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Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
máme za sebou měsíc červen, který je každý rok měsícem značné aktivity nejen pracovní, ale i společenské a kulturní. Tomu všemu však vévodí slavnost Barchan. Ta letošní byla
ve znamení zvýšeného zájmu ze strany médií a především České televize, která natáčela
od pátku do neděle celé dění naší slavnosti a z tohoto materiálu bude sestříhán dokumentární pořad. Možná to na někoho působilo rušivě, ale bude to po roce 1928 opět ucelený
filmový dokument. Jsem velmi rád, že ten letošní Barchan zapůsobil celkově velmi dobrým
dojmem nejen díky příznivému počasí, ale především díky všem účinkujícím a organizátorům. Chci jim za jejich náročnou a obětavou práci poděkovat. Odměnou jim může být
uznání a chvála ze strany tvůrců zmiňovaného dokumentu, ale i příznivý dojem vzácných
hostů, kteří v sobotu Jemnici navštívili v čele s panem hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem
a dalšími významnými osobnostmi z oblasti kultury. V rozhovoru s hetmanem jsem mu potvrdil, že celá akce je dílem a v režii místních nadšených lidí, což pan hejtman velmi ocenil
a potvrdil to, co si myslím i já. Že právě v této skutečnosti je síla naší tradiční slavnosti,
která se rozvíjí a udržuje na velmi dobré úrovni a zároveň stmeluje místní lidi.
Rovněž sobotní vlakové spojení o Barchanu mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí bylo přijato velmi pozitivně. Svědčí to o zájmu o tento druh dopravy ze strany nejen
jemnických občanů. Zastupitelé měst Jemnice a Moravských Budějovic schválili příspěvek
na provoz letních vlaků. Slíbená je i finanční podpora Kraje Vysočina. Opakovaně je proto
objednána pravidelná prázdninová doprava v počtu 3 párů vlakových spojů denně, počínajíc víkendem 5. a 6. července a končíc víkendem 30. a 31. srpna. Navržené časy odjezdu
budou následující:
odjezd z Jemnice			
odjezd z Moravských Budějovic		

