a poskytovaná služba je bezplatná.
Vykázání je velmi dobrý způsob, jak pomoci ohrožené osobě hned. O vykázání útočníka
rozhodne policista s ohledem na předcházející útoky agresora a lze-li důvodně předpokládat, že se dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě, nebo zvlášť
závažného útoku proti lidské důstojnosti. Policista je oprávněn vykázat násilníka z bytu
nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního
okolí společného obydlí, a to i v jeho nepřítomnosti. Vykázání trvá po dobu deseti dnů. Tuto
dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby, lze ji ale prodloužit. Vykázaný násilník je povinen opustit neprodleně prostor vymezený policistou, zdržet se vstupu do tohoto
prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou a vydat policistovi
všechny klíče od společného obydlí.
Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady a věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon
povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty. Policista poskytne
vykázané osobě informace o možnostech jejího dalšího ubytování a v souvislosti s tím nezbytnou součinnost.
Ohrožená osoba má možnost využít psychologických, sociálních nebo jiných služeb
v oblasti pomoci obětem násilí.
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Důležité kontakty:
instituce
Policie ČR
DONA linka
Bílý kruh bezpečí
Intervenční centrum
Jihlava

telefonní kontakt
158
2 51 51 13 13
606 631 551

e-mail
dona.linka@bkb.cz
bkb.jihlava@bkb.cz

567 215 532, 606 520 546

ic.vysocina@volny.cz

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina,
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence

Učíme se učením na Gymnáziu
v Moravských Budějovicích
Učitelé to mají jednoduché, pořád nám něco vysvětlují a taky nás mohou zkoušet, a my
se musíme stále učit. Pojďme si to vyměnit a nebo, přinejmenším, vyzkoušet, jaké to je,
někoho něco učit a připravit aktivity, které by žáky zaujaly. Tuto možnost využila skupina
5. C naší školy. Rozhodli jsme se pozvat do gymnázia žáky ZŠ TGM, konkrétně 9. třídu
s paní učitelkou Věrou Novákovou.
Jak se s tímto úkolem vypořádat? Nejdříve si stanovíme, co chceme deváťákům nabídnout, musíme promyslet, které aktivity by je mohly zaujmout. Sami si rádi zahrajeme
třeba pexeso a potom také určitě práci s obrázky, no a navíc bychom mohli se žáky také číst,
také by bylo dobré přidat přece jenom trochu gramatiky. S takovými závěry jsme opouštěli první přípravnou hodinu. Budeme pracovat ve dvojicích, podle pravidla „ve dvou se
lépe šprechtí“. V další jsme připravili konkrétní úkoly a také jsme si dohodli, jak budeme
hodnotit, a připravili lístky na hodnocení a můžeme začít. Určitě se budeme snažit s žáky
komunikovat, o to jde v jazyce vždy. Všichni jsme byli trochu napjati, my, jak zvládneme
práci s deváťáky, a deváťáci zase z toho, co se od nich bude očekávat.
Po přivítání se žáci rozlosovali do čtyř skupin, každá dostala do emblému vlajku jedné
z německy mluvících zemí a také naši a poté už skupiny plnily úkoly na jednotlivých stanovištích.
Na každém stanovišti bylo stále co dělat, deváťáci se pustili do řešení úkolů s vervou
a odvahou a šlo jim to velmi dobře, luštili kvízy, trénovali slovíčka, doplňovali slovesa,
četli a skládali texty, bylo stále co dělat a všem čas utíkal velmi rychle. Nejvíce se asi žáci
zapotili při řešení úkolů z reálií.
Studenti výkony pečlivě sledovali, ohodnotili body a stanovili nejlepší skupinu a jednotlivce. Výsledky vyhlásili a nakonec předali žákům drobné dárky. Společně strávený
čas si studenti – učitelé i deváťáci z „Masaryčky“ dobře užili a náš záměr učit se učením
se povedl.
Děkuji všem zúčastněným žákům ZŠ Masarykova a paní učitelce Věře Novákové
za vstřícnost a spolupráci.					
PhDr. Alena Zina Janáčková
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O postřehy jsem požádala také studenty 5.C, zde jsou jejich vyjádření:
Naše stanoviště Rotkäppchen bylo tématicky zaměřeno na pohádku Červená Karkulka. V první části si žáci otestovali svoji slovní zásobu, kdy přiřazovali obrázky z pohádky
k jejich názvům. Tato část úkolu nečinila téměř žádný problém. Ve druhé části měli žáci
základní školy za úkol správně seřadit jednotlivé části pohádky tak, jak jdou za sebou. Tato
aktivita zabrala žákům o mnoho více času, ale nakonec jsme si mohli přečíst celou pohádku
ve správném znění. Žáci byli aktivní a ochotně spolupracovali.
Radka Doležalová, Veronika Noháčková
Tato akce ve mně zanechala dobrý dojem, příjemně mě překvapily nejen znalosti žáků
ze ZŠ, ale také to, že s námi všichni aktivně spolupracovali a bez větších problémů nám
rozuměli. Celkově tuto akci hodnotím pozitivně.		
Aleš Šotkovský, Tuan anhNguyen
Žáci zdejší základní školy měli možnost otestovat své znalosti ve cvičeních a úkolech,
které jsme pro ně připravili. Kromě předpřipravených úkolů jsme s nimi vedli i krátký
rozhovor. Byli jsme mile překvapeni, jelikož nám ve většině případů rozuměli i německy
a správně a aktivně reagovali na otázky. 						
Michaela Urbanovská
V pondělí 28. 1. 2013 se na našem gymnáziu uskutečnil projekt Němčina pro ZŠ. Žáci
místní základní školy si mohli otestovat své znalosti německého jazyka pomocí různých
zábavných úkolů. Svoji němčinu si v praxi vyzkoušeli při rozhovoru s námi. My sami jsme
se stylizovali do rolí pedagogů při vytváření a realizace různých úkolů a cvičení. Žáci nás
příjemně překvapili svými znalostmi a schopností komunikovat v němčině. Tato akce pro
nás byla velkou zkušeností a doufáme, že jsme si tuto aktivitu nevyzkoušeli naposledy.
Pavla Fedrová, Kateřina Kostková

Zprávy z Gymnázia Dačice
Upozorňujeme žáky 5. a 9. tříd a jejich rodiče, že uzávěrka podávání
přihlášek ke studiu na naší škole je 15. 3. 2013.
S případnými dotazy k podání přihlášky a pro získání dalších informací o výhodách
studia na naší škole se neváhejte obrátit přímo na nás (tel.: 384 420 432, mobil: 775 675 726
– Mgr. Milan Točík). Na stejných kontaktech lze domluvit i individuální prohlídku školy.
Napsali o nás
Dne 18. 1. 2013 vyšel v rubrice „O čem se hovoří“ v časopise Chip 2/2013 článek
o moderním způsobu výuky na naší škole s využitím žákovských tabletů a interaktivních
učebnic. Celý článek najdete také na www stránkách naší školy.
Úspěch našich studentů v předmětových olympiádách
Anna Steinhauserová ze 3. ročníku našeho gymnázia se stala úspěšnou řešitelkou
krajského kola Matematické olympiády v kategorii A a jako jedna ze čtyř soutěžících z Ji10 / Jemnické listy / březen 2013

hočeského kraje a jediná soutěžící „mimobudějovická“ postoupila do ústředního (celorepublikového) kola této soutěže.
V úterý 29. ledna 2013 se uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády. Štěpán Burda z tercie zvítězil a Jaromír Vacek z kvarty obsadil krásné třetí místo.
Dne 6. 2. 2013 proběhlo okresní kolo olympiády z německého jazyka, do kterého se
probojovaly dvě žákyně septimy Vendula Pokorná a Hana Kalábová. V konkurenci středních škol z celého okresu obsadily krásné druhé a třetí místo.
Letos poprvé se deset studentů vyššího gymnázia zúčastnilo České lingvistické olympiády, která je společným projektem Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy. Olympiáda se orientuje na studenty s hlubším zájmem o jazyky, logiku a informatiku. Náročné úkoly řešilo 445 studentů z třiceti středních škol, v drtivé většině šlo o gymnázia. Do republikového kola postupuje 56 studentů, mezi nimi i naše žákyně Hana
Kalábová, která se umístila na třicátém místě. Z tak vysokého počtu studentů je to
vynikající výkon. Celorepublikové kolo proběhne na FFUK v Praze 26. dubna 2013.
Ve dnech 7. a 12. února 2013 se konala okresní kola Olympiády v českém jazyce.
Ve čtvrtek 7. února to byla první kategorie, v níž nás úspěšně reprezentoval Jaromír Vacek, který obsadil třetí místo. V úterý 12. února následovala druhá kategorie pro studenty
středních škol. Zde naše gymnázium zastupovali Vít Kučera z oktávy a Dominika Kellnerová z prvního ročníku. Zkušenější Vítek obsadil čtvrté místo a Dominika se umístila
na místě šestém.
Všem úspěšným studentům děkujeme za zodpovědný přístup a dobrou reprezentaci našeho gymnázia a přejeme hodně úspěchů v dalších kolech, do kterých postoupili.
Florbalisté Gymnázia Dačice
jsou mistři kraje!
Družstvo chlapců naší školy
ve složení Pavel Beneš, Robin Štolba, David Vávrů (všichni z oktávy),
Pavel Gellner, Daniel Lovětínský,
Aleš Morávek, Filip Šlápota (všichni
ze septimy), Daniel Holeček, Pavel
Stejskal, Dominik Vacuška (všichni
ze sexty), Vojtěch Krajíček (kvinta)
a Pavel Chromý (1. ročník) vyhrálo v pondělí 11. února krajské kolo
přeboru středních škol ve florbalu
a postoupilo do kvalifikace o republikové finále.
Milan Točík
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Služby LSPP stomatologické
sobota, neděle, svátek: 09.00 - 12.00 hodin
2.3.2013
3.3.2013
9.3.2013
10.3.2013
16.3.2013
17.3.2013
23.3.2013
24.3.2013
30.3.2013
31.3.2013

so MUDr. Bednářová		
ne MUDr. Machová Eva
so MUDr. Blažek Ivan		
ne Boshnyaková Ludmila
so MUDr. Machová Eva
ne MUDr. Cafourek Jiří
so MUDr. Machová Eva
ne MUDr. Cejpková Martina
so MUDr. Černoch Vladimír
ne MUDr. Černoch Vladimír ml.

březen 2013
Zdislavína 11
Husova 898
Komenského nám. 30
Vltavínská 1346
Husova 898
Vltavínská 1346
Husova 898
Svatopluka Čecha 39
Kpt. Jaroše 1123
Kpt. Jaroše 1123

Třebíč		
Náměšť n. Osl.
Jaroměřice n. Rok.
Třebíč		
Náměšť n. Osl.
Třebíč		
Náměšť n. Osl.
Třebíč		
Třebíč		
Třebíč		

568 824 359
568 620 248
568 440 495
568 844 194
568 620 248
568 843 787
568 620 248
568 843 698
568 826 880
568 826 880

Přímá volba
Rok 2013 se neplánovaně stal národním referendem o zásadní orientaci naší domácí
i zahraniční politiky. Stalo se tak u příležitosti první veřejné volby hlavy českého státu.
Uchazečů, kteří prošli přijímacím řízením bylo devět, ale do finále se po prvním kole doslal jen Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Ten první získal ve druhém kole více hlasů
a touto volbou byl asignován, aby stanul v čele naší země. Jeho inaugurace byla stanovena
na 8.březen 2013.
Co očekávají voliči od nového prezidenta?
Hlavní naděje se týká životních jistot: Dostatek pracovních příležitostí, snížení výdajů
na bydlení, co se týká nájmů i energií /el.proud, plyn a voda/ v sociální oblasti dostupnost
kvalitní zdravotní péče bez zvyšování platební spoluúčasti na léčbě i lécích, dostatečně
vysoké důchody s možností dalšího výdělku apod.. Dále přiměřenou integraci v EU a jejích
vojenských seskupeních a v neposlední řadě správně načasované přijetí eura bez následného snížení dosažené životní úrovně.
Součástí volby sociálně zaměřeného prvního muže naší republiky byla i garance, že
restituce církevního majetku budou přehodnoceny a pokud proběhnou, tak seto stane pod
podmínkou minimalizace všech požadavků.
A co očekávala od svého kandidáta ta druhá, o 9 procent menší polovina voličů, jejichž
kandidát ve volebním klání neuspěl? Víceméně totéž, ale v bleděmodrém.
Určitě ale netrpěla noční můrou, že stát bude při navrácení neprávem zabaveného majetku po únoru 1948 církevními restitucemi vytunelován.
Jsou však obavy z neoprávněného obohacení něčím podložené?
Těm, kteří redukují otázku církevních restitucí jen na navrácení znárodněného majetku,
je třeba připomenout, že nejde pouze o nápravu minulých křivd, ale zároveň i o odluku církve
od státu. Rozvod neboli rozluka znamená ekonomické osamostatnění jednotlivých farností a řeholních společenství. Stát bude postupně snižovat financování platů duchovních a též
omezovat prostředky na opravy církevních objektů s cílem dosáhnout nulové účasti. Až dojdeme k tomuto finálnímu bodu, pak celou tíži potřebných prostředků k existenčnímu zajištění
bude muset mít vyřešeno každé farní společenství v rámci dané diecéze. Na první pohled to
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tak nevypadá, ale ve skutečnosti je to pro církev krok do neznáma, jde o převratnou událost
s těžko předvídatelnými důsledky. Plzeňský biskup František Radkovský, který asi před deseti
roky zredukoval 320 farností své diecéze na 71, současnou změnu financování komentoval
slovy: „Církev bude chudá, ale svobodná.“ /Týdeník 5+2 dny 7. 2. 2013/ K tomuto tématu
ještě připomněl, že bez příspěvků věřících formou desátků nebo daňových asignací by církev
do roku 2060 byla v insolvenci. Ano, stoupající inflace působí tak, že současné sbírky při
bohoslužbách pokryjí pouze provozní náklady a na velké opravy a předražené restaurátorské
práce podle náročných požadavků památkářů se nevybere ani náhodou.
Jsem si jistý, že výsledný efekt odluky církve od státu a vyrovnání v minulosti způsobených křivd nebude pro jednu či druhou stranu v krátkodobém horizontu nějak nápadně
výhodným. Teprve později stát pocítí, že se zbavil jistého břemene a církev si naopak uvědomí, jaký chomout jí komplikuje její úkol - evangelizační poslání. Každopádně budou
církevní restituce vděčným tématem pro všechny populisty, kteří pro sebe chtějí získat body
na účet druhých. Církev v ČR má možnost (po 65 letech omezování a přetrvávající závislosti na milodarech státních úředníků) stát se paní svého domu a každý by jí toto právo měl
dopřát. Je čas dát do pořádku všechny dluhy i pohledávky. Nadarmo se přece neříká: „Clara
pacta, boni amici,“ to znamená: „ Jasné smlouvy - dobří přátelé.“
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Nad čím zůstává rozum stát
Nedávno jsem šla s dcerou a dvěma vnoučky Jemnicí. Chtěli jsme přejít u Penny po přechodu směrem na Horní valy. A protože jelo od Podolí auto, zůstali jsme stát před přechodem a čekali jsme na reakci řidiče. Zůstal stát, ale bohužel ten, co jel za ním, už tak ohleduplný nebyl. Přidal plyn a na přechodu pro chodce ho předjel. Na tom přechodu, u kterého
jsem stála a chtěla ho přejít, a to není vše, když jsem se právem rozčílila, stačil mi ještě
ukázat prostředníček. Jsem také řidič (už třicet let), přiznám se, také si někdy na chodce
zanadávám, ale tohle bylo i na mě moc. V tom rozčílení jsem si zapamatovala jenom to, že
to byla stříbrná Octávie a začáteční písmeno C. Přeji tomuto řidiči, aby se do takové situace nedostal se svojí rodinou. Byl to mladý člověk, takže příště to může být on, kdo bude
na přechodu v takové situaci, jako jsem byla já. Může potkat řidiče hulváta jako je on sám,
a to padne kosa na kámen. A nám ostatním přeji bezpečné přecházení silnic a bezpečné
dojetí do našich domovů.
Čtenářka Jemnických listů Zuzana Mocharová

Vážení spoluobčané,
přestože to nebylo vůbec naším záměrem, začíná to, co jsme vůbec nechtěli, a to je
přestřelka na stránkách Jemnických listů. K tomu se určitě uchylovat nechceme. Naším
záměrem bylo seznámit občany našeho města s názorem opozičního Sdružení nezávislých
kandidátů.
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Je s podivem, že v lednovém vydání Jemnických listů společně s naším příspěvkem byly
otištěny „zdravice“ představitelů města s tím, co všechno se v letošním roce bude v Jemnici
budovat. Ale to nechme být. Ať už k tomu náš článek přispěl, nebo ne, tak bude jedině dobře, když se v Jemnici pohne něco k lepšímu. A o to jde nám všem. Nezapomínejme na to, že
máme opět rok předvolební, takže je potřeba uskutečnit něco, co bude vidět.
Pouze krátce k reakci představitelů města:
- v našem lednovém článku jsme chtěli pouze konstatovat, že v období do roku 2006
byly připraveny pozemky pro výstavbu rodinných domů, tedy lze zjednodušeně říci, že bylo
kde stavět. Na co jsme však hlavně chtěli poukázat, je výstavba bytová, o které se na radnici
moc neuvažuje, přestože parcely jsou připraveny. O její potřebě vypovídá skutečnost, že
na nabídku volného bytu reaguje svou žádostí o přidělení vždy 3 - 5 zájemců. Myslíme si,
že bez další výstavby bytů klesá možnost nového bydlení především pro mladé rodiny, což
se může v budoucnosti negativně projevit na narůstajícím odlivu obyvatel z města. Důsledkem toho může být ještě větší úbytek dětí, pracovních míst, tržní síly atd.
- co se týče výstavby RZP nad hasičskou zbrojnicí, nebudeme se více o této záležitosti
rozepisovat, jelikož by to bylo tvrzení proti tvrzení. Naše sdružení na to má svůj názor, který se však neztotožňuje s názorem uvedeným panem starostou v únorovém vydání.
Je smutné, že v reakci na náš článek bylo využito zejména několika nepřesně napsaných
slov k odvedení pozornosti od hlavní myšlenky námi uvedené problematiky.
Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že za vším, co jsme napsali do lednového čísla JL,
si plně stojíme. Nikdy nám nešlo o to hledat, natož poškozovat domnělé protivníky, jak je
uvedeno v reakci na náš článek.
Nyní je na každém čtenáři, aby si sám vytvořil svůj názor o dění v našem městě.
Za SNK Jemnice Ing. Jiří Kopr

Zaniklá lesnická škola na Moravě
Loni jsme se již poněkolikáté od roku 1997 sešli (ročník 1954 - 1956) v Jemnici. Náš
program začínal prohlídkou arboreta a internátu.
V parku je umístěn pomníček V. Štrégla, ředitele a zasloužilého učitele, u kterého jsme
se zastavili a poklonili se jeho nehynoucí památce. Po této návštěvě jsme se odebrali ke společnému posezení do nedaleké restaurace. Tam bylo veselo a vzpomínky na léta mládí, kdy
nám svět ležel u nohou, byly stále živé.
Něco málo z historie.
Moravský zemský sněm dne 21. 10. 1903 usnesl zřídit Českou lesnickou školu v Jemnici
na Moravě. Škola byla založena a otevřena později. Zakladatelem parku a současné jednoleté zemské lesnické školy v roce 1907 byl ředitel Ing. Antonín Michálek (1879-1960). Byla
to zemská lesnická škola, na níž se vyučovalo česky. Při založení této školy darovalo město
Jemnice, mimo jiné, škole pozemky pro školu a budoucí arboretum. Arbor z latinského
slova strom, je to botanická zahrada zaměřená na soustředění sbírek stromů, bylo osázeno
domácími i cizokrajnými dřevinami (převládá buk lesní, javory a dub červený), část školní
zahrady sloužila jako lesní školky. V údolí byl založen rybníček. Toto všechno sloužilo jako
součást výuky. Od roku 1909 - 1918 to byla dvouletá revírnická lesnická škola.
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Před koncem 1. světové války v roce 1918 byla škola povýšena na tříletou a v roce
1919 na čtyřletou Státní lesnickou školu. Dne 1.9.1920 byla jako čtyřletá škola přeložena
do Hranic na Moravě. Namísto jemnické školy, přešlé do Hranic, byla do Jemnice převedena Česká škola hájenská z Berouna, jednoletá, založená roku 1919.
Od 1. září 1941 byla škola uzavřena pro vojenské účely, snad stavba internátu – válkaotevřena po roce 1945 jako hájenská škola, která skončila v roce 1952.
Od roku 1953 až do roku 1970 zde bylo dvouleté lesnické učiliště, obor „lesař“. Názvy:
ZUS –MLDP (Závodní učňovská škola – Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu, LUS,
od roku 1962 LOU (Lesnické odborné učiliště).
Po roce 1970 byla budova školy s přilehlým parkem změněna na zdravotní středisko
a v současné době funguje jako psychiatrická léčebna.
Závěrem přeji spolužákům zdraví, spokojenost a všechno příjemné a těším se na setkání
26. 6. 2013.
Milan Vaněček

Studijní pobyt profesora Ivana Lesného v Anglii v r. 1948
Pro čtenáře Jemnických listů jsem do elektronického archivu kultury Městského úřadu
v Jemnici paní redaktorce Daně Babišové zaslal devátou kapitolu autobiografie profesora
Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Ivana Lesného Dr.Sc. Máte-li zájem o zaslání kapitoly 9. o studijním pobytu prof. Lesného v Anglii v r. 1948 do Vašeho počítače, požádejte
o elektronický soubor paní Babišovou na mailové adrese kultura@mesto-jemnice.cz nebo
osobně zajděte za paní Babišovou na MěÚ Jemnice, kancelář č. 9.
Po staletí je v Evropě zvykem, že po vyučení řemeslu chodí tovaryši do světa na vandr a teprve po praxi v zahraničí se stávají mistry svého oboru u nás doma. Co platí pro
řemeslníky, platí i pro lékaře, pro techniky, pro vědce, pro umělce. V Jemnici žijí desítky
kvalifikovaných specialistů, kteří léta profesně dozrávali praxí v zahraničí. Zahraniční stáže
mají v odborném růstu specialistů zásadní význam. Proto by zejména naše mládež měla
mít představu, co to zahraniční studijní pobyty vlastně jsou. U paní Babišové je tedy z pera
prof. Lesného pro Vás velmi podrobná informace, jak taková zahraniční stáž probíhá. Nikdy nebyl svět naší mládeži tak otevřen, jako nyní. Kdo chce své profesi rozumět, musí jít
do světa. Již c. k. mocnářství vysílalo studenty na zkušenou třeba i do zámoří. Emil Kolben
stážoval u Tomáše Alvy Edisona, v USA se seznámil s Nikolou Teslou. Edison naopak později přijel do Prahy za Kolbenem, který tam soupeřil s Františkem Křižíkem (spory o střídavý či jednosměrný proud). Je důležité poučit se tam, kde se něco děje. Dnešní mládež
(i z Jemnice) má velkou příležitost učit se na špičkových světových pracovištích.
Rovněž jsem zaslal paní Babišové pro čtenáře Jemnických listů desátou kapitolu „Vzpomínek neurologa“. Prof. Lesný v ní píše, jak využil poznatky ze studijního pobytu v Anglii po návratu u nás doma a jak založil v r. 1953 v Českém ráji léčebnu v Železnici pro
rehabilitaci dětí, které při porodu postihla mozková obrna. Systém prof. Lesného převzala
celá republika a nyní o takto postižené děti pečuje síť rehabilitačních léčeben (Železnice
u Jičína, Teplice v Čechách, Luka u Košumberku). Prof. Lesný je zakladatelem české dětské neurologie. Vývoj této lékařské disciplíny v druhé polovině minulého století v České
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republice prof. Lesný v desáté kapitole své knihy podrobně popisuje. Prof. Lesný nám léčil
desítky dětí s mozkovou obrnou z okresu Třebíč, některé z Jemnicka.
Prof. Lesný píše svůj životopis poutavě, srozumitelně pro každého občana a zábavně,
dokonce šťavnatě. K cizím slovům lékařské terminologie podává v závorce vysvětlení.
Připomíná např. ve svém vyprávění antickou bohyni s vyvinutým hýžďovým svalstvem,
které staří Řekové proto říkali Afrodité Kalipygos, a v závorce prof. Lesný poznamenává
překlad „Afrodité krásnozadná“. Profesor Lesný čtivě podává v řadě kapitol, jak se s věkem
vyvíjely jeho vztahy k ženám jeho života. Kdo našel zalíbení ve vzpomínkách jemnického obvodního lékaře MUDr. Josefa Šustáčka, které přednesl dne 28. 6. 1985 na Krajském
psychiatrickém semináři v Jemnici konaném k dvaceti letům psychiatrie na okrese Třebíč
a otištěné s názvem „Padesát let obvodním lékařem v Jemnici“ v prvém svazku Vlastivědného sborníku Moravskobudějovicka, vydaném Muzejním spolkem v Moravských Budějovicích v roce 2005 na str. 439 – 441, najde zalíbení i v životních vzpomínkách neurologa
profesora Lesného. Profesor Lesný a MUDr. Šustáček se na konferencích jemnické psychiatrie pravidelně setkávali a při přednáškách jeden druhého doplňovali. Podotýkám, že vzpomínky nezapomenutelné osobnosti našeho města MUDr. Josefa Šustáčka rovněž zasílám
do elektronického archivu MěÚ Jemnice do počítače paní redaktorky Dany Babišové, kde
jsou čtenářům Jemnických listů k dispozici. Soubory z archivu paní Babišové lze stáhnout
nejen do počítače, ale i do Vaší elektronické knihy.
MUDr. Ladislav Hosák CSc.

Verše Josefa Veselého, další z jemnických pověstí
Zkamenělý kolomazník
Zas byla slavná pouť v Jemnici,
na kopci moždíře hřměly,
předlouhý průvod šel ulicí,
zvony i zvonečky zněly.

Tu zazněl z oblohy hromu hlas,
zároveň klikatý blesk sjel,
každý se v průvodu hrůzou třás,
neb kolomazník zkameněl.

Na rohu, kde průvod zahýbal
přímo ke svatému Vítu,
kolomazník na soudku stál
nemaje pro slavnost citu.

Zkamenělý se propadl v zem,
avšak byl vykopán v krátku
pro výstrahu bezbožným všem
a zbožným na památku.

A když pak kněz monstranci zved,
by dal lidem požehnání,
kolomazník na soudek sed,
nesmeknul čepici ani.

Století snad tam stával,
pouhé torzo z něho zbylo,
dědeček nám často vykládal,
co se tam přihodilo.

Všichni lidé na zem klekají,
všichni se svátosti koří.
Kolomazník zloby netají,
oči mu ďábelsky hoří.

Kdysi torzo z rohu odvezli,
do parku k vodě ho dali,
špatné místo pro něj nalezli,
v bahně se nevšímán válí.
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Ještě je rozeznat soudeček,
na něm z každé strany nohu.
Byl asi malý jak chlapeček.
Více vám říci nemohu.

Torzo sochy údajného kolomazníka prý stávalo na rohu dnešní ulice Tyršovy a Lípové, jak je dnes vžitý název „u Doljakových“. Kolomazník byl člověk, který vyráběl, nebo
také jen prodával mazadlo (kolomaz) na kluzná ložiska kol vozů, hlavně hospodářských.
Základní surovinou pro výrobu byl dehet, který vznikal jako vedlejší produkt při pálení dřevěného uhlí v tzv. milířích. Pro účel získání dehtu se používalo dřevo z jehličnanů, pokud
možno borové a hodně smolnaté. Pálení se provádělo přímo v lese a získaný dehet se poté
mísil s olejem nebo lojem. Výrobek se prodával v dnešních „kamenných obchodech“, nebo
na trzích a také o poutích.
Tato pověst vznikla z neznalosti, že socha nejspíš představovala, podle řecké mytologie, boha vína Dionýsa a nebo také římského boha s latinským názvem Bakchus. Jak se
na chodník dostala, už nikdo neví, pravděpodobně patřila do vybavení zámeckého areálu.
Její torzo bylo převezeno někdy na začátku minulého století do zámeckého parku. Umístili
ho do míst, kde do nedávna stával dřevěný altán. Při častém předvádění siláctví skončilo
torzo kolomazníka už několikrát v rybníku a nyní se nachází opět na břehu. Chtělo by se
věřit, že ta věc je opravdu prokletá.
František Železný
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Zrychlený tep
Konečně březen! Včera večer nad střechou kostela jsem viděl zářit Orion. Výmluvný
signál jarního času. Zimní ospalosti dáme brzo vale. A copak jste si nevšimli, že v noci
cosi tajemného procházelo zahradou a budilo k životu mízu? Zkuste se jen rozhlédnout.
V okolní krajině pod uniformní šedí prosvítají barvy viděné naposled kdysi dávno. Podél
cesty se na prutech naježila kočičí srst. Kdo má chuť ji očima pohladit, ať si zajde k lomu
u Černého mostu.
Jeden milovník přírody, kterého povolání zaválo na pár let do Jemnice, si před necelým
stoletím zapsal následující řádky o jívě: „Její pupeny mají jedinou šupinu, která povolí,
když se baculaté jehnědy začnou nadouvati v tušení blížícího se jara. Objeví se kočičky,
rostou, zbavují se tísnivých pouzder, takže celý keř za slunečního dne svítí dodaleka jako
stříbrný zázrak. Jenže v tomu stavu zůstávají dva i tři měsíce a pořád jsou jen zavřenými,
nikoli kvetoucími jehnědami. Pravým projevem víry v jaro je však květ a na to je jíva náramně a nedůvěřivě opatrná...“ Určitě jste autora citátu poznali. První čtenář, který mi sdělí
jeho celé jméno, dostane za odměnu knihu, odkud jsem to opsal.
Ještě nedávno mi bylo záhadou, proč se česky říká „na jaře“, když pro sousední roční
období máme označení „v zimě“ nebo „v létě“. Teď už tuším. Jaro je cesta a my jsme na ní.
Je to cesta radostným směrem. Cesta z mrazivě bílé zimy do zlatého žáru léta. S jarem
putuje, ať už vědomě či nevědomě i každý z nás. Už pro nás není návratu. Nebude den bez
něčeho nového, překvapivého, možná zatím skrytého, co se však brzo už projeví v úplné
kráse. Pozor na riziko, že to kolem vás proklouzne bez povšimnutí, na jaře se zrychluje čas!
I naše srdce začínají bít prudčeji. Škoda to zmeškat.
A tak to zkuste. Zkuste za klidného odpoledne postavit se na hradbách, rozepněte si zip
bundy nebo knoflíky u kabátu a zvolna vdechujte onu životodárnou vůni vody a čerstvé
hlíny. Zaručuji, že se shůry štěrbinami mraků k Vám prodere už zcela sebevědomé slunko.
Naberete si sílu do dalších týdnů. Začnete se těšit na všechno, co ještě přijde! Na dar prvního jarního úplňku a na slavné vzkříšení...
Milan Růžička

Ženám k svátku
Ženy, přeji Vám k Mezinárodnímu dni žen všechno nejlepší, ať se Vám splní to, co si
přejete a ať se k Vám Vaši blízcí chovají po celý rok jako v den Vašeho svátku.
František Bastl
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Přehled kulturních pořadů
1. 3. 2013

Večer s Danou Morávkovou a Josefem Cardou

2000 hodin

- vstupné 150,- Kč, předprodej v TIC Jemnice, (721 508 737)

		

- kino Jemnice

		

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

2. 3. 2013

Dětský karneval

		

- sál KD Jemnice, pořádá DDM Jemnice

2. 3. 2013

Taneční zábava – hraje skupina Spektrum

		

- sál KD Jemnice, pořádá DDM Jemnice

17. 3. 2013

Křížová cesta

1500 hodin
		

- k uctění památky všech obětí zvůle, násilí a terorizmu s prosbou
o odpuštění a Boží milosrdenství pro všechny

		

- zpívá chrámový sbor a hraje malý smyčcový orchestr

		

- kostel sv. Stanislava v Jemnici

18. - 22. 3. 2013 Velikonoční výstava
900-1600 hodin

- vestibul KD v Jemnici

		

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

19.3.2013

Beseda ke knize Dějiny Jemnice

1600 hodin
		

s manželi Jičínskými z Moravského zemského archivu v Moravských
Budějovicích

		

- zasedací místnost na MěÚ Jemnice

		

- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice
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20. 4. 2013

Jemnický Jaro Fest 2013

1900 hodin

- Děda Mládek Illegal Band, Koblížc!, The Snuff, AppEND X, Vigo, 4K

		

- KD Jemnice

26. 4. 2013

Carmen a Flamenco – Španělský večer

2000 hodin

- vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek v TIC, (721 508 737)

		
		

- účinkují: Edita Adlerová, sólistka – zpěv, doprovodná skupina M. Žáry,
tanečnice flamenca Lolita Lola Karpenko

		

- pořadatel Jiří Prokeš

- kino Jemnice

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

Program kina – březen 2013
pátek 8. 3. 2013		
Královský víkend					
1930 hodin		
Komedie VB, 2013, 94 min. do 12 let nevhodný, vstupné 59+1
Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I prezident. Příjemná komedie
nezaměnitelným britským humorem. Hrají: Bill Murray, Laura Linney, Olivia Williams, ad.
sobota 16. 3. 2013
Expendables: Postradatelní 2
1930 hodin		
Akční USA 2012, 103 min., přístupno od 15 let, vstupné 59+1
Po nebývalém úspěchu prvního dílu se největší akční hrdinové světa vracejí společně
na plátna kin. Tentokrát jsou vyzbrojeni nejen ničivou municí, ale i posilou v podobě dalších hvězdných jmen. Hrají: Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, ad.

Velikonoce 2013
23. 3. 2013
24. 3. 2013
		
28. 3. 2013
		
29. 3. 2013
		
30. 3. 2013
		
31. 3. 2013
		
1. 4. 2013

Jemnice: 900 - 1000 : Velikonoční zpověď
KVĚTNÁ NEDĚLE
Jemnice: 800a 945 * Budkov: 1115 * Rancířov: 1630
ZELENÝ ČTVRTEK
Budkov: 1730 * Jemnice: 1900
VELKÝ PÁTEK
Jemnice: 1500 * Budkov: 1730
BÍLÁ SOBOTA
Budkov: 1930 * Jemnice: 2100 Velikonoční vigilie
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Jemnice: 8,00 a 9,45 * Budkov: 1115 * Rancířov: 1630
Velikonoční pondělí - bohoslužby jako v neděli
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Velikonoční výstava 2013
V týdnu od 18. do 22. března 2013 se vestibul KD v Jemnici změní opět na výstavní síň.
Je zde plánována Velikonoční výstava. Pokud máte zájem vystavit své výrobky, přineste je
do pátku 15. 3 .2013 do mé kanceláře na MěÚ v Jemnici. Najdete mne v přízemí, dveře č. 9.
Ráda bych tímto pozvala širokou veřejnost ke zhlédnutí připravované jarní výstavy.
Otevřeno bude denně od 900 do 1600 hodin.
Dana Babišová

Pozvánka
Český zahrádkářský svaz zve své členy na členskou schůzi, která se koná 21. března
2013 v budově MOŠTÁRNY.
Začátek schůze je v 17 hodin, před zahájením je prezentace členů a prodej členských
příspěvků. Během diskuse Vaše dotazy zodpoví přítel Muška z Třebíče.
Děkujeme za hojnou účast.
Výbor Českého zahrádkářského svazu

Rozloučení s Velikonocemi
Vážení příznivci jemnického fotbalu,
starší páni fotbalisté by se rádi rozloučili s Velikonocemi tak, jako v roce 1982 nebo
v roce 1999, kdy chodilo 10 – 17 i více fotbalistů. Chtěli bychom (když už je to naposledy),
aby to bylo stylové. Sraz 1. dubna 2013 mezi 745 a 800 hodin (jako vždy) na rohu, kde stával
u Motorpalu novinový stánek. Není to apríl! Děkujeme za účast i za pochopení.
Se souhlasem starších pánů fotbalistů napsal
Jaromír Parkan

Od jamníků do jednadvacátého století
Stalo se nádhernou tradicí, že pro nás Muzejní spolek v Jemnici v čele s panem Antonínem Podhrázským připravuje velmi zajímavé přednášky, promítání, exkurze a různá jiná
překvapení.
Nejinak tomu bylo i ve středu 16. ledna 2013, kdy do posledního místečka zaplněná
velká zasedací místnost Městského úřadu v Jemnici netrpělivě očekávala přednášku pana
JUDr. Petra Vedry o historii dolování stříbra na Jemnicku.
To, že jméno města Jemnice může pocházet od názvu „jamníci“ (neboli havíři), jistě
tušíte. Ovšem to, že stále probíhají výzkumy v této oblasti, je lehce zahaleno tajemstvím.
A právě o nových zjištěních a objevech celá téměř dvouhodinová přednáška byla. Tým pana
JUDr. Vedry (pan David Richard, pan Jiří Máca a řada dalších pomocníků a nadšenců) neúnavně skládá indicie kousek po kousku a dospěl k velmi zajímavým zjištěním a nálezům.
Jako jedna z prvních zásadních informací bylo objevení štoly pod ulicí Dačická při
výkopových pracích v rámci projektu Dyje II. etapa (reportáž pana Radovana Daňka jste
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mohli sledovat v regionálních zprávách na ČT1). Dnes tato štola neexistuje, neboť hrozil
propad vozovky a z toho důvodu nařídila Krajská správa a údržba silnic kompletní zalití
prostoru směsí betonu a popílku. Naštěstí se povedlo kavernu zmapovat a alespoň takto zachovat dalším generacím. Ne náhodou se toto místo nachází blízko oblasti, která se dodnes
jmenuje U havířských jam. Kdo se nebojí kopřiv a nepříjemného terénu, může zde dodnes
spatřit propadliny a zbytky důlních děl. I když se někteří přičinliví občané snaží tyto jámy
zaplnit odpadem všeho druhu, stále jsou velmi znatelné a dokonce jsou zakresleny v oficiálních mapách.
Touto informací bychom ovšem bez pana JUDr. Vedry patrně skončili. Díky jeho rozsáhlým znalostem a obrovskému entuziasmu o tuto oblast jsme pokročili daleko víc. Dnes
víme, že zde probíhaly pokusy o znovuobnovení těžby ještě v letech 1830 – 1832. Bohužel
v roce 1832 došlo v Jemnici k obrovskému požáru města a tehdejší vrchnost měla proto
naprosto jiné starosti.
Z dobových dokumentů plyne, že Jemnicí a zejména částí Podolí procházely stříbronosné žíly Jan Nepomucký a Terezie. Opět díky sofistikovaným znalostem členů týmu a pana
doktora Vedry samotného víme, kudy vlastně vedly. K mému velkému zklamání a představě, že kopneme a najdeme stříbrné valouny a vyřešíme tak rozpočtové problémy města,
není tento postup možný ani technicky ani legislativně. Uvědomil jsem si však, že největší
bohatství nám nepřinese stříbro ani zlato, ale odhalování tajemství bohaté jemnické historie.
Pro většinu přítomných bylo velmi zajímavé vystoupení pana Máci, který jako amatérský zlatokop byl tak odvážný, že nechal po zasedací místnosti kolovat svou sbírku zlatých
šupinek. Osobně jsem se jej neptal, ale věřím, že se všechny v pořádku vrátily svému majiteli.
A co napsat závěrem? Snad to, že bude v naší excelentní spolupráci s panem JUDr. Petrem Vedrou pokračovat a že Vás budeme s výsledky našeho bádání postupně seznamovat.
Je potřeba zopakovat, že si velmi vážím jeho vysoce odborné činnosti při odhalování tajemství historie města Jemnice, ještě více si však vážím našeho přátelství!
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století
Pozvánka na seminář
Židovské muzeum v Praze si Vás ve spolupráci s Gymnáziem a Střední odbornou školou
Moravské Budějovice tímto dovoluje co nejsrdečněji pozvat na seminář zaměřený na dějiny židovské komunity v Moravských Budějovicích a okolí od středověku až po období
druhé světové války. Seminář je bezplatný a je přednostně určen pro pedagogy základních
a středních škol, zváni jsou však také zájemci z řad veřejnosti.
Termín konání: čtvrtek 14. března 2013, 13:30-17:00.
Místo konání: Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, Tyršova 365, Moravské Budějovice.
Program:
Představení projektu „Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století“
(Mgr. Kristýna Kuboňová, ŽMP)
Přednáška „Dějiny Židů v Moravských Budějovicích a okolí do období holocaustu“
(Mgr. Pavel Kocman, ŽMP)
Představení metodických materiálů využitelných ve výuce o dějinách Židů ve 20. století
(PhDr. Alena Zina Janáčková, Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice)
Beseda s panem Pavlem Friedem, pamětníkem holocaustu.
Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 4. 3. 2013 PhDr. A. Z. Janáčkové na e-mail:
janackova.alena@gymsosmb.cz, tel. 568 408 051, 598 408 071.

Klub důchodců v Jemnici
Vám chce také něco říci
Ta naše písnička česká.
Maminky a babičky
zpívejte s dětmi písničky.
S písničkou je všechno veselejší,
s písničkou je všechno zábavnější.
Dokud na této zemi
bude člověk žít,
písničky budou stále znít.

Marie Čurdová
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Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Annu Krontorádovou z Jemnice,
která se v měsíci únoru dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Dne 11. března 2013
oslaví své 80. narozeniny
pan Josef Vaněk z Jemnice
Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí
synové Miroslav a Josef s rodinami
a dcery Dana a Drahomíra s rodinami

Vzpomínka

Kdo Tě znal,
jen v dobrém vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.

Dne 27. února 2013 uplynulo 9 let,
kdy nás navždy opustil
Martin Černý z Jemnice.
Dne 4. května 2013 by oslavil 28. narozeniny
Za tichou vzpomínku děkují otec Zdeněk s rodinou,
matka Zdena s rodinou
a sourozenci Andrea, Zdeněk a Dominik
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Vzpomínka
Dne 5. března 2013 uplynou 2 smutné roky,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Táborská z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje dcera s manželem a ostatní
příbuzní
Nikdy nezapomeneme

Vzpomínka
Dne 7. března 2013 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil
pan Vladimír Nováček z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Vzpomínka
Dne 24. března 2013
by se dožil 40 let
Toník Řepa z Jemnice
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
Za tichou vzpomínku děkuje maminka
a sestra Šárka s rodinou
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Vzpomínka
Jako Kristus umřel a potom z mrtvých vstal,
tak věrní, když s Kristem mřou,
s ním také živí vstanou při svém vzkříšení
(starokřesťanský hymnus z r. 1636)
Dne 24. března 2013
uplyne 12 let,
kdy nás ve věku 60 let opustila
paní Antonie Vodičková z Jemnice
Za tichou vzpomínku a motlitbu děkují dcery Ivana
a Naďa s rodinami, dcera Eva a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 29. března 2013 uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička
paní Anna Křivanová z Jemnice
Stále vzpomíná dcera Ivana s rodinou a vnoučata Martin,
Tereza a Roman

Vánoční laťka
205 CM VE SKOKU DO VÝŠKY
Atletika Jemnice ve spolupráci se ZŠ v Jemnici pořádala 1. ročník Jemnické vánoční
laťky, který měl velmi dobrou úroveň, např. Jan Kašpar, mistr ČR do 22 let překonal v jemnické tělocvičně laťku ve výšce 205cm. Přinášíme Vám výsledky nejlepších závodníků.
Kompletní výsledky najdete na stránkách http//sites.google.com/atletikajemnice/.
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Děkujeme firmě ERSICO Jemnice za finanční spoluúčast. Vítězové si odvezli medaile
a diplom, všichni závodníci dostali sladkou předvánoční odměnu.
Mgr. Aleš Krajčí, ředitel závodu, PaedDr. Josef Novák, hlavní rozhodčí,
Pavla Hartmanová - zapisovatelka
MUŽI
STARŠÍ
ŽÁCI

1.

Jan Kašpar

1991 Spartak Třebíč

1.

Jakub Zuzák

1997 Atletika Jemnice

170

2.
3.
4.
5.
6.
=

Lubomír Fanta
Martin Bartoš
Ondřej Puchnar
Vojtěch Bastl
Štěpán Kovář
Jiří Svatoš

1997 Atletika Jemnice
1998 Atletika Jemnice
1997 Atletika Jemnice
1998 Atletika Jemnice
1997 ZŠ Jemnice
1997 ZŠ Jemnice

160
160
160
160
150
150

1.

Michal Mrkva

1999 Atletika Jemnice

140

2.
3.
4.
=
6.
7.

Martin Ondrák
Marek Jedlička
Ondřej Kadlec
Jakub Vorel
Lukáš Bařinka
David Novák

1999 Atletika Jemnice
2000 Atletika Jemnice
2000 Atletika Jemnice
1999 Atletika Jemnice
1999 Atletika Jemnice
2000 Atletika Jemnice

135
130
130
130
125
125

PŘÍPRAVKA 2001 A MLADŠÍ
1. Martin Švanda
= Martin Trnavský
3. Tomáš Svoboda
4. Lukáš Engelmann
5. Ondřej Pokorný
= Pavel Karásek
= Lukáš Matula

2001 ZŠ JEMNICE
2002 Atletika Jemnice
2001 Atletika Jemnice
2002 Atletika Jemnice
2001 ZŠ JEMNICE
2001 ZŠ JEMNICE
2001 ZŠ JEMNICE

115
115
115
115
110
110
110

ST. ŽÁKYNĚ 1997- 98
1.
2.
3.
4.
5.
6.
=

1997 Gymnázium Znojmo
1998 ZŠ Jemnice
1997 ZŠ Jemnice
1998 Atletika Jemnice
1998 Atletika Jemnice
1998 ZŠ Jemnice
1998 Atletika Jemnice

140
140
135
130
125
125
125

MLADŠÍ
ŽÁCI

Kamila Kinclová
Kristýna Krupilová
Barbora Křivanová
Viktorie Pechová
Iveta Mocharová
Kristýna Svobodová
Sára Farkašová
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ML. ŽÁKYNĚ 1999 - 0
1. Kateřina Kovářová
2. Kateřina krajíčková
3. Věra Fuksová
4. Kateřina Nováková
= Tereza Daňhelová
6. Michaela Gašparíková
7. Michaela Neshybová

1999 Atletika Jemnice
1999 Atletika Jemnice
2000 Atletika Jemnice
2000 ZŠ Jemnice
1999 ZŠ Jemnice
1999 Atletika Jemnice
2000 Atletika Jemnice

140
125
120
120
120
115
115

PŘÍPRAVKA 2001 A MLADŠÍ
1. Eliška Krajčová
2. Lucie Horká
3. Sandra Brabcová
4. Andrea Kinclová
5. Denisa Abrhámová
6. Kristýna Čurdová

2001 Atletika Jemnice
2001 Atletika Jemnice
2001 ZŠ Jemnice
2001 Atletika Jemnice
2002ZŠ Jemnice
2002ZŠ Jemnice

115
115
110
110
105
100

Sk JeMoBu – florbalový klub

Muži
Po sezonách, kdy muži patřili k nejlepším týmům a hráli o přední příčky, ať to bylo v 2.
či 3. lize, ve které momentálně hrají, nezažívají dobré období. Zatím odehráli 14 utkání
a pouze 4 vyhráli, na kontě mají pouhých 14 bodů, což řadí tradiční klub z Vysočiny na sestupové příčky třetiligové (celkově 4. liga) tabulky. Co se týče vstřelených branek, patří
k nejhorším týmům. Nastříleli pouze 57 branek (průměr 4 branky na zápas), což je na florbalové poměry opravdu málo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Družstvo
FBŠ Jihlava
PSKC Okříšky-Kněžice
FBC Spartak Kaplice
Hippos Žďár n/S. B
1. FbK Tábor B
TJ Spartak Třebíč
FBC Sokol Písek
Sokol EruptingDragons H. Brod B
FBC UNITED Č. Budějovice
FBC Český Krumlov
FK Slovan Jindřichův Hradec
SK JeMoBu
Snipers Třebíč B
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Z
14
16
14
14
14
16
14
16
14
14
14
14
16

V
11
11
9
8
8
7
7
6
6
5
4
4
2

R
0
0
0
2
0
2
1
3
0
1
2
2
1

P
3
5
5
4
6
7
6
7
8
8
8
8
13

B
33
33
27
26
24
23
22
21
18
16
14
14
7

BV
117
121
89
80
65
73
71
76
52
75
64
57
73

BO
55
62
80
57
71
84
86
94
68
84
78
77
117

BR
62
59
9
23
-6
-11
-15
-18
-16
-9
-14
-20
-44

Mužský tým se nachází v recesi, která je zapříčiněna odchodem hráčů do jiných klubů
a které nemá kvalitativně kdo nahradit. Dále také ukončením florbalové kariéry několika
hráčů. Úspěch měli přinést hráči z prvoligového Znojma, kteří přišli na hostování, ovšem
i přes jejich vyspělost a individuální statistiky se zatím nepodařilo Sk JeMoBu vrátit tam,
kam patří.
Velký dík v této kategorii patří především starším a zkušenějším hráčům, kteří se snaží
vést mladší hráče a učit je florbalu tak, aby se opět tohoto týmu obával každý soupeř.
1.
2.
3.
.
9.
10.

Družstvo
PSKC Okříšky
SK JeMoBu
Sokol EruptingDragons H. Brod
.
ZŠ Jaroměřice n/R. - SK JeMoBu B
SK Juvenis Přibyslav

Z
16
18
16
.
16
16

V
16
12
11
.
4
4

R
0
3
2
.
0
0

P
0
3
3
.
12
12

B
48
39
35
.
12
12

BV
271
178
110
.
124
86

BO
56
89
56
.
182
160

BR
215
89
54
.
-58
-74

Starší žáci
Jak bývá zvykem, žáci jsou opět tím, čím se Sk JeMoBu může a musí chlubit. V současné době se nachází na 2. místě krajské tabulky. Předvádí pěkný florbal, na který se dá dívat
a vyrůstá zde mnoho individualit, které budou použity pro velký florbal. Nejvýraznějším
hráčem mužstva je Jakub Procházka, který v 16 zápasech nasbíral 62 bodů za 46 branek
a 16 asistencí.
B – tým, který je složen především z hráčů Jaroměřic a okolí, je na 9. místě.
Mladší žáci
V mladších žácích se nevedou florbalové statistiky – tabulky. Florbalová unie chce docílit toho, aby se trenéři nehnali za body a osobnímu úspěchy. Jde tu především o rozvoj
jednotlivých dovedností – střelba, dribling, nahrávka, zpracování míčku, atd. Žáci se mají
florbalem především bavit a učit se základům.
Veškeré informace týkající se florbalu a klubu najdete na stránkách české florbalové
unie www.cfbu.cz . Je zde mnoho statistik – pořadí týmů, soupisky týmů, individuální statistiky, historické tabulky, atd.

Tornádo DDM Jemnice
Florbalový klub Tornádo DDM Jemnice již 4. sezonu tvoří vlastní historii. Po loňském
úspěchu, kdy starší žáci vyhráli s přehledem krajskou ligu, se momentálně nachází na
8. místě tabulky. Přihlášen je i tým mladších žáků, ovšem jak již bylo uvedeno, tato kategorie statistiky neuvádí. Jedno družstvo zastupuje Jemnici i v kategorii elévů, kde se opět
statistiky nevedou. Mladší žáci a elévové jsou hodně vidět a patří k tomu lepšímu, co tyto
ligy nabízí.
Považuji za důležité poděkovat za výchovu mladých talentů rodině Furdanů, kteří neustále vytváří jeden talent za druhým.
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Starší žáci – historická tabulka
Sezóna
2011/2012
2010/2011
2009/2010

Soutěž
Liga Vysočiny starších žáků
Liga Vysočiny starších žáků
Liga Vysočiny starších žáků

1. místo
2. místo
8. místo

Z
24
24
18

V
21
20
5

Vp
0
0
0

R
2
2
1

R
0
.
1
1
0
0
0
0

P
0
.
8
8
11
12
12
18

B
48
.
22
22
15
12
12
0

BV
271
.
109
76
106
124
86
62

Pp
0
0
0

P
1
2
12

B
65
62
16

Starší žáci – tabulka 2012/2013
1.
.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Družstvo
PSKC Okříšky
.
Spartak Pelhřimov
ASK Bystřice n.P.
Tornádo DDM Jemnice
ZŠ Jaroměřice n/R. - SK JeMoBu B
SK Juvenis Přibyslav
Slavoj Třešť

Z
16
.
16
16
16
16
16
18

V
16
.
7
7
5
4
4
0

BO
56
.
105
120
123
182
160
377

BR
215
.
4
-44
-17
-58
-74
-315

Odchovanci Sk JeMoBu a Tornáda DDM v Jemnici
Tyto dva kluby působící ve florbalovém prostředí vychovaly mnoho hráčů, kteří působí
na vrcholové úrovni a několik z nich pochází z našeho města.
Sedláčková Tereza
Terka neboli Sedli, jak ji spoluhráčky oslovují, hraje ženskou EXTRALIGU za tým
FBŠ Jihlava. Za tento klub nastupuje již 3. sezonu a stala se základním kamenem družstva.
V současné době nasbírala za 17 zápasů 7 bodů. Trenéři ji využívají v útoku, většinou zaujímá hrotovou pozici, ale neztratí se ani na pravém křídle, kde je schopná odehrát výborné
utkání. Její hra je založená na rychlosti a důrazu. Dosahuje takových kvalit, že v anketě
JUNIORKA SEZONY 12/13 se nachází na 12. místě.
Furdan Štefan
Bývalý juniorský reprezentant přestoupil na začátku sezony z Třebíče do Znojma, které
hraje 1. LIGU. Přilákal ho sem nový trenér Vítek. Štefan hraje většinou v druhé formaci.
Jeho přehled, střelba a kvalitní přihrávka jsou využívány v přesilových hrách. Za 11 zápasů
nasbíral 10 bodů - 3g + 7a. Bohužel kvůli pracovní vytíženosti odehrál pouze 10 utkání.
Habr Zdeněk
Hráč FBŠ Hattrick Brno hrající 1. LIGU. Během 20 zápasů vstřelil 19 branek a je nejlepší střelec týmu, k tomu přidal 7 asistencí. Hráč s vynikající střelou, dobrým pohybem
a výborným nasazením. Nikdy nevynechá souboj a do všeho jde naplno.
Macálka Lukáš
Bývalý kapitán Sk JeMoBu v současné době hraje 1. LIGU za FBŠ Hattrick Brno. Tým
na něho spoléhá, je tahounem a jako kapitán vede svůj tým do play-off. Tým profituje z jeho
přehledu a dobré střely. Nastoupil v 19 utkáních, ve kterých vstřelil 14 branek a na 8 se
podílel asistencí.
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Rada Zdeněk
Ruda, jak ho všichni znají, působí v prvoligovém Znojmě již 3. sezonu, během které
ho doprovází mnoho zranění, díky nimž odehrál jen 13 utkání a některé nedohrál vůbec.
Vstřelil 1 branku a na další 4 přihrál. Během sezony se vypracoval do první lajny, kde má
především defenzivním úkoly.
Štěpán Michal
Do Znojma přestoupil ze stejného důvodu jako Furdan, se kterým nastupuje ve druhé
lajně. Do 1. LIGY přestoupil z Sk JeMoBu. Během této sezony odehrál na pozici obránce
19 zápasů, ve kterých si připsal 1 branku a 2 asistence. Trenér si ho cení pro jeho spolehlivost a dobrý pohyb na hřišti.
Vala Ondřej
Dlouholetý hráč Sk JeMoBu, který minulý ročník nastupoval v prvoligovém Havlíčkově Brodě. Před nadcházející sezonou se domluvil na přestup s Dačicemi hrajícími 3.
nejvyšší soutěž. Ondra profituje ze svého dobrého pohybu a je tvůrcem hry. V lize nastoupil
k 15 zápasům, kde 5 branek přidal a na 10 nahrál.
Nelze zapomínat ani na mladé kluky, kteří ještě nedávnou hráli za starší žáky a postupnými kroky se přibližují nejvyšším ligám. Jan Rakušan, Filip Horák, Tomáš Křivan, Jakub
Sedláček, Adam Krejčí a Jakub Krejčí nastupují za Snipers Třebíč. Táhnou ji do juniorské
extraligy a vévodí ligovým statistikám. Některým z těchto hráčů již byla dána nabídka přestoupit do extraligového či prvoligového celku.
Hráč TJ Znojma Zdeněk Rada

Kulturní kalendář
Mladoňovice
02.03.2013
17.03.2013
17.03.2013
23.03.2013
26.03.2013
28.-30.03.2013
07.04.2013
14.04.2013
23.04.2013
27.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

Disco (kulturní dům - SDH) – začátek 2100 hod.
Střelecká soutěž „O pohár starosty obce“ (střelnice - MS)
– začátek 0900 hod.
Dětský karneval (kulturní dům - ČČK) – začátek 1400 hod.
Disco (kulturní dům - SDH) – začátek 2100 hod.
Beseda v knihovně ZŠ - začátek 1100 hod.
Vrkání
Hvězdy Šlágru TV „Kapka“ v Mladoňovicích na setkání seniorů
a občanů (kulturní dům) – začátek 1400hod.
Střelecká soutěž „O pohár MS Mladoňovice“ (střelnice MS)
– začátek 0900 hod.
Den země – orientační závod ZŠ – začátek 0800 hod.
Disco (kulturní dům) – začátek 2100 hod.
Stavění máje – začátek 1700 hod.
Pálení čarodějnic – začátek 2000 hod.
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Pálovice
16.3.2013		
			
17.3.2013		
			
			

Setkání dárců krve, na harmoniku hraje Jiří Virgl,
začátek v 1900 hodin, KD Pálovice
Dětský maškarní karneval – masky srdečně vítány,
začátek od 1300 hodin, program zajišťuje Zdeněk Hopian,
KD Pálovice, zve SDH Pálovice

Police
10.3.2013		
			
25.3 -31.3. 2013		
			
31.3. 2013		
			
30. 4. 2013		

Dětský karneval – budova ZD Police, 				
vstupné dospělí 20,-, děti 10,-, masky zdarma
Velikonoční výstava MŠ Police a ZŠ Police
před obchodem na návsi
Hledání velikonočních vajíček, začátek ve 1400 hodin,
vstupné dobrovolné
Stavění máje v 1900 hodin

Radotice
Co asi přinesou dny budoucí?
V jejich hvizdu zraje již šťáva třešní, dlouhý den. V prostydlé chalupě obracím se
na posteli ještě napůl probuzen. Bude dvacátého března. A ač ještě větry sněhem svítící
a Vodárenský rybník přiklopen strakatou přilbicí již zpívají, přijde první jarní den. I bledule
v poupatech čekají na jaro, na březen. Marcie zlatý, tak již zde? - Bůh tě opatruj pro dny
budoucí! Lidé žijící s přírodou v přírodě mají staleté zkušenosti a podle nich soudí na počasí. Povětrnost je pánem jejich práce, proto jí přikládají velkou důležitost. Lidové průpovědi
nejsou jenom ledajaké bezvýznamné říkanky, nýbrž výrazně ukutá pravidla pradávných
poznání a zkušeností. Někdy ovšem selžou, ale není pravidla, aby nemělo výjimky. „Léta
páně 9.3.1512 v outerý před sv. Řehořem časem nočním napadl sníh a zima dosti příkrá
byla. Potom po 23. hodině zahřmělo a zablesklo se jednou i podruhé a hrom udeřil i zapálil
bílou věž cínem přikrytou, mezi mosty na Hradě pražském, ale oheň byl brzo uhašen.“
Jedna z pranostik sděluje. „Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.“ Tolik vypovídá Velký pranostikon z pamětí Jana Morávka a Daniela Adama z Veleslavína. Podobná
pravidla provází člověka, v běžném životě také zkušenostmi vypozorovaná a potvrzená.
Třeba jako velice známé „ Lež má krátké nohy“ nebo „První ostuda je lepší než druhá“,
také „ Kdo lže, ten krade.“ i to „ S poctivosti nejdál dojdeš.“ Zvláště to poslední, které by si
zasloužilo umístit na standartě parlamentních komor, pokud ji mají, je sice ironizováno poukazem na to, kam až s ní došla sousedovic Marie - „jen na kraj lesa.“ Jenže to není poprvé,
co je zásadovost zesměšňována a ví se, že „Na posměváčky jsou také háčky.“ V dnešním
světě takové mravokárce odměňují poklepem na čelo a zdviženým prostředníčkem. Ty, co
se tak chovají, potom spatřujeme, jací jsou hrdinové. Nedokáží se podívat pravdě do očí
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a volí cesty útěků, výmluv a schovávání se před spravedlností. Anketou mezi dnešní mládeží o představách života, který je před nimi, převážily tyto odpovědi - být zdravý, bohatý
a mít štěstí. Jsou pokračováním snu života, kterým zatím prošli. Obklopeni péči rodin i státu, dostupnost všeho, co svět nabízí, jím jaksi zastírá původ jejích možností a úsilí těch, co
za tím stojí. Škola by měla být tím místem, které tyto představy koriguje, jinak může být
jejich probuzení překvapivé. Za našich školních let byla větší snaha připravit nás, kromě
vzdělání, i pro praktický život. Pan řídící u nás na vesnici měl na zodpovědnosti pět oddělení v dvoutřídce s paní učitelkou. Sám pak tři oddělení první třídy. Jeho jednoznačným
posláním bylo naučit své svěřence být gramotnými a slušnými lidmi. To první řešil tak, že
přiblížil všem bez rozdílu studnici moudrosti, kterou měl rozdat. Jeho poznání nás bylo
tím, komu se musí věnovat víc a komu méně. Využíval možností, jak k tomu dospět, včetně té, že jsme zůstávali po škole za účelem nás látku doučit, aniž za to měl další odměnu.
Odměnou mu pak bylo to, že jsme pochopili. Pokud se tak nestalo, jeho životní zkušenost
mu naznačovala, že asi na to nebudeme mít a šlo by o zbytečné trápení obou. Toto pak byl
schopen rodičům sdělit. Byl v této věci vzdělaným, dnes by se řeklo psychologem. V drtivé
většině byl pochopen. Měl o nás přehled i mimo školu a naše případné prohřešky s námi
následně řešil, nebylo to řešení kruté, ale výchovné. Znal naše poměry a možnosti. Toto
všechno mu pak umožňovalo zaujmout to správné neomylné stanovisko. Domnívám se, že
tu správnou představu o životě nám přiblížil lidovou písní - Ach synku, synku …, kterou
jsme za doprovodu jeho houslí často a rádi zpívali. Svým přístupem k nám si získal takovou
autoritu, která přetrvala, i když již činným učitelem nebyl, nebylo to jen jeho zaměstnání,
ale především poslání.
Nedomnívám se, že dnešní dráha učitelů je jiná. Je jen jinak chápána, a to především
společností jako takovou. Je postavena na roveň zaměstnání, což se rovná výdělek. Pokud
se na toto povolání dali lidé, kteří v něm nespatřují poslání obětovat něco pro druhé jako ti
učitelé naší doby, je to špatně. Víme, každý ze svých zkušeností v zaměstnání, že něco jsme
museli udělat, něco jsme mohli udělat. Pokud převáží, že udělám jen, co musím, zviklám
i ty obětavější a výsledek je takový, jaký je. Že tím se poškozuje všechno a všichni, je nesporné a představy o budoucnosti těch, co mají život před sebou, o tom vypovídají. Měli
by se včas dovědět, že těmto představám předchází tvrdá a obětavá práce, jinak že to bude
na úkor práv druhých. Že čas otupí i ostrý břit, je zásada neměnná a mnoho slov na adresu
mladých se stane nadsázkou. První jejich povinnosti k rodině i společnosti mnohé usměrní
v kladném slova smyslu. Budou staří a doufejme, že nebudou vystaveni po celoživotní práci
otázce. Co s nimi, nevydrží-li pilíře a podpěrky, které nastavujeme? Při jedné televizní besedě zazněl od zkušeného diskutujícího názor v zabezpečení se na stáři, ke kterému bych se
přiklonil. Řekl, že spoléhat se plně na zabezpečení ze strany státu je nejisté, chce-li člověk
dožít důstojněji. Je třeba pořídit si, pokud možno, svoje vlastní bydlení (i když stát trestá
majitele domků daní za to, že se starají), mít děti a nějaké úspory. Stát není a nebude schopen bez tohoto souběhu péči o staré zvládnout. Stát by měl proto udělat jedno již dnes. Podpořit rodiny tak, aby bez velkého strádání děti mít mohly, určitému strádání se nevyhnou
nikdy. Mít děti ve spořádané rodině je radost, kterou strádání neovlivní. Co je ale „důležité“,
že stát mohou řídit jen lidé, pro které nastavené podmínky v této věci jsou nedotknutelné
směrem k horšímu. Musí být vždy upřednostněny před zbytnými zájmy těch, kteří si chtějí
jen užívat. Budeme-li se chovat jako civilizovaní lidé, domnívám se, že nás dny budoucí
překvapit nemohou.
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Převzaté:
Murphyho zákon: Když se dva perou, třetí si přivlastňuje plody jejich práce.
Poznámka: Tento zákon dokazuje, že ne vždy potřebuje člověk být první, anebo přinejhorším druhý. Naopak, zatímco se první dva perou o jediné místečko na vrcholu, třetí jde
pohodlným krokem za nimi a čeká na příležitost.
Blahopřejeme jubilantce:
Fedrová

Milada

75 roků

Jan Vyletěl, občan Radotic

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 15. března 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@mestojemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 9).
Dana Babišová

inzerce
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JEMNICE

•

•
•

Poskytovatel: město Jemnice, Husova 103,
675 31 Jemnice
IČ: 00289531
Poslání Pečovatelské služby Jemnice
nabídnout podporu a pomoc lidem, a to občanům města Jemnice a občanům místních částí (obec Louka a Panenská), jejichž soběstačnost je snížena
z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby.
Cílová skupina: senioři a osoby s chronickým onemocněním (27 – 80 let).
Služba je poskytována v pracovní dny v době od 7.00 do 15.45 v domácnostech uživatelů.

•

Pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné
smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby v těchto činnostech:

•
•
•
•
•

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

•
•
•

Co dělat v případě zájmu o pečovatelskou službu?
Formulář žádosti o poskytnutí pečovatelské služby je k dispozici:
v kanceláři sociálního odboru Městského úřadu Jemnice, ulice Husova 103,
675 31 Jemnice,
tel. 568 450 221 provolba 103 nebo 104, e-mail: soc-ref@mesto-jemnice.cz,
v kanceláři Pečovatelské služby Jemnice: Na Předlískách 1154-115, 675 31
Jemnice, pecovatelky@mesto-jemnice.cz, tel. 603 874 749,
na webových stránkách města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz.

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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