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Májovým múzám
Na plese o vás vedli rvačky.
Viděl jsem to a záviděl.
Vám, kuchařky a prodavačky,
váš půvab vos a píli včel.
Chlap se hned vzdává, rukou mávne,
vy neznáte však únavu.
Když máte trápení a život ztmavne,
kde berete chuť k úsměvu?
Máte-li práci, vašim dnům se daří,
váš krok je krokem tanečním.
Miluju vlídné kouzlo tváří.
Večer co večer o něm sním.
Rád bych vám za ně poslal pusu,
nesmělou, vzdušnou, a nic víc
a doprovodil k autobusu,
než odjedete do vesnic.
Milan Růžička
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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
na prahu (dle mého soudu) nejkrásnějšího měsíce v roce mám tu
čest podělit se s Vámi o další postřehy z radnice.
Před nedávnem jsem Vám slíbil informace ohledně dalšího
(ne)navyšování cen vodného a stočného. Ožehavé téma, které nás
zajímá zejména ve chvíli, kdy přijde vyúčtování s fakturou o doplatek. I když si často stěžujeme, jak je vodné a stočné drahé, je
třeba si uvědomit, proč tomu tak je. Vzhledem ke své funkci předsedy dozorčí rady Svazku vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči vím, jak se k takové
ceně dospěje a jakými podmínkami je její výše vázána. Už ve svých dřívějších článcích
jsem se k tomuto tématu rozepisoval, proto si dovolím zmínit jen ty nejdůležitější informace.
Svazek vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči (dále jen VAK) je podílníkem
ve společnosti, která v současné době vlastní 100 % akcií Vodárenské akciové společnosti
a. s. (český provozovatel vodovodní a kanalizační sítě). Jsme tak ve své podstatě raritou
v rámci celé republiky.
Tlak na růst vodného a stočného přichází ze všech stran, zejména z jiných vodárenských společností, které mají zahraniční vlastníky. Údajně ilobisté z těchto firem stojí
za podmínkou EU o povinném navyšování vodného a stočného o 5 % každý rok (+inflace) v případě, že čerpáte dotace na budování sítě z evropských fondů. Tyto dotace
čerpá každý zodpovědný vlastník vodovodů a kanalizací, nejinak je tomu u nás (o akci
Dyje II. etapa bychom si mohli dlouze vyprávět). Vedení VAK je však tvořeno zástupci
jednotlivých měst a obcí, kteří si velmi dobře uvědomují finanční důsledky do peněženek
nás všech (o výrobních závodech nemluvě). V současné době probíhá intenzivní jednání
na úrovni poslanců a předsedů výborů o možné výjimce z dotačních podmínek právě
pro VAK. VAK totiž veškeré finance používá na rozvoj a rekonstrukci vodovodní a kanalizační infrastruktury a nevysává Vaše peníze do zahraničí (například prostřednictvím
nadhodnocených IT služeb). Během měsíce května (termín zatím není znám) proběhne v Moravských Budějovicích konference, která se bude touto problematikou zabývat
(mimochodem o téma mají velký zájem i celostátní média). Věřím, že se tato podmínka
podaří prosadit a dočkáme se tak (když ne snížení) nenavyšování cen o výše zmíněná
procenta. O výsledku Vás budu informovat.
Dovolím si ještě zůstat na Svazku VAK a informovat Vás o schválené změně financování rozvoje infrastruktury. Doposud se Svazek VAK podílel na jednotlivých stavbách 10 % z povinné spoluúčasti jednotlivých obcí. Valná hromada na svém zasedání
4. 4. 2014 schválila jednomyslně navýšení těchto prostředků z 10 na 30 %. Logicky se tak
nabízí lepší možnost investic pro členské obce svazku. Týká se to samozřejmě i Jemnice.
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V současné době se projektují lokality, které by v dalších letech (do konce roku 2015)
nutně potřebovaly zrekonstruovat. Ve hře je centrum města, část ulice Červenomlýnská,
dořešení úseků v ulicích Třešňová, Široká, Želetavská, Na Pořadí a další. I když jsou takové akce mezi občany velmi nepopulární, je nezbytné postupně vodovodní a kanalizační
sítě rekonstruovat. Až nám nepoteče voda z kohoutku, či nebude odtékat toaleta – to už
je pozdě.
Několik impulzů občanů, kteří si ťukají na čelo s komentářem – už zase rozkopali
novou silnici (ulice Lípová) se sneslo na naši hlavu. Ať nevznikají mylné dezinformace:
pod touto komunikací došlo k havárii plynovodního potrubí (a nejen zde). Byť jsou zde
všechny sítě nové, včetně zmiňovaného, zkrátka se občas havárie přihodí, aniž bychom to
mohli ovlivnit. Rozhodně nás to netěší, stejně jako Vás, ale těžko s tím můžeme cokoliv
udělat.
Věřím, že jsem Vás vodou moc neunavil a ještě máte sílu na další informace ohledně
přípravy na turistickou sezónu. Konečně zpřístupníme kostel sv. Víta veřejnosti. Po dobu
letních měsíců července a srpna zde budou provádět studentky VŠ. Budete si moci prohlédnout nejenom nové objevy (o nástěnných malbách již jistě víte), ale i původní sklepení s částí podzemí. Tyto prostory bychom navíc rádi trochu „okořenili“, ale zatím si to
nechám jako překvapení.
Pracovník turistického informačního centra finišuje realizaci třetího a posledního turistického okruhu, tentokrát Okruhu sv. Jakuba. Opět zde naleznete vícejazyčné informační tabule, lavičky. K dispozici bude samozřejmě ilustrovaná mapka a přehledné značení
celé cesty (od TIC, přes židovský hřbitov, Pod Jandovem, kostel sv. Jakuba s románskou
věží, špitál sv. Anny, zvonička, Malá branka...). Tento nádherný úsek jemnických památek si jistě zaslouží i oficiální otevření, které pro Vás připravíme i s odborným výkladem.
Bývá dobrým zvykem děkovat. Na tomto místě se nabízí hned dvě akce, které by bez
podpory některých z Vás nebyly prakticky možné.
Tou první byla akce Čistá Jemnice, kdy jsme vysbírali odpadky v těžko dostupném
terénu svahů pod hradbami. Děkuji všem, kteří se zúčastnili, děkuji všem, kteří vědí, kam
odpadky patří.
Druhá akce byla již tradiční Otevírání jara pro mateřskou školu. Opět měl skřítek
Jarníček možnost potěšit přes sto dětí – našich nejmenších. Jsem moc rád, že se k akci
přidávají další a další dobrovolníci, kteří nekoukají jen na svůj volný čas, ale dokáží jej
„školkáčkům“ věnovat. A co by to bylo za vítání jara, kdyby děti nedostaly spoustu drobných dárečků! A proto díky Potravinám paní Habrové, Drogerii paní Svobodové, Potravinám pana Nevrkly (Podolí), Pipigrillu pana Šlápoty, Koloniálu Univerzál paní Chalupové
za to, že si děti odnášely nejen spoustu zážitků a ponaučení, ale i něco malého pro radost
a něco dobrého na zub. Ještě jednou díky všem!
Závěrem si dovolím upozornit, že mne v případě potřeby můžete zastihnout na telefonu 775394944, e-mailu: mistostarosta@mesto-jemnice.cz, facebookovém profilu, či
přímo na MěÚ v Jemnici.
Ing. Petr Novotný,
místostarosta města Jemnice
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
Starosta města
podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu o změně některých zákonů
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 23. 5. 2014   od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 24. 5. 2014   od   8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb:
Číslo
volebního
okrsku

Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu

Volební místnost

1

ulice 28.října, Dolní valy, Havlíčkovo nám., Horní valy, Husova,
Malá branka, Masné krámy, Na Parkáni, nám. Svobody, Obůrka,
Polická, Polní, U Templu, V Ráji, V Zahrádkách, Velká brána,
Větrná, Větrný kopec, Zámecká

vestibul radnice
Husova 103

2

ulice Bažantnice, Červenomlýnská, Dačická, Dělnická, Jandov,
Na Podolí, Na Pořadí, Pod Jandovem, Stará cesta, Slavonická,
Týnice, Údolní, Želetavská, Žižkova

fa KOVA, Na Podolí 954,
kancelář v přízemí

3

ulice Boženy Němcové, Budějovická, Dvořákova, Jana Vrby,
Komenského, Lesného, Lípová, Palackého, Pod Tržištěm,
Revoluční, Růžová, Tyršova, U Kláštera, Úvoz, Znojemská, Na Předlískách

Hasičská zbrojnice,
Lípová
místnost v přízemí

4

ulice Fialova, Lesnická, Lípová (č.p.738), myslivna Záděra, Nivka, Penkova,
Romana Havelky, Spojovací, Široká, Topolová, Třešňová, U Víta, Valentova

Kulturní dům, Tyršova
592,
vestibul kina

5

obec LOUKA

Louka
společenská místnost

6

obec PANENSKÁ

Panenská
společenská místnost

3.

4.
5.
6.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky),
nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis
v evidenci obyvatel.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

V Jemnici dne  7. 4. 2014                                        	 Ing. Miloslav   Nevěčný v.r.
                                                                     starosta města
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Informace z matriky
Pro zájemce o blahopřání k životnímu jubileu
Město Jemnice by rádo popřálo svým občanům k významným životním jubileím. Úřad
pro ochranu osobních údajů neumožňuje, aby městský úřad poskytoval data narození z evidence obyvatel. Proto tímto žádáme rodinné příslušníky, kteří o blahopřání pro své blízké mají zájem, aby se buď osobně dostavili na matriku MěÚ Jemnice, nebo kontaktovali
Janu Habrovou na tel. 702090431, e-mail: habrova@mesto-jemnice.cz , případně ponechali
na sebe kontakt v podatelně městského úřadu.
Vítání občánků
Město Jemnice pořádá pro své nové malé občánky slavnostní vítání. Úřad pro ochranu
osobních údajů neumožňuje, aby městský úřad poskytoval data narození a adresy novorozenců z evidence obyvatel. Proto tímto žádáme rodiče, kteří o přivítání dítěte mezi občany
našeho města mají zájem, aby se dostavili na matriku MěÚ Jemnice do dvou měsíců věku
dítěte s jeho rodným listem, nebo kontaktovali Janu Habrovou na tel. 702090431, e-mail:
habrova@mesto-jemnice.cz, případně ponechali na sebe kontakt v podatelně městského
úřadu.
Jana Habrová, matrikářka

Slovo hejtmana

Do nové vlády vkládáme naděje, že spolupráce bude s ohledem na potřeby našeho kraje
určitě lepší, než s vládou předchozí. To se potvrdilo, když před měsícem navštívil Vysočinu
i samotný předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka. Ve více lokalitách vyjádřil
podporu projektům, jež jsou pro náš kraj a jeho další rozvoj podstatné.
Především otázky související se zaměstnaností našich spoluobčanů byly v popředí zájmu
pana premiéra. Vyjádřil spokojenost například s naší aktivitou v orientaci krajského školství
k potřebám trhu práce. O tom se přesvědčil přímo při návštěvě Střední průmyslové školy
Třebíč, kde se seznámil s dobrou praxí středního školství na Vysočině a jeho přizpůsobením
se reálné poptávce firem – například v podobě zavedení nového oboru Energetika a oborového zaměření specialistů na zpracování plastů. V našem regionu fungují společnosti, které tyto specialisty zaměstnávají. Nové studijní zaměření pomohly specifikovat společnosti
Mann Hummel a Fraenkische. Oba tyto závody premiér České republiky rovněž navštívil
a ocenil náš inovativní přístup ke vzdělávání odborníků pro konkrétní regionální zaměstnavatele.Navštívil rovněž Vysočina Arenu v Novém Městě na Moravě, o němž se uvažuje, že
by mohlo být národním olympijským centrem pro biatlon. Se zachováním zaměstnanosti
v regionu souvisela i návštěva uranového dolu Rožná. V těchto souvislostech není zatím
nic rozhodnuto, pouze byla otevřena diskuse. Jsou nutné odborné analýzy i podmínky praktického zajištění financování a provozu a projednání těchto projektů s příslušnými ministerstvy i místní samosprávou. Během jara očekáváme i pracovní návštěvy dalších ministrů.
Bez ohledu na politickou situaci musíme myslet taky na soulad našich činností s přírodou. Během závěru letošní zvláštní zimy jsme se začali obávat sucha. Dnes to nevidím
jako bezprostřední dramatické ohrožení, ale měli bychom být připraveni na možné nejrůznější podoby přírodních dějů. Předpoklad a poznatky klimatologů hovoří o tom, že Česká
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republika bude patřit do pásma, kde se může množství srážek v průběhu roku snížit a pak
naopak mohou přijít přívalové deště a lokální záplavy. Kraj Vysočina je díky přehradám
Vír a Želivka zásobárnou vody pro Prahu i Brno, proto se musí kromě jiného intenzívně
věnovat opatření k zadržení vody v přírodě. Bohužel jsem zjistil, že tato oblast je zatím
opomíjena. Připravili jsme se na povodně, na množství vody z tajícího sněhu, nádrže byly
předpuštěny a najednou nám příroda řekla během jednoho roku – takhle ne! Myslím si, že
je potřeba, aby odborníci začali s tímto problémem pracovat a řekli, jak s vodou šetřit, jak
ji udržet, jak s ní nakládat rozumně v průmyslových provozech i ve všech dalších oblastech
včetně domácností.
Dalším složitým problémem jsou silnice. Máme obrovské množství požadavků, ale nemáme tolik zdrojů. A bohužel je jednoznačné, že všechny silnice na všech trasách v České
republice zcela perfektní nejsou a ani na Vysočině nebudou. Jednoduše proto, že počet
silnic a jejich vytíženost zdaleka převyšují finanční prostředky, které jsme schopni dát dohromady. Když se podíváme, jak bolavě se opravuje dálnice D1 a jak složité je prosadit výstavbu nových dálničních úseků, cítíme nutnou potřebu přehodnotit investice do dopravní
obslužnosti. Dalším možným scénářem je vyřazení některých silnic, a to i v Kraji Vysočina,
ze silniční sítě. Osobně bych byl velmi nerad, abychom k této variantě dospěli, ale bohužel,
stav je takový. Došli jsme k nějaké hranici, kdy jsme civilizačně na vysoké úrovni, všechno
si přejeme mít NEJ, ale prostředky přestávají být k dispozici.
Problémy jsou a budou se vším možným a musíme se snažit je řešit. Ovšem jen v rámci daných možností. Ty nijakým nářkem nebo stížnostmi nepřekročíme. Přesto si myslím,
že si nežijeme špatně. Přeji vám, abyste to vnímali a měli potěšení z obyčejných lidských
radostí.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...
Je zajímavé se podívat před osmou hodinou ráno u křižovatky cest Husova, Velká brána a Tyršova u tzv. „Strašilových“ spolu s příslušníkem Policie ČR na provoz. Řidiči zde
slušně dodržují pravidla silničního provozu. Proud osobních vozidel vezoucí děti do školy
převládá nad dětmi jdoucími přes přechod do školy. Pryč je doba, kdy děti chodily do školy
pěšky. Dnes z postele do auta, pět hodin sezení ve škole, cesta domů k počítači, nebo k televizi. Hřiště jsou prázdná!
Zajímavý je i stav v prostoru u kostela sv. Stanislava a u školy, kde mimo vozovku
na veřejném prostoru parkují auta, i když čtyřicet kroků vedle je neplacené parkoviště
na náměstí. Zákaz parkování nebo poplatek například 20,- Kč za hodinu, či parkovací karta za 3000,- Kč ročně by stav vyřešila. Ostatně fotografie z roku 1961, kde pan Ladislav
Pospíšil ukazuje na nedodržování zákazu parkování (tehdy kol), svědčí o tom, že i zde byl
problém asi vždy a neřešen. Takových míst je v Jemnici více.
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Placení parkování na veřejných plochách by přineslo městu prostředky třeba na úklid
po psích miláčcích, kdy jejich majitelé po nich uklidit zapomínají.
Parkování v „Památkově chráněné zóně“ mimo náměstí nepřispívá ke vzhledu jinak
pěkného historického jádra města. Stačilo by se podívat do okolních měst. V Moravských
Budějovicích parkování za poplatek, v Dačicích parkovací hodiny za sklem auta, ve Slavonicích zákaz vjezdu na náměstí, v Telči je vjezd autem na náměstí jako jízda do pevnosti.
V Jemnici je parkování na náměstí zdarma, ale nevyužívané. Vybírání poplatků za parkování na veřejných místech trvale stojících aut je zřejmě nezajímavým příjmem do městské
pokladny. Podobně je to s umožněním čištění ulic města, které se pro parkující auta nemůže
provádět.
Můj známý při návštěvě Švýcarska byl překvapen, že za parkování na veřejných místech se platí. Každý raději využívá k parkování soukromé pozemky. U nás je pohodlnější
k trvalému parkování postavit auto před dům.
Již slyším odezvu na tento článek: „Co ten dědek opět má?“ Odpověď: Chodí po Jemnici za brýlemi s otevřenýma očima!
Vladimír Hrbek

STŘED informuje
Hledáme dobrovolníky pro program Pět P
Staňte se dobrovolníkem v programu Pět P a pomozte tak dětem,
které to mají v životě těžší než ostatní, mají nízké sebevědomí, málo
kamarádů, špatný školní prospěch nebo rodinné zázemí.
Podpora, přátelství, prevence, pomoc a péče jsou hlavními principy
programu Pět P, který je určen pro děti ve věku od 6 do 15-ti let.
Cílem je podpořit zdravý vývoj dítěte a zaměřit se na zvýšení jeho duševní a fyzické
kondice. Pro tyto děti hledáme dobrovolníky, kteří jsou starší 18-ti let, mají zájem o práci
s dětmi a chtějí svůj čas věnovat někomu, kdo jejich pomoc potřebuje.
Program funguje na principu „jeden na jednoho“, kdy se dobrovolník pravidelně jednou
týdně věnuje 2 - 3 hodiny dítěti, které jeho přátelství pozitivně přijímá. Náplň jejich společných chvil plánují po vzájemné dohodě. Starší kamarád může pomoci s přípravou do školy,
se zajištěním volnočasových aktivit - kino, procházky, výlety, knihovna, posezení v čajovně, hry apod. Děti mají radost a jsou vděčny, když se jim někdo věnuje.
Dobrovolníci jsou do programu
pečlivě vybíráni a připravováni. Na realizaci programu se podílejí odborní pracovníci, tzv. koordinátor, který
o dvojici pečuje a je v pravidelném
kontaktu jak s dobrovolníkem, tak
s dítětem i jeho zákonným zástupcem,
a supervizor, který zajišťuje pravidelná
supervizní setkání pro odborný a osobnostní růst dobrovolníků.
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Pokud máte zájem se o programu dozvědět více, stát se starším kamarádem nebo chcete
do programu zapojit Vaše dítě, můžete kontaktovat koordinátorku programu Mgr. Hanu
Dvořáčkovou, e-mail: dvorackova@stred.info, tel. 775 725 658. www.stred.info
Mgr. Hana Dvořáčková,
koordinátorka Dobrovolnického centra STŘED,o.s.

Okénko základní školy
Minule jsme uveřejnili výsledky školního kola recitační soutěže a jména žáků postupujících do kola okresního. V něm dosáhl velkého úspěchu žák 8. A - Filip Tobolka, který
postoupil do kola krajského. To se konalo ve čtvrtek 10. 4. 2014 opět v Třebíči, kam se
sjeli vítězové ze všech 5 okresů. Konkurence byla opravdu velká, všichni recitátoři byli
na výborné úrovni a vybrat jen dva postupující do celostátního kola, bylo hodně obtížné
a možná i nespravedlivé. Už jen postup do kola krajského byl pro nás velkým úspěchem,
výš budeme hledět až po této zkušenosti.
********
Vypravování je asi nejoblíbenější slohový útvar žáků. Vyprávět lze ale mnoha způsoby,
jak vás přesvědčí dva texty žákyň stejného ročníku. Jeden překvapí úsporným jazykem,
druhý svojí přesnou stavbou a podrobným popisem děje.
J. Strebelová
Nápad
Bylo přesně jedenáct hodin a 20 minut. Věděla jsem to naprosto přesně, protože jsem se
už asi popáté za celou hodinu podívala na hodinky. Také jsem přesně věděla, že za 20 minut
zvoní a do té doby musím dopsat slohovou práci z češtiny.
Problém však byl, že jsem ještě nezačala psát. Naštěstí papír nebyl zcela prázdný, protože tam bylo moje jméno a zadaná témata. Rozhlédla jsem se po třídě. To muselo být tak
podvacáté. Podvacáté jsem zjistila, že se nic nezměnilo. Všichni zabráni do svých prací
horlivě něco psali a většina z nich měla už popsanou jednu stranu. Strašně jsem toužila
k někomu se naklonit a opsat to.
Ne! To nejde! Musím začít myslet! Nutně potřebuji nějaký nápad! Na druhou stranu se
mi však do hlavy vkládala myšlenka, že 15 minut před zvoněním mě ani geniální myšlenka
nespasí.
Vezmu propisku a začnu něco psát. Vlastně ani nevím, co by to mělo být, jen takové
psaní z nouze.
O přestávce všichni říkají, jak se jim to nepovedlo. Já mlčím, je mi jasné, že všichni to
mají mnohem lepší než já.
Po zbytek dne jsem naštvaná, a tak jsem ráda, že dnes budu doma sama. Přijdu domů
a začnu si otráveně dělat úkoly. Zrovna, když počítám příklad do matematiky, uslyším nějaké zvuky ze sklepa. Super, říkám si, zase tam vběhla naše kočka a teď nemůže ven. Mám
chuť do něčeho kopnout, ale poslušně se zvednu a jdu do sklepa. Otevřu dveře, ale kočka
nevyběhne. Zvláštní, pomyslím si a jdu se kouknout do prádelny. Nechce se mi natahovat
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ruku po vypínači, který je až bůhví kde, a tak jdu radši potmě. Sejdu po schodech a zamířím
ke dveřím do prádelny. Vejdu tam. Nikde nikdo.
Najednou se zabouchnou dveře od sklepa. Už to tu máme jako v hororu, pomyslím si
ironicky a jdu otevřít a o něco zapřít dveře, aby je průvan pořád nezavíral. Cestou narazím
do zdi, což mě ještě víc rozčílí a rozhodnu se tedy rozsvítit světlo. Poslepu šmátrám po zdi
a asi za pět minut ho konečně najdu. Poté vezmu za kliku od dveří, ale co to? Dveře nejdou
otevřít. Opřu se do nich vší silou a potom mi dojde, že jsou zamčené. Někdo mě zamkl!
Pane Bože! Co budu dělat? Vztek jakoby mávnutím kouzelného proutku zmizí a místo něj
se dostaví ještě mnohem silnější strach. Mám chuť se rozplakat, ale naštěstí to stihnu zastavit.
Musím začít myslet. Musím se dostat z toho sklepa a někoho zavolat. Mobil nemám,
a i kdybych měla, možná by tu ani nebyl signál. Vzpomněla jsem si na knihu, kde hlavní
hrdina pomocí drátu vytlačil klíč z klíčové dírky, poté ho pod dveřmi přitáhl na svou stranu
a odemkl si. No, drát by tady někde jistě našla, ale pod dveřmi je vysoký práh, takže to
nepůjde.
V hlavě se mi honily myšlenky, bohužel jedna šílenější než druhá. A potom mi něco došlo. Co když ten, kdo mě tady zamknul, mě chce zabít? Co když to není jen nějaký obyčejný
lupič, ale třeba nějaký vrah? Z těch všech myšlenek mě zachvátila únava. Neodolatelná
touha lehnout si a spát. Třeba se probudím a zjistím, že to všechno byl sen nebo nějaká
halucinace. Opravdu neodolám, lehnu si a zavřu oči.
Probudím se. Kde to jsem? Proč ležím někde na schodech? V našem domě slyším zvuky.
Opět mi všechno dojde a opět mě napadají úplně ty samé myšlenky - musím se odsud dostat, musím na něco přijít a podobně. Chtělo by to nějaký geniální nápad. Vzpomněla jsem
si na svou zpackanou slohovou práci a uvědomila jsem si, jak malicherný to byl problém.
Bohužel, stále mě nic nenapadalo.
Dostala jsem hlad, a tak jsem šla do místnosti vedle prádelny, kde jsme měli uskladněná
jablka. Přece jen, s prázdným žaludkem mě nikdy nic nenapadne.
Vešla jsem tam, vzala si jablko a znovu odešla. Náhle jsem se ale zastavila. Vrátila
jsem se zpět, abych se ujistila, jestli mě nešálil zrak. A opravdu - přímo naproti mně, ale asi
o metr výš bylo maličké okénko, kterým bych se asi dokázala provléct. Ale byl tu problém.
To okénko bylo moc vysoko. Rozhlédnu se kolem sebe. Všechna jablka jsou v bednách. Jo!
Bedny! Začala jsem všechna jablka vysypávat na zem a bedny stavět na sebe. Poté jsem
na ně vylezla a otevřela okno.
Chytla jsem se za jeho vnější rám a pomalu se soukala ven na zahradu.
Když jsem se tam konečně dostala, byla jsem celá zadýchaná. Poté jsem oknem nakoukla do našeho domu. To, co jsem uviděla, mě opravdu zaskočilo.
V obývacím pokoji seděl můj otec a díval se na televizi. Nevypadalo to, že by ho někdo
zrovna přepadl. Obešla jsem tedy dům a vešla dovnitř.
Objasnění této malé záhady bylo poněkud jednodušší, než jsem čekala. Ve sklepě byla
opravdu kočka, a protože jsem měla zhasnuto, nevšimla jsem si jí. Tatínek se vrátil ze
služební cesty o den dříve, a když si všiml otevřených dveří od sklepa, prostě je zavřel.
A protože ty dveře nejsou nejnovější, zasekly se, a proto mi nešly otevřít.
Vysypání jablek na zem však asi nebyl nejlepší nápad, protože odpoledne strávené jejich
sbíráním opravdu nepatřilo mezi ty nejpříjemnější.
K. Kovářová, 9. B
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Pokažená hodina
Jen tak si jdu po ulici. Nikde nikdo. Přede mnou leží malý kámen. Koukám na něj. O ten
kámen určitě nezakopnu! Ale co jsem nechtěla, to se stalo. Spadla jsem. V ten moment se
přede mnou objevila skupinka lidí a koukala se na mne jako na blázna. Smáli se. Naštvaně
jsem stoupla, oprášila ze sebe špínu a pokračovala v cestě. Nesoustředila jsem se. Výraz
v mém obličeji naznačoval moje velké naštvání.
Najednou jsem ucítila nepříjemné mokro v pravé botě. Kalužina. Byla jediná na celé
cestě a já do ní zrovna šlápla. Bota se mi zabořila hluboko do bláta. Pokoušela jsem se nohu
vyndat. Každým pohybem se mi noha zabořovala víc a víc. Pořádně jsem cukla. Noha byla
venku. Jen bota zůstala v blátě. Byla celá mokrá a špinavá. Klekla jsem si. Pokoušela jsem
se ji vyndat z blátivého vězení. Bláto už nebylo jen na botě, ale i na mých rukách a na mém
oblečení. Bota byla konečně venku. Nemohla jsem si ji nandat. Něco tak špinavého si přece
nemůžu obout. Nesla jsem ji v ruce. Začala jsem si dávat pozor, kam šlapu.
Všem kamenům a jiným překážkám jsem se vyhnula až na jeden velký střep. Ležel
přede mnou, vší silou jsem na něj šlápla. Zabodl se mi do ponožky a do chodidla. Naštěstí
byla vedle mne lavička. Sedla jsem si na ni. Vyndala jsem si střep z nohy. Křup. Lavička
povolila a já i s lavičkou spadla na zem. Vůbec jsem si nevšimla, že byla nalomená a trochu
nahnilá. Pomalu jsem stoupla. Až teď jsem si všimla, že při pádu o kámen jsem si roztrhla
kalhoty. Naštěstí to bylo na koleni a vypadalo to, jako kdyby to tak mělo být. Už jsem byla
kousek od domu. Byla jsem ráda, že to peklo už skončí.
Sáhla jsem do kapsy pro klíče. Kapsa byla prázdná. Klíče nikde. Co teď? Asi jsem je
ztratila při cestě. Musela jsem se pro ně vrátit. Kolemjdoucí ze mne měli srandu. Ulevilo se
mi, když jsem uviděla klíče ležící vedle rozbité lavičky. Položila jsem botu na zem a vzala klíče. Teď jsem mohla jít konečně domů. Doma jsem zjistila, že jsem zapomněla botu
u lavičky. Musela jsem se pro ni vrátit. Ještě před tím jsem se převlékla. Už jsem vypadala
normálně, čistě. Šla jsem. Už jsem byla kousek od boty. Na obloze nebyl ani jeden mráček.
Zázrak by nebyl, kdyby začalo pršet. Zázraky se někdy ale dějí. Začalo prudce pršet. Všude
kolem mne bylo bláto. Byla jsem celá promočená. Nemusela jsem se převlékat, cesta domů
bude nepříjemná. Dnešek už nemůže být horší, byla to nejhorší hodina v mém životě.
R. Holíková, 9. B
  Základní

umělecká škola informuje

Výběr žáků do přípravné hudební výchovy a 1. ročníku ZUŠ Jemnice
na školní rok 2014/2015
se uskuteční 6. června od 14.000 do 16.00 v budově ZUŠ v Husově ulici
Přihlásit se mohou zájemci o hru na klavír, akordeon, zobcovou flétnu, elektronické klávesové nástroje, trubku, trombón, baskřídlovku, klasickou, elektrickou a basovou kytaru.
S nezletilým žákem musí přijít k výběrovému řízení rodiče.
Do konce června budou rodiče přijatých žáků informováni o přijetí svého dítěte.
Nemůžete-li se dostavit v tomto termínu, můžete nás navštívit kdykoliv v odpoledních
hodinách ve škole, nebo se domluvit telefonicky na čísle 568 450 590.
Na setkání s Vámi se těší ředitelka a učitelky ZUŠ                                                                 
květen 2014 / Jemnické listy / 11

•
•
•

Koncert k Roku české hudby se uskuteční 14. května v 18. 00 hod. v sálku ZUŠ.
Po koncertě bude pro veřejnost možno projít školu a nahlédnout do učebních prostor. Srdečně zveme širokou jemnickou veřejnost.
Dne 20. května se uskuteční v sálku ZUŠ absolventský koncert žáků. Začátek
v 18. 00 hod. Srdečně zveme rodiče, přátele a příznivce naší školy.
Ředitelství ZUŠ Moravské Budějovice chce rozšířit ve své pobočce v Jemnici výuku o výtvarný obor.   V případě zájmu 12 uchazečů bude oddělení
otevřeno od 1. září 2014. Výuka bude probíhat pravděpodobně v budově
Základní školy v Jemnici. Zájemci, hlaste se v ZUŠ Jemnice u paní učitelky
Puchnarové.
Hudební slavnosti 2014

Hudební slavnosti jsou festival, který spojuje Vysočinu s Jihomoravským krajem. Každý rok putují v jarních měsících městy těchto krajů tóny vynikajících umělců a dětí žijících
v těchto regionech. A tak mají návštěvníci možnost poslouchat zkušené hudební mistry
a spolu s nimi i mladé nadšené začátečníky, kteří ve světě hudby nalézají teprve své místo.
Koncerty probíhají v honosných, ale i úplně obyčejných koncertních sálech a síních. A přesto všechna tato místa přináší možnost setkat se s hudbou a občas i spojovat málo obvyklé,
poznávat se navzájem a prožívat společné chvíle radosti.
V letošním ročníku se mají děti z jemnické základní umělecké školy sejít se zpěvačkami Marthou a Tenou Elefteriadu.
Tyto dvě zpěvačky řeckého původu spolu tvoří již čtyřicet let. Pochází z rodiny řeckých
emigrantů, jež uprchla z Řecka kvůli občanské válce a usadila se v roce 1950 v někdejším
Československu. Jejich maminka zemřela brzy v dětství a obě dívky vyrůstaly v dětském
domově pro řecké děti.
V polovině šedesátých let je již u nás „beatová horečka“ v plném proudu a svou energii si razí cestu liberálnější společností. Moravská metropole Brno je jedním z největších
center této vlny a ve zběsilém reji zakládání, rozpadání a přeskupování beatových skupin
se hledají a setkávají neúnavní protagonisté nového stylu a Brno je plné plakátů zvoucích
na koncerty skupin The Shakers, Synkopy 61, Rocky Eagles aj. U té první se setkávají
kytaristé Ivan Sultanov a Aleš Sigmund, který se právě vrací z vojny a nemá větší touhu,
než založit novou skupinu. Podobné přání má i Petr Ulrych, jemuž se správě rozsypal jeho
„Vulkán“, a tak se rodí nová sestava, která si ponechává zatím tento název, známější již
z rozhlasového vysílání. Ivan Sultanov do skupiny ještě „dohodí“ dvě řecká děvčata prý
„na sbory“. Není to nikdo jiný, než Martha a Tena Elefteriadu a po prvních zkouškách již
o nějakém zpívání „v pozadí“ není ani řeč.
Vzniká pozoruhodná formace malé kytarové skupiny se dvěma sourozeneckými dvojicemi – Hankou a Petrem Ulrychovými a Marthou s Tenou. Jsou to určitě nejkrásnější
hlasy, které se v této době v brněnské populární hudbě najdou, a je opravdu zvláštní, že
se sejdou na jednom pódiu. Urychleně se buduje repertoár - skladby dodávají Petr Ulrych
(pro sebe a Hanku) a Aleš Sigmund (pro Marthu a Tenu). Ty si ještě přidávají své působivé
dvojhlasy z repertoáru Everly Brothers a Sony& Cher a zanedlouho se konají jejich první
koncerty. Nemusí jich být odehráno mnoho, aby bylo všem jasné, že spojení dvou silných
sourozeneckých individualit na jednom pódiu nemůže mít dlouhé trvání. První to pochopí
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Petr Ulrych a odchází s Hankou ke skupině Atlantis. Aleši Sigmundovi zůstane Vulkán
a Martha a Tena.
Originální a příjemná barva dvou altů a jejich cit pro nový styl získává pěvecké dvojici
rychle přízeň posluchačů a v tavícím kotli vlivů moravské a řecké melodiky, amerického
rocku a soulu se rodí prví úspěšné písničky kmenového repertoáru. V roce 1970 vychází
jejich první LP deska Dál než slunce, která je zajímavou směsicí původních skladeb A.
Sigmunda, slavných tradicionálů, řeckých vlivů. Martha a Tena patřily k nejoblíbenějším
zpěvačkám u nás. Mají vzácný dar dát směsici vlivů a stylů společného jmenovatele svými
nezaměnitelnými hlasy a zejména ničím se neomezujícím smyslem pro zpívání různorodého materiálu.
A tak od té doby prakticky až dodnes obě exoticky vyhlížející a zajímavé sestry patří
do širší špičky české popmusic. V současnosti se obě sestry věnují zejména interpretaci
řeckých lidových písní, výuce řeckých tanců a vůbec propagaci řecké kultury v České republice.
Luba Jánská
Klavíristé ZUŠ na soutěži
Práce s malými klavíristy je velmi mnohotvárná. Příprava na soutěž může dát žákovi
mnoho podnětů a výrazně ho v jeho uměleckém vývoji posunout. Repertoár vybraný
pedagogem sleduje více cílů: kritéria předepsaná pro soutěž, rozvoj hudebnosti žáka,
rozvoj jeho uměleckého cítění i pianistických dovedností a také přiměřenou náročnost
zvolených skladeb. Dalším důležitým aspektem soutěže je možnost konfrontace mladého pianisty s jeho vrstevníky. Soutěže pro nadané děti plní ještě jednu významnou úlohu – jsou inspirací a školou pedagogů. Inspirace nevšedními výkony výrazných talentů,
poznávání širšího okruhu repertoáru, to vše pedagoga nesmírně obohacuje a otevírá mu
nové pohledy na oblast klavírní pedagogiky. Porovnání výkonu žáka s ostatními soutěžícími učitele zřetelně upozorní na přednosti a slabiny jeho svěřence. OIŠMT vyhlašuje
každoročně soutěže a soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ČR v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru, letos také ve hře na klavír. Na tuto soutěž se od začátku školního
roku chystalo 5 žáků naší pobočky ZUŠ v Jemnici. V jejich úsilí je plně podporovaly jejich rodiny. Rodiče vytvářeli laskavé zázemí a prostor pro každodenní cvičení na nástroj.
A jakého výsledku bylo dosaženo?
Viola Průšová
0. kategorie		
2. místo v okresním kole
Prokop Klimeš
I. kategorie
2. místo v okresním kole
Elena Průšová
II. kategorie		
1. místo v okresním kole
						
3. místo v krajském kole
Viktorie Štroblová III. kategorie		
1. místo v okresním kole
						
2. místo v krajském kole
Jiří Šesták		
VII. kategorie		
1. místo v okresním kole
						
3. místo v krajském kole
Děkuji všem svým „hudebním dětem“ a jejich rodičům za krásný a plodný čas společně
strávený u klavíru. Těším se na další společné muzicírování a také na nové dychtivé adepty
klavírního umění.
Hana Ukašíková, učitelka
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Družstvo chlapců obhájilo okresní florbalový titul
Dne 10. dubna 2014 odjelo družstvo chlapců z vyššího gymnázia
na okresní kolo ve florbalu, které se konalo ve sportovní hale v J. Hradci. Celkem se tohoto
finále zúčastnilo 11 středních škol z okresu J. Hradec.
Celkové výsledky turnaje: 1. místo - Gymnázium Dačice, 2. místo – SŠRV Třeboň,
3. místo – SŠTO Dačice, 4. místo – Gymnázium Třeboň. Vítězové postupují do krajského kola, které se koná 24. 4. 2014 (po uzávěrce tohoto vydání) opět v J. Hradci.
Na závěr je potřeba pochválit všechny naše hráče za předvedený výkon v jednotlivých
zápasech, od rozcvičení před zápasem, přes aktivní hru po celou dobu zápasu, disciplinovanost až po dodržování taktiky hry. Složení družstva: A. Morávek (O), P. Gellner (O),
D. Lovětínský (O), F. Šlápota (O), D. Točík (Sp), D. Mašát (Sp), P. Stejskal (Sp), D. Holeček (Sp), D. Vacuška (Sp), V. Krajíček (Sx), P. Chromý (2. r.), A. Matějka (1. r.)
Mgr. Karel Chalupa
Štěpán Burda vyhrál krajské kolo zeměpisné olympiády
V pondělí 17. 3. 2014 se Štěpán
Burda, vítěz okresního kola, zúčastnil
krajského kola zeměpisné olympiády
v kategorii C v Českých Budějovicích.
Ráno bylo trochu chaotické. Autobus z Dačic měl zpoždění a my
jsme nestihli městskou dopravu.
Pěšky jsme šli dost rychlým tempem
do DDM, kam jsme přišli jako poslední.
To ale Štěpána nezaskočilo, všechny
tři části (test, práci s atlasem i praktickou část) zvládl výborně. Z možných
100 bodů získal 91 bodů! Zvítězil
a postoupil do celostátního kola, které se konalo po uzávěrce tohoto vydání v Praze.
Děkujeme za perfektní výkon a přejeme podobný úspěch i v republikovém kole.
Mgr. Zdeňka Veverková

Další informace ze života školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
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Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice
Gymnázium a SOŠ žije Majálesem!
Všechny z vás, kteří se nebojíte udělat si ze sebe legraci a pobavit se ve společnosti
mladých lidí, srdečně zveme na oslavu mládí a lásky, letošní Majáles. Uskuteční se dne
12. května 2014. V 9 hodin vyjde průvod z gymnazijního parku, v 9.30 bude zahájen program na zámeckém nádvoří. V programu vystoupí studenti Gymnázia a Střední odborné
školy Moravské Budějovice a všichni další zájemci (záměr vystoupit zašlete na e-mailovou adresu kabelka.karel@gymsosmb.cz do 7. 5.). O hudební produkci se postará skupina
Acheron. Občerstvení a nabídku výrobků zajišťují studenti školy. Případný výtěžek bude
věnován na charitativní účely. Ukončení programu do 13 h. Vůbec nevadí, pokud se nehodláte zúčastnit průvodu nebo veřejně vystoupit. Jste vítáni i jako hosté. Přijďte si užít
neopakovatelnou atmosféru!
studenti Gymnázia a SOŠ M. Budějovice+ MKS Beseda
Astronomické pozorování večerní oblohy
Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice se snaží podpořit zájem
studentů o studium přírodovědných předmětů. Proto v rámci projektu Přírodní a technické
vzdělávání – výzva pro budoucnost připravila pro studenty, zaměstnance školy i širokou
veřejnost řadu přednášek. Tentokrát přijede dne 7. 5. 2014 pan Miloš Podařil z Jihlavské
astronomické společnosti. Zájemci budou moci pozorovat hvězdářským dalekohledem oblohu od 20.30 hodin z hřiště vedle budovy gymnázia. Pan Podařil bude rovněž připraven
odpovídat na vaše dotazy. Neváhejte, přijďte! Ani v případě špatného počasí o nic nepřijdete. Uskuteční se beseda s promítáním připravených snímků. Jinak řečeno: „Uvidíme to,
co bychom viděli, kdyby nám to počasí dovolilo“!
Ing. Stanislav Šťáva, ředitel školy
Přírodovědné bádání a robotika na gymnáziu Moravské Budějovice
V rámci realizace projektu
„Přírodní a technické vzdělávání – výzva pro budoucnost“ jsme
kromě soustavy sond na měření
fyzikálních veličin, mikroskopů
propojených s kamerou a dalších
pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů pořídili také stavebnice robotů LEGO Mindstorms
EV3. Ze stavebnic se dají skládat
a následně zábavnou formou programovat nejrůznější typy robotů,
na kterých si studenti mohou procvičit své konstruktérské schop-
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nosti a logické uvažování. Všechny pomůcky jsou určeny k názorné výuce a vysvětlení
daných jevů v rámci výuky i práce v zájmových kroužcích. Naplňování projektu zahrnuje
také komplex exkurzí a přednášek, které pro studenty školy budeme v průběhu dvou let připravovat. Naší stálou snahou je nabízet studentům školy pestrou škálu doplňkových aktivit
a činit tak pro ně výuku zajímavou. Nejpodstatnější je, že k tomu dochází formou prožitku.
Přírodovědný kroužek je stále otevřen všem zájemcům, včetně žáků ZŠ. Nyní navíc zahájí
svoji činnost kroužek robotiky. Aktivit je tedy hodně a záleží jen na studentech, kam budou
směrovat svůj zájem.
realizátoři projektu

Havlíčkobrodští kriminalisté prověřují letos
již několik případů otravy oxidem uhelnatým
Policisté přijali v letošním roce již pět oznámení o otravě osob oxidem uhelnatým v bytech. Tři osoby na následky otravy zemřely. Policisté apelují na občany, aby dodržovali
základní bezpečnostní pravidla při používání plynových spotřebičů.
K pěti případům otrav nebezpečným plynem došlo v Havlíčkově Brodě v rozmezí od
9. ledna do 13. března. Kriminalisté ve všech případech zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu proti životu a zdraví podle hlavy první zvláštní části
trestního zákoníku. Všechny případy stále prověřují, zejména zjišťují příčiny úniku oxidu
uhelnatého a další okolnosti případů.
Oxid uhelnatý vzniká spalováním paliv. Je bezbarvý a bez zápachu, a proto je lidskými smysly velmi obtížně zjistitelný. Prvními příznaky otravy oxidem uhelnatým je bolest
hlavy a nevolnost. Policisté apelují na občany, aby jako prevenci před takovými případy
dodržovali základní bezpečnostní pravidla pro používání plynových spotřebičů v bytech
a rodinných domech. Na veškerých plynových kotlích a karmách je nutné provádět pravidelné odborné revize dle návodu k užívání spotřebiče. Vysoké hodnoty oxidu uhelnatého
produkují znečištěné plynové spotřebiče. Kontrolovat je třeba i cesty odvádějící spaliny.
Veškeré opravy a zásahy do plynových spotřebičů je třeba nechat na odborných firmách
a vyškolených pracovnících. Na ty by se měl obrátit každý uživatel, kterému se zdá, že
spotřebič nefunguje správně. Obecně lze uvést, že je zapotřebí provést takovouto kontrolu
spotřebiče minimálně jednou ročně.
Velmi důležité je také časté větrání, a to v každém ročním období, aby byl zajištěn stálý
přísun čerstvého vzduchu do domácnosti, kde je plynový spotřebič umístěn. V domácnostech,
kde došlo k výměně oken, zateplení fasády či výměně vchodových dveří, dochází ke změnám
vnitřní cirkulace vzduchu a jeho nedostatku v prostorách. V případech takovýchto rekonstrukcí doporučujeme provést revize spalinových cest, zda mají dobré tahové podmínky. Pozor
na používání různých ventilátorů a digestoří (nové digestoře mají vyšší výkony), které mohou
způsobit, že spaliny ze spotřebiče místo odvodu ven budou vtahovány zpět do bytu. Velmi
dobrou prevencí je instalování detektoru CO v bytě. Jedná se o čidlo, které měří výskyt oxidu
uhelnatého, a v případě zvýšení koncentrace na to obyvatele bytu upozorní alarmem.
Je v zájmu celé společnosti, aby se podobné případy neopakovaly a aby na otravy oxidem uhelnatým neumírali lidé.
nprap. Martin Dušek, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
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Okresní hospodářská komora Třebíč informuje
Aktuální dotační výzvy pro podnikatelské subjekty v Kraji Vysočina
Rozvoj podnikatelů 2014
V rámci Fondu Vysočiny byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí
do programu Rozvoj podnikatelů 2014.
Jedná se o grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvků na pořízení strojů nebo strojních zařízení.
Příjemcem dotace můžou být fyzické a právnické osoby za předpokladu splnění těchto
podmínek:
- Podnikatelský subjekt se sídlem na území Kraje Vysočina
- Podnikatelský subjekt s méně než 50 zaměstnanci
- Podnikatelský subjekt, který má uzavřeno účetnictví minimálně za poslední 2 účetní
období
- Podnikatelské subjekty podnikající dle odvětvové klasifikace CZ-NACE (sekce C –
zpracovatelský průmysl) a sekce F(stavebnictví), jejichž projekt je realizován v rámci činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE , sekce C a sekce F.
Výše dotace - Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je
30 000 Kč, maximální výše příspěvku je 150 000 Kč a 40 % celkových nákladů.
Odevzdání žádosti je možné osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky
do 17. 5. 2014.
Inovační vouchery 2014
Grantový program na podporu spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti
Příjemci dotace
- podnikatelské subjekty se sídlem v ČR (výsledky daného projektu musí sloužit či
budou aplikovány v provozovně podnikatelského subjektu v Kraji Vysočina)
- podnikatelské subjekty podnikající dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C Zpracovatelský průmysl (mimo oddílu 10-12 Potravinářský průmysl) a sekce J – Informační a komunikační činnosti (pouze pododdíl – 58.2 Vydávání software a oddíl
62 - Činnosti v oblasti informačních technologií)
Výše dotace
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 50 000,- Kč, maximální výše dotace je 200 000,- Kč. Minimální podíl příjemce dotace je 20 % celkových
nákladů u firem do 50 zaměstnanců a 40 % celkových nákladů u firem nad 50 zaměstnanců.
V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho
projektu.
Odevzdání žádosti je možné osobně, poštou, e-mailem nebo prostřednictvím datové
schránky do 30. 5. 2014.
Okresní hospodářská komora Třebíč nabízí zájemcům dotační poradenství a pomoc
při zpracování dotačních žádostí.
Petra Valová, asistentka
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Služby stomatologické LPS – květen 2014
sobota, neděle, svátek
1.5.

čt

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 620 248

3.5.

so

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 620 248

4.5.

ne

MUDr. Šulová Magda

Vltavínská 1346, Třebíč

568 844 207

8.5.

čt

MUDr. Tomková Alena

Vltavínská 1346, Třebíč

568 844 296

10.5.

so

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 620 248

11.5.

ne

MUDr. Vodička Petr

Na Potoce 78, Třebíč

568 844 102

17.5.

so

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 620 248

18.5.

ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 620 248

24.5.

so

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 620 248

25.5.

ne

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 620 248

31.5.

so

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 620 248
Jitka Pospíšilová

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí boj o zájem dětí a dětské
čtenářství v konkurenci populárnějších médií. Cesta, jak přivést děti ke knize a četbě existuje a je docela jednoduchá – dát jim osobní příklad a ukázat, že číst je veliké dobrodružství
a zábava.
Naši letošní malí nocležníci byli jedněmi z nejlepších a nejpozornějších posluchačů,
což se jim velmi vyplatilo. Při společném pátrání po odcizených korunovačních klenotech
s letošním patronem Noci s Andersenem komisařem Vrťapkou neomylně dorazili nočním
městem po stopách až k truhle s lupem. Po návratu do knihovny si vyrobili velikonočního
zajíčka a pořádně unaveni se uložili do spacáků. A kolik pohádek před usnutím slyšeli?
Někdo jednu, jiný dvě a třetí pohádku … zaspali všichni. Jsme rády, že zájem o Noc s Andersenem v naší knihovně stále trvá a už teď přemýšlíme, čím příští malé „anderseny“
překvapíme.
Z nových knih:
Taussig Pavel – Neznámí hrdinové: byli ochotni položit život i za nás – skuteční hrdinové,
na které se velmi rychle zapomnělo, nebo zůstali úplně neznámí. Knižní podoba televizního cyklu.
Šebek Tomáš – Mise Haiti: pět měsíců s lékaři bez hranic. Kniha je poskládána z původních deníků publikovaných formou on-line blogu.
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Fischerová Daniela – Pikantní astrologie: znamení zvěrokruhu s důvtipem.
Dänniken Erich von - Zlomek času: v tomto povídkovém dílku autor líčí své vlastní zážitky doplněné fantazií.
Novák Tomáš – Sám sobě psychologem: populárně psychologická příručka o duševním
zdraví. Autoři poskytují nezbytné teoretické znalosti o základních vlastnostech lidské psychiky.
Spencer-Wendelová Susan - Než řeknu sbohem: rok života s nevyléčitelnou nemocí. Autentický příběh ženy, uznávané americké novinářky a matky tří malých dětí, která si jednoho dne všimne, že se jí ztenčuje levá ruka.
Připravujeme: květen – besedy pro I. stupeň základní školy
„Otevírací“ soboty v květnu 2014: 3. května 2014 od 8.30 do 10.30 hodin
Pracovnice knihovny

Paliativní medicína
V činžovním domě, záměrně nejmenovaného města nedaleko Frankfurtu nad Mohanem, našli v křesle - před rozzářenou obrazovkou - půl roku mrtvou ženu. Byla v noční
košili a v ruce držela zářijový program televize z roku 2013. Její vetché tělo připomínalo
mumii. Poštovní schránka na její jméno nebyla po celou tu dobu vybíraná. Spolubydlící
v činžovním domě sice jeden čas upozorňovali na nepříjemný zápach na chodbě, ale ten
postupně slábl, až nakonec pominul. Divili se však, že ji nikdo nepostrádal. /Tak už to
ve vícepodlažních domech bývá, lidé se v nich sotva znají…/
Zpráva z internetu, březen 2014 /
Každý člověk se s přibývajícím věkem posouvá krok za krokem k cílové rovince
své pozemské pouti. Přechod z tzv. produktivního věku do postupného útlumu všech
možných aktivit není obvykle zlomový, ale spíše poznenáhlý. Jedna okolnost však signalizuje, že v životě člověka nastává nová situace. Všechny těžkosti a indispozice, které se
dříve daly řešit nebo vyřešit v ordinaci lékaře nebo pobytem v nemocnici, už setrvávají
a nedaří se je úspěšně vyléčit /vychozené koleno, šedý zákal, nespavost…/. Postupně
dochází k tomu, že člověk místo popsaného receptu pro lékárníka slyší od doktora stále
častěji, že proti stáří není léku. Dochází k postupnému snižování aktivit, člověk se cítí
stále více unavený a dříve přechodné zdravotní potíže se stávají trvalými. Omezená pohyblivost a mobilita si pak žádá, aby byl do domu čas od času přivolán lékař. Místo obvyklých frází o tom, že zase bude dobře a dojde k uzdravení, se začne nastolovat otázka
trvalého využívání pečovatelské služby. A to je právě čas, kdy vedle předepisování léků
proti bolestem a často již málo účinné medikaci je třeba iniciovat další nezbytnou pomoc.
Touto problematikou se dnes zabývá dosud méně známý obor - paliativní medicína.
V čem se tato forma péče o nemocné odlišuje od dosavadních léčebných postupů?
Na tuto otázku - potřebné asistence u dlouhodobě nemocných - byla nedávno zaměřena konference s názvem Paliativní péče v regionu Vysočina, kterou připravila Oblastní
Charita Třebíč ve čtvrtek 10.4.2014 v divadle Pasáž. Odborným garantem tohoto setkání
lékařů a zdravotnických pracovníků byl prim. MUDr. Ladislav Kabelka, DLBsH Rajhrad,
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prim. MUDr. Eva Balnerová, Nemocnice Jihlava, prim. MUDr. Irena Závadová, Cesta
domů, Praha a MUDr. Regina Slámová, Hospic sv.Alžběty, Brno.
Latinský výraz palliativus se překládá jako zmírňující, utišující, uklidňující. Tento
termín se užívá pro označení péče o nevyléčitelně nemocné, kdy doprovázení člověka je
rozšířeno o další formy asistence z hlediska biologického, psychologického, sociálního
a spirituálního. Tyto čtyři rozměry komplexní péče jsou zacíleny na zachování co možná
nejlepší kvality života bez duševního strádání a pocitu bezmocnosti. Tím se do jisté míry
vyrovnává výpadek předchozích zdrojů uspokojení a obnovuje se naděje na smysluplnost
dalšího bytí. Pokud nasazení všech forem paliativní medicíny je včas aplikováno, nemusí
být změna dosavadního života spojena s pocitem bezmoci a bezradnosti pro pacienta
i pro jeho rodinu. Právě naopak, profesionální péče uklidňuje a posiluje. Dále je u této
formy pomoci významné, že její použitelnost v různých prostředích se děje s ohledem
na nemocného - jeho potřeby a možnosti okolí. Zvlášť významné je využití této péče
v rodinném prostředí, kde je člověk doma a není ochuzen o zázemí, které má u svých blízkých. Jak důležité je domácí prostředí, tzv. „domácí hospitalizace“, ilustroval dr. Kabelka
při moderované diskuzi na dvou fotografiích. Na první byl mladý otec s malým dítětem
v náručí a na druhé byl muž, který držel v náručí starce. Otázka zněla: Kolik je osob
na obou snímcích? A správná odpověď? Dvě osoby. Na první je otec se synem a na druhé
je syn s otcem o šedesát let později. „Tento ideál,“ zdůraznil dr. Kabelka, „je v současné
společnosti bohužel pro mnohé hodně vzdálený. Chybí totiž trojgenerační rodiny i byty,
kde péče o nevyléčitelně nemocného neleží na jednom člověku, ale je do ní zapojeno více
osob.“
Stáří, nemoc i smrt čeká každého z nás. Proto je dobré, když se naše aktivity neomezují jenom na činnosti, které vyžadují dobrou fyzickou a duševní formu, ale učíme se
nacházet oporu a uspokojení i v oblasti duchovní - spirituální. Tato vnitřní síla je pak velkou oporou pro každý den a pomáhá nám zachovat si chuť do života i v čase dozrávání,
stáří i nemoci. Prorok Izaiáš nám radí: „Přimkněme se k Bohu, on je jediným opravdovým dobrem. Skrze Boží dobrotu se nám totiž dostává všech opravdu dobrých věcí, a to
bez příměsi jakéhokoli zla. Tyto dobré věci slibuje věřícím Bůh, když říká: „Budete jíst
z dobrodiní země.“ (Iz 1,19)
Duchovní svět je zemí plnou útěchy, vděčnosti a pokoje, zemí, kterou můžeme objevovat každý den a z ní čerpat sílu po celý čas své životní pouti. Ježíšovi učedníci, kteří
dali duchovní život na první místo, pak mohli slavnostně prohlásit: „S Kristem jsme zemřeli; neseme na svém těle Kristovu smrt, aby se na nás ukázal také jeho život. Nežijeme
tedy již svůj vlastní život, ale život Kristův, /Gal 6,20/ život v nevinnosti, život v čistotě,
život prostý, avšak plný všech ctností. S Kristem jsme vstali k novému životu, v něm tedy
žijme, v něm vystupme vzhůru, aby nás had, usilující uštknout naši patu, nemohl na zemi
nalézt.“ (Sv. biskup Ambrož. Cap. 6,36)
Co říci závěrem?
Velkým bohatstvím pro důstojný život ve stáří je živá víra. Umožňuje člověku vidět
i zesláblým zrakem otevřené nebe a zástupy všech drahých, kteří v něm již přebývají.
A velikou útěchou pro důstojné umírání je co největší blízkost těch, kteří vás mají rádi
a které vy milujete.
Mons. Josef Brychta,
jemnický farář
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Úvaha nad květnovým výročím
Máji - krásný máji, už jsi tu zas? Tos byl ty, kdo mi nakukal, abych napsal něco o volbách? Přesně deset let je tomu, co naše republika vstoupila do Evropské unie. Co se změnilo? Nebe je za hezkého počasí pořád modré a důchod nám nezvedli. Sakura pod Velkou
bránou pokaždé slibně kvete, ale plody ještě nikdo neviděl. Želetavka si to pořád šine,
ospale a nehrozivě, starým směrem. Její koryto je zarostlé blatouchem a kopřivou. V obchodech pořád ještě platíme korunami, pořád ještě každou, než ji vydáme, dvakrát třikrát
obrátíme. Tu a tam někdo už zkouší platit kontaktní kartou, nebo dokonce eurem. Budiž mu
přáno. Že obsluha mezi regály a za pokladnou se stále ještě tváří přísně, tak, jak byla zvyklá
v době před 40 lety, nám nevadí. Máme rádi upřímnost a falešné úsměvy by nás nenadchly.
Tak jako dřív se stráně pod hradbami pár dní chlubí šeříkem a pak jak pampelišky zešednou
a odkvetou. S nimi někomu odletí tu a tam prchavé štěstí.
My se však dokážem radovat ze slunečných dní, záleží to na nás, na nikom jiném. Jsou
totiž radosti, které nám nikdo nevzal. Radost patří k životu, ať už žijem kdekoli, v jakémkoli uspořádání. Máme-li radost, táhne nás to ven. Někdy se nám chce cestovat, běžet daleko,
i když nám to tělesná kondice už nedovolí. Politika má na tyhle věci pramalý vliv. Ta nepomůže ani od zánětu kloubů ani nevyléčí kašel. Sedáme v parku na sluncem vyhřáté lavičce,
pozorujeme hemžení červených ploštic u paty stromu a těšíme se z pozdravů kolemjdoucích. Jsme důchodci, každý den je pro nás svátek, ať už zasloužený či nezasloužený, neboť
nevíme dne ani hodiny.
Co na tom, že sem nejezdí vlaky, nepromítají se filmy, nebo že už tu pomalu nejsou
k dostání ani noviny? Vždyť ani my nikam nejezdíme, dávno nechodíme do kina a co bychom hledali v novinách, kde pro nás nic není. Stačí nám Jemnické listy. Stačí nám jednou
za den se projít po ulicích města. Cestou se dovídáme všechno. Nebo skoro. Co potřebujem,
to tady máme. Když je někde výprodej, nahlásí nám to zavčas městský rozhlas. Na pracák
ani na finanční úřad už jezdit nemusíme.
Ptal se nás někdo, proč žijeme na Vysočině? Protože se zde někteří narodili, jiní zde
uzavřeli manželství nebo našli spřízněnou duši. A některé sem zavála náhoda. Kraj je to
vlídný, má čistý vzduch, minimální průmysl, rostou tu hříbky. Podle údajů Českého statistického úřadu navštívilo a přespalo vloni v kraji Vysočina jen nějakých 50 tisíc turistů.
To je nejmenší počet návštěv ze všech krajů. Je to dobře nebo špatně? Z určitého pohledu
asi dobře. Ale nám je to celkem jedno. Jižní Čechy měly loni turistů například šestkrát víc,
o Praze s jejími pěti miliony návštěvníků už ani nemluvě. Byl by to důvod, aby se Jemnicko
připojilo k Jihočeskému kraji jako Krym k Rusku? Bude-li o tom vypsáno referendum, ještě
si rozmyslíme, zda a jak budem hlasovat. Z našeho hlediska o nic nejde.
Ostatně, ať si každý rozhodne, kam patří. Vzpomínky na to, kde jsme vyrostli, co jsme
prožili, jsou jako vzácný poklad a je krásné, máte-li někoho, kdo jim rozumí. Většinou pak
stačí okamžiky poklidného odpočinku. Má-li existence nějaký smysl, klidně si to tajemství
vezmem na zbytek cesty.
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V zasklené skříňce na kulturáku se čas od času objevují jména. Zas je nás míň. Toho
veselého pána, co chodil po městě a sbíral šrot, už žertovat neuslyšíme. Je to událost sice
smutná, ale jinak normální a běžná. Životy jdou dál. Ani městský úřad na tom nic nezmění.
Politika je na spoustu věcí krátká. Jednou za sto let přijede na krátkou návštěvu prezident
či jiná hlava státu, nasytí se v hotelu, pronese pár dobře míněných frází, my mu zatleskáme
a on opět odjede i se svou ochrankou. Toto století už to máme za sebou.
Slunce se na nás usmívá, my však víme, že zapadne. Krásné léto přejde a nastane podzim. Zdali se ještě dožijem? A čeho? Existuje věčnost? Pro nás už začala dávno. Věčnost
znamená, že den za dnem padá kamsi, odkud se už nevrací. A člověk se tak pomalu učí
vážit si toho posledního, co má. Že nemusí být večer sám, že má někoho, s kým si může
popovídat, ale i občas mlčet.
Milan Růžička  

Kapitola z dějin jemnické psychiatrie
Navazuji na text v Jemnických listech, číslo z dubna 2014
„Kdokoliv píše o komkoliv, píše především o sobě“. Tak pravil jemnický obvodní lékař MUDr. Josef Šustáček na Krajské psychiatrické konferenci v Jemnici konané k dvaceti
letům psychiatrie na okrese Třebíč dne 28. 6.1985, když přednesl své nezapomenutelné
vzpomínky „50 let obvodním lékařem v Jemnici“. Nemohu nevzpomenout práci své zesnulé manželky MUDr. Zdeňky Hosákové na jemnické psychiatrii.
MUDr. Zdeňka Hosáková roz. Kolářová (1938 – 1994), pocházela z rodiny vítkovického
železničáře ČSD Jana Koláře. Ten zahynul v nacistickém koncentráku ve slezském Briegu
jako jeho spoluvězeň z jemnické rodiny Penkovy. Povahou i vzhledem byla osiřelá Zdeňka
kopií své matky Jaromíry a obě žertem říkaly: „Jaká matka, taká Katka“. Obecnou a střední školu vystudovala Zdeňka ve Vítkovicích, lékařskou fakultu na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Tam promovala v r. 1961. Když jsme v letech 1961 - 1963 pracovali v Psychiatrické léčebně v Opavě, v porodnici vedle opavské léčebny se nám r. 1962 narodil budoucí
Jemničák syn Ladislav (nyní prof. MUDr. Ladislav Hosák, PhD., přednosta Psychiatrické
kliniky Univerzity Karlovy v Hradci Králové). Ve stejné opavské porodnici se narodila r.
1989 naše vnoučata Kristýna a Ladislav Hosákovi – pozdější absolventi jemnické obecné
školy v době, kdy syn MUDr. Ladislav Hosák byl sekundárním lékařem psychiatrie v Jemnici a kdy snacha Jiřina Hosáková, rozená Jurgová, byla sociální pracovnicí na psychiatrii
v Jemnici. Syn i snacha učí na univerzitách v Hradci Králové a Opavě. Vnoučata studují
na univerzitách v Hradci Králové a Olomouci.
Jak se lékaři seznamují? V červnu 1959 jsem byl sekundářem na infekčním oddělení
Psychiatrické léčebny v Opavě. Sanitka přivezla třicetiletou dementní ženu s těžkými průjmy. Nemocnou jsem vyšetřil. Trpěla nemocí tří déček (dermatitis – rukavičkové záněty
kůže, diarrhoe – průjmy, demence – postupující úbytek intelektu). Učebnicový případ pelagry z nedostatku vitaminu niacinu. Moji diagnózu začínajícího lékaře přišla ověřit zkušená
internistka Milena (příjmení nepamatuji) a přivedla s sebou z vnitřního oddělení praktikující ostravskou medičku Zdeňku Kolářovou, aby viděla, jak to na psychiatrii vypadá. S Milenou jsme se domluvili o přeložení nemocné na internu a se Zdeňkou, že jí odpoledne ukáži
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opavské koupaliště a večer svoji sbírku motýlů. V únoru 1961 jsme měli v Brně svatbu. Já
pracoval na brněnské psychiatrické klinice, manželka v Psychiatrické léčebně v Brně.
V roce 1965 jsme oba nastoupili pracovní poměr v Okresním ústavu národního zdraví
v Třebíči na Psychiatrickém oddělení Nemocnice s poliklinikou v Třebíči. Prvých deset let
manželka pracovala v třebíčské psychiatrické ambulanci, od r. 1975 v jemnické psychiatrické ambulanci do své smrti roku 1994. Byla taková, jakou jste ji znali: vzdělaná, taktní,
vstřícná, laskavá, chápající a pomáhající.
MUDr. Ladislav Hosák, CSc.

Kde se v Jemnici říkalo „ V Křížích “
Přijíždíme-li do Dačic od Jemnice, uvidíme nedaleko od silnice po pravé straně tři
velké dřevěné kříže. Jsou nově vztyčeny na kopci nad bývalým Františkánským klášterem, který v současnosti užívají řádové sestry bosé karmelitky. Taková místa s kříži,
zvaná Kalvárie, se zřizovala i jinde u nás i ve světě. Symbolizují mučednickou smrt
Ježíše Krista. Na prostředním kříži a s dvěma lotry po stranách byli ukřižování společně
v Jeruzalémě na hoře Golgota. V postní době ke Kalvárii chodívala procesí a odbývala se
u ní pobožnost Křížové cesty.
Za Jemnicí na křižovatce silnic směrem na Slavonice stojí naproti areálu bývalého JZD
kaplička zvaná Pálovská. Hlavní silnice před ní se stáčí doprava a rovně se jede do Pálovic.
Po zhruba 250 metrech je zatáčka a přímo z ní rovně vedla kdysi do polí cesta. Od ní se
táhly na obě strany většinou úzké pruhy polí a v celé trati se říkávalo „V Křížích“. Lidé
se domnívali, že asi někde na horizontu polí kdysi dávno stávaly obdobné kříže jako před
Dačicemi. Poněvadž se tam ale nenachází žádný dominantní vrchol, věřil bych spíše jinému
původu tohoto názvu. Existuje také druhá možnost a ústním podáním se dochoval tento
příběh:
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V horní části bylo jedno úzké políčko, které patřilo mladé rodině z Podolí. Když léto
vrcholilo a obilí už bylo zralé, vypravili se jednoho dne manželé s malým synkem sklízet
úrodu. Kousek od jejich políčka rostla na mezi veliká stará hrušeň. Když přišli na místo,
tak si do stínu pod ní položili raneček s jídlem. Pustili se pilně do práce, otec sekal kosou,
žena odebírala pomocí srpu a vázala obilí do snopů. Synáček také pomáhal roznášením
a prostíráním povřísel. (Povřísla byla zkroucená dlouhá stébla také ze slámy, kterými se
snopy svazovaly. V pozdější době se také vyráběla strojově na stroji zvaném „povříslovač“.)
Slunce pálilo a práce jim šla dobře od ruky. V poledne, když šli do stínu stromu poobědvat, bylo obilí už pokosené. Po krátkém obědě a odpočinku dokončili společnými silami
vázání do snopů. Pak z nich začali stavět mandely, takzvané „bubáky“. Zabráni do práce si
ale nevšimli, že se od severu obloha zatahuje temnými mraky. Zpozorněli, až když uslyšeli hřmění. Poněvadž už ale promeškali čas, kdy byla ještě naděje stihnout zpáteční cestu
domů, rozhodli se bouřku přečkat na místě. Skutečnost, že se schovali před bouřkou pod
strom, byl nešťastný nápad. Schouleni k sobě také společně na místě zemřeli, když do hrušně uhodil blesk.
Když se do večera po bouřce nevraceli domů, šli je sousedé hledat a nešťastníky tam
také nalezli mrtvé.
Pro vzpomínku na tuto tragédii jim prý na tomto místě postavili tři kříže. Ještě dnes,
když už tam strom ani kříže nejsou, název u pamětníků přetrvává.
František Železný

Paměti Jana Kopečka
Problémy nás kluků, které byly, ať je válka nebo není
Dospělí to měli za války jednodušší. Vedle běžných existenčních starostí, které existovaly bez ohledu na to, je-li nebo není-li válka, už měli jen obavy z bombardování, z možného příchodu fronty až k nám, z toho, že vlak, v němž pojedou, bude napaden spojeneckými
„hloubkaři“ (nádraží v Moravských Budějovicích už takový útok zažilo) a v neposlední
řadě z dalších a nových represí okupační moci - a ta to uměla v míře nebývalé. A přemýšleli, jak ta hlavní rizika minimalizovat. My děti jsme do těch jejich problémů a do té války
dospělých byly rovněž zataženy a jejich obavy jsme také sdílely, ne že ne, ale navíc, válka
neválka, my jsme byly nuceny řešit i problémy z našeho světa a priority spravedlivě rozdělovat. Některé problémy si řešení prostě vynucovaly.
Tak já jsem například musel na důrazný matčin příkaz řešit problém, jak zbavit peří naší
nezvykle krotké husy nánosů krému na boty. Ta husa totiž, jakmile jsem vyšel na dvorek
sekat dříví nebo čistit boty (tuto činnost jsem z duše nenáviděl), okamžitě přiběhla, poroztáhla křídla a loudila o pohlazení. Pak z bezprostřední blízkosti se zájmem přihlížela, jak se
co dělá. Tentokrát tedy, jak se správně čistí boty. Husa byla bílá a byla válka. Opatřil jsem
jí tedy pomocí hnědé a černé pasty na boty kamuflážním nátěrem. Husí peří (ovšem čisté)
bylo tehdy velice ceněnou komoditou.
Musel jsem řešit problém malého selete, které si ve Vranovské Vsi koupila babička. Já
to sele měl ochočené, pouštěl jsem je z chlívku a chodil jsem s ním na procházku. Běhalo se
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mnou jako pejsek a já jsem na to byl hrdý. Až jednou zaslechlo od sousedů chrochtání své
mámy a zcela se vymklo kontrole. Stal se z něj notorický útěkář a žádné, ani to nejsofistikovanější zabezpečovací zařízení je nezadrželo. A vinen jsem prý byl já.
Řešil jsem problém, jak smýt pohanu, které se mi dostalo porážkou v souboji s Honzou
Tauferem při řešení sporu o vlastnická práva ke kapesnímu noži s červenou střenkou. Pohanu jsem nesmyl, Honza Taufer mne pokaždé přepral.
Spravedlivému trestu pokaždé unikl i Jarek Spáčil provinivší se proti mně tím, že na mne
pokřikoval: „Kop, kop, kop, přes příkop.“ Pohana spočívala v tom, že já byl nad takový
naivní způsob provokace povznesen, ale on mi bránil v chůzi. Proto jsem mu udělil pár
facek. On mi dal direkt do brady a utekl. Nesporně tak vyhrál, ale horší bylo, že incident
vyhlížel tak, že já jsem se nechal vyprovokovat naivním „kop, kop, kop“, a tak to také chápala klukovská veřejnost. Trestu Jarek unikl navzdory tomu, že jsem určitou dobu chodil
ozbrojen, abych si pro případ setkání s ním zajistil taktickou výhodu momentu překvapení.
Zbraní byla silnější větev ukrytá v levém rukávu mého zimníčku. Jarek něco tušil a důsledně se mi vyhýbal až do doby, kdy mi už větev v rukávě byla na obtíž.
S Jendou Jakoubkem jsme si vystavěli každý na své zahrádce alpinku (říkali jsme tomu
skalka), byl to Jendův nápad. Po okolí jsme objevovali nové a nové skalničky (nebo rostlinky, které jsme za „skalničky“ považovali). Ty byly zadarmo a byly pořád. Jednou jsme se,
Jenda i já, dopracovali ke kapitálu pěti protektorátních korun (= půl říšské marky) a v zahradnictví u sokolovny jsme si každý koupili jeden zahradní netřesk. To byl nesmírný luxus.
Netřesky oba ještě v této sezoně vykvetly, pak uschly a my jsme měli po radosti. „Italské“
skalničky, to jest ty, co byly „sadarmo“, držely věčně.
Doma sloužila zahrádka a dvorek k příslušným hrám, ale ve stejné lokalitě byli dislokováni i králíci a slepice, o které jsme museli pečovat. Králíkům chodit na trávu každý den
po příchodu ze školy, to byla činnost z kategorie nenáviděných. Domácí zvířata tenkrát
choval každý, alespoň u nás, a tak každá mez, každý příkop a každý úhor byly neustále
vyžínány. Na tu vysokou trávu rostoucí dnes bez užitku všude, kam ještě nepřijeli zaměstnanci města se sekačkami, aby ji zlikvidovali, na tu jsem si dodnes nezvykl. Já chodil celé
kilometry po polní cestě do polí směrem ke Lhoticím, abych pracně naplnil tašku nakrátko
natrhaným něčím. A králíkům se to nevysvětlilo, že to není jen tak, ti nebyli ochotni konzumovat cokoliv. Pěticentimetrový jetýlek na polní cestě, ten by se trhal do druhého dne,
než by tašku naplnil.
A tudíž někdy musel pomoci polní pych. Trocha vzrostlé vojtěšky nebo jetele. Hlavně
něco delšího. Ale skutečně, nebylo toho mnoho, toho pychu, jen v nouzi nejvyšší. Byli jsme
nějak jinak vychováni, takže jsme měli zábrany. Například vkročit do obilního pole, třeba
abychom utrhli trs koukolu a polámat při tom několik klasů, to pro nás bylo tabu. Navzdory
tomu, že ty klasy byly cizí. Dnes vidím často naprostou nenucenost při pronikání do obilí
za libovolným účelem. Pár hrstí vojtěšky z pole a už jsme se se strachem rozhlíželi, není-li
na obzoru hlídač. Polnosti tenkrát skutečně hlídal hlídač. Chodil po polních cestách a přes
rameno míval pytel, nevím na co. My děti jsme věřily, že když nás nachytá s cizí vojtěškou
v tašce, strčí nás do toho pytle. (Co potom s námi udělá, jsme nevěděly. Tak daleko už jsme
to nedomýšlely.) Říkaly jsme proto hlídači ne hlídač, nýbrž „pytlák“. A moc jsme se ho
bály.
Ulice v naší čtvrti nebyly dlážděné. Na vjezdu do čtvrti byla štěrková silnice, dál už
jen uježděná zem, v naší ulici už jen tráva. Ale na míčové hry podobné fotbalu (s hadkvěten 2014 / Jemnické listy / 25

rákem) nebo podobné tenisu (s vlastnoručně z prkénka vyřezanými pálkami) to stačilo.
Míče nám často padaly do cizích zahrádek a majitelé zahrádek námi byli zařazováni
do tří kategorií. V kategorii jedna byli ti dobří, kteří míček sami vyhodili zpět, nebo se
zase tak moc nevztekali, když jsme si pro něj vlezli přes plot my. Do druhé kategorie
byli řazeni ti, kteří měli proti našemu lezení přes jejich plot jakési výhrady. A do třetí kategorie patřila jedna paní na rohu, žijící sama, která se pokaždé k ní zalétnuvšího míčku
zmocnila (snad někde číhala, až k ní nějaký spadne) a okamžitě ho rozsekla na dvě stejné
poloviny připravenou sekerou na připraveném špalku. Kategorii jedna jsme akceptovali, kategorii dvě jsme tolerovali. Kategorii tři, do níž patřila zmíněná paní, jsme se při
každé vhodné příležitosti krutě mstili. (Nejhorší trest: Namazali jsme jí kliku u vrátek
dehtem.)
Ve Vranovské Vsi měla babička dvě kozy. Byla totiž prohlášená za samozásobitelku
a na některé komodity nedostávala potravinové lístky. Mléko jí musela dodávat ta milá zvířata. Já jim dal cirkusová jména a snažil jsem se naučit je určitým kouskům. Někdy úspěšně.
Starší koza, majitelka mohutných rohů, s mojí nadvládou občas nesouhlasila a zaútočila
na mne. Vždycky jsem dokázal její útok zachytit, ale jakou taková koza má v té své hlavě
a v tom krku sílu a jak tvrdé údery dokáže zasadit, tomu bych nikdy nevěřil. Věřím jen
proto, že jsem si to vyzkoušel. Jedinou obranou bylo v posledním okamžiku před zásahem
jí za ty rohy popadnout a držet. Když jsme se s kozou poněkud uklidnili, šel jsem se podívat do stodoly, kde děda v očekávání brzkého příchodu fronty a možného dělostřeleckého
ostřelování naší vesnice (bylo to už někdy v roce 1944 nebo zjara 45) kopal a zřizoval
úkryty pro lidi i zásoby, aby zvýšil pravděpodobnost přežití. Já jsem se zájmem hodnotil
kvalitu izolace z dehtového papíru, kterou do výkopu děda instaloval na ochranu proti půdní vlhkosti. Pak jsem se vrátil ke kozám a s mrkví v ruce (jako potenciální odměnou) jsem
ty němé tváře učil dalším kouskům.
Takže my, jako děti, jsme měly vlastní priority. Ty aktuální obavy z válečného dění, ty
také byly, ne že ne, ale často je zastínily priority jiné. A pokud to vše nakonec dobře dopadlo (všechno sice nedopadlo úplně dobře, ale vždycky jsme všichni přežili), tak to bylo
„dobrý“.

Kulturní přehled

Jan Kopeček

1. 5. 2014
14.00 hodin
		
		

Jemnická palačinkiáda
- tradiční soutěž v pojídání palačinek na čas bez použití rukou
- dopravní hřiště
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz

1. 5. 2014
14.00 hodin
		

Sportovní odpoledne
- sportovně - zábavné odpoledne, soutěže o ceny
- dopravní hřiště
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3.5.2014
21.00-05.00

- pořadatel MO KSČM Jemnice
Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Love party, hraje DJ Kitt

10.5.2014
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Májová noc, hraje DJ Rudys

14.5.2014
18.00 hodin
		

Koncert Roku české hudby
- po koncertě možno projít školu a nahlédnout do učeben
- sálek ZUŠ v Jemnici

17.5.2014
9.00-16.00
		
		
		

O májovou korunku DDM Jemnice
- V. ročník nepostupové soutěže mažoretek
- soutěž komentuje moderátor HIT RÁDIA VYSOČINA Milan Řezníček
- doprovodný program, občerstvení zajištěno
- areál sokolovny, pořadatel DDM Jemnice

17.5.2014

140 let SDH v Jemnici a 40 let HZS v Jemnici

17.5.2014
20.00 hodin
		

PRAGO UNION & Band + MMM Crew, DJs
- Letní kino Jemnice, vstup dobrovolný
- pořadatel AlterNaiva o.s., www.alternaiva.jemnice.cz

17.5.2014
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
1. narozeniny Cool dance clubu, hraje DJ Halogen

20.5.2014
18.00 hodin

Absolventský koncert žáků ZUŠ
- sálek ZUŠ v Jemnici

24.5.2014
8.00 hodin
		
		
		

Dětské rybářské závody
- zámecký rybník v parku, startovné 30,- Kč
- závodů se mohou zúčastnit děti do 15 let
- pro soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny a občerstvení zdarma
- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice, www.mrs.jemnice.cz

24.5.2014
19.00 hodin
		
		
		
		

Hudební slavnosti 2014
– Martha a Tena Elefteriadu s kapelou, vystoupí žáci ZUŠ v Jemnici
- vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek od 2.5.2014 v TIC,
 721 508 737
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

24.5.2014
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Party kapitána Morgana, hraje DJ Adas

25.5.2014
600 – 700		
700 hodin
		
		
		

Rybářské závody O putovní pohár Barchanu
- losování stanovišť
- začátek, zámecký rybník v parku, startovné 300,- Kč
- povinná výbava: pean, vezírek, podběrák
- ceny: 1. místo 2.500,- Kč a pohár, 2. místo 1.500,- Kč a pohár, 3. místo
1.000,- Kč a pohár, 4. -10. místo věcné ceny dle výběru
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- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice, www.mrs.jemnice.cz

31. 5. 2014
8.00 – 10.00
		
		
		
		
		

MTB O putovní pohár Barchanu
- prezence
- závod horských kol je součástí seriálu závodů
ECOREM VYSOČINA MTB CUP 2014
- start závodu na paintballovém hřišti
- propozice a další informace na www.mtb.jemnice.cz
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz

31.5.2014
15.00 hodin
		
		
		
		

Den dětí v Jemnici – Cestování časem,
procházka zámeckou zahradou
- start u jemnického buku lásky v zámeckém parku, startovné 30,- Kč
- přijďte objevovat zajímavá místa Jemnice, potkáte historické
i pohádkové postavy
- hry a soutěže, v cíli na vás čeká odměna
- pořadatel Mladí za rozvoj Jemnice, o. s.

31.5.2014
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
2. noc splněných přání, hraje DJ Bubu (Karel Janoušek)

6.6.2014
14.00 – 16.00

Výběr žáků do přípravné hudební výchovy a 1. ročníku ZUŠ
v Jemnici na školní rok 2014 / 2015
- budova ZUŠ v Jemnici na Husově ulici

7. 6. 2014
		
		
		

Večerníčkův pohádkový les
- vstup do lesa od KD v Panenské
- více na www.pohadkovyles.jemnice.cz
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz

8. 6. 2014
12.30 – 13.00
		
		
		

Dětské rybářské závody - spodní nádrž v Panenské
- prezence
- startovné zdarma, pro všechny účastníky připraveny odměny
- více na www.pohadkovyles.jemnice.cz
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz

13.-15.6.2014

Historická slavnost Barchan

26.6.2014
18.00 hodin
		

Vernisáž výstavy ke 100. výročí I. světové války v regionu Jemnicko
- vestibul KD
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

27.6. – 11.7.
		
		
		

Výstava ke 100. výročí I. světové války v regionu Jemnicko
- otevřeno: Po – Pá 9.00 – 16.00; So-Ne 9.00 - 14.00 hodin
- vestibul KD
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

12.7.2014
1400 hodin
		

Jemnická harmonika a heligonka
- sál KD v Jemnici, vstupné 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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Oznámení
Oznamujeme všem zájemcům (mládeži i dospělým), kteří se chtějí
zúčastnit nácviku a vystoupení v historických průvodech při slavnosti Barchan, že první informativní schůzka se bude konat v sobotu
3. května 2014 v 1600 hodin na sokolovně.
Dana Babišová

Akce Čistá Vysočina
Stejně jako v minulých letech jsme se i letos zapojili do akce Čistá Vysočina, která je
zaměřena na zapojení široké veřejnosti do úklidu veřejných prostranství a zejména sběru
odpadků podél komunikací v kraji Vysočina.

Sbírat odpadky jsme se vydali v neděli 13.4.2014 v odpoledních hodinách. Akce se
zúčastnilo celkem 11 dobrovolníků a podařilo se nám uklidit příkopy podél následujících
komunikací:
Komunikace 15215: Jemnice - Pálovice - Panenská - hr. kraje (směr Báňovice)
Komunikace 152: Jemnice - hr. kraje (směr Staré Hobzí)
Komunikace 15214: Pálovice - hr. kraje (směr Ostojkovice)
Této akce jsme se zúčastnili ve stejném rozsahu již po čtvrté, což má pozitivní dopad
na množství nasbíraných odpadků. Ve srovnání s prvním rokem, kdy jsme museli vysbírat
řadu malých černých skládek, byl letošní úklid o mnoho rychlejší a množství odpadků se
rok od roku zmenšuje. Velkým nešvarem však jsou stále krabičky od cigaret, plechovky
od energy drinků, plastové kelímky z automatů a plastové láhve. V příkopech se však nachází i řada nepochopitelných věcí, jako např. starý rybářský prut či pytel plný skla.
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Zajímavé bylo také pozorovat bezohlednost některých projíždějících řidičů, kteří se ani
nesnažili zpomalit při průjezdu kolem sběračů. A to i přesto, že se akce zúčastnily i děti
a téměř všichni účastníci měli reflexní vesty.
Na závěr musíme poděkovat všem účastníkům silničního provozu, kteří neodhazují odpadky podél komunikací a přispívají tak ke krásnějšímu prostředí, ve kterém žijeme. Velké
poděkování patří i všem dobrovolníkům za jejich pomoc při úklidu.
Zdeněk Hopian,
AFT Jemnice, o.s.

Poděkování
Na začátku měsíce dubna jste mohli ve vestibulu kulturního domu zhlédnout tradiční
„Velikonoční výstavu“. Tato výstava se společně s vánoční těší velkému zájmu a ohlasu
jemnických občanů i návštěvníků našeho města.
Děkuji srdečně tímto členkám Svazu tělesně postižených v Jemnici, které si obě výstavy
vzaly „pod svá křídla“. Po dobu výstavy zajišťovaly nejen dozor, ale zároveň vystavovaly
i své výrobky, které tvoří při společných setkáních. Bez jejich pomoci by bylo velmi těžké
výstavy po organizační stránce zajistit.
Poděkování patří všem, kteří svými výrobky přispěli k tomu, aby prostor vestibulu kulturního domu na pár dní zase ožil a potěšil oko i ducha.
Výrobky nám zapůjčil Stacionář Úsměv v Třebíči, Speciální škola v Moravských Budějovicích, pobočka Jemnice, Mateřská škola v Jemnici, Dětský domov Jemnice a jemničtí
spoluobčané.
Dana Babišová,
kulturní pracovnice města Jemnice

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Je květen, nejkrásnější měsíc v roce.
Zelené louky, zelené stráně,
barvy všech květů
pohleďte na ně.
Hledali jsme v trávě
čtyřlístek zelený,
aby trochu štěstí přines,
jak praví přísloví.
Co je štěstí?
To ví každý sám.
Hlavně zdraví,
ať se daří nám.
Za klub důchodců
Marie Čurdová
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Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Jaroslava Laučíka z Jemnice,
který se v měsíci březnu dožil 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci osadního výboru v Panenské navštívili
paní Marii Boudovou z Panenské,
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
Dne 23. května 2014
oslaví 75 let života
paní Marie Laučíková z Jemnice
K tomuto významnému životnímu jubileu jí přejí pevné
zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti manžel Jaroslav,
syn Jaroslav a dcera Dana s rodinami

Vzpomínka
Žije dál v srdcích těch,
kteří ji měli rádi
Dne 4. května 2014 uplyne 31 let,
kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička a prababička
paní Božena Skřivánková z Jemnice
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují dcera Hana a syn Václav,
vnoučata a pravnoučata
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Vzpomínka
Kytičku kvítků chceme Ti dát
a potom tiše vzpomínat
Dne 15. května 2014 uplyne 6 smutných let,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Josef  Ellinger z Jemnice
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Jindřiška a tři děti s rodinami

Vzpomínka
Dne 17. května 2014
uplyne 100 let od narození
pana Bedřicha Třísky
Celý život byl zaměstnán u Státních lesů v Jemnici.
Zemřel dne 2. prosince 1982.
Vzpomíná rodina

Vzpomínka
V životě jsou chvíle,
se kterými se nikdy nesmíříš
Dne 23. května 2014 uplyne 20 let,
kdy nás navždy opustil
pan Josef Karpíšek z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera a syn

Vzpomínka
Dne 27. května 2014 uplyne šest smutných let,
co nás navždy opustila naše drahá
maminka, babička, prababička a teta
paní Karolína Komoňová
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Stále vzpomínají dcera, vnučky,
pravnoučata a neteř

Vzpomínka
Jak tiše žil,
tak tiše odešel...
Dne 31. května 2014 vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček
pan Bohumír Jelínek
Za tichou vzpomínku děkují dcery Blažena,
Marie a Věra se svými rodinami

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s naším
milovaným tatínkem a dědečkem Josefem Kasárníkem na jeho poslední cestě a svou
účastí se snažili zmírnit naši bolest. Rovněž děkujeme za květinové dary a za projevy
soustrasti.
Dcera Alena s rodinou

Atletika Jemnice – rozlosování krajského přeboru 2014
1. kolo KP: 3. 5. – TŘEBÍČ - muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky
100, 200, 800, 400 př. (300 př.), dálka, výška, tyč, koule, disk, oštěp, 4 x 400
starší žactvo: 60, 150, 800, 200 m př., dálka, výška, tyč, koule, disk, oštěp, 4 x 300
2. kolo KP: 11.5. - PACOV - muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky
100, 400, 1500, 110 m, (100 př.), dálka, výška, trojskok, koule, disk, kladivo, 4 x 100
starší žactvo: 60, 300, 1500, 100 m př., dálka, výška, koule, disk, kladivo, 4 x 60
3. kolo KP: 25.5. - TŘEBÍČ - junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky
100, 200, 800, 400 m př. (300 př.), dálka. výška, tyč, kladivo, disk, oštěp, 4 x 100
starší žactvo: 60, 150, 800, 200 m př., dálka, výška, tyč, kladivo, disk, oštěp, 4 x 60
KP Vysočiny ve vícebojích – Pacov - 7. a 8. 6. 2014
KP jednotlivců /muži, ženy, juniorstvo, dorosty/ 15. 6. 2014 – Pacov
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110/100 m př., 400 m př., výška, dálka, tyč, trojskok,
koule, disk, oštěp, kladivo, 4x100 m
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Finále KP :31.8. - TŘEBÍČ - junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky
100, 400, 1500, (100 př.), dálka. výška, trojskok, oštěp, disk, kladivo, 4 x 100
starší žactvo: 60, 300, 1500, 100 m př., dálka, výška, tyč, oštěp, disk, kladivo, 4 x 60
KP Vysočiny žactva na dráze - 7. 9. 2014 - Jihlava
Starší žactvo: 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 200m př., výška, dálka, tyč, koule,
disk, oštěp, kladivo, 4x60 m
Mladší žactvo: 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule, míček, 4x 60m
Hostování za TJ Znojmo
18.5. v Olomouci			
31.5. v Uherském Hradišti
22.6. v Břeclavi			
6.9. v Břeclavi
Mladší žáci a mladší žákyně /2001 -2004/
1. kolo – 10.5. PACOV 		
pětiboj (60 př., dálka, 60, míček, 800)
2. kolo – 24.5. HUMPOLEC 		
čtyřboj (60, koule, 150, výška) + 4 x 60 m
3. kolo – 28.6. VELKÉ MEZIŘÍČÍ
pětiboj (60 př., dálka, 60, míček, 800)
4. kolo – 13.9. NOVÉ MĚSTO NA MOR, čtyřboj (60, koule, 150, výška) + 4 x 60 m
finále – 28.9. TŘEBÍČ 			
pětiboj (60 př., dálka, 60, míček, 800)
Přípravka / 2003 – 2006/
1. závody 18.05. Humpolec 		
člunkový běh - dálka z místa - medicinbal
					
- žebřík - 4 x 60 m
2. závody 31.05. Velké Meziříčí
50 m - dálka - míček - slalom - 4 x 60 m
3. závody 22.06. Pacov
překážkový běh - dálka z místa - raketka
					
- žebřík - 4 x 60 m
4. závod 14.09. Třebíč
50 m - přeskoky snožmo - míček - člunkový
					
běh - 4 x 60 m
5. závod 21.09. Jihlava
překážkový běh - dálka - medicinbal
					
- překážková dráha - 4 x 60
Josef Novák, sekretář Atletika Jemnice

Pozvánka na Barchanické turnaje
ZŠ v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice a školním sportovním klubem organizují
turnaj ve volejbale smíšených dvojic a basketbal žen a dívek. Turnaj v basketbale se bude
konat 31.5. 2014, turnaj ve volejbale smíšených dvojic 7.6.2014 v tělocvičně ZŠ. Prezentace od 8,30. Začátek turnaje v 9,00 hod. Hraje se dle pravidel volejbalu a basketbalu. Podání
u volejbalu se musí provádět 1 rukou.
Podmínky účasti - přihlášení do 20. 5. na adresu iivanch@seznam.cz
		
- nečernící obuv do tělocvičny
		
- startovné
50 Kč pro družstvo basketbalu,
				
30 Kč pro dvojici ve volejbale
Organizátor turnaje Chvojka Ivan
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Úspěch jemnické školy ve volejbale

Dne 10. 4. 2014 se konal okresní přebor ve volejbale starších dívek. I přes silnou konkurenci třebíčských škol děvčata zvítězila a obhájila loňské vítězství. Reprezentovaly nás
tyto hráčky: Šestáková, Horká, Kšírová, Mocharová, Kovářová, Stoklasová, Krajíčková
a Kalášková. Blahopřejeme.
Ivan Chvojka

Memorial Jana Vevery
V sobotu 5. dubna 2014 se v jemnické sokolovně konal již 3. ročník turnaje MEMORIAL JANA VEVERY ve stolním tenise za účasti 36 hráčů z třinácti oddílů. Turnaj byl
rozdělen na 3 kategorie. Dvouhra do OP, dvouhra do divize a čtyřhry.
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Výsledky turnaje: Dvouhra do OP: 1. Kovář Dušan (Kyjov), 2. Kabelka Jan (Jemnice), 3. Máca Jan (Jemnice), Dvouhra do divize: 1. Doležal Ondřej (Dačice), 2. Máca Jan
(Jemnice), 3. Kovářová Monika (Brno), Čtyřhry: 1. Kříž J. - Zelený F. (Jemnice), 2. Kovářová M. - Buček Z. (Brno - St. Hobzí), 3. Palát J. - Chvátal P. (Vladislav - Jemnice).
Organizátor akce J. Kříž děkuje sponzorům, kteří každoročně přispívají k uskutečnění turnaje: Lékárna Alexandra, HSdesign, Lékárna Sluníčko, Drogerie Svobodová,
Motorpal Jemnice, Detail Žirovnice, Potraviny Nevrkla, Restaurace U Víta, PC shop
Jemnice, Zednické práce Chvátal Pavel, Vinné sklepy Lechovice, Domácí potřeby Pánek, Masáže Tvrdá Helena, International EPS s.r.o.
Jaromír Kříž, organizátor akce

Nohejbal
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SKUPINA A
družstvo		
míče
sety
body
SEBRANKA
70-67 (5:2)
4
PANIKÁŘI
75-67 (5:3)
4
Krocanda „A"
69-71 (4:4)
4
OPIČÁCI		
52-71 (1:6)
0
SKUPINA B
družstvo		
míče
sety
body
JeMaVaTe
61-38 (6:0)
6
Krocanda „B"
56-55 (4:3)
4
TENISTI 54-73 (2:5)
2
3.
SLAVOJ 68-73 (2:6)
0
4.
VYŘAZOVACÍ ČÁST		
čtvrtfinále		
semifinále
Sebranka
2		
Slavoj		
0
Sebranka
Krocanda „B"
0
Krocanda „A"
Krocanda „A"
2		
Tenisti		
0		
Panikáři		
2
Panikáři		
Opičáci		
0
JeMaVaTe
JeMaVaTe
2		
o 3.místo			
Sebranka
2		
Panikáři		
1		
finále			
Krocanada „A"
0		
JeMaVaTe
2

pořadí ve skupině
1.
2.
3.
4.
pořadí ve skupině
1.
2.

0
2
1
2
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KONEČNÉ POŘADÍ V TURNAJI:
1. JeMaVaTe		
2 .Krocanda,,A"
3. Sebranka		
4. Panikáři		
5. Krocanda,,B"
6. Tenisti		
7. Slavoj		
8. Opičáci
V sobotu 29. 3. 2014 se v jemnické sokolovně konal 2. ročník KVĚTÁK CUPU.
Letošního ročníku se zúčastnilo osm družstev, která byla rozlosována do dvou skupin
po čtyřech. V těchto skupinách se družstva utkala systémem každý s každým na dva vítězné
sety. Po základních skupinách následovala vyřazovací část. (viz tabulky). Pořadatelé již
připravují dva letní turnaje, které se budou pravděpodobně konat na jemnickém koupališti.
Pořádající Spolek talentovaných jemnických nohejbalistů děkuje všem sponzorům za přízeň: Restaurace U Srnců, Restaurace Taurus, Restaurace Na Podolí, Restaurace
U Víta, Pizza bar „U Templu“, EMPO Holz, s.r.o., Fotoateliér - H. Šestáková, Kaufland - pí
Frühaufová, Autodíly - P. Finda, Autoopravna-R.Srnec, Topení-Plyn F. Kuchař, Pekárna R. Hotař, Koupelnové studio - J. Fedra, Dřevorubec - Jan „Delfín“ Sáček, Jemča Jemnice,
HEIRU s.r.o., Betony od Ježka, INTERNATIONAL EPS s.r.o., Z. Čech , A. Jedlička, M.
Peří, M. Jahoda.
Aleš Jedlička

Mladoňovice

Kulturní Kalendář

30.04-04.05.
Rybářské závody Česko-Slovensko 100 hod. (Asuán – RS)
		
– začátek 07.00 hod.
10.05.
Den matek – akademie ZŠ (kulturní dům) – začátek 14.00 hod.
17.05.
Taneční zábava – Spektrum (sportovní areál – RS)
25.05.
Střelecká soutěž „O pohár seniorů“(střelnice - MS)
		
– začátek 10.00 hod.
30.05.
Den dětí (sportovní areál – ČČK) – začátek 16.00 hod.
8.6.		
Soutěž v PÚ mladých hasičů (sportovní areál – SDH)
		
– začátek 13.00 hod
8.6. 		
Setkání historických stříkaček (sportovní areál – SDK)
		
– začátek 13.00 hod.
21.-22.6.		
IV. rodácký sjezd
22.6.		
Střelecká soutěž „O putovní pohár Barchanu“ (střelnice - MS)
		
– začátek 09.00 hod.
27.6.		
Slavnostní ukončení školního roku ZŠ – začátek 08.00 hod.
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Police

3. 5.		
4. 5.		
17.5.		
18.5.		
31.5. 		
		
25. 6.		
		
27.-29.6.		

Budíškovice
10.5.		
		

Panenská
1.5.		
7.6.		
8.6.		
22.6.		

Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava, začátek v 8.30 hod.
Rybářské závody pro děti, rybník Doubrava, začátek v 8.30 hod.
5. pohár starosty obce, soutěž hasičských družstev v areálu zámku
Dětská pohárová soutěž hasičů, zámecký areál, začátek ve 13.00 hodin
Honba za pokladem, soutěžní odpoledne pro děti, start 14.00
– 16.00 hodin
Přijetí budoucích prvňáčků a nejlepších žáků školy starostou obce
v obřadní síni
XI. Rodácký sjezd, kulturní program v zámeckém parku
Dětské rybářské závody - 8.00 hodin - zámecký rybník Obora,
startovné 50,- Kč
Stavění máje u KD
Večerníčkův pohádkový les
Dětské rybářské závody
14. ročník hasičské pohárové soutěže

Radotice
Rozhodování, nebo nerozhodnost?
Všecko stvoření měsíce máje plesá a skáče a směje se, hraje. Můžeš na procházku
do pole jíti, ze zpěvu ptačího se obveseliti. Co jest živo, nyní lítá neb hejbá se, vše po občerstvení dychtí v tomto čase. Pranostiky měsíce máje o tom vypovídají: „Máj kvítí dává
a stromy květem zdobívá. Máj zdravým skýtá života mnohé slasti a nemocným na neduhy
léky a masti. Co v dubnu rozkvetlo, to květen pálí. Studený máj - ve stodole ráj.“ K poslední
z pranostik se právě pro použité slůvko „ráj,“ představující, kromě biblického významu,
něco blaženého, velkého blíží hojnost, neb třeba nekonečný prostor. Hojnost předurčuje
pravidelné a dostatečné květnové zásobení vodou a chladnější počasí, ne mrazivé, při kterém se výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že založené odnože obilovin budou plodnější,
nežli by tomu bylo, pokud by převládalo, z hlediska lidských pocitů, příjemné a teplé májové počasí, čímž by se naplnil význam co do prostoru, mnoho volného místa ve stodole,
neúroda. Tolik o vznešenosti měsíce máje praví „Velký pranostikon“. Květen je právě tím
měsícem, v němž se nám zvýrazňuje krása porostů, zvláště pak stromů, která trvá jen krátce, ale jejich význam, který pro náš život mají, je trvalý a nezastupitelný. Poučení o tom
se nám dostalo již při základním vzdělání, a přesto musí stromy chránit zákon, neboť jsme
nepoučitelní.
Jde o důležitý článek života v přírodě. Vydáváním kyslíku do vzduchu a spotřebováváním kysličníku uhličitého vytvářejí rostliny ovzduší potřebné pro dýchání živočichů a lidí.
Bylo by nesmyslné hájit všechny a všechno proti všemu. Bez určité, nezbytné a uvážené
selekce se ani zde neobejdeme, ale velkou ubohosti se jeví jako důvod k odstranění, že se
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stromu opadává listí, nebo že vrhá stín. Uklidit listí po takovém stromu je jen nepatrný podíl
vděku za jeho produkt pro mé zdraví a moje autíčko a ještě za jeho úklid po nás. Z jeho stínu
můžeme vystoupit, vhodným a šetrným zásahem se dá jeho závadnost zmírnit, proč volit
hned jeho odstranění. Jde o bezohlednost či posedlost tím, že mám motorovou pilu a chuť
si do něčeho říznout?
Jsme živými svědky různých klimatických změn a nevíme, zda bude zachovaná známá
jednoduchost, že znovu zasazený bez obtíží a další podpůrné péče vyroste, jak tomu bylo
dosud. Z toho našeho písečku, na kterém si hrajeme, nám jaksi uniká, že i jinde, kde pro
nás příroda pracovala, se chovají podobně a provádí nemalé zásahy do porostu pralesů,
které jsou plícemi planety. Chtějí také lepší život, my jim ale málo pomáháme, aby k těmto
zásahům nebyli nuceni a v tichosti sledujeme, jak je podřezávána větev pod námi všemi.
Na veřejnost pronikaly zprávy o tom, jak musela velkoměsta, při masovém rozvoji automobilismu bez řízené úpravy jejich vyfukovaných zplodin, instalovat automaty, ze kterých se
chodci mohli nadýchat čerstvého nezávadného vzduchu, ten kolem nich byl bez nebezpečí
nedýchatelný. Toto bylo nezbytné změnit. Vytváří se dnes menší riziko ohrožení, ale nikdo není schopen zamezit tomu, že nákladná zařízení na tlumení zplodin nejsou udržovaná
funkční a nespočetné množství motorových sekaček a pil se nadále na znečisťování podílí.
Nemalý podíl je i z letecké dopravy, přestože je vysoko nad námi se nám sem dolu zplodiny
stejně vrací.
Byl udělán velký krok v technice, malý však pro lidstvo. Chraňme proto ze všech sil
každý životaschopný strom, odmění se nám. Dům lze postavit o kus dál, strom však tento
úkrok udělat nemůže. Odstraněné porosty kolem silnic navozují mnohde dojem měsíční
krajiny. Oni nejsou tou příčinou, že se o ně rozbíjejí naše auta, jsme to my, lidé, co přeceňujeme své síly a schopnosti. Alkohol za volantem, i jako negativum v mnoha jiných věcech,
zde nahrává zdůvodňování o nutnosti tyto „překážky“, i když nejsou ve vozovce, odstranit.
Jako návyková látka způsobuje další obtíže, s jejich vypořádáním jsou spojeny do budoucna velké potíže, nad kterými po vyslechnutí kroutíme hlavami.
Jako poplašná zpráva zapůsobí informace, že jedna čtvrtina šestnáctileté populace u nás
má poškozený mozek od požívání alkoholu. Mozek dospívá po dvacátém roce věku, do této
doby by neměla být požívaná žádná psychotropní látka, která se na zdraví jedince trvale
podepíše. Jeho střídmé požívání může být naopak i zdraví prospěšné, nebýt nebezpečnosti
v návykovosti, byl by snad i předepisován. Pozadím všeho toho je honba za zisky, byznys.
Politici by si měli uvědomit, že jejich vládnutí nemá za úkol jen ekonomickou správu státu,
ale zabezpečení zdravého vývoje naší populace, dozor proti jejímu devastování k tomu náleží. Osvěty je dostatek a následuje výzva pro nás všechny jako hráče na otevřeném hřišti,
jak jim v tom budeme nápomocni. Na každém pak už je zda v jeho nekrologu převáží –
„Zelené háje ….. či Hospůdko, hospůdko malá ….“
Blahopřejeme jubilantům:
N o v á k o v á Františka
Č e ch o v á Zdeňka
L u k š o v á Marta
S l a b á Božena
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81 roků
79 roků
79 roků
75 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Mladoňovice
Naše škola a tělovýchova v druhém pololetí
První čtvrtletí nového roku přineslo mnoho zajímavých příležitostí. A to nejen ve vědomostních a sportovních soutěžích.
V lednu proběhl zápis prvňáčků. V září přibude do našeho kolektivu Zdeněk Valenta,
Eliška Růžičková, Karolína Bendová, Klára Prášilová, Elena Teplá a Jan Václavek.
4. března jsme se zúčastnili okresního kola matematické olympiády v Třebíči. Naši školu reprezentovali Zdeněk Václavek, Aleš Zach a Vlasta Keller.

16. března jsme získali 2. místo v regionálním kole přehazované v Moravských Budějovicích a postoupili do krajského kola. To se konalo 29. března tamtéž a vyneslo nám dva
zlaté poháry v kategorii chlapců a smíšených družstev. Holky i kluci bojovali statečně, ale
asi bychom se vůbec neobešli bez našeho smečaře Tomáše Nováka.
20. března jsme společně se ZŠ Třebelovice vyrazili do Prahy. Díky agentuře VÝUKA
JINAK jsme to měli za babku. Učivo o našem hlavním městě tak dostalo úplně jiný rozměr.
Poznávali jsme Pražský hrad a prošli si nejstarší čtvrti. Nejvíce děti uchvátila výměna stráží
a samozřejmě Staroměstský orloj.
Duben přináší další mimořádné akce. Tradiční a oblíbený DEN ZEMĚ spojený s orientačním závodem byl letos přesunut na 16.4. kvůli velikonočním prázdninám.
Na květen a červen připravujeme dvě veřejná vystoupení – květnové k svátku maminek
a na rodácký sjezd v červnu. Letošní pódiovky mají ryze sportovní charakter nejen díky
převaze kluků. Veřejnost uvidí cvičení s padákem, které trénuje se školkou paní Baštářová.
Žactvo ukáže svou fyzičku ve skladbách OLYMPIÁDA a AEROBIK. Mladší žáci nastudují
jednu známou pohádku. Takže od všeho kousek.
Na jaře vždy zapracují na své kondici i naše ženy. Tento rok se zabývají čtyřstupňovým
tréninkovým plánem, jehož součástí je jak fitness tak wellness.
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Program obsahuje latino aerobik, kick box, retro aerobik, fit step, pilates, kruhový trénink, body styling. Své tělo i duši hýčkáme relaxačními technikami, přírodní kosmetikou
a medicínou. Nechybí hry a soutěže pro poučení i pobavení. Sezonu ukončíme pochodem
po Bihance a Želetavce.
Za ZŠ a TJ Mladoňovice žáci a učitelé

Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 15. května 2014. Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny v dalším čísle JL. Své příspěvky můžete
poslat e-mailem na adresu kultura@mesto-jemnice.cz, donést
do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ v Jemnici,
kancelář č. 9).
Dana Babišová

inzerce
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JEMNICE
Poskytovatel: město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice, IČ: 00289531
Pečovatelská služba je určena pro:
•
seniory
•
osoby s chronickým onemocněním
Věková struktura cílové skupiny:
•
dospělí (27-64 let)
•
mladší senioři (65-80 let)
•
starší senioři (nad 80 let)
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.
Základní činnosti:
•
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
Poslání Pečovatelské služby Jemnice
Posláním Pečovatelské služby Jemnice je nabídnout podporu a pomoc lidem, jejichž
soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v pracovní dny v době od 7.00 do 15.45
v domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice a občanům místních částí (obec
Louka a Panenská).
Uživatelům je poskytována taková podpora, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném
prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného života společnosti.
Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů. Je zajišťována tak, aby byla
v co největší možné míře zachována jejich samostatnost a soběstačnost a co největší míru
jejich sociálních kontaktů tak, aby byl zachován dosavadní životní styl a nedocházelo k jejich
společenskému vyloučení. Rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost
osob. Je zajištěno důsledné dodržování lidských práv a základních lidských svobod.
Zásady poskytování služby: individuální přístup, respektování hodnot uživatele, respektování volby uživatele, respektování práv uživatele a rovného zacházení, profesionálního
poskytnutí služby, partnerství, nezávislosti, flexibility, ochrany lidské důstojnosti, podporování sociálního začlenění uživatele.
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
Vyplněnou žádost předejte na výše uvedenou adresu Městského úřadu v Jemnici.
Naše pracovnice Vás poté navštíví a seznámí s nabídkou poskytovaných služeb.
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Obrazový seriál

Husova ulice r. 1961 - pan Ladislav Pospíšil ukazuje na nedodržování zákazu
parkování (tehdy kol).
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