9:15; 13:15; 17:15
10:00; 14:00; 18:00

Od začátku srpna bude s největší pravděpodobností jezdit speciální souprava Spolku pro
veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, kterou tento spolek právě dokončuje. Takže letní
provoz na trati bude bohatý a lidé z Jemnice, Moravských Budějovic a okolí budou jistě
spokojeni. Že je osud naší železnice nenechává lhostejnými, svědčí i počet podepsaných
archů s peticí, které zatím jenom v Jemnici obsahují přes 1100 podpisů.
Nemohu se zde nezmínit o článku Ing. Antonína Findy, ve kterém popisuje svoji cestu
za poznáním pravdy k náměstkovi hejtmana panu Liboru Jouklovi, jehož argumenty a výklad situace velmi dobře znám a které jsem již dříve popisoval. Zarazilo mě však několik
bodů v tomto článku. Např. to, že ke zrušení osobní dopravy došlo dle nařízení vlády. To
snad ani pan náměstek Joukl nemohl říci. Osobní dopravu objednává kraj a vláda s tím
nemá nic společného.
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To, že by cyklostezku bývalo budovalo město, nebylo možné, protože trať včetně
pozemků byla a je majetkem státu. Zbudování cyklostezky z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury sice bylo zmíněno a byla to jasná úlitba, abychom snadněji přistoupili na variantu zrušení trati. Uvědomme si, že to bylo na začátku celé kauzy a v době, kdy na této trati byl stále provoz a jezdilo zde kromě nákladní dopravy
cca 200 lidí denně. Na rozdíl od v článku zmiňované trati v Přibyslavi, kde šlo o vlečku
k bývalému vojenskému areálu a kde již více jak deset let žádný vlak nejezdil. Takové
srovnání snad nemůže myslet pan Ing. Finda vážně. Vzdát se tehdy snahy o znovuobnovení trati a provozu na ní by bylo hloupé a v každém případě ukvapené. Od zastupitelů
jsem tehdy měl mandát vést jednání právě proti těmto snahám. Současný stav hovoří
jasně. Neobjednání osobní dopravy celkově nepřineslo kýženou úsporu. Správa železniční dopravní cesty musí trať stále udržovat v provozuschopném stavu už proto, že firma
Opametal zde má vlečku, kterou hodlá využívat pro svoje podnikání do budoucna. To
znamená, že cíl zrušit trať není a ani nemůže být naplněn. Jestli si někdo myslí, že mám
z tohoto stavu radost, tak se mýlí. Nebýt neochoty se domluvit a zatvrzelosti některých
lidí, mohl by přínos naší železniční trati být mnohem vyšší.
Ještě mě zaujala poznámka o zámku. To, že si „město vymodlilo od státu zámek“, bylo
velmi pravděpodobně štěstí. Kdyby tomu tak nebylo, měli bychom dnes v centru města
obdobný objekt jako nešťastná vila na Malé brance patřící Italu Agostinovi. Jsou totiž
skutečnosti, které jemničtí občané buď zapomněli, nebo je vůbec netuší. Pan Ing. Finda
je určitě nemá zájem připomínat.
Totiž poté, co bylo jasné, že využití zámku bude pro městský rozpočet velké sousto
a sehnat alespoň částečně využití komerční, které by celkovou ztrátu snížilo, je v dané
situaci nemožné, byl v 2. polovině roku 1998 dojednán převod zámeckého areálu včetně
všech objektů zpět na stát, potažmo Památkový ústav Brno. Toto vše je zdokumentováno
v usneseních a zápisech zastupitelstva města ze dne 22.10.1998 a následně 11.11.1998. Je
zde přímo schválen bezúplatný převod do vlastnictví státu. Ještě 21.12.1998, tj. po zvolení nového zastupitelstva a vedení města, byl schválen bezúplatný převod nemovitostí
a pozemků areálu zámku. Dále zastupitelstvo pověřilo starostu (Mgr. Milana Havlíčka)
jednat s Památkovým ústavem v Brně o konkrétní podobě bezplatného převodu a po dohodě tuto darovací smlouvu podepsat. Jednání, která následovala, nevedla ke kýženému
převodu na stát. Zčásti kvůli požadavkům, které město kladlo, ale které Památkový ústav
nemohl akceptovat z důvodu plánovaných rekonstrukcí. Rovněž požadavek na finanční
kompenzaci za městem vynaložené prostředky na opravy byl nepřijatelný, jelikož příspěvek státu na tyto opravy byl podstatně vyšší. Navíc celý areál byl v r. 1994 převeden
městu bezplatně.
Kde byla tehdy prozíravost pana Ing. Findy a proč tehdy tuto neopakovatelnou příležitost zbavit se obrovského břemene „odložil na zítřek“?
Nerad v tomto prázdninovém čísle píši tyto poslední odstavce, ale nemohl jsem bez
povšimnutí nechat poznámky, které záměrně matou veřejnost a mají za cíl pouze uškodit
a shazovat úsilí druhých. Navíc bez sebemenší známky sebereflexe.
Vážení spoluobčané, nenechte si ničím a nikým pokazit tento čas dovolených a prázdnin a užívejte si slunných letních dní.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice
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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
předem mého článku mi dovolte, abych se s Vámi podělil o jednu historku. Před nedávnem jsem se potkal s člověkem, který mi
vyčetl, že se z pozice své funkce do všeho pletu, všemu „rozumím“
a „předvádím“ se v médiích. Patrně marně jsem se mu snažil vysvětlit, že to je právě ono. Každý představitel města, ať už starosta,
místostarosta nebo radní je zároveň i manažerem města. Proto je
přímo jeho povinností zajímat se o celou řadu témat – od kultury
přes kriminalitu, cestovní ruch, zeleň až po ty nejnáročnější investice. Nikdy neříkáme, že rozumíme všemu. Dopodrobna znají svou agendu příslušní pracovníci jednotlivých odborů, my však máme povinnost vědět o všem, i když samozřejmě nelze
vše postihnout do hloubky. Zde se klaním před starosty malých obcí, kteří svou agendu
vyřizují ve volném čase, relativně za pár korun, bez odborných pracovníků a na úkor svých
rodin. A co se týká „předvádění se“ v médiích, to je obdobné. Nikdy jsme tam neprezentovali sebe, ale naše nádherné město, jeho problémy i jeho (nejen kulturní) bohatství. Velmi
si vážíme dobré spolupráce s médii a jsme velmi rádi, že jsme se nesetkali z jejich strany
s žádným podpásovým úderem.
Už nám odbíjejí poslední dny měsíce června. Věřím, že právě červen 2014 se svým
způsobem zapíše do historie města Jemnice. Posuďte sami.
Předně jsme se setkali s velmi vstřícným přístupem vedení Kraje Vysočina (dále KV).
Jak jistě víte, během letošních prázdnin budou po trati (kulturní památka) Jemnice – Moravské Budějovice jezdit víkendové vlakové spoje. Časy odjezdů naleznete v kulturním
přehledu a brzy již na IDOS. Nic není zadarmo, nicméně zastupitelé města jednohlasně odsouhlasili částku na objednání tří párů vlaků/den. A abychom v tom nezůstali sami, osobně
jsem navštívil pana náměstka KV pro dopravu a majetek Ing. Libora Joukla. Nejenže se mi
dostalo velmi vstřícného a konstruktivního přístupu, ale pan náměstek předběžně přislíbil
jistou spoluúčast KV. Toto téma jsme s panem starostou probrali přímo s panem hejtmanem
MUDr. Jiřím Běhounkem. I ten zaujal velmi vstřícný postoj, žádost o finanční příspěvek
na letní vlak bude adresována přímo jeho osobě, částku však musí schválit celé Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Věřím, že letní doprava bude dalším kamínkem do mozaiky turistické
atraktivity našeho města.
Když už mám v ústech (obrazně řečeno) nejvyšší představitele KV, zastavím se ještě
chvíli u naší historické slavnosti Barchan. Řada z Vás zaznamenala přítomnost čtyřčlenného štábu České televize. Do pořadu Folklorika bude zařazen i náš Barchan (zejména díky
prestižnímu zápisu na národní seznam nehmotných památek). Hlavně děti se netrpělivě dotazují, kdy už to budou vysílat. Podle natáčecího plánu byste tento půlhodinový dokument
mohli zhlédnout na programu ČT 2, a to ve dnech 6. 9. v 9:50 hodin, 7. 9. ve 02:15 hodin,
10. 9. ve 12:20 hodin. Je logické, že z téměř deseti hodin filmového materiálu se bude muset
valná část prostřihnout, ale o nejzajímavější okamžiky, rozhovory, fotografie a dokumenty
nepřijdete (stejně jako děti z MŠ o svou barchanickou scénu). Letošní Barchan doznal pár
změn. Lidem, kterým se stýská po vietnamskch trhovcích na dolní části náměstí, mohu
pouze vzkázat, že je naleznou i příště v přední části parku. Jejich rozpínavost v dolní části
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náměstí byla již neúnosná, zejména kvůli procházejícímu průvodu. Rád bych poděkoval
všem, kteří připravili hlavní scénu. Vždyť naši amatérští herci odvedli profesionální výkon.
To bylo jasně čitelné z tváří našich velmi důležitých hostů, kteří na naši slavnost zavítali.
Důkazem budiž slova pana hejtmana o zařazení naší slavnosti mezi tzv. „VIP akce Kraje
Vysočina“, z čehož opět plyne nejen vyšší prestiž, ale i zajímavější krajské dotační tituly.
Pro úplnost – mezi důležitými hosty byli kromě pana hejtmana i paní radní KV pro kulturu RNDr. Kružíková s manželem, ředitel Národního ústavu pro lidovou kulturu PhDr. Jan
Krist s chotí, Mgr. Eva Tomášová z Muzea Vysočiny v Třebíči, PhDr. Zuzana Malcová
z Ministerstva kultury České republiky, zástupci Národního památkového ústavu v Telči,
Mons. Josef Brychta a další.
S radostí mohu na tomto místě připomenout, že město Jemnice otevře pro návštěvníky
a obyvatele města v podstatě zrekonstruovaný kostel sv. Víta (v červenci a srpnu denně
kromě pondělí od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00). Stejně tak bude celé léto přístupna výstava
k výročí 1. světové války na Jemnicku (viz kulturní přehled). Zapracovali jsme na vyšší
úrovni výstavních prostor vestibulu kulturního domu, právě v těchto chvílích montují elektrikáři nové a nastavitelné osvětlení. V muzeu Vysočiny na náměstí Svobody máte stále
možnost zhlédnout výstavu historické slavnosti Barchan (zde a v Turistickém informačním
centru budete mít možnost zakoupení nové knihy věnované slavnosti Barchan).
Odskočím od staleté tradiční slavnosti ke kulturní akci novější a připomínám i datum
1. – 2. srpna 2014, kdy opět propukne v zámeckém parku již IV. Jemnická bitva včetně
rytířského turnaje o pohár města Jemnice.
Je mou povinností informovat Vás o stavu investice do rekonstrukce vodovodů a kanalizace ve zbytku ulice Lípová. Město Jemnice, bohužel, nakonec neuspělo s žádostí o dotaci z Fondu Kraje Vysočina. Není ve finančních možnostech města tuto ulici zrekonstruovat ze sta procent vlastních prostředků. Hledáme další dotační tituly (nabízí se Operační
program životního prostředí). Uvidíme, jak vše dopadne, nicméně jedno je, bohužel, jisté.
V roce 2014 se tato ulice jistě předělávat nebude. Někdy je nám trochu smutno z toho, že
jsme „zajatci dotací“. Z tohoto důvodu je velmi těžké strategické plánování investic, byť je
v současné době Strategický plán rozvoje města téměř naplněn. Jeho aktualizaci ponecháme
na novém složení Zastupitelstva města Jemnice.
Ještě si dovolím pár slov k nové dopravní obslužnosti Kraje Vysočina. Do konce roku
2019 musí být dokončena soutěž o autobusového dopravce (mimochodem, v roce 2001 připadlo na tisíc obyvatel 331 automobilů, v roce 2011 už 426). Vedení KV volí ještě přísnější
harmonogram – v roce 2014 probíhá jednání s obcemi, v roce 2015 se proběhnou práce
na dopravní optimalizaci a konstrukci jednotlivých tarifů, v roce 2016 se vypíše zmiňované
výběrové řízení a od roku 2017 by měl být zahájen ostrý start. Asi žádné město se pak nevyhne jisté finanční spoluúčasti na zajištění dopravy (počítá se cca s 50 – 100 Kč/ obyvatele/
rok). Předpokládaný objem financí na zajištění autobusové dopravy v rámci celého kraje
(autobusy) jsou 4 mld. Kč. Co je jistě pozitivní, nastane změna tarifů. Už nebude počítán
z ujetých kilometrů (do Jemnice se z Moravských Budějovic dostanete za různé ceny podle
toho, přes jaké obce jste přepraveni). Nový systém zavádí tzv. zónový tarif (jedna zóna
obnáší zhruba 2 – 3 obce), a tak pro Vás bude cena jízdného stejná, ať už pojedete napřímo
či např. přes Budkov nebo Mladoňovice.
Před nedávnem jsem dostal velmi zajímavou informaci od pana doc. Michala Stehlíka.
V archivech objevil informace týkající se okupace z roku 1968. Cituji: „U výcvikového
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praporu v Jemnici vznikla redakční rada časopisu Svoboda, na jehož vydávání se mj. podílel propagandista praporu mjr. Josef Kalina a zástupce velitele praporu pro věci politické
mjr. Oldřich Dolejský. Časopis údajně obsahoval řadu protisovětských článků a distribuoval se i do civilního sektoru.“ Pokud je mezi Vámi někdo, kdo ještě výtisk časopisu
vlastní, budeme velmi rádi, pokud se o něj podělí (zapůjčí, umožní kopii, příp. poskytne
další informace). V tomto případě stačí kontaktovat mne a já zprostředkuji schůzku s panem
docentem.
Omlouvám se za delší článek, ale snad si jej mohu dovolit, když se na dva měsíce prostřednictvím Jemnických listů odmlčíme.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné prožití zasloužené dovolené. Osobně se těším
na návštěvu našeho polského partnerského města Reszel ve dnech 11. – 14. července 2014.
Avšak snad kromě těchto dnů mne opět budete mít možnost zastihnout na e-mailu mistostarosta@mesto-jemnice.cz nebo telefonu 775394944.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Slovo hejtmana
Začátek července je opojným časem. Děti a mládež se radují z prázdnin, učitelé a učitelky zhluboka vydechnou, ostatní občané cítí s potěšením blízkost svých dovolených. Oproti
časům mého mládí je nám dnes otevřen téměř celý svět, máme rozmanité možnosti k jeho
poznávání anebo odpočinku na lukrativních cizokrajných místech. Ale můžeme si taky najít
příjemné a zajímavé místo v některém z kouzelných koutů naší země. S menším zatížením
své kapsy, bez stresů z náročného cestování, bez obav z obtížné domluvy nebo své nejisté
bezpečnosti v neznámém prostředí. Doporučil bych Vysočinu. Když se pozorně rozhlédneme, uvědomíme si, že málokdo ji známe celou. Stále je co nacházet.
Kraj Vysočina se snaží podporovat rozvoj cestovního ruchu na Vysočině, v poslední
době se zejména díky Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod nainvestovalo mnoho desítek milionů do zvýšení a zatraktivnění zdejší turistické nabídky. Náš region se snaží
využít své nesmírné přírodní a kulturní bohatství a navíc ho neustále rozšiřovat.
Například vedle kvalitně značených pěších a cykloturistických tras je na Vysočině již
třetím rokem v provozu hustá síť jezdeckých stezek (850 km), které jsou využívány nejen
jezdci na koních, ale též vyznavači pěší turistiky a jízdy na horských kolech, neboť převážná část tras vede po polních a lesních cestách. Co se týče památek, dovolím si zmínit
jeden projekt za všechny. V Třebíči byla koncem loňského roku dokončena rekonstrukce
zámku a zpřístupněna nová moderní interaktivní expozice, která je chloubou památkářství
na Vysočině. Věříme, že si sem najde cestu velké množství návštěvníků, určitě to stojí za to,
třeba ve spojení s návštěvou památek UNESCO (bazilika Sv. Prokopa, židovská čtvrť).
Samozřejmě nechci se zmínit jen o investicích Kraje Vysočina. Různé subjekty se podílely
a podílí na rozšíření nabídky v oblasti cykloturistiky, zábavního turismu (Šikland, několik
lanových parků), postaveny byly nové rozhledny (Mařenka) a staví se další (na Fajtově
kopci u Velkého Meziříčí, na Pekelném kopci u Třebíče), vyznačeny byly nové naučné
stezky. Největší novinky pro nadcházející turistickou sezonu jsou uvedeny v elektronických turistických novinách, které vydává krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism
(www.region-vysocina.cz).
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Na Vysočině si můžeme v rámci dovolených nebo i všedních dnů užít také nespočet
kulturních akcí. Tradiční jsou například hudební festivaly na našich zámcích – Folkové
prázdniny v Náměšti nad Oslavou nebo tradiční Prázdniny v Telči. Divácky velmi přitažlivý
a svým způsobem jedinečný je i po letech Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského
v zámecké zahradě zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a na dalších kouzelných místech.
Začátkem září nás zase čeká Trampský širák v Hanesově mlýně u Štoků. V Pelhřimově se
i letos těší na hasičský festival dechových hudeb, jednotlivá města i obce pořádají stále častěji pro své občany i turisty pestré historické slavnosti nebo pohádkové přehlídky pro děti.
Zkrátka každý si může na Vysočině užít letní dny dle svého. Opravené památky často se
specifickým programem, kulturní centra ve městech nebo klidná místa u rybníků a ve voňavých lesích.
Přeji Vám příjemné a pestré léto v přátelské a pohostinné atmosféře Vysočiny.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Okénko základní školy
Velké oblibě se u čtenářů všech věkových kategorií těší zcela určitě kriminální příběhy.
Žáci 9. A měli za úkol v rámci výuky slohu napsat příběh s detektivní zápletkou, který se
bude odehrávat v určitém prostředí. Vybírali z fotografií s tajemnými zákoutími, křivolakými uličkami, starými oprýskanými domy. A jak se jim to povedlo? Posuďte sami.
Marcela Kovárníková
Moje první návštěva Paříže
Se sestrou procházíme nočními ulicemi Paříže. Procházíme úzkou uličkou. Naproti nám
si to kráčí tři opilí muži. Když okolo nich projdeme, ohlédneme se a všímáme si, že se zastavili. Pokračujeme v cestě. Najednou za zády slyšíme kroky. Máme jasno.
„Klid,“ pošeptá mi sestra. Chytnu se jí za ruku. Po chvíli svižného kroku nás zastaví.
Mluví na mě něco francouzsky. Nerozumím. Začínají mě chytat za ruce. Sestra za mnou
použije nějaké francouzské slovo, kterému sice nerozumím, ale z jejich pohledu odhaduji,
že to není nic hezkého. Mě nechávají na pokoji stát a začínají si všímat jí. Co po ní chtějí?
Po chvíli boje jenom holýma rukama jeden z nich něco vytahuje z kapsy. Dýka. Já a sestra
se na sebe díváme. Chvíli je klid. Ale muž s dýkou začíná být agresivní. Koukám po okolí
kam utéct. Z jedné strany ulice jsou zavřené dveře a z druhé stojí jeden z mužů. Boj je
nevyhnutelný. Na prstech ukážu sestře tři, dva, jedna a naráz se snažíme uniknout. Slyším šeptem řečené: „Běž.“ Otočím se. Vidím, jak na mě sestra kouká s klidným obličejem
a očima plnýma naděje. Muži stojí klidně. Sestra padá. Všímám si dýky zapíchnuté v jejích
zádech. Muži se dají na útěk.
Stojím. Stojím sama v ulici, kde se mi právě hroutí život. S posledním nádechem mi
pošeptá: „Pamatuj, sestry navždy.“ „Ne, prosím…“ říkám se slzami stékajícími po tvářích.
Neslyším její dech, srdce a nevidím už ani kapičku naděje v jejích očích.
Ludmila Vaňurová
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V nesprávný čas na nesprávném místě
Byl horký letní den a já neznala lepší způsob jak jinak ho strávit, než pozorováním noční
oblohy z pohodlí své houpačky na verandě.
Skoro spím, když v tom „prásk“. Ozve se hlasitý výstřel a vzápětí au, dlouhé a pronikavé zasténání. Nemám ani čas přemýšlet nad tím, co se děje. Odpověď se ke mně rychle
blíží hlasitými kroky. Zpoza rohu ulice vyběhne tmavá štíhlá silueta muže. „Pomoc, prosím,
pomozte mi někdo!“ křičí. Drží se za rameno. Je postřelený. „Krvácí,“ zděsím se. Nevím,
co dělat. Strnulá strachem se krčím k zemi. Nato se objeví další postava s pistolí v ruce
a hystericky řve: „Stůj, okamžitě se vrať, za to mi zaplatíš!“ Bojím se. Mám strach jako
nikdy. Kolena se mi jen třesou. „Musíš se dostat domů,“ přikážu sama sobě. Pomalu se
odlepuji od země a natahuji se po klice. „Ale ne,“ tiše zajíknu. Zabouchla jsem si dveře.
Naštvaně rozhodím rukama a omylem shodím plechovku stojící na stolku. Rachot se nedá
přeslechnout. Oba muže také hned upoutá. „Proč ji tady proboha mám?“ vyčítám sama
sobě. Mezitím už se postřelený muž bezmyšlenkovitě vrhá do schodů, přímo vstříc mně.
„Proč to dělá?“ Odtud není kam utéct.
Panikařím. Soukám se za houpačku v domnění, že tam mě neuvidí. Už je skoro u mě,
když najednou „prásk“, a muž pomalu padá k zemi. Neudržím se a vykřiknu. Druhý muž
(ten ozbrojený) postupuje dál po schodech, nastaví pistoli proti mně a se smutkem v hlase
prohlásí: „Promiň, ale viděla jsi příliš…“
Kristýna Krupilová
*******
Atletická přípravka Jemnice slavila úspěchy
Naši žáci 1. - 5. tříd se v neděli 18. 5. 2014 zúčastnili 1. kola krajských závodů v Humpolci. V kategorii mladších žáků vyhrál tuto skupinu Radek Obrdlík (ze 34 soutěžících),
Daniel Štancl obsadil 4. místo. V kategorii starších dívek byla na 2. místě Eva Feldbabelová
(z 34 dívek) a 7. místo obsadila Kateřina Nováková. Mezi staršími hochy se umístil jako
3. Zdeněk Matějka (z 30). V pěti disciplínách jsme získali dalších 17 umístění do 3. místa,
což byl velice hezký výsledek.
Druhé kolo atletických přípravek se konalo v sobotu 31. 5. 2014 ve Velkém Meziříčí. V kategorii mladších dívek obsadila 8. místo (z 29) Alinka Mukumbu. Dalších
18 závodnic se umístilo do 3. místa v jednotlivých disciplínách. V kategorii mladších hochů
získal celkově 1. místo Daniel Štancl, na 4. místě byl Radek Obrdlík, 5. místo obsadil Vít
Králík a 7. místo Nikolas Kříž. Soutěžili 42 závodníci. V kategorii starších dívek získala
3. místo Nikola Štanclová ze 37 účastnic. V kategorii starších hochů obsadil 2. místo
Tomáš Süssenbek, 4. místo Daniel Tesař, 5. byl Zdeněk Matějka a 7. Miroslav Kakur.
Soutěžilo 29 žáků.
Děkuji dětem za jejich obrovské nasazení a skvělé výkony a dále trenérům Janě
Štanclové, Martině a Mirkovi Nečadovým, Danielu Kinclovi a Jitce Kadlecové za jejich
obětavou práci s malými dětmi.
Za atletickou přípravku
Mgr. Šárka Kalužová
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Zpívající domeček
Dovedete si představit zpívající domeček? Děti 2. třídy již ano. Přečetly si o něm v čítance v úryvku z knížky Pohádky pro skřítka Hajaju Olgy Hejné. Domeček míval velké trápení. Bydlel tam pejsek, co nehlídal, kocour, co nemňoukal, míč, který neskákal, a s chlapcem, co tam bydlel, už vůbec nebyla žádná řeč. Domeček byl z toho celý pryč, až si začal
zpívat písničku. Prý, co ji zpívá, vědí všichni, co mají dělat.
„ Máma skáče, hlídá dům,
klouček vylít k oblakům,
míček mňouká, chytá myšky,
pejsek svítí dolů z výšky,
slunce myje nádobí,
pak jde spát a nezlobí.“
Děti si ji zazpívaly společně s domečkem, a protože se jim zalíbila, pokusily se vymyslet
podobné popletené písničky.
Kočka hlídá štěňata,
pejsek zase koťata.
Hlídají a hlídají,
na výměnu spávají. 		
Na louce dnes blecha bučí,
kráva se zas skákat učí,
maminka si chytá myšku,
koťátko si čte zas knížku.
Vodník žije v potoce,
naučil se příslovce.
Potom všude vykřikuje,
že jsou v létě Vánoce.
Rybky se mu řehní
jako úhoř letní.
Na louce si žába létá,
motýlek nás zpěvem vítá,
v boudě starý kozel hlídá
a náš pejsek trávu snídá.
Mraveneček pletl šálu,
měl jí velký kus,
na návštěvu k němu přišlo
asi sedm hus.
Liška se jich lekla
a dala se v klus.
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(Andrea Hanáková)

(Adéla Votýpková)

(Tereza Prokešová)

(Tereza Votýpková)

Hruška spadla do koše,
vyděsila hraboše.
Hraboše se kočka lekla,
utíkala jako vzteklá.
Myš utíká do kouta,
postraší tam kohouta.

(Marta Pitourová)

Děti se při vymýšlení dobře pobavily a doufáme, že Vy, co čtete, bavíte se také.

A nakonec všechno dobře dopadlo. Domeček si vzpomněl a zazpíval písničku, jak má
být:
„Pejsek štěká, hlídá dům,
míček skáče k oblakům,
sluníčko se culí z výšky,
kocour číhá, chytá myšky,
kluk si myje pusinku
a poslouchá maminku.“
Jen pozor, domečku, aby ses zase někdy nespletl! A děti, Vy také ne! 
Za třídu 2.A napsala
Mgr. Vladimíra Koprová
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Maturitní zkoušky 2014
Letošní maturitní zkoušky na naší škole jsou již minulostí. Přihlásilo
se k nim dvacet maturantů a maturantek 4. ročníku čtyřletého gymnázia a dvacet jedna
jejich spolužáků z paralelní třídy oktávy osmiletého gymnázia, tedy celkem čtyřicet jedna
adeptů zkoušky z dospělosti, jak jsme zvyklí maturitu nazývat.
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se na naší škole konaly ve dnech
2. – 7. května. Všichni maturanti v průběhu tohoto období absolvovali písemnou práci
a didaktický test z českého jazyka a literatury. Pak se jejich cesty rozcházely. Ti, kteří
si jako předmět druhé povinné zkoušky společné části vybrali matematiku, řešili pouze
úlohy didaktického testu z tohoto předmětu a tím pro ně písemná část maturitní zkoušky skončila. Většina však byla těch, kteří si jako předmět druhé zkoušky společné části
zvolili cizí jazyk, anglický nebo německý. A z těchto předmětů konali jednak didaktické
testy, jejichž součástí byl i poslechový subtest, jednak písemnou práci, kterou na rozdíl
od písemné práce z českého jazyka nehodnotili vyučující naší školy, nýbrž pro CERMAT
pracující učitelé jiných škol.
Před zahájením ústních zkoušek jsme měli k dispozici výsledky všech zkoušek písemných. S výjimkou jednoho didaktického testu z anglického jazyka byli všichni naši
maturanti úspěšní, většina z nich si navíc připravila výbornou výchozí pozici pro ústní
zkoušky. Ty se konaly v obou třídách ve dnech 19. – 21. května.
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Předsedy maturitních komisí byli PaedDr. Jaroslav Cempírek ve 4. ročníku a jeho
kolega PaedDr. Pavel Jarčevský v oktávě, oba z Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. Maturovalo se z českého jazyka a z cizích jazyků v rámci společné (státní)
části maturitní zkoušky, dále pak z předmětů cizí jazyk (opět anglický nebo německý),
společenské vědy, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie a hudební nebo výtvarná výchova, z nichž si každý z maturantů vybral dva, v rámci profilové (školní) části maturitní
zkoušky. A jak to vše dopadlo? Ústní zkoušky vykonali úspěšně všichni žáci 4. ročníku
i oktávy. Ve 4. ročníku jsme napočítali pětkrát prospěch s vyznamenáním, v oktávě dokonce dvanáctkrát.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo v úterý 27. května odpoledne
v koncertním sále ZUŠ v Dačicích. Naši letošní abiturienti a abiturientky zvýšili počet
absolventů školy na 2077. Chystají se ve všech případech pokračovat v dalším vzdělávání
na vysokých či vyšších školách. Jejich další cesty budeme sledovat a tradičně v podzimním období budeme informovat o tom, jak se jim jejich představy a plány podařilo
realizovat.
Pokud jste si teď posteskli, že jste nemohli být u toho, nevadí. Štáby naší školní internetové televize G-one neúnavně pořizovaly záběry z celého průběhu ústních maturit
a také nechyběly v sále ZUŠ při předávání maturitních vysvědčení. Pak všechen natočený
materiál trpělivě zpracovávaly. Výsledek jejich práce můžete vidět na stránkách školy
www.gymn-dacice.cz nebo přímo na stránkách televize www.g-one.tv.
PaedDr. Aleš Morávek
Ty můj kraji!
„Ty můj kraji! Jsi tam, kde Vysočina nabírá dech, a pole skládají slib chudoby.“ Takto
poeticky popisuje František Halas ve svém textu Já se tam vrátím oblast na pomezí střední
Moravy a Českomoravské vrchoviny. Zmíněnou malebnou oblast jsme měli možnost navštívit i my. Pokud nepočítáme Moravský kras, zavítali jsme do tří zřejmě nejzajímavějších
míst této oblasti – města Boskovice, pár kilometrů od nich nacházející se vesničky Rudka,
v jejímž okolí leží Jeskyně blanických rytířů, a konečně do městečka Kunštát.
V Boskovicích je k vidění židovská čtvrť, tamní empírový zámek, který je přestavěn
z dominikánského kláštera, a také místní náměstíčko. Doslova co by kamenem dohodil,
se nachází u vesnice Rudka Jeskyně blanických rytířů. Tamní mecenáš František Burian
společně se známým českým sochařem Stanislavem Rolínkem pojal ve 20. století velkolepý
plán, na jehož konci mělo být místo, jež by bylo symbolem české státnosti. I přesto, že se
jim dílo nepodařilo dokončit, stojí uvedené místo jistě za zhlédnutí. Samotná jeskyně i torzo
sochy T. G. Masaryka, jež byla z ideologických důvodů zničena nacisty, působí na mysl
i srdce českého občana.
Chtěl bych závěrem poděkovat panu učiteli Krátkému a paní učitelce Nevrklové, že nám
umožnili podívat se do malebných míst střední Moravy a zpříjemnili nám jinak všední školní den. Učit se o věcech ve škole, a podívat se na ně zblízka, jsou dva diametrálně odlišné
pojmy. Díky za exkurze, jako byla tato.
Vojtěch Krajíček, sexta
Další informace ze života školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
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Policie informuje: Hlídejte si své jízdní kolo
Policisté od začátku letošního roku do konce května evidují na Vysočině 49 případů
odcizených jízdních kol v celkové hodnotě přibližně 925.000 korun. Oproti loňskému roku
je to o osm odcizených jízdních kol méně. Policistům se podařilo objasnit téměř 29 procent
těchto případů, což je o 15 procent více než za stejné období loňského roku.
Územní odbor
Jihlava		
Třebíč		
Žďár nad Sázavou
Havlíčkův Brod
Pelhřimov		

počet případů

objasněno

10		
15		
12		
8		
4		

2		
7		
4		
0		
1		

způsobená škoda
139.000
187.000
424.000
99.000
76.000

Ke krádežím jízdních kol dochází celoročně, ale větší nárůst této trestné činnosti
zaznamenávají policisté v letních měsících. Letní prázdninové dny lákají k celodenním
výletům na kole. V okamžiku, kdy majitelé nechají svá kola bez dohledu u koupališť,
památek, restaurací a obchodních center, se jejich bicykly stávají terčem zlodějů.
Ukradené jízdní kolo se poté stává výhodným obchodním artiklem, který zloděj velice
rychle zpeněží za zlomek jeho skutečné hodnoty. Utržené peníze pak použije pro vlastní
potřebu. I z toho důvodu se krádeže jízdních kol poměrně obtížně objasňují. V některých
případech je cílem pachatele použít odcizené kolo pