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Jemnice: pozdě k ránu
I to se stává: lidi bloumají
městem, touží po hřejivém slově.
A já zrovna u kostelních schodů
málem zakopl o Jana.
Šikmá svatozář nad hlavou
se třásla, bál jsem se, že mu spadne.
Z jeho vrávoravých gest jsem soudil,
že strávil noc v baru, teď už se nesvedl
ani vyškrabat na sokl. Jen tam tak seděl a
já  se zkusil zeptat, kde má rochetku.
Mávl rukou, nebyl schopen slova.
Byl pod obraz. Bylo pozdě k ránu.
Milan Růžička

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli úprav terénu za kulturním domem. Podle záměru zde bude vybudováno,
mimo jiné, dětské hřiště. Schválně píši „mimo jiné“, protože jsme toto místo pojali jako
odpočinkovou zónu pro různé skupiny našich občanů. Od dětí přes seniory až po návštěvníky našeho města v rámci cykloturistiky. Stavba bude zahrnovat úpravy plochy s instalací
herních prvků pro děti a venkovních posilovacích strojů pro dospělé, zpevněné plochy, pergolu, opěrnou stěnu, schody, sadové úpravy a odkanalizování s pítkem pro osvěžení. Vzhledem k rozmanitosti jsme se snažili využít různých možností financování tak, aby náklady
byly pro město minimální. Dotace na dětské hřiště, jaká vidíme v okolních obcích, se pro
město naší velikosti nevypisuje. Čerpáme proto z různých programů, např. MAS Jemnicko
(prvky pro dospělé) a sdružení mikroregionů v rámci Regionu renesance (lavičky, koše,
drobné dětské herní prvky). Centrální atrakci pro dětskou část zakoupí město.
Bohužel se opět projevila věčná bolest dotací. Nelze sladit dodání jednotlivých skupin,
takže zprovoznění tohoto areálu jako celku nebude možné v jednom termínu.
Proběhly úpravy na ulicích Tyršova a Velká brána. Mám z tohoto dopravního značení
rozpačité pocity. Po několikaletém úsilí o zvýšení bezpečnosti na této složité křižovatce
provedla Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) opatření, která situaci řeší pouze částečně.
Není to ani tak kritika KSÚS, ale spíše celého schvalovacího procesu a toho, jak jsme my
– lidé - v pasti a vydáni napospas úředníkům, kteří striktním dodržováním předpisů udělají
rozhodnutí, které nic neřeší a je často nesmyslné. Konkrétně. Vodorovné vyznačení hlavní
silnice je jistě dobré a potřebné. Vždy jsme ale usilovali o označení hlavní silnice a směru
na Dačice výrazným ukazatelem umístěným před odbočením vpravo do ulice Velká brána.
V tomto smyslu probíhala všechna předchozí jednání. Když však došlo k realizaci a vše
potřebné bylo ve výrobě, nestačili jsme se divit. Zmiňovaná tabule byla umístěna až před
kulturní dům na úrovni vchodu do knihovny. Tedy na místo, které pro řidiče neznalého
situace, a o ty především jde, je zavádějící a problém s nebezpečným průjezdem směrem
na náměstí vůbec neřeší. To se taky od doby instalace nového značení již několikrát potvrdilo. A důvod? Celá tato oblast je považována za jednu křižovatku a tabule musí být umístěna
ve vzdálenosti min. 50 metrů před jejím začátkem, tj. před prvním obloukem u KD ve směru od Moravských Budějovic. Nechci tímto říci, že se nemají dodržovat předpisy a zákony.
Ale žádný zákon ani předpis nemůže vystihnout všechny situace. Ale jsme snad obdařeni
rozumem a logickým myšlením, což by nám mělo umožnit takové rozpory řešit.
V Údolní ulici byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v součinnosti s rekonstrukcí vedení NN od firmy E.ON. Myslím, že tato část ulice velmi získala. Po odstranění
většiny sloupů pro veřejný rozhlas bude celkový dojem ještě lepší. K tomu dojde v měsících
červenci a srpnu, kdy bude rozveden bezdrátový rozhlas jako součást projektu Protipovodňová opatření. Během prázdnin nás čeká ještě projekt v rámci revitalizace zeleně, kde
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právě probíhá výběrové řízení na dodavatele. Pokračují práce na stavbě inženýrských sítí
Na Předlískách a jak je vidět, projekt bude dokončen v termínu, tj. říjen tohoto roku.
Na závěr bych se rád zmínil o petici, která vznikla z popudu členů Muzejního spolku
v Jemnici. Impulsem bylo zřejmě poslední jednání se zástupci Kraje Vysočina, o kterém
jsem informoval v minulých Jemnických listech. Podle současného množství již podepsaných obyvatel, nejen jemnických obyvatel a celkového ohlasu, je vidět, že zájem o provoz
na naší trati skutečně je a není jen výmyslem několika lidí.
Se zněním petice se můžete seznámit v Turistickém informačním centru v Jemnici
a hlavně prostřednictvím obětavých členů muzejního spolku, kterým za jejich aktivitu děkuji.
Přeji Vám příjemné letní dny a těšme se na Barchan, který bude letos předmětem velkého zájmu ze strany médií i odborné veřejnosti.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
barchanický červen je opět tu. Věřím, že i Vy se stejně jako já dmete
pýchou nad tím, jakou úžasnou tradici dokážeme v Jemnici držet. Je
asi nošení dříví do lesa připomínat, že jádro naší historické slavnosti, tedy Běh o barchan, je součástí národního nehmotného dědictví.
Být na tomto prestižním seznamu s sebou přináší své ovoce. Ukazuje se velký zájem médií o tuto jedinečnou událost. Důkazem je
přání České televize točit všechny tři dny o Barchanu půlhodinový
dokument v rámci pořadu Folklorika. Pokud se nestane nic nepředloženého, budete jej moci
zhlédnout na programu ČT2 někdy během září roku 2014.
Barchan, to však není jen příležitost k tomu, ukázat ostatním, co tady dovedeme. Bývalo dobře zavedeným zvykem, že se do Jemnice zvali důležití hosté. Překročení výročí
300 let od první zmínky „Běhu o barchan“, stejně jako zápis na národní seznam, k tomuto
setkání vyzývá dvojnásob. A proto jsme pozvali významné lidi, kteří mají vztah ke kultuře
a lidovým tradicím. Mezi pozvanými jsou např. ministr kultury Daniel Herman, ministryně
pro místní rozvoj Věra Jourová, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, zástupci Národního ústavu pro lidovou kulturu, členové Národní rady pro lidovou kulturu, zástupci Muzea
Vysočiny a plejáda další hostů. Osobně jsem přesvědčen o tom, že máme co ukázat (zejm.
zmiňovaný běh či následná scéna, která obraz jádra slavnosti dokresluje). Zde je třeba ocenit všechny, kteří se organizací slavnosti zabývají. Málokdo z nás si dovede přestavit, jak
organizačně náročné je zajistit plynulý průběh slavnosti. Je dobré si uvědomit, že celou
slavnost a scénu zvlášť zajišťují Jemničtí (a lidé z blízkého okolí). Jak by bylo jednoduché
si služby nakoupit u agentury, která zajistí profesionálního režiséra a herce. Jenže to by
nebylo ono a vyumělkované pozlátko se nemůže vyrovnat výkonu, který odvedou místní
(byť se občas musí lehce improvizovat). Za to všem ještě jednou obrovské poděkování,
barchanické komisi obzvlášť. Mimochodem, už teď se můžete těšit na knihu „Jemnická
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slavnost Barchan“. Nabídne Vám nejen zajímavý pohled odborníků, ale i spoustu fotografií,
na kterých se možná poznáte. VIVAT BARCHAN!
Bohužel nelze však jen slavit a užívat si. Zabýváme se běžným chodem města a zajišťováním dalších a dalších investičních akcí. S přehledem těch aktuálních Vás seznámil
ve svém článku pan starosta.
Občas si někdo povzdechne, že Jemnice je takové malé městečko, spíše velká vesnice.
S tímto názorem nesouhlasím, vedení města a všichni ostatní se snažíme, aby vše fungovalo, jak má. Částečně tím narážím na některé tendence z „vyšších míst“, které vedou k různému rušení a omezování, případně přehlížení odlehlé části regionu. Asi nemusím připomínat
stav krajských silnic, redukce provozu České pošty, omezování činností v rámci Městského
úřadu v Jemnici či zrušení osobní vlakové dopravy. Proti „oklešťování“ se zákonitě vedení
musí postavit! Někdy to přinese své ovoce, občas však narazíme na jednoznačný odpor.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří podepsali petici (asi poslední možnost, jak
se „zvůli“ postavit) za obnovení provozu na trati Jemnice – Moravské Budějovice. Zvlášť
bych rád poděkoval petičnímu výboru (zástupci muzejního spolku), který tuto petici inicioval. I když její smysl bude smeten se stolu, je to i důležitá zpětná vazba pro nás, že má
za obnovení provozu smysl bojovat.
Město Jemnice se potýká s problémy, na které jsme byli zvyklí spíše ve větších městech.
O drogové scéně toho bylo napsáno dost a nechci Vás ani strašit, ani unavovat. V poslední
době jako by se roztrhl pytel s problémovými bezdomovci. Zde smekám klobouk před
činností Sociálního odboru při MěÚ v Jemnici. Existují cesty, jak takovým lidem pomoci.
Bohužel pouze za předpokladu, že o pomoc stojí…
Pokud i Vy stojíte o pomoc či máte jakoukoliv připomínku (kterou mohu ze své pozice
ovlivnit), uvítám ji na telefonu 775394944, e-mailu: mistostarosta@mesto-jemnice.cz či
přímo na osobní schůzce.
Přeji Vám všem, ať se vydaří vše, po čem toužíte a školákům držím palce za dobré
vysvědčení.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Slovo hejtmana
Už před šesti lety byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastí
Ukrajiny a Krajem Vysočina. Za tu dobu bylo realizováno mnoho oboustranně užitečných
projektů. Ve druhém květnovém týdnu jsem absolvoval spolu se Zdeňkem Chládem, radním pro oblast životního prostředí a zemědělství, další návštěvu této kouzelné končiny,
která byla před druhou světovou válkou skoro po dvacet let součástí Československa. Jaké
jsou mé dojmy z poslední návštěvy?
Naši partneři byli především příjemně překvapeni, že ani v této pro ně nelehké době
jsme se nebáli je navštívit a pokračovat ve spolupráci. Projeli jsme nejen hlavní město
oblasti Užhorod, ale také mnoho lokalit, kde jsme pomohli k realizaci společných projektů. Během dosavadního partnerství se nám podařilo významně přispět k rozvoji veřejné
infrastruktury. Výměnou střechy, oken, či zateplením fasád prošla dosud řada škol, školek
i zdravotnických a víceúčelových zařízení především ve venkovských oblastech Zakarpatí.
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U tamních obyvatel zaznamenáváme vřelý ohlas na to, jak navazujeme na společnou československou historii a stále živý odkaz našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Prohlédli
jsme si mimo jiné zrekonstruované ordinace lékařů v obci Strymba a Lipovec. Jsem rád,
že jsme mohli do obou ordinací předat zdravotnické přístroje, které byly pořízeny z mého
osobního příspěvku do dobročinného fondu ViZa. Pro letošní rok jsou připraveny další výměny oken, dveří i vytápění, zejména v mateřských i základních školách na zakarpatském
venkově.
Podpořeny budou i vzdělávací aktivity, stáže pro pracovníky sociálních služeb, tábor
na Vysočině pro zakarpatské děti, které se učí český jazyk, výtvarná soutěž pro zakarpatské děti, účast ukrajinských studentů na Letní žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě či
přírodovědecká konference k 80. výročí založení Užanského národního parku profesorem
Aloisem Zlatníkem. Diskutována je i podpora projektu Agronomické fakulty Mendlovy
univerzity a mukačevské Asociace hnědého karpatského skotu týkající se udržitelnosti genového zdroje ukrajinského skotu plemene Karpatské hnědé.
Myslím si, že aktivity Kraje Vysočina v Zakarpatí se zúročí nejen v dobrých vztazích
a vzájemném poznání a přátelství, ale časem i v oblasti hospodářských vztahů.
Přirozeně jsme se nevyhnuli debatám o současné složité situaci na Ukrajině. Nechci vyslovovat jednoznačné soudy, ale fakta a naše informace mluví o tom, že léta celé zemi vládl
ekonomicky silnější ukrajinský východ a tamní bohatí oligarchové. Mnozí z nich „tahali
za nitky“ všeho dění a neuvěřitelně zbohatli. Teď se bojí o ztrátu svých mocenských pozic.
Smutné je, že se vášně na obou stranách vybíjejí pomocí zmanipulovaných prostých lidí.
Do nich vkládají propagandisté mocných toužících po vládnutí semínko nenávisti. Po té se
začnou nenávidět i dříve pohodoví sousedé a následuje občanská válka. Stále doufám, že
z Ukrajiny nebude druhá Jugoslávie. Ale bohužel, možné je všechno.
Jak už jsem jednou psal – pro nás z toho plyne, že bychom se neměli nechat vtáhnout
do nevraživosti a nesmiřitelnosti ani v našich „malých“ každodenních konfliktech. Protože
z nich v kombinaci s tou ambicí politiků a zájmů ekonomické elity vznikají ony „velké“
konflikty, které pak ve jménu patetických rádoby spravedlivých hesel a výzev v první linii
smetou a ničí obyčejné občany.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...
jsou místa v Jemnici, která se nedají přehlédnout. Věž kostela sv. Stanislava vítá každého
návštěvníka, ať přijíždí do Jemnice z každého směru. Její bílá barva svítí již z dálky, i když
tomu tak vždy nebylo.
V letech 1934 – 1936 došlo k rozsáhlé opravě kostela i věže. Vše dostalo šedivou omítku. Práce prováděla firma Faast a Králík z Jemnice. Snímek na zadní straně JL dokazuje
umění tesařů, kteří v té době postavili dřevěné lešení. Pohled z Husovy ulice (název již před
rokem 1902) dokládá vše. Věž kostela byla změřena panem L. Kočišem, panem J. Srncem a panem V. Hrbkem dne 1.7.1980. Byly naměřeny tyto údaje: základna – strana věže
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7 m, výška do středu hodin 24,26 m a celková výška věže s křížkem 53,63 m. Při opravě
udělal pan Emanuel Příhoda (nar. 4.12.1869 v Telči, zemřel 22.5.1955 v Jemnici, bydlel
v domě č.p. 581) na křížku stojku. (Byl členem Sokola v Jemnici, výborným sportovcem.
Zaměstnán byl u JUDr. Kvapila jako zřízenec.) Spolu s věží byla opravena i fasáda kostela
sv. Stanislava.
Věž byla znovu opravena v roce 1974 za pana faráře Adámka – brigádnicky
za 140.000,- Kč. Byly opraveny i hodiny za 70.000,- Kč, na které nakonec přispělo město,
které nechtělo tuto částku zaplatit, protože se jednalo o církevní stavbu. Po prohlášení pana faráře, že na hodiny „se dívají i ostatní občané, včetně komunistů“, byla tato částka poskytnuta.
Další oprava proběhla v roce 1998 stavební firmou z Nové Říše. Při této příležitosti byly
očištěny kamenné kvádry na rozích věže. Na zásah památkářů byly zaomítány za pomoci
spuštěných lan. Prý se nejedná o původní kameny. Je divné, jak by se do stavby kostela
dodatečně dostaly? Nevím!
Že kostel sv. Stanislava stával na mírném kopečku, asi dokládají i sklepy v Husově ulici
- postupným navážením se vše vyrovnalo do dnešního stavu.
A tak až budete přijíždět do Jemnice, vždy vás přivítá štíhlá bílá věž kostela sv. Stanislava i celý kostel, pečlivě udržovaný panem farářem Josefem Brychtou. Sluchu i srdci pak
lahodí zvony, které nahradily v padesátých letech minulého století ty, které za II. světové
války, dne 8.4.1942, byly z věže sundány, odvezeny a použity na válečné účely. Znovu tedy
tradiční zvony (sv. Stanislav, sv. Vít a sv. Jakub) znějí Jemnicí. Máte-li někdy příležitost,
např. o Dni Země, který pravidelně organizují skauti z Jemnice, můžete se podívat i na okolí Jemnice z věže kostela. Ti, co mají potíže, pak mohou využít nabídku na internetových
stránkách města Jemnice, kde je kromě pohledů z věže i nabídka dalších památek v Jemnici
v kvalitě, kterou ani při osobní návštěvě neuvidíte.
Ostatně, kolik má Jemnice (i přes snahu) památek, se zatím neví. Je jich 54 nebo 92?
Snad se to časem obyvatelé nebo návštěvníci našeho města dozvědí. I schody na věž
kostela sv. Stanislava by potřebovaly opravu. Třeba to dopadne jako při opravě hodin
v roce 1974.
Vladimír Hrbek

STŘED informuje
„Prevence a spolupráce mají mnoho společného“
Albert Schweizer: „Dobrý příklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi.
Je to jediná možnost.“
STŘED, o.s. naplňuje vizi „Pomáháme lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů“. Programy primární prevence napomáhají v posilování zdravých a společensky
přijatelných postojů dětí a mládeže vůči rizikovému chování. Lektorky vstupují do škol
mateřských, základních, ale i středních a formou povídání, her k tématu a u těch menších
i prací s loutkou, posilují žádoucí chování. V případě, že existuje nějaký problém ve třídě,
nebo u jednotlivce, spolupracují s pedagogy na jeho řešení, nebo doporučují další odborné
služby, které mohou pomoci.
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„Proto, aby bylo působení na žáky co nejúčinnější, usilujeme o úzkou spolupráci se
školou a třídními pedagogy, protože právě oni znají obvykle třídní kolektiv nejlépe, bývají
s dětmi často. Zároveň jejich účast na programu pomáhá posilovat vztah mezi dětmi a autoritou pedagoga,“ sděluje Lenka Fuksová a dále uvádí: „S pedagogy mluvíme o tom, jaký
kolektiv je, jaká je jejich představa o náplni programu a společně hodnotíme každé naše
setkání se třídou.“
Nicméně proto, aby byl účinek na děti co možná nejvyšší, nestačí pouze působení pedagogů společně s lektorkami. Je potřeba i spolupráce zákonných zástupců a jednotnost
v tom, co je dětem sdělováno. V případě, že všechny tři strany spolupracují, můžeme předpokládat zdravější a silnější postoje dětí, jejich větší sebejistotu a bezpečí.
Lenka Fuksová dále nabízí: „Pro posílení jistoty a informovanosti pedagogů uskutečňujeme metodická setkávání, kde se můžeme věnovat konkrétním náročným situacím, se
kterými se setkávají ve škole. Semináře jsou akreditovány MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, č. akreditace 1788/2014-1-158. Pro rodiče, kteří se chtějí
dozvědět více a napomoci zdravému vývoji dítěte, nabízíme Semináře pro rodiče. Více
informací najdete na webových stránkách www.stred.info, svůj dotaz můžete rovněž položit
prostřednictvím mailu fuksova@stred.info, případně telefonicky 775 725 603.“
Zpracovala: Bc. Lenka Fuksová, DiS. – vedoucí Programu primární prevence

Co dělat při nálezu nevybuchlé munice
V Kraji Vysočina stále dochází k nálezům nevybuchlé munice. Od začátku letošního
roku do začátku května vyjížděli policejní pyrotechnici v našem kraji již k osmadvaceti
nálezům munice. Je to o šestnáct výjezdů více než za stejné období v loňském roce. Munice
pochází zejména z období druhé světové války. Výjimečné však nejsou ani nálezy munice
z období první světové války nebo z meziválečného období. Nebezpečí nalezené munice
tkví zejména v tom, že není zřejmé, v jakém stavu se nachází iniciační mechanismy. Některé mohou být vlivem času naprosto nefunkční, jiné se časem stanou maximálně citlivými
na vnější podněty. Při jakékoliv neodborné manipulaci s municí může dojít k její aktivaci.
Pokud kdekoli – ať již při výkopových pracích, při úklidu ve starých objektech nebo
na procházce v lese – naleznete podezřelé předměty a budete mít byť jen stín podezření, že
by se mohlo jednat o munici, či její součásti, dodržujte důsledně následující pokyny:
1. PŘERUŠTE VEŠKERÉ PRÁCE!
2. S PŘEDMĚTEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NIJAK NEMANIPULUJTE
A VŮBEC SE HO NEDOTÝKEJTE!
3. OKAMŽITĚ PŘIVOLEJTE POLICII ČR!
4. PODLE MOŽNOSTÍ A OKOLNOSTÍ DO PŘÍJEZDU POLICIE ZAJISTĚTE,
ABY SE K PŘEDMĚTU NEPŘIBLÍŽILA JINÁ OSOBA!
Za žádných okolností se neobávejte nález munice ohlásit. Činíte tak v dobré víře
a ve snaze zabránit škodám na životech, zdraví a majetku osob. I kdyby přivolaný pyrotechnik na místě zkonstatoval, že se o munici nejedná, nebude vám nic vyčítat. Je lépe,
pokud policisté vyjedou stokrát kvůli prověření předmětu připomínajícího munici, než aby
vyjížděli až následně k ohledání místa činu po výbuchu.
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
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Okresní hospodářská komora Třebíč informuje
Vysoká škola v Třebíči nabízí nový studijní obor
Kulturněhistorická studia – to je název oboru, do kterého Západomoravská vysoká škola v Třebíči (ZMVŠ) přijímá studenty. Není
to ještě ani rok, co se třebíčské vysoké škole podařilo akreditovat
přírodovědně-technický obor Udržitelný rozvoj regionu a krajiny a před několika dny
potvrdilo Ministerstvo školství kvalitu studia a správné zaměření vysoké školy schválením dalšího oboru. „Základním kritériem pro hodnocení úspěchu vysoké školy je uplatnění absolventů na trhu práce. Proto jsme vsadili na témata, která jsou spjatá s naším
regionem a nabízí perspektivu zajímavého zaměstnání našim absolventům. Právě to je
z mého pohledu posláním regionálních vysokých škol, aby dokázaly reflektovat témata,
která jsou významná v místě, kde škola působí,“ říká rektor ZMVŠ Marek Matějek
a dodává: „Krom toho jsme první soukromou vysokou školou u nás, která získala takto
specifické studium.“
Budoucnost bude stále více ve znamení digitalizace a elektronizace dokumentů všeho
druhu a odborníků znalých správy a péče o dokumenty není dostatek. Zaznívá to ze strany
firem, ale i institucí. Vše se postupně digitalizuje, propojuje nejen v rámci země, ale napříč
Evropskou unií a o odborníky je dlouhodobě velký zájem. Obor tedy odráží požadavky
trhu, absolventi by měli najít práci jak ve státní správě a samosprávě, tak i v komerční
sféře. Konkrétně může jít o pracovní pozice v galeriích, produkčních agenturách, muzeích, knihovnách, archivech, městských kulturních střediscích, odborech kultury, v rozhlase,
televizi či internetové bázi, dále v reklamních a PR agenturách, při organizaci filmových
a hudebních festivalů… Díky blízkosti Rakouska a památkám na seznamu UNESCO je tu
i možnost uplatnění v oblasti cestovního ruchu a realizace kulturně-poznávacích projektů
v regionu střední Evropy.
Bakalářský obor Kulturněhistorická studia se tak z hlediska uplatnitelnosti stává nástupcem původních oborů Veřejnosprávní studia a Management a marketing. „V první
části studia studenti získají velmi kvalitní přehled o minulosti a současnosti společnosti
a kultury střední Evropy s přesahy do architektury, památkové péče, etnografie, migrační politiky apod. Ve druhé polovině studia si studenti volí vlastní specializaci v jednom
ze dvou modulů.  První modul – Kulturní management– vychází vstříc kreativním a komunikativním studentům se zájmem o vše, co souvisí s organizováním kulturních a společenských akcí,
osvojí si projektový management, možnosti získávání
finančních zdrojů na své aktivity a osvojí si kompetence v oblasti marketingu, PR a komunikace s médii.
Druhý modul – Péče a nakládání s dokumenty – je
určen těm, kteří mají blízko k veřejné správě, směřuje
do oblasti spisové služby a elektronického zpracování
dokumentů. Studium je velmi prakticky orientováno,
aby absolventy připravilo na reálný trh práce, a je
zabezpečeno renomovanými profesory a zkušenými
odborníky z praxe,“ upřesňuje rektor.
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Významnou událostí spojenou se vstupem do druhého desetiletí existence školy je stěhování do nových prostor. Začátkem roku 2015 získá ZMVŠ zázemí v revitalizovaném
areálu baťovského továrního komplexu v Třebíči Borovině. Získá tak nejen „na míru šité“,
ale i důstojné prostory v historickém objektu.
A proč si vybrat právě studium na ZMVŠ? Odpovídá rektor Marek Matějek: „Nabízíme
individuální přístup ke studentům, udělená akreditace je potvrzením toho, že jsme pro obor
zajistili dostatek kvalitních odborníků. Dále nabízíme možnost získat prospěchová, sociální
a ubytovací stipendia. Pro realizaci praxí jsme získali renomovaná pracoviště, studentům
nabízíme i možnost studia či stáže v zahraničí.“
Petra Valová, projektový manažer

Služby LPS stomatologické - červen 2014
1. 6. neděle
7. 6. sobota
8. 6. neděle
14. 6. sobota
15. 6. neděle
21. 6. sobota
22. 6. neděle
28. 6. sobota
29. 6. neděle

MUDr. Bartoňková Olga
MUDr. Bednářová Marie
MDDr. Beníček Tomáš
MUDr. Machová Eva		
MUDr. Blažek Ivan		
MDDr. Blažek Jan		
MUDr. Machová Eva		
MUDr. Machová Eva		
MUDr. Cafourek Jiří		

Vltavínská 1346
Zdislavina 11
Kpt. Jaroše 1123
Husova 898
Komenského n. 30
Sv. Čecha 39
Husova 898
Husova 898
Vltavínská 1346

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

568808274
568824359
568826880
568620248
568440495
568844002
568620248
568620248
568843787

Základní umělecká škola informuje
Druhým jubilantem Roku české hudby, na kterého jsme zaměřili naši pozornost v druhém pololetí, je Leoš Janáček. Patří nesporně k nejpozoruhodnějším skladatelům v kontextu naší i světové hudby. Ačkoliv datem narození patří spíše ke generaci Antonína Dvořáka,
jeho tvorba náleží k tomu nejprogresivnějšímu, co v hudbě dvacátého století vzniklo. Právem stanul Janáček ve dvacátých letech na prahu své sedmdesátky v čele české hudební
moderny, tedy skladatelů o jednu i dvě generace mladších.
Těsný vztah Janáčka k Brnu je dán nejenom tím, že zde prožil většinu života, ale především se svou neúnavnou činností organizační, dirigentskou a pedagogickou zasloužil o zásadní rozvoj brněnského kulturního života a ovlivnil jej tak na mnoho let dopředu.
Posledních deset let Janáčkova života je kompozičně nejplodnějším obdobím. Neobyčejná dynamika tvorby a životní elán tohoto období je jakousi hádankou. Nebývalý počet
nových skladeb v relativně krátkém časovém období deseti let však podnítila i změna postavení Janáčka v tehdejším hudebním světě. Do nově vzniklé Československé republiky již
Janáček vstoupil jako uznávaný skladatel, kterému se dostávalo mnoha domácích i zahraničních poct. Stal se ředitelem nové brněnské konzervatoře, vzniklé z jeho někdejší varhanické školy, byl jmenován profesorem mistrovské kompoziční školy pražské konzervatoře,
byl zvolen za předsedu klubu moravských skladatelů a roku 1925 mu byl spolu s Arnolden
Schönbergem a Paulem Hindemithem jmenován členem Pruské akademie věd a téhož roku
mu belgický král Albert (pod dojmem obrovského úspěchu Její Pastorkyně v Antverpách)
udělil rytířský řád krále Leopolda.
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Padly všechny dřívější překážky a zábrany, které Janáčkovi bránily v intenzivní kompoziční práci a úspěchy jeho díla doma i v zahraničí podněcovaly vznik dalších skladeb.
Ve dvacátých letech vznikly, mimo jiné, jeho komorní skladby Mládí, Concertino a Capriccio, orchestrální Balada blanická, dva smyčcové kvartety, kantáta Glagolská mše, jeho
snad nejproslulejší dílo Sinfonietta a čtyři opery- Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos a Z mrtvého domu.
Čím starší byl Janáček, tím mladší a expresivnější byla jeho hudba. Prudké životní tempo skladatele na vrcholu tvůrčích sil přerušila náhlá smrt. Se silným nachlazením byl převezen do sanatoria v Ostravě, kde 12. srpna 1928 podlehl prudkému zápalu plic. Pochován
je na brněnském Ústředním hřbitově.
Pro druhou návštěvu Janáčkova divadla v letošním školním roce jsme vybrali titul, který
je velice oblíbený. Příhody lišky Bystroušky jsou dílem ojedinělé moudrým, prosluněným.
Tuto operu psal již jako slavný a světem uznávaný skladatel.
Jak vznikla, kde žila a jak k nám promlouvá Liška Bystrouška?
Pojedete-li 6 km severovýchodně od Brna, dorazíte k městečku, jemuž se přezdívá „křižovatka básníků a spisovatelů“ - Bílovicím nad Svitavou. V tamních kouzelných lesích
relaxovali spisovatelé – Merhaut, Kellner, Mahen, bratři Čapkové, S. K. Neumann a také
Rudolf Těsnohlídek. Budete-li pokračovat po značených stezkách, otevře se před vámi
Těsnohlídkovo údolí se studánkou i myslivnou U Jezírka, zvanou též Jezerní, a možná
poznáte i Hlubokou zmolu Zlatohřbítkovu a další místa, kam Rudolf Těsnohlídek svou
povídku o chytré a svobodomyslné lišce umístil.
Tato opera patří k Janáčkovým nejlyričtějším a nejmelodičtějším operám. Jiskří laskavým humorem. Stále uchvacuje generace diváků zvláštním pojetím prolínání světa lidí
a zvířat, zemitostí, laskavou životní filozofií až mystičností. Na počátku o mazané lišce vychované v hájovně bylo rozhodnutí brněnské redakce Lidových novin pravidelně přinášet
svým čtenářům kreslené obrázky s vtipným textem. Mezi oslovenými malíři byl i Stanislav
Lolek (1873 -1936), velký milovník přírody a původní profesí myslivec, který jako krajinář
– amatér nabídku odmítl. Redaktora Bohumila Markalouse však při jedné z návštěv jeho
pražského ateliéru upoutala zaprášená kresba schovaná pod hromadou starého harampádí.
Nelenil a navzdory Lolkovým protestům začal odklízet zaprášené rámy, skicy a časopisy.
Nechyběl jediný kousek příběhu a nadšený Markalous pospíchal z nočního vlaku rovnou
do redakce, aby předvedl svůj úlovek. Šéfredaktor Arnošt Heinrich byl spokojen a spisovatel Rudolf Těsnohlídek dostal za úkol doprovodit obrázky vhodnými texty. Liška Bystrouška (původně se měla jmenovat Bystronožka, ale sazeč v tiskárně se spletl) vycházela
v Lidových novinách od 7. dubna do 23. června 1920 čtyřikrát nebo pětkrát týdně. Kreslený
seriál si brzy získal oblibu širokého publika a vyšel posléze i jako samostatná knížka. Lidové noviny byly oblíbeným čtivem v domácnosti u Janáčků a služebná Marie docházela
každý den do trafiky pro odpolední vydání. Později vzpomínala, jak otevírala noviny ještě
na cestě, aby se podívala, jestli je tam pokračování Lišky Bystroušky. Bylo-li, pak honem běžela domů všechno přečíst, než dala noviny pánovi. Jednou ji obrázek Bystroušky,
jak se vede se Zlatohřbítkem a nese si kytičku, rozesmál tak, že se Janáček přišel podívat
do kuchyně, copak se u nich děje. Služebná mu podala noviny: „Milostpane, oni přece tak
dobře znají, co si zvířata povídají, pořád ty hlasy ptáků zapisujou, z toho by byla, panečku,
opera!“
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Janáčka liška zaujala, do kompozice se však nepustil hned, neboť jej zaměstnávala práce na opeře Káťa Kabanová. Až o prázdninách roku 1921 si začal dělat náčrt scénáře nové
opery o Bystroušce a pracoval na libretu. Z původních dvaceti tří kapitol seriálu vybral deset, zdůraznil svět zvířat, zmenšil množství vystupujících lidských postav a některé sloučil
v jednu. Těsnohlídkovo vyprávění končí svatbou Bystroušky a Zlatohřbítka. Janáček se
však oproti původní předloze odhodlal k závažné změně a nechal hlavní postavu zemřít.
Jako pravý dramatik cítil potřebu katarze. Tklivost Bystrouščiny smrti ještě umocnil tím, že
ji krátce před smrtí představí na vrcholu jejího rodinného a milostného štěstí. Při práci se
samotným libretem využil Janáček mistrně konfrontace spisovné češtiny a dialektu, který
pramenil z Těsnohlídkova textu. Přípravy na komponování zahrnovalo i důkladné studium
o životě lišek. Janáček si od svého přítele myslivce nechal podrobně popsat, kdy lišky
dospívají, kolik mívají liščat, jak dlouho jsou březí, jak často vrhnou mladé. Při pobytech
v milovaných Hukvaldech skladatel vyrážel do lesa s hajným, který vystopoval liščí doupě,
a pozorovali skotačící mladé lišky. Kouzelná příroda v okolí Hukvald byla pro Janáčka
velkou inspirací při komponování a liška Bystrouška má dnes v hukvaldské oboře svůj
pomníček.
Podzim roku 1924 byl v Brně ve znamení oslav Janáčkových 70. narozenin. Zazněla řada
koncertů a brněnská opera znovu nastudovala opery Její pastorkyňa a Káťa Kabanová. Především se však chystalo první uvedení nového díla, Příhody lišky Bystroušky. První provedení opery 6. listopadu 1924 mělo velký ohlas. Pražská premiéra, kterou skladatel označil
za svůj největší životní úspěch, se uskutečnila 8. ledna 1925 a u dirigentského pultu tehdy
stanul Otakar Ostrčil. V zahraničí si opera hledala své příznivce zprvu poměrně těžce. Zásadní obrat způsobila až slavná inscenace v Komické opeře v Berlíně roku 1956. Od té doby
jde opera vítězně po všech světových operních jevištích.
Luba Jánská

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
blíží se letní prázdniny a čas dovolených – nejklidnější dva měsíce v knihovně. Nemusíte se
však obávat, že najdete dveře knihovny zavřené – celý červenec a srpen bude knihovna otevřená v běžné půjčovní dny: pondělí a středu od 8.00 do 11.30 hodin, odpoledne od 12.15
do 17.00 hodin a v pátek od 8.00 do 11.30 hodin a odpoledne od 12.15 do 15.00 hodin.
V červnu proběhne v knihovně vyřazování starých ročníků časopisů a novin. Máte-li o některé z nich zájem, přijďte si vybrat do vstupního vestibulu knihovny v pátek 20. června
v době od 8 do 15.00 hodin.
Z nových knih:
Jonasson Jonas - Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel: román o jednom veselém
útěku a také o šíleném životním příběhu svéhlavého muže, který se sice nikdy nezajímal
o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten do velkých historických událostí 20. století.
Guillou Jan - Stavitelé mostů: 1. díl románové série Velké století. Příběh tří bratrů o lásce a poslání. Příběh o lidstvu a století, které nás všechny utvářelo.
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Kupka Jiří Svetozar - Válečná nevěsta: nevšední milostný příběh s osudnou volbou mezi
dvěma bratry, které rozdělila válka.
Docherty Dan - Tai-či od A do Z: průvodce. Cviky, formy, sestavy, historie.
Däniken Erich – Pozdravy z doby kamenné: autor představuje svůj jedinečný archiv
a nabízí čtenářům 195 fotodokumentů o aktivitách mimozemských návštěvníků, kteří
v době kamenné navštívili naši zemi.
Všem čtenářům listů přejeme klidné a pohodové léto s dobrou knihou.
Pracovnice knihovny

Poslední zvonění
Pokud si někteří žáci myslí, že se na poslední zvonění ve škole těší jen oni, tak se
hluboce mýlí. I pro jejich učitele je konec školního roku dobrou zprávou. Také oni jsou
načasováni na finále a ztichlé třídy, vyprázdněné po rozdaném vysvědčení, jsou tím
nejlepším balzámem pro jejich obnaženou psychiku. Aktéři na obou stranách - u tabule
i v lavicích - mají právo na oddechový čas. Na dny bez úkolů a bez učení: na prázdniny a zaslouženou dovolenou. Pracně nabyté vědomosti byly ohodnoceny známkami
a ty poctivě získané potěší a jsou sladkou odměnou za všechen pot a námahu při jejich
ukládání do paměti. Také školní budova si žádá své. Doslova odkysličené třídy je třeba
nechat řádně vyvětrat, obnovit a připravit na dalších deset měsíců ostrého provozu.
Hlavní tíha dnů bez rozvrhu a hodin bez zvonění se tímto přesouvá na rodiče. Nesmí
však svým miláčkům ponechat příliš mnoho svobody. Je třeba průběžně organizovat jejich
volný čas. Jinak jim, po krátkém opojení z nadbytku volna, hrozí workoholický absťák.
Zadýchaní koně na konci dostihové dráhy, stejně jako přehřáté motory v závěru okruhu, se
nesmí nadobro zastavit. Teprve po zvolnění tempa a vychladnutí je možné postupně změnit
dosavadní zápřah a přejít na volnější režim. Kdo tento přechod dobře zvládne, ten se vyhne
prázdnotě z nadměrné počítačové „vysezenosti“ a rodící se nudě z únavné monotónnosti
volnoběhu.
Prázdniny od školy také nesmí znamenat jen návrat do rodinného klanu a dvouměsíční
přerušení všech navázaných kontaktů. Má-li být proces přípravy dětí na zapojení do života
společnosti úspěšný, je třeba jim umožnit vycházet z oázy rodiny do světa volnočasových
aktivit a prověřené party spolužáků. Jako kvočna se bojí o svá kuřátka, tak se i někteří
rodiče obávají dopřát svým dětem novou zkušenost pobytu na táborech či u vzdálených příbuzných. Zapomínají však, že pod jejich stále rozepjatými křídly se jejich nadějné ratolesti
nemohou stát samostatnými. Dětem je třeba umožnit, aby se učily porovnávat své dosavadní zkušenosti s druhými, byly schopny komunikovat a spolupracovat i s jinak smýšlejícími
a přitom si zachovat a potvrzovat své vlastní zásady. Skleníkové prostředí rodiny má svůj
čas a nedá se do nekonečna prodlužovat. Právě vstup dítěte do školy a postupné rozšiřování
okruhu spolužáků a kamarádů je tou nejlepší přípravou k dospělosti: být s druhými a zároveň být sám sebou.
Na potřebnost propojení rodiny a školy upozornil v nedávné promluvě i papež František. Při setkání s žáky a učiteli z celé Itálie na Svatopetrském náměstí řekl ke 300.000
zástupu: „… Škola je první společnost, která integruje rodinu. Rodina a škola se nesmí
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klást do protikladu! Jsou komplementární a je tedy důležité, aby ve vzájemné úctě spolupracovaly. A rodiny dětí jedné třídy mohou společně, mezi sebou a spolu s učiteli, dělat mnoho.
V souvislosti s tím je vhodné zmínit jedno africké přísloví, které praví: K výchově dítěte je
zapotřebí vesnice.
Posláním školy je rozvíjet smysl pro pravdu, dobro a krásu. A dochází k tomu cestou,
která je bohatá a skládá se z mnoha „přísad“. Proto existuje tolik předmětů. Protože rozvoj je plodem různých prvků, které společně působí a podněcují inteligenci, svědomí, cítění, tělo apod. Například studuji-li toto náměstí, Svatopetrské náměstí, chápu architekturu,
dějiny, náboženství a také astronomii – obelisk připomíná slunce, ale málokdo ví, že toto
náměstí, to jsou také velké sluneční hodiny.
Nakonec chci říci, že ve škole se nejenom učíme obsahům, ale také návykům a hodnotám. Všem třem společně… A to je velmi důležité. Přeji vám všem, rodičům, učitelům
a školským pracovníkům, abyste šli krásnou cestou růstu a rostli ve třech jazycích, které
umět má zralý člověk, totiž jazykem mysli, jazykem srdce a jazykem rukou… A nenechme si
vzít lásku ke škole!“
Učit se vlastně musíme stále. Ať jsme doma, nebo ve škole, na prázdninách, či na dovolené - při studiu i při hře, při práci i při odpočinku. Přebírat zodpovědnost za druhé a za budoucnost naší země se musí dítě učit od útlého věku.
A ještě jedna důležitá poznámka. Dobrá spolupráce rodičů a školy je tou nejúčinnější
formou výchovy a vzdělávání. Děti se ovšem takové vytěsněné formaci brání obvykle tím,
že se pokouší, aby své rodiče získaly na svou stranu a postavily proti učitelům. Potom jsou
však nároky školy oslabeny a místo jednotné spolupráce se vede zákopová válka. Proto,
milí a vážení rodičové, nenechte se manipulovat mazanostmi svých ratolestí. Potřebné vědomosti a výchovné zásady se nedají odhlasovávat dětmi, ale musí být definovány dospělými. Děti nemohou činit závažná rozhodnutí, pro které jim chybí zkušenosti a poznatky.
Toto břemeno musí nést - ať se to líbí či nelíbí - jejich rodiče. U nich je předpoklad, že
za své - někdy i životní omyly - již zaplatili a nebo ještě platí, a určitě nechtějí, aby podobně
byly kasírovány i jejich děti.
Měsíc červen nedá na poslední zvonění dlouho čekat. Školní výlety a jemnický Barchan
to vše urychlí. Tak se nenechte překvapit a prázdninové aktivity vylaďte tak, aby se Vám
zadařilo prožít všechny volné dny v maximální pohodě a k osvěžení těla, duše i ducha.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Dráha ano, či ne?
Vážení spoluobčané,
pan starosta v předminulém čísle Jemnických listů /JL/ opět dlouze rozepisoval problémy s obnovením plného provozu na trati Jemnice - Mor. Budějovice. Mimo jiné velmi
zkritizoval přístup náměstka kraje Vysočiny Ing. Joukla k tomuto problému. Nedalo mi
to a s panem Havlíčkem jsme za náměstkem zajeli a vyslechli jeho argumenty. Co jsem
se dozvěděl, mě téměř šokovalo. Po zrušení osobní dopravy na uvedené trati /dle nařízení
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vlády/ bylo panu starostovi nabídnuto na náklady státu /bylo by to finanancováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury/ odstranění kolejí a na místo nich zbudování vyasfaltované cyklostezky Jemnice - Mor. Budějovice. Starosta se sice na zastupitelstvu zmínil
o této možnosti, ale nesdělil, že by cyklostezku zaplatil stát. Obnovení provozu na trati by
v současné době šlo na náklady města. Nechápu toto uvažování. Vývoj jde stále dopředu
a zbudování cyklostezky by městu jednoznačně přineslo v současné době i v budoucnu daleko větší výhody než dráha, která nemá šanci na přežití. Byla by to ta samá situace, jako
když si město v devadesátých létech vyprosilo od státu jemnický zámek. Nabídku státu
o výměnu kolejí za cyklostezku v Kraji Vysočina využilo město Přibyslav v okr. Havlíčkův
Brod. Jak jsem se v Přibyslavi informoval, je tato jejich cyklostezka velice využívána pro
pěší turistiku, cyklistiku i in line bruslení a lyžování. K dispozici na cyklostezce mají sportovci kilometrovník, takže si každý může změřit ujetou vzdálenost. Na stezce se provozují
i různé soutěže. V budoucnu bude rozhodně potřeba se vzhledem k poloze našeho města
a přírodním podmínkám více zaměřovat na cestovní ruch, s čímž cyklostezka úzce souvisí.
Myslím, že by to měl být zájem většiny podnikatelů ve městě i okolí, zvláště ve službách.
Nevím, jak by se v budoucnu občanům líbila situace, aby město utápělo rozpočet do zámku
a provozu dráhy místo na opravy chodníků, místních komunikací, vysazování a údržbu
zeleně a obecně zlepšování vzhledu města. Většina obcí regionu se totiž na provozu dráhy
podílet nemíní. Zbývá dodat, že pan starosta si tímto svým přístupem zavírá dveře pro možnosti získání i jiných účelných a potřebných záležitostí pro město. S tímto mým názorem
na provoz dráhy souhlasí řada občanů a jsem přesvědčen, i podle mého zjištění, že je to
podstatně větší část a zvláště mladší spoluobčané. Dnes je totiž doba jiná a je se jí potřeba
přizpůsobit. V posledních 5 letech je v Jemnici totiž i značný úbytek obyvatel. Budeme-li
ho chtít zastavit, musíme pro to něco udělat. K problému dráhy je potřeba ještě dodat - co
bylo tehdy možné provést za státní peníze, již dnes nemusí být pravda. Zde platí pravidlo,
co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Přejí všem svým spoluobčanům pěknou dovolenou a těm menším pěkné prázdniny.
Ing. Antonín Finda

Jemnice dohání svět
Máte-li auto, je nejvyšší čas se ho zbavit. Rychle své vozidlo prodejte, dokud je o ně
zájem. Důvodů je hned několik. Světové zásoby pohonných hmot se povážlivě ztenčují.
Navíc se připravuje nová daň z osobní dopravy. Ten hlavní důvod však je, že se v Jemnici
za parkování bude platit (viz článek z květnových JL, str. 7). Současný tým na radnici to
sice před volbami nezavede, to by byla politická sebevražda, ale mezi jeho nástupci se už
o tom šušká. Dosud ovšem nevíme, jestli se bude parkovné vybírat, nebo zda nebude poplatek plošně paušální. Naše dosavadní bezstarostnost skončí. Léta jsme tu měli parkovací
ráj a nevážili si ho.
Moderních řešení je spoustu. Například by každé auto mohlo mít viditelně na palubní
desce kartu s povolením. Na dočasné parkování by ve městě stály parkovací automaty, které
by na pár hodin za patřičný obnos vytiskly lístek. Ten by někdo zkontroloval a hříšníkům
vypsal pokutu. Obyvatelé Jemnice by si také mohli koupit celoroční povolenku na jedno
až dvě místa před vlastním domem. Pokud by jejich auto stálo na vlastním pozemku nebo
červen 2014 / Jemnické listy / 15

v průjezdě, či by žádné neměli, mohli by zakoupené stání operativně pronajímat. Už vidím,
jak se na jemnickém internetu založí parking burza. Vznikne portál s app, která každému
řidiči přidělí nejbližší parkovací místo. Navrhuji, aby se jmenoval park4all.
Jiné důmyslné systémy, jak průběžně zjišťovat, kde kdo parkuje, na sebe nenechají čekat. Při troše velkorysosti nebudou zapotřebí ani výběrčí a kontroloři (i když by to, mezi
námi, asi zvýšilo zaměstnanost). V epoše satelitů, GPS a dohlížecích kamer můžeme mít
podchyceny SPZ všech vozidel na ulicích v reálném čase. Zatím nejdostupnější technikou
jsou bezpilotní letouny, tzv. drony. Město je kvůli snížení nákladů může provozovat společně s místními podniky. Stačilo by to pak jednou za čtvrtletí majitelům vozidel spočítat
a zaslat faktury. Ceny za stání by se navíc mohly odstupňovat, například během dne, kdy
se jezdí nakupovat, lze poplatek za parkování až ztrojnásobit. Stejně tak v neděli během
bohoslužeb, kdy u kostela stojí auta. Jistě by se mnozí naučili chodit víc pěšky, prospělo by
to kapse, zdraví i jejich figuře.
Každá modernizace však něco stojí. Tou nejmenší obětí bohužel bude, že přijdeme o nepsaný titul středoevropské obce s největší tolerancí k autům. Ale co naplat, pokroku se neubráníme,
svoboda parkování patří na smetiště dějin jako kouření ve veřejných prostorách. V jiných městech bylo parkování už dávno drahý luxus podle hesla, kdo má na benzín, musí mít i na poplatky.
Jemnice byla naopak jediným velkým parkovištěm. Parkovat bylo možno kdekoli a jakkoli, kolmo, podélně i šikmo. Dokonce jsem zaslechl, že majitelé aut z okolních měst už začali parkovat
v Jemnici, vycházelo jim to prý levněji. Zde, nepřeháním, se mohlo zaparkování svěřit dětem
nebo i poloslepé babičce. Zaparkovali jsme a okolí se přizpůsobilo našemu stání. Případný keř
či strom rostl tak, aby nepřekážel. Taková velkorysost je v 21. století neúnosná.
Chtě nechtě se tedy budeme muset přizpůsobit době, v níž každý druhý řidič dvakrát
za měsíc prožívá boj o místo na zaparkování, jež může končit tragicky. V Třebíči před nádražím jsem byl svědkem, jak se dva pánové ve při o mezeru v řadě aut hádali tak dlouho,
až jeden z nich vytáhl a použil zbraň. V Jihlavě zase neznámý pachatel autu parkujícímu
před vjezdem do garáže prořízl gumy. Blaze tomu, kdo auto nemá.
Milan Růžička

Kapitola z dějin jemnické psychiatrie
Navazuji na text, který byl vytištěn v květnovém čísle Jemnických listů 2014
Čtenáře Jemnických listů snad zaujme, jak jsme léčili na Třebíčsku novými psychiatrickými léky. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století byli u nás lékaři většinou
odkázáni na léky vyráběné převážně v naší republice, v Maďarsku a v Německé demokratické republice. Tyto léky byly kvalitní kopie účinných zahraničních léků světových farmaceutických firem (tzv. generika). Československo však rovněž vyvíjelo nové léky samostatně
ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii v Praze (VÚFB). Ve VÚFB pro psychiatry
pracoval chemik Miroslav Protiva (1921 – 1998), žák curyšského laureáta Nobelovy ceny
V. Preloga. Protiva vyvinul např. exportně vůbec nejúspěšnější originální československý lék,
zvaný Prothiaden. U dospělých v léčbě depresí náš Prothiaden skvěle konkuroval licenčním
skupinově příbuzným lékům (maďarskému Melipraminu a domácímu Amitriptilinu). Tyto tři
léky však rovněž předepisovali dětští lékaři v drobné večerní dávce proti nočnímu pomočování u dětí a dorostu. Ptali se mne: „Je účinnější proti nočnímu pomočování ordinovat dětem
16 / Jemnické listy / červen 2014

Amitriptilin, Melipramin nebo ten nový Prothiaden?“. Na otázku jsem nemohl odpovědět ani
z vlastní lékařské zkušenosti, ani z literatury. Museli jsme to nejprve sami zjistit.
Noční pomočování jako častý problém u dětí a dorostu nelze podceňovat. Noční enuréza narušuje sebevědomí posmívaného dítěte. Zejména u chlapců na letních táborech vede
k depresím a ojediněle k sebevraždám. Pomočující se „bažant“ v základní vojenské službě
se někdy zastřelil, když dostal při hlídce ostře nabitou zbraň. Enuretické potíže zvládá lékař úpravou životosprávy, jindy přidá léky. Rodičům enuretických dětí jsme jako prvý krok
po vyšetření dítěte vydávali a vysvětlovali tištěné pokyny primáře MUDr. Vratislava Vrzala
z Fakultní dětské nemocnice v Brně „Pomočuje se Vaše dítě?“. Dále jsme dávali rodičům
náš vytištěný kalendář k pečlivým záznamům, zda se dítě v noci pomočilo. Dítě jsme tzv.
náhodným výběrem (podle znaku v datu narození) přidělili do skupin A, B , C, D. Náhodným
výběrem proto, že ve studii léků nesmějí lékaři (třeba domácímu) léku fandit a jinému (třeba
zahraničnímu) léku přidělovat obtížně léčitelné formy onemocnění. Studii jsme organizovali
jako studii dvou slepých. Já nevěděl, který lék je A, který B atd., to věděla do ukončení studie jen moje manželka MUDr. Zdeňka Hosáková, která zase neznala mnou léčené nemocné
a tedy ani průběžné výsledky. Zároveň jsme studii organizovali jako studii zkříženou (u téhož
dítěte jsme v určitém pořádku léky měnili). Navíc jsme studii kontrolovali tzv. placebem.
Placebo je biologicky neúčinná látka (obvykle mléčný cukr), která má na pacienta psychologický účinek podaného léku, ale která nemá farmakologické (léčivé) účinky Amitriptylinu,
Melipraminu a Prothiadenu. Děti mladší než 12 let dostávaly večer před spaním placebo nebo
25 mg Amitriptylinu, nebo 25 mg Melipraminu nebo 25 mg Prothiadenu, dorost starší než
12 let dostával buď placebo, nebo 50 mg některého z uvedených tří léků v pevném pořádku.
Než bylo přikročeno k podávání placeba nebo léků, dítě vyzkoušelo enuretický „suchý“ režim (nepít na noc). Průběžné výsledky studie nám od r. 1967 do r. 1969 zpracovával statistik
Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc. (rodák z Louky
u Jemnice). Dětí mladších než 12 let (a starších než 3 roky) jsme léčili 72; dorostu staršího než
12 let a mladšího než 15 let jsme léčili 21. Hodnocenou jednotkou byla „mokrá noc“. Statistiku zjednodušuji na procenta „mokrých nocí“.
Výsledky: u dětí na placebu (na neúčinném prášku) ze 7.057 nocí měly děti 33 %
„mokrých nocí“, na nejúčinnějším léku Melipraminu jenom kolem 17 %. U dorostu na placebu bylo kolem 33 % „mokrých nocí“, na nejúčinnějším léku Melipraminu jenom 20 %. Melipramin tedy proti nočnímu pomočování výrazně pomáhá. Obvodním a dětským lékařům jsem
po této studii radil: když nepomáhá proti nočnímu pomočování samotný „suchý režim“, tak
k „suchému režimu“ přidejte Melipramin! Léky Amitriptylin a Prothiaden byly proti nočnímu
pomočování u dětí a dorostu sice prokazatelně účinné, ale ne tak účinné jako lék Melipramin.
Léčbu snášely děti dobře. Některým dětem se po ukončení podávání Amitriptylinu, Melipraminu nebo Prothiadenu jejich noční pomočování vrátilo, jiným dětem pomohlo částečně,
a některým dětem bylo noční pomočování definitivně vyléčeno. O tom již nevypovídá tato
studie, nýbrž tzv. následná studie a jednotlivý případ každého dítěte (kazuistika).
Léky neordinují lékaři nahodile, nýbrž podle přísného pořádku, podle své vlastní zkušenosti.
Léky mnohdy mají účinek individuální. Co pomáhá jednomu nemocnému, nepomáhá jinému
nemocnému. Při léčení depresí u dospělých je to s Amitriptylinem, Melipraminem a Prothiadenem mnohem složitější, než jak jsem uvedl zde o léčení dětí trpících nočním pomočováním.
Současná lékařská věda má větší léčebné možnosti, než jsme měli my před půl stoletím.
MUDr. Ladislav Hosák, CSc.
červen 2014 / Jemnické listy / 17

Verše Josefa Veselého
Jemnická lípo!
Ty památná lípo v Jemnici,
ty stařenko věkovitá,
k tobě vždy spěchají poutníci
o pouti u sv. Víta.
Korunou v zem tě zasadili,
jak praví pověst prastará,
však tobě tím neublížili,
rozkvetla jsi příštího jara.
Mnohá už bouře přeletěla
přes tvoji šedivou hlavu.
Co jsi za pět věků viděla
mor, války, bídu i slávu.
Kolik ty jsi viděla
příchozího ze všech stran?
Kolik kazatelů slyšela?
První byl Jan Kapistrán.

Když Němci ovládli Jemnici,
česká řeč zde živořila.
Pod tebou slyšeli ji poutníci,
zde dosud hlaholila.
Vlastenci zde plni nadšení
prorokovali všemu lidu,
že zase nastane vzkříšení,
že přežije útlak i bídu.
Cizí panství u nás skončilo,
česká řeč Jemnicí zvoní.
Mnoho let zas lípě přibylo,
přece zas každým jarem voní.
Žij dále, ty lípo milená!
Ať ta tvoje hlava sivá
neucítí stáří břemeno,
ať tisíc let na svět se dívá!
A kolem tebe náš český lid
ať žije v lásce a míru.
Ať pod tebou vždy najde klid
v překotném života víru!

Konání samotné poutní mše u kostelíka
sv. Víta v neděli dopoledne je dodnes prakticky beze změny. Nechodí se už tam jako
dříve procesím od kostela sv. Stanislava
na jemnickém náměstí.
Přesunutí dne konání slavnosti Barchan
na sobotu (v roce 1987) je podstatnou
změnou. V neděli odpoledne se už Mírová
slavnost (tak se Barchan v tomto roce nazýval) na sokolovně také nekoná. Tradiční
výlet v pondělí do jemnického lesa, který
pořádalo myslivecké sdružení, je už rovněž
minulostí.
František Železný
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Jako každý červen...
Ani se mi nechce věřit, že už za dva týdny bude Barchan, zlatý hřeb jemnického roku.
Netrpělivci se prý nemůžou dočkat. Mám pro ně návod na překonávání netrpělivosti. Pamatuj, že čas, kdy po něčem toužíš, je stokrát hezčí, než když se touha splní. Nechávej si proto
svá přání co nejdéle. Chce-li se ti spěchat, zkus to jak ve zpomaleném filmu. Než zavřeš
při odchodu z domu vrata, zůstaň chvilku stát, teprv pak vykroč do světa s plným vědomím
toho, co právě děláš. Uprostřed chůze se sem tam zastav a polohlasně řekni: jsem právě
tady. Bude-li ti nesnesitelné nějaké čekání, například ve frontě, prohlížej si v klidu okolí
i spolustojící, jako kdybys všechno viděl poprvé a naposled.
Když srovnávám obě půlky jemnického roku: před poutí, po pouti, milejší je mi ta první. Není žádným tajemstvím, že i letos o Barchanu skončí jaro a začne léto. Bylo tomu tak
dosud vždycky. Jen trochu vzpomínejme. Nevím, jak pro vás, ale za mých dětských let patřilo jaro kuličkám. Naproti tomu léto se vyznačovalo běháním bosky, stříkáním pistolkou
po holkách a výjimečně i kornoutem zmrzliny.
A teď něco o těch kuličkách: byla to naše oblíbená hra, ale nepřeháněli jsme to. Kdo
by ji býval chtěl hrát mimo jarní období, toho by stihlo veřejné opovržení. Hliněné kuličky
jste si mohli zakoupit v každém papírnictví (zkuste to dneska!). Kdekoli se v zemi patou
vyryl důlek, v patřičné vzdálenosti se nakreslila čára a už se hrálo. Šikovný vítěz pokaždé
shrábl kuličky soupeřů a jeho pytlíček nabýval na objemu. Naše dnešní ratotesti hrají něco
jako „Střel, než budeš střelen“. Tam figurují taky kuličky, ale virtuální odpalované klávesou
počítače. Možná je to škoda. Přicházejí o základní životní zkušenost, že stačí, když druhé
obehráš, nemusíš je hned střílet. Ale možná současné děti ani jinou možnost nemají: v asfaltu, dlažbě, nebo betonu holt důlek nevyryješ.
Doufám, že se letošní slavnost podaří aspoň tak, jak ta loňská a že její vůně bude zas
půvabně koňská. A taky poučná. Stánky nabité zbožím a přetékající odpadkové koše budou demonstrovat to, co si leckdy ani neuvědomujem. Máme blahobyt, o jakém se našim
středověkým vzorům ani nesnilo. A ještě jednu věc nám Barchan připomene: že ještě pořád
neumíme poroučet větru a dešti. Jiní před námi to dokázali, alespoň v písničce. Ale co to
bylo všechno platné, vítr ani déšť je neposlouchal.
Jsem smutný, že zas (po kolikáté?) uvidím, s jakou slávou vítá město ve svých hradbách
krále, aby se s ním za pár hodin zas nevděčně rozloučilo. Vypadni a do příští pouti se nevracej. A tak i to vítání je vlastně už loučení. Až panovníka z Boží milosti potkáte v civilu,
už si ho pomalu ani nevšimnete, natož abyste se mu klaněli a vzdávali úctu. „Sic transit
gloria mundi“, tak končí světská sláva, říkával Švejk a po něm si to myslel i Viktor, když
skončil jako ukrajinský prezident. Ale žádný strach. My si brát příklad z východu nebudem:
pneumatikami topíme jen v krajní nouzi a po kouskách a ještě k tomu pouze na místech
určených, nikoho by nenapadlo zapalovat je na náměstí. Úřady taky neobsazujem. Raději
se jim vyhnem.
Těm, které už na těle kouše hrubá látka historických kostýmů, připomínám, že po pouti
a po Božím těle můžou do vody směle. Jemnice má jedno z nejromantičtějších koupališť
na sever od Alp. Bude-li zavřené, což se může stát, je hned vedle vodní plocha Červeňáku.
Dáváte-li ovšem přednost soukromým vodním radovánkám bez čumilů, existují jiné příležitosti a nejsou o moc dál. Z hráze u Nového rybníku lze pohodlně vstoupit do hladiny
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brázděné kapřími hřbety. Když dáte pozor na klíšťata, nemáte se čeho bát. Za kus cesty stojí
rovněž osvěžující návštěva dvou nových rybníků u Pálovic. Kdo by se chtěl při plavání kochat výhledem do kraje, tomu budiž doporučen rybník Hříběcí. Dáte se na Slavonice a pak
odbočíte doprava. Administrativně je to sice v Čechách, ale pas, jak to vypadá, Moravané
zatím potřebovat nebudou. Zátarasy tam, pokud vím, nejsou. A tak hodně štěstí ve vodním
živlu. Jediný, kdo asi zůstane suchý po celé léto, bude náš první rybník v parku.
Milan Růžička

Kulturní přehled
6. 6.
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.
		
		
		

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

7. 6.
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Příprava na Barchan, hraje DJ Adas

8. 6.
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.

Historická slavnost Barchan

13. 6.
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Barchan, hraje DJ Rudys

14. 6.
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Barchan, hraje DJ Adas + DJ Halogen

16. 6.  
15.00 		
18.00 		
		
		

Barchan – Pondělní výlet
Veselá Trojka, předprodej v TIC Jemnice – 100,- Kč
Vasr Band – vstupné zdarma
- areál jemnického zámku
- pořadatel Jemnický Fest/Mázhaus U Jindřicha z Lipé

21. 6.
Diskotéka - Cool dance club Jemnice
21.00 - 05.00
Dopíjení Barchana, hraje DJ Ričí
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26. 6.
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

28. 6.
9.00 hod
		

Nohejbalový turnaj trojic JeMaVaTe EPS CUP
- sokolovna
- info: Aleš Jedlička, tel. 608823127, e-mail:dacice88@seznam.cz

28. 6.
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Hello holiday, hraje DJ Halogen

12. 7.
14.00 hodin
		

Jemnická harmonika a heligonka
- sál KD v Jemnici, vstupné 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

23. - 25. 8.

Podolské posvícení

Diskotéka Cool dance club Jemnice o prázdninách: v červenci – 5. 7. a 12. 7. , v srpnu
– 16. 8., 23. 8. a 30. 8. Živé vystoupení skupiny Verona – 13. 9. 2014 od 21.00 hodin.

Jarní „posezení“ s písničkou
Dne 25. 4. 2014 proběhlo ve společenském sále Domu zvláštního určení Na Předlískách
setkání seniorů, klientů Pečovatelské služby Jemnice. Obyvatelé domu měli příležitost vidět se s přáteli, zazpívat si a společně se pobavit. Celým svátečním odpolednem nás provázela Malá jemnická kapela, které touto cestu ještě jednou děkuji za ochotu potěšit naše
seniory i ve svém volném čase.
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Na úvod programu si obyvatelé domu připravili malé překvapení. Svým pečovatelkám,
které se jim věnují daleko nad rámec svých pracovních povinností jako poděkování za jejich trpělivost, péči a ochotu společnými silami upekli dort, který následně společnými
silami a hlavně s chutí všichni snědli.
O další příjemné zpestření programu se postaraly děti z Dětského domova v Jemnici.
Naše babičky a dědečky potěšily nejen recitací, tancem a zpěvem, ale připravily si pro ně
i malé dárečky v podobě vlastnoručně vyrobených přání. Velké díky i jim.
Dále nás přišly podpořit, společně si zazpívat a zatančit také členky místního Klubu
důchodců.
A moje poslední, nemalé poděkování patří městu Jemnice, které mi umožnilo projekt
zrealizovat a zároveň ho finančně podpořilo.
Věřím a ze spokojených tváří našich dříve narozených přátel soudím, že se akce podařila a že pro mnohé byla příjemným zpestřením jinak všedních dnů.
V rámci projektu na SVOŠS Jihlava Vladěna Nekulová

Soutěž mažoretek v Jemnici
Dne 17. 5. 2014 se uskutečnil 5. ročník nepostupové soutěže mažoretek O májovou
korunku DDM Jemnice, pořádané DDM Jemnice.
Této soutěže se zúčastnilo 1013 mažoretek z 35 měst ČR. Původně bylo přihlášeno
40 měst z ČR a SR, ale pro nepřízeň počasí a onemocnění v některých týmech se 5 týmů
odhlásilo. Velké poděkování patří organizátorům akce, maminkám, tatínkům a členům realizačního týmu, kteří i přes nepřízeň počasí neztráceli dobrou náladu a přispěli ke zdárnému průběhu akce. Nesmíme zapomenout ani na naše mažoretky, které nám svými výkony
a krásnými umístěními udělaly velkou radost.
Fotografie ze soutěže prohlédnout na http://jddm.rajce.idnes.cz.
DDM reprezentovaly tyto mažoretky v kategoriích:
Miniděti:
Jana Dohnalová - Nela Fedrová - Adéla Nella Jakubová - Monika Plačková - Kristýna
Macálková - Aneta Nápravníková
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Starší děti:
Nelly Doležalová - Tereza Bauerová - Tereza Beňadíková - Karolína Bauerová - Barbora Slabá - Jana Nápravníková - Táňa Dohnalová - Marta Pitourová - Natálie Ošmerová
- Michaela Plačková - Alice Černovická - Adéla Hynková - Laura Tichovská - Hana Dvořáková - Natálie Feherpatakyová
Seniorky:
Michaela Kinclová - Daniela Boudová - Markéta Matějková - Sára Lindušková - Denisa
Abrhámová - Barbora Křivanová - Julie Křivanová - Věra Fuksová - Michaela Tobolková
- Tereza Valentová - Michaela Křivanová - Soňa Dohnalová
Pořadí – MINIFORMACE:
MINIDĚTI
1. Sluníčka DDM Jemnice
2. Koťátka Jakubov
DĚTI
1. Hvězdičky DDM Jemnice
2. Repetky DDM Mor. Budějovice
3. Mini Laxssi Miroslav

Pořadí – FORMACE:
ROD. TÝM HŮLKA
1. Andílci Hluboká n/Vlt.
2. Mažoretky Revival Písek
3. Ladies MŠ Klimkovice
MINIDĚTI
1. Rapetky DDM Mor. Budějovice
2. Baby Lassies Brno

KADETKY MLADŠÍ
1. Sympa Praha
2. Bambulky Lačnov
3. Mažoretky JUN Chotěboř

DĚTI MLADŠÍ
1. Mini Roses Opava
2. Hlubocké Pidiprincezničky
3. Mažoretky JUN Chotěboř

KADETKY STARŠÍ
1. LILI Brno
2. Sympa Praha
3. Hastrmanky Prosenice

DĚTI STARŠÍ
1. Kytičky DDM Pelhřimov
2. Hvězdičky DDM Jemnice
3. Mažoretky Třebíč

JUNIORKY MLADŠÍ
1. Střípky I. Mor. Třebová
2. Hastrmanky Prosenice
3. High Roses Opava

KADETKY MLADŠÍ
1. Hvězdičky Štoky
2. Sympa Praha
3. Ritorno mini DDM Telč

JUNIORKY STARŠÍ
1. Lollipops DDM Jemnice
2. Bublinky Lačnov
3. Sympa Praha

KADETKY STARŠÍ
1. Leontýnky Pacov
2. Pomněnky Brtnice
3. Mažoretky PINK Havl. Brod

SENIORKY
1. Hlubocké Princezny
2. Lollipops DDM Jemnice

RODIČOVSKÝ TÝM POM-POM
1. Ladies MŠ Klimkovice
2. FUN Roses Opava
3. Maminky Ladies Dolní Benešov
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JUNIORKY
1. OS mažoretky Písek
2. Sympa Praha
3. Berušky DDM Pelhřimov

SENIORKY
1. Berušky Lačnov
2. Lollipos DDM Jemnice
3. Hlubocké Princezny

DDM Jemnice

Mázhaus U Jindřicha z Lipé – Pondělní výlet
V zámeckém areálu bude po dobu konání historické slavnosti Barchan otevřen Mázhaus
U Jindřicha z Lipé, který bude mít připraven pestrou nabídku nápojů, včetně koktejlů.
Zde bude také fungovat místo zřízené k vybírání kelímků, které budou následovně vytříděny do odpadu s plastem. Za každý odevzdaný „půlmetrový komín kelímků“ dostanete
jeden plný kelímek piva, či limonády zdarma.
Nejde nám o to, aby pracovníci úklidu měli méně práce, ale jde o to, učit naše děti
a hlavně sami sebe udržovat pořádek na námi poničené planetě.
Provozovatelé tohoto mázhausu se také rozhodli protáhnout historickou slavnost
Barchan do pondělí, kdy dříve býval tradiční Výlet do Městského lesa. Letošní výlet zůstane v zámeckém areálu. V pondělí od 15 hodin zde vystoupí parta tří kamarádů, která
hraje pro poslech, ale hlavně pro radost - Veselá trojka Pavla Kršky. Ta se zároveň drží
dlouhodobě na prvních pozicích dechovkových hitparád, díky svému nezaměnitelnému podání a humoru. Předprodej vstupenek na toto vystoupení probíhá v TIC Jemnice. V případě
nepříznivého počasí se koncert přesune do jemnického kinosálu.
Od 18 hodin se na pódiu vystřídá kapela Vasr Band, která zpříjemní pondělní večer
klasickými zábavovými hity. U tohoto vystoupení vstupné není a v případě nepříznivého
počasí se akce konat nebude.
Jirka Prokeš

Muzejní spolek uspořádá výstavu k 100. výročí
počátku 1. světové války
V letošním roce uplyne 100 let od roku 1914, kdy započal jeden z nestrašnějších válečných konfliktů v dějinách lidstva - 1. světová válka. I když nebyla tak ničivá, jako
2. světová válka, poznamenala výrazným způsobem celý svět a především Evropu. Zahynulo při ní téměř deset milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů. Vypukla 28. července 1914,
kdy Rakousko-Uhersko, podporované Německem, vyhlásilo válku Srbsku. Záminkou se
stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d‘Este v bosenské metropoli Sarajevu. Politické napětí v Evropě však sílilo již dlouho před ním. Válka trvala
čtyři roky, a to především díky zákopové taktice, kdy se fronty téměř nehýbaly na stejných
pozicích. Nasazení nových zbraní - tanků, letadel, stejně jako chemických bojových látek
si vyžádalo životy milionů lidí. Zlom ve válce nastal teprve s ukončením východní fronty
a vstupem Američanů do války na straně Dohody. Rakousko-Uhersko se v říjnu 1918 rozpadlo a německý císař Vilém II. byl nucen 11. listopadu podepsat mírový dokument. Podpisem příměří u francouzského Compiegne se zásadně změnilo politické uspořádání Evropy.
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Skončily staré monarchie Rakousko-Uhersko, Osmanská říše, Rusko a Německo a vznikla
řada nových států: Československo, Maďarsko, Polsko, Rakousko a pozdější Jugoslávie.
Porážka Rakouska-Uherska umožnila vznik samostatného státu Čechů a Slováků.
K jeho vzniku přispěla činnost politiků obou zemí v rámci zahraničního odboje a také úspěchy dobrovolnických vojenských jednotek - legií, které se formovaly za války v Rusku,
Itálii a Francii.
Válka se dotkla ve zvýšené míře i civilního obyvatelstva. Potraviny, odesílané přednostně na frontu, chyběly v týlu, a čím rychleji mizely z pultů prodejen, tím rychleji vzrůstala
jejich cena. Černý trh vzkvétal a peníze putovaly do kapes sedláků a překupníků. Podvyživení a vyčerpaní lidé nedokázali vzdorovat nakažlivým nemocem, které kosily civilní
obyvatelstvo stejně nemilosrdně jako nepřátelské kulky na frontách.
Ke 100. výročí této strašlivé války uspořádá Muzejní spolek v Jemnici výstavu. Chtěli
bychom nejen přiblížit divákům, jak prožívali válečné období naši předkové v Jemnici, ale
hlavním cílem je tuto dobu lépe zdokumentovat. Městská kronika byla totiž založena až
roku 1928. Kronikář Gartner věnoval zpětně tomuto období několik stránek vzpomínek,
jejichž vypovídající hodnota je už poznamenána odstupem deseti let. Vzpomíná hlavně
na bídu v zázemí, na stoupající ceny potravin a topení. Je zde i přibližný seznam mužů
z Jemnice, kteří museli narukovat na frontu. V kronice se však nedočtete nic o jemnických
legionářích. To už bylo nutné zjistit v archívech. Na přípravě výstavy pracují členové spolku pod vedením místopředsedy Antonína Podhrázského už od ledna. Na počátku jsme znali
pouze jména 64 mužů z Jemnice padlých v boji a 12 vojáků, kteří zemřeli v zázemí. Tato
jména jsou vytesána na pomníku padlých v 1. svět. válce na jemnickém hřbitově.
Místopředsedovi spolku Antonínu Podhrázkému se podařilo shromáždit řadu cenných
exponátů od lidí z Jemnice i okolních vesnic. Výstava bude doplněna i fotografiemi pana
Vladimíra Hrbka, na kterých můžete vidět, jak vypadala Jemnice na počátku 20. století
a také o několik exponátů zapůjčených z muzea Vysočiny v Třebíči. Na instalaci výstavy se
budou podílet také další členové spolku.
Vernisáž výstavy „1. světová válka na Jemnicku“ a její oficiální zahájení se uskuteční
ve čtvrtek 26. června 2014 v 18.00 hodin v kulturním domě. Zde bude výstava do 11. července a pak bude přestěhována do informačního centra, kde si ji zájemci mohou prohlédnout do konce měsíce září.
Touto výstavou však práce členů spolku na téma 1. světová válka nekončí. I nadále se
budeme snažit zdokumentovat všechno, co se vztahuje k tomuto tématu a zachovat tyto
vzpomínky pro další generace.
Úryvek ze zápisků v kronice města Jemnice o 1. světové válce: „Odjezd prvních vojínů
byl v neděli ráno 2. srpna z nádraží v Jemnici. Nádražní zřízenci pobíhali sem a tam připínajíce vozy a upravujíce sedadla, jak se jen dalo. Manželky loučily se s manželi, matky se
syny. Mnohý z odjíždějících tušil, že se už nevrátí, a proto pořídil poslední vůli. Vlak vyjel
o hodinu a půl později. Odjíždějící vojáci mávali šátky a volali poslední pozdrav. Konečně
zmizel i poslední vůz a lidé se rozcházeli.
Před krámy se tvořily fronty lidí. Lidé si s sebou brali židle, protože museli čekat i několik hodin, aby se pak dozvěděli, že není co prodávat. Lístky byly neúčinné, protože nemohly
být vyměněny za potraviny, které nebyly. Peníze však brzy pozbývaly svou cenu. Ti, kdo
nemohli nabídnout jiné cennosti, trpěli hladem. Kdykoliv se objevil na náměstí vůz s brambory, sbíhali se lidé ze všech stran a za chvíli bylo vyprodáno. Kupci prodávali zboží, kdy
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chtěli, za co chtěli a komu chtěli. Poukázky na potraviny nebyly k ničemu. Někdo dostal
všechno a jiný nic. Proto lidé chodili nakupovat do okolních vesnic. Ale ani tam na ně
také nikdo nečekal s otevřenou náručí. Za litr mléka bylo nutné přidat kromě peněz i tabák
nebo doutníky. Úředně stanovené ceny nikdo nedodržoval. Potraviny, petrolej a topení se
prodávaly za několikanásobek. Láska k bližnímu zmizela nadobro. Bída v Jemnici byla veliká. Farář Hlavička, dr. Šiman, Pejčoch a Hrůza se vypravili do Brna na místodržitelství
s prosbou, aby poslali ke zmírnění hladu do města mouku. Bylo jim vyhověno, do Jemnice
pak došlo 24 q ječné mouky. Hlad nezmírnila ani nová úroda. Vlivem velkého sucha špatně
vzešlo obilí a úroda byla špatná. Zřízenci nájemce velkostatku Goldmanna prodávali na náměstí brambory. Ženy čekaly celou noc a stejně se na všechny nedostalo. Nejpotřebnější
a nejchudší odešli opět s prázdnou. Polní práce musely vykonávat ženy a staří lidé. Muži
byli ve válce. Toho roku přijelo do Jemnice také mnoho lidí z Prahy, Brna i z Vídně. Ve velkých městech byla ještě větší bída o potraviny. Na venkově se přece jen nějaké jídlo našlo.
Byli však lidé, kterým válečné poměry svědčily, a na bídě druhých vydělali celé jmění. Lidé
schovávali obilí před rekvizicemi na různých místech. Komise je nacházeli na všelijakých
místech - ve psí boudě, ve fůře hnoje, ve varhanách u sv. Jakuba i v hrobě. V jednom mlýně
nebylo při prohlídce ani zrnko obilí. Komise se tam vrátila i druhý den a opět nic a přitom
je mlynářka hostila buchtami z bílé mouky. Ale obilí se nenašlo.“
Za MS Jemnice Jana Jánská

Letní kino v Radkovicích
Sbor dobrovolných hasičů v Radkovicích u Budče uspořádal v minulém roce promítání
letního kina, které navštívilo přes 500 diváků. Akce bude pro tento rok zopakována, a to
ve dnech 4. - 6. července. Promítnuty budou tyto filmy: Revival, který na plátně poběží
v pátek, S čerty nejsou žerty - tato krásná pohádka bude promítnuta v sobotu, kdy je přes
den v Radkovicích uspořádán dětský den a tak bude pro děti tzv. sladkou tečkou tohoto dne.
A na závěr v neděli pro diváky pustí pořadatelé filmovou klasiku Na samotě u lesa. Bohaté
občerstvení bude samozřejmostí. Filmová představení budou začínat vždy ve 21.30 hodin,
vstupné je pouhých 30 Kč. K připomenutí příjemné atmosféry již téměř zapomenuté tradice
letních kin vás srdečně zvou pořadatelé.
Martin Kessner

Volby do Evropského parlamentu – poděkování
Děkujeme všem, kteří volby neberou na lehkou váhu a využili svého volebního práva
ve volbách do Evropského parlamentu.
Navíc děkujeme všem, kteří podpořili kandidáty za KDU-ČSL.
Touto cestou Vám také přejeme, abyste letní dny využili k načerpání energie a strávili je
podle svých představ ve zdraví.
Za MO KDU-ČSL Jemnice Miroslav Prokeš, předseda strany
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Výstava Včelařství pro novou generaci
Základní organizace Českého svazu včelařů v Jemnici srdečně zve v měsíci červnu 2014
na výstavu, která má za cíl přiblížit život včel dětem i laické veřejnosti. Autorem výstavy je
společnost Ochrana fauny ČR a uskuteční se v prostorách Informačního centra v Jemnici.
Díky ilustracím a pracovním listům, které ji doplňují, by její návštěvníci měli nenáročnou
zábavnou formou proniknout do života včel i celého včelařského oboru. Pracovní listy jsou
zpracovány pro mateřské školy a pro 1. a 2. stupeň ZŠ.
ZO ČSV v Jemnici

Letní kino na Barchan v nových barvách
AlterNaiva udržuje tradici kvalitní hudby v širokém
spektru žánrů. Už počtvrté během historické slavnosti
Barchan bude Alternativní scéna probíhat v jemnickém letním kině, letos 13. a 14. června.
Návštěvníci se mohou těšit na živé kapely, noční sochání, venkovní čajovnu mezi stromy
a v neposlední řadě i nový barevný vzhled areálu.
Prostor letního kina je atraktivní pro své umístění a akustickou atmosféru. Důležitou
součástí bude sochařské zázemí pro návštěvníky až do nočních hodin po oba dny akce. Stejně tak bude k dispozici Alešova čajovna s výběrem kvalitních nápojů, AlterNaivní výstava
fotografií a nečekaný flashmob.
„I když víme, že Alternativní scéna na „letňáku“ je tematicky mimo slavnost, snažíme se vždy zahrnout aktivity, na kterých mohou návštěvníci spolupracovat, něco vytvářet,
anebo se naučit cokoli nového. Program je směřován především mladým lidem a těm, kteří
se nebojí vstoupit mimo zajeté koleje.“, vysvětluje aktivity Ondřej Ferdan ze sdružení Al-
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terNaiva. Letošní ročník a především „Alternativní pátek“ proběhne za podpory KOUS
Vysočina o.s. a Kraje Vysočina. Nabídneme pokračování loňského atraktivního sochání
z ytongu a bude probíhat po oba dva dny Alternativní scény Barchanu 2013. K dispozici
budou návštěvníkům tvárnice, se kterými se snadno pracuje a sochařské náčiní na vypůjčení. Vše bude zastřešeno stanem. Během celé akce budou účastni lektoři schopni pomoct, poradit a inspirovat účastníky. Hudební sestavení pátečního večera je výrazně zaměřené více
na alternativní podání hudby. Akci odstartuje poměrně nová formace Tynytus, následovana
šokujícími Vyvalenými lulany, budějovickým Slyz bandem a břitkým hip hopem v podání
Kolony. „Pokud máte raději klidnější začátky, zajděte v sobotu na folkový rozjezd Berky
a Pfluga. Dojde i na ska z Nové Vsi, punk od Kúrovce, ambiciózní AppendX nebo mladý
drum´n´bass,“ upřesňuje Ferdan. Sdružení AlterNaiva přizvalo ke spolupráci na organizaci
Alternativní scény mladé dobrovolníky z Jemnice a okolí, kteří zajišťují chod dílčích aktivit
a přípravných akcí. Děkujeme také partnerům: město Jemnice, Agentura Free Time, o.s.,
FLOP Obchod U Fučíků Jemnice, Nářadí Vysočina, s.r.o.
Za AlterNaiva o.s, Ondřej Ferdan

Klub důchodců v Jemnici vám chce také něco říci
Léto je zde v plné kráse,
dovolená je tu zase.
Svět je nám všem otevřený,
jet se dá už všady.

A my, staré babičky,
my už jen tak lavičky.
Pod strom na ně sedáváme.
Vzpomínky nás napadají,
jak jsme byly také mladé.
Šedé vlasy v slunci září,
už je tady stáří.

Mladí kufry zabalí
a k moři se vypraví.
Děti prázdniny mají,
tak se zase vyřádějí.

Marie Čurdová

Večerníčkův pohádkový les
V sobotu 7. 6. 2014 se v obci Panenská uskuteční již devátý ročník akce nazvané
Večerníčkův pohádkový les. Pro děti bude připravena cesta lesem plná pohádkových postav se spoustou her a soutěží. Za splněné úkoly na ně čekají nejrůznější odměny. Mimo
pohádkové cesty bude připraven i bohatý doprovodný program (skákací hrad, trampolína, čtyřkolky, kouzelnická a barmanská show, jízdy na koních, vystoupení mažoretek,
ukázky dravců a biletrialová show). Vstup do pohádkového lesa je od kulturního domu
v Panenské od 12.30 do 15.00 hodin. Celá akce včetně doprovodného programu je pro
děti zdarma.
Pro letošní rok připravujeme několik organizačních změn, které by měly zkrátit především čekání u výdeje odměn pro děti a při prodeji občerstvení. Mimo toho bude letos
opět zavedeno vstupné pro dospělé účastníky, které bude použito na dofinancování stálé
pohádkové cesty pro rodiny s dětmi. Ta vznikne na části stávající trasy pohádkového lesa
a její zpřístupnění je plánováno od začátku letních prázdnin.
Zároveň se obracíme na všechny zájemce, kteří by nám chtěli pomoci s organizací akce
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(především zajištění pohádkových stanovišť), ať se ozvou na email aftjemnice@seznam.cz
nebo tel. 737925685.
Veškeré další informace se dozvíte z připravovaných plakátů či internetových stránek
www.pohadkovyles.jemnice.cz.
Zdeněk Hopian

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Vlastu Rýdovou z Jemnice,
která se v měsíci dubnu dožila 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody
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Blahopřání
Dne 13. června 2014
oslaví 50 let společného života
manželé Marie a Karel Šimkovi z Jemnice
Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví,
štěstí, lásky a Božího požehnání
ze srdce přejí dcery
Marcela a Marie s rodinami

Vzpomínka
S vděkem a láskou v srdci vzpomínáme
na naši drahou maminku, paní Ludmilu Kačenkovou,
od jejíhož úmrtí uplyne v červnu 15 let
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
Jménem rodiny dcera Ludmila

Vzpomínka
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát
a s láskou na Tebe, tatínku – vzpomínat
Dne 2. června 2014
vzpomeneme 12. smutné výročí úmrtí
drahého manžela, tatínka a dědečka
pana J a n a M a u r i t z e z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Dne 6. června 2014 vzpomeneme
8. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky, babičky a prababičky
paní Marie Fukalové
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Marcela a syn Alois
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Vzpomínka
Dne 15. června 2014
a dne 20. července 2014
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustili
Josef a Marie Bakošovi
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami

Úspěšná sezóna jemnického basketbalu
Školní rok 2013/2014 se stal nejúspěšnějším rokem v basketbalové historii naší základní
školy. Družstvo dívek ve složení Mocharová, Slosarčíková, Kovářová, Vaňurová, Kšírová,
Stoklasová, Tobolková, Bastlová, Kalášková, Meidlová a Nekulová suverénním způsobem
vyhrálo okresní přebor starších žákyň v Okříškách a postoupilo do krajského finále v Jihlavě.
Zde naše děvčata opět dominovala a zajistila si postup do kvalifikace na republikový přebor
v Pardubicích, kde se utkala s celky Pardubic a Brna. Oba týmy hrají basketbal na úrovni republikových soutěží, což se projevilo jejich větší herní vyspělostí, a proto se nám je nepodařilo porazit. I když naše dívky prohrály, považuji postup do kvalifikace za velký úspěch. Dalším
úspěchem je vítězství v Superlize basketbalu dívek, která je základem úspěchů v předešlých
soutěžích a garantem vysoké úrovně basketbalu na okrese Třebíč.
Chtěl bych poděkovat všem hráčkám za bojovnost, hodiny strávené tréninkem, rodičům
děvčat za jejich podporu, vedení školy za financování nákladů na turnaje a v neposlední řadě
všem učitelům tělesné výchovy a atletiky za jejich přípravu. Odchází nám silná garnitura děvčat
9. ročníku, ale přesto věřím, že se najdou další, které navážou na tento úspěch a budou se věnovat sportu nejen pro svoje potěšení a reprezentaci školy, ale i pro dobré jméno města Jemnice.
Celkové pořadí okresního přeboru:
1. ZŠ Jemnice			
2. ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova ul.
3. ZŠ Okříšky			
4. ZŠ TGM Moravské Budějovice
5. ZŠ Předín			
6. ZŠ Třebíč, Horka-Domky
Výsledky krajského přeboru:
1. ZŠ Jemnice
108 : 56
6 b.
2. ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova
83 : 78
5 b.
3. ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní
65 : 91
4 b.
4. ZŠ Třešť
48 : 79
3 b.
Kvalifikace na republikový přebor:
Jemnice – Studánka Pardubice
14 : 61 Jemnice – Sirotkova Brno 		
15 : 59
Studánka – Sirotkova Brno
34 : 29				
Ivan Chvojka
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Jubilejní desátý ročník brokového víceboje družstev
na střelnici  Zahrádecký les v Dačicích
V sobotu 3. května 2014
se na střelnici Zahrádecký les
v Dačicích sešli milovníci brokové střelby v mysliveckých
disciplínách. Střelecká sekce
v Dačicích pořádá každoročně
první víkend v květnu brokový
víceboj družstev. Do soutěže se
přihlásilo 13 tříčlenných družstev. Závod byl vypsán na tři
disciplíny po dvaceti terčích,
celkem družstvo střílelo na 180
terčů. První disciplínou byla
Lovecká baterie, druhou Lovecké kolo a třetí Zajíc s terči, kdy zajíc a asfaltový terč jsou vypouštěni současně. Závod
zahájil starosta města Dačice Ing. Štěpán. Závodu letos nepřálo počasí, když během závodu
poprchalo. Avšak střelci, kteří jsou zároveň i myslivci, se s nepřízní počasí bezproblémově
vypořádali. Letos si vítězné družstvo vytvořilo poměrně velký náskok před ostatními soupeři.
Vítězem brokového víceboje se stalo družstvo Kuroza se 137 zásahy, které bylo složeno
ze střelců z Rodvínova, Kužaku a Zahrádek. Na druhém místě bylo družstvo SK Dačice se
131 zásahy se střelci z Valtínova, Polné a Jemnice. Na třetím místě skončilo družstvo Jemnice
se 124 zásahy, družstvo bylo vytvořeno ze střelců z Jemnice a okolí. Odměnou všem střelcům,
tak jak je na dačické střelnici zvykem, byly ceny pro všechna zúčastněná družstva.
Poděkování patří městu Dačice za podporu a přízeň, kterou střelectví věnuje
a všem dalším sponzorům za ceny do závodu. Chtěl bych touto cestou poděkovat střelcům za věrnost dačické střelnici. Již teď se
těšíme první sobotu ledna 2015 na viděnou
při závodech v Dačicích.
Bohuslav Ferdan,  ředitel závodu

Okresní a krajský
přebor v minivolejbale
Dne 6. 5. 2014 se v Jaroměřicích nad
Rokytnou konal okresní a krajský přebor
v minivolejbale mladších žáků a žákyň. Ti
navázali na úspěchy starších žáků a žákyň
naší školy. Děvčata porazila ve vyrovna32 / Jemnické listy / červen 2014

ném zápase o prvenství ZŠ Týnskou a stala se přebornicemi kraje Vysočina s právem hrát
republikové finále. Mladší chlapci v souboji o první místo prohráli se ZŠ Týnská, druhý set
ukázal sílu družstva a znepříjemnil cestu chlapcům ze ZŠ Týnská za celkovým vítězstvím.
Blahopřeji všem soutěžícím za výborné výsledky a přeji děvčatům úspěch i v republikovém
kole.
Ivan Chvojka

Kulturní kalendář
Mladoňovice
8. 6.		
		
8. 6. 		
		
21. - 22. 6.
22. 6.		
		
27.6.		

Police

25. 6.		
		
27. - 29. 6.

Třebětice
7. 6.		
21. 6.		
29. 6.		
12. 7.		
19. 7.		

Panenská
7. 6.		
8. 6.		
22.6.		

Rácovice
21. 6.		

Soutěž v PÚ mladých hasičů (sportovní areál – SDH)
- začátek 13.00 hod.
Setkání historických stříkaček (sportovní areál – SDK
- začátek 13.00 hod.
IV. rodácký sjezd
Střelecká soutěž „O putovní pohár Barchanu“ (střelnice - MS)
- začátek 9.00 hod.
Slavnostní ukončení školního roku ZŠ - začátek 8.00 hod.

Přijetí budoucích prvňáčků a nejlepších žáků školy starostou obce
v obřadní síni
XI. Rodácký sjezd, kulturní program v zámeckém parku

IV. ročník rockového festivalu Motákfest, areál hřiště, 13.00 hodin
Dokopná, Moták aréna, 19.00 hodin
Dětský den, Moták aréna, 15.00 hodin
II. ročník festivalu Countryfest, Moták aréna, 16.00 hodin
Zvěřinové hody, Moták aréna, 14.00 hodin

Večerníčkův pohádkový les
Dětské rybářské závody
14. ročník hasičské pohárové soutěže

II. Sraz rodáků z Rácovic
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Radotice
Je spravedlnost…?
Měsíc červen voní deštěm, říká jedna z pranostik měsíce. Není bezpečnějšího přírodního zákona nad zákon Medardův. I vynikající meteorologové mluví s uznáním o přesném
a logickém myšlení pozorovatelů počasí v minulých dobách. Pouhým pozorováním a logickým řazením následných dějů dospěli k výsledkům, kterých dosáhla moderní meteorologie teprve pracným zkoumáním rozsáhlého statistického materiálu. „Réva a koza vody
nemilují. Medardův dýšť- čtyřicet dní plíšť.“ Praví další z mnoha červnových pranostik,
zvláště pak ta medardovská je výborně vystižena, musíme na ni ale nahlížet rozumně. Asi
takto: deštivé počasí v první polovině června se západním větrem je signálem, že nastal
„monzun.“ Připravme se proto na to, že proměnlivé počasí tak hned nepřestane. Označení
„monzun“ v podmínkách evropského podnebí mírného pásu je však možno používat pouze
v přenesené obrazné podobě. Monzunem v pravém slova smyslu se rozumí pouze systém
rozsáhlých pravidelných vzdušných proudění, která ovlivňují klima obrovských územních
celků na zemském povrchu a pro které je příznačná radikální změna směru proudění. Jak se
tento „Medard“ prezentoval v minulosti. Nejbohatším byl v roce 1815, kdy za celé medardovské období napršelo v Praze 342 mm srážek, což je 2,25 x více, než naprší v průměrných
létech, nejchudším byl v létech 1816,1840,1865 a 1893, kdy srážkový úhrn za medardovské
období nepřesáhl 5 mm. Tolik Velký pranostikon. Jak je patrné, i lety vysledované zákonitosti mají své nedokonalosti, jde o zákonitosti přírody, které do dění někdy příliš vrtáme.
Navykli jsme si nerespektovat zákony světské, které nastolují pravidla chování a soužití,
natož zákony přírody. Příliš jsme zaměstnáváni sami sebou a tím dochází k potlačování
soužití s ní. Octli jsme se ve světě, který nás někdy staví do pozic, o kterých mít jen malé
tušení, bychom zcela jistě nezabředli. Vrásky na čele, tíseň u srdce nám vyvolá šlendrián
státního úředníka, který do poklidné cesty našeho života vstoupí s mantinelem, jehož bariéru, pokud nezapůsobí zdravý rozum, nemáme sami šanci překonat. Tím zjištěním se nám
hroutí celý svět. Zjištění, že chyba úředníka nám sice nechala dům, ale zmizel nám základ
pod ním, vlastní pozemek, jehož vlastnictví prokazujeme. Máme sice v ruce právní listinu,
která nedbalostí úředníka zůstala před branou rozhodnutí přesto, že má razítko kulaté, jde
vlivem tohoto nepořádku pro nás o nevýznamný doklad. Má to být výpověď o právu a stavu
záruk ze strany státu u nás dnes? Nepřevedený pozemek do našeho vlastnictví na katastru
byl prodán v exekuci na původního majitele, který již dávno předtím pozemek pozbyl a neprovedeným přepsáním na nás mu však evidentně zůstal. Proč jsme nebyli osloveni jako
strana účastná, což vyplynulo z vlastnictví stavby o zamýšlené dražbě? Dalo by se logicky
namítnout, že exekuční rozhodnutí je sice platné, ale právně neúčinné. Omyl, opak je pravdou, exekuční rozhodnutí zastiňuje všechna předešlá zákonná rozhodnutí a je účinné. Co
pak zbývá na stáří, oči pro pláč? Jak osloví tyto postižené to, že žijí v demokracii a svobodě? Dá se namítnout, že tyto dva pojmy za to nemohou, ale prostý a poctivý člověk, který
nic nespáchal, by právem očekával od takové společnosti ochranu podnětem k spravedlivějšímu rozhodování v judikatuře. Dohoda s nabyvatelem pozemku je téměř nemožná. Podle
poškozených se jeho postoj jeví jako cílený záměr v nastavení podmínek tak, aby získal
i dům, mají za to, že nejde o náhodu, ale o vyrobený akt. Odškodnění od státu za pozemek
sice získali v penězích, ale ty představují necelou čtvrtinu toho, co požaduje nový vlastník,
34 / Jemnické listy / červen 2014

který pozemek získal za pět procent hodnoty, kterou nyní žádá. Odškodnění se tím pádem
stává pro ně polibkem smrti. Hodně se sice mluví o nápravách, ale ty, co se dělají, ke skutečným nápravám nevedou. Vyměňují se ředitelé, ale ti taková rozhodnutí nečiní. Skutečná
změna by spočívala i ve výměně pěšáků, kteří, můžeme se i domnívat, byli k takovým činům nasazeni, nebo jsou neschopni. Takové, dalo by říct krádeže, nás vpřed neposunou, ale
uvrhnou mezi rizikové oblasti. Nedomnívám se, že bych šlápl svým názorem příliš vedle,
když se dovídám, jak ekonomem ve výběrovém řízení se stává hledaný vězeň na útěku,
aby zpronevěřil další miliony a ještě při zatýkání zmizel. Je víc než podivný názor pána,
který se uchází o funkci zastupovat a obhajovat tento stát navenek. Je potřeba zavést do registru evidenci o lidech, kteří jsou opakovaně přistiženi při přečinech. „Obává se,“ že toto
zaevidování by je mohlo v budoucnu poškozovat až šikanovat, ale již nehájí jejich nevinné
oběti. Ti pak mají jen smůlu, že byli ve správný čas na nesprávném místě. Tento registr by
pomohl zejména policistům při stíhání „bláznů“ za volanty automobilů, mohli by se zavčas
připravit na to, že zastavit je pomocí svítilny je hazard se životem a k zastavení bude nutný
protitankový zátaras. Nevyrovnáme-li se s tímto „Augiášovým chlévem“ v blízké budoucnosti, uslibujeme se a příznivější budoucnost nás mine. Bylo by pro nás všechny nenapravitelnou škodou tento shora uvedený stav postupně přijmout a zakonzervovat. Budoucnost,
ve kterou věřím, by nám to jistě nikdy neodpustila, ať již se oháníme jakýmikoliv důvody
k současnému rozhodování. Ne, ne, skutečná spravedlnost není slepá, pracují pro ni ještě
„Boží mlýny, které pomalu, ale jistě zmílají,“ jenom té trpělivosti je třeba mít víc.
Blahopřejeme jubilantům:
P l á t o v á Anna
72 roků
Š t ě p á n o v á Marie
74 roků
T o b o l k a František
50 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic

Mladoňovice
POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Mladoňovice Vás zve 8. června 2014
od 9.00 hod. na soutěž mladých hasičů v požárním útoku
od 13.00 hod. na setkání historických požárních stříkaček
Tyto stroje se Vám představí i v ukázkách požárního útoku, při kterých si můžete prohlédnout dobové hasičské uniformy a dozvíte se určitě i mnoho zajímavého z historie předváděných strojů. Toto setkání, které se uskuteční v krytém sportovním areálu Chobot, doprovodí dechová kapela ČERNOVITSKÁ DECHOVKA.
Na tento sraz přislíbila účast rodina Vystrčilova - pan senátor Miloš Vystrčil se svým
tatínkem a bratrem. Pan Vystrčil senior je pamětníkem výroby požárních stříkaček tzv. „vystrčilek“.
Vstup na tuto akci je zdarma.
Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení.
Na Vaši návštěvu se těší hasiči z Mladoňovic
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Rácovice
10.30
11.30
12.30
14.00
16.00
16.30
20.00

PROGRAM 2. SRAZU RODÁKŮ Z RÁCOVIC,
který se koná dne 21. 6. 2014

Mše svatá
Prohlídka obecního domu a okolí (výstavka, hasičská zbrojnice, knihovna)
Společný oběd v sále kulturního domu
Kulturní program
Cyrilka – hudební pásmo krojované kapely s lidovým vypravěčem
Step dance – ukázky tanců v podání tanečního souboru z Jaroměřic n/ Rokytnou
Ukázky činnosti místního SDH (ženy, muži)
Posezení při country
Taneční zábava s brněnskou skupinou Sanklabano

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. června 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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Historická slavnost

Barchan

13.-16.6.2014
Pátek 13.6.2014
17.30
18.00
18.30
18.30
20.00
20.30
22.00
22.30

Vystoupení dechovky Hudba z Marsu a Jemnických mažoretek před radnicí
Slavnostní průvod kostýmovaných postav ulicemi města Jemnice a zahájení slavnosti
vyvěšením praporu Barchan
Otevírání mazhauzů
Koncert dechovky Hudba z Marsu v areálu zámku (za nepřízně počasí v kinosále)
Taneční zábava - hraje Spektrum, KD Jemnice, samostatné vstupné
Koncert skupiny Svítání v areálu zámku
Ohňová show na zámku
Taneční zábava - hraje skupina Secret v areálu zámku

Sobota 14.6.2014
8.30
9.00
10.00
13.30
13.50

Slavnostní budíček s trubači a bubenicemi a otevření městských bran
Otevření historického tržiště s doprovodným programem
Příjezd krále Jana a královny Elišky do Jemnice - scéna na zámku
Historický běh královských poslů
Rozloučení královského páru s opevněnou Jemnicí - scéna na zámku, následuje
slavnostní průvod kostýmovaných postav ze zámku přes náměstí z centra k sokolovně
15.30
Zábavné odpoledne, v němž vystoupí Fčeličky
Jemnické mažoretky a hiphopová skupina 4K DDM Jemnice
(areál zámku)
20.30
Taneční zábava hraje skupina Vigo v areálu zámku
21.30
Večerní historický průvod s pochodněmi ulicemi města
22.00
Ohňová show na zámku
cca 22.25 Ohňostroj na zámku – po skončení ohňové show
Neděle 15.6.2014
10.00
13.30
15.30

Poutní mše u kostela sv. Víta - hlavním celebrantem bude
P. ThLic. Martin Sedloň, OMI - provinční vikář Středoevropské provincie OMI
pro obláty v České republice
Vystoupení skupiny (J)elita Band a Blue moon na zámku
Vystoupení skupiny DOBRÁ PÁRA na zámku

Pondělí 16.6.2014
15.00
18.00

Veselá Trojka, areál zámku, samostatné vstupné 100,- Kč, předprodej v TIC Jemnice
Vasr Band, areál zámku, vstup zdarma
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Program na zámku:
9.00
Otevření tržiště
9.30
Lucemburk
10.30
Libertas, Lucius
11.30
Libertas
12.00
Lucemburk
13.50
Scéna – vystoupí Porta Temporis
16.30
Jemnické mažoretky a 4K
17.30
Fakir Dragon
20.30
Taneční zábava – Vigo

9.30
Libertas
10.00
Příjezd krále – scéna
11.00
Porta Temporis (tance)
11.30
Lucemburk
13.30
Běh poslů
15.30
Vystoupení skupiny Fčeličky
17.00
Porta Temporis (tance)
18.00
Koncert skupiny Karmína
22.00
Ohňová show
22.25
Ohňostroj
Vstup do bran města a do areálu zámku je zdarma (není-li uvedeno jinak). Změna programu vyhrazena!
Alternativní scéna Letní kino (pořadatel AlterNaivao.s.)
Alternativní pátek 13. 6. 2014 - vstup od 18.00
Tynytus / řežba Dešov
- Vyvalení lulani / alternative show
Kolona / hip-hop Jihlava
- Slyz band / alternative Rock Twin / house-techno Praha
Alternativní sobota 14. 6. 2014 - vstup od 16.00
Bob Pflug a Fabián Berka / pop-folk J. Hradec
- Kúrovec / punk MorBud
Appendix / trash-pop Ostašov
- Novoveska / ska-punk Nová Ves
Patrick / drum´n´bassMorBud
SOCHÁNÍ - openairČAJOVNA - AlterNaivní VÝSTAVA - FLASHMOB - bar vstup FREE

HISTORICKÁ SLAVNOST BARCHAN
V červnu po svatém Vítu se v Jemnici koná Barchan, slavnost s tak trochu podivným
názvem. Traduje se, že patří mezi nejstarší v Čechách a na Moravě. Prokazatelné je však
pouze to, že se už uskutečnila v roce 1713. Průběh oslav se měnil podle vkusu měšťanů.
Nikdy se však nezměnilo jádro celé slavnosti. Tím je běh čtyř poslů, kteří nesou zprávy své
královně Elišce Přemyslovně. Podle pověsti ji manžel Jan Lucemburský zanechal za pevnými hradbami města Jemnice a sám vedl vojenskou výpravu k potrestání vnitřních nepřátel.
Král ani v boji nezapomíná na svoji mladou manželku. Vysílá čtyři posly se zprávami o průběhu bojů a královna všechny doručitele postupně odměňuje. První běžec dostane barchetový náprsník /od něj byl odvozen název historické slavnosti/, druhý šátek, třetí punčochy
a čtvrtý cenu útěchy - věnec. Po tři dny pak město žije jarmarkem a pouťovými atrakcemi.
V areálu zámku probíhají kulturní a historické programy. Třídenní slavnost končí slavnou
poutí ke kostelu sv. Víta. Ve stínu lipového háje se u svatovítské lípy scházejí věřící z celého okolí na slavnostní mši. Vláda Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV. znamenala
pro Jemnici „zlatou dobu“. Závodem čtyř běžců si proto královské město i jeho obyvatelé
připomínajísvé výsadní postavení.
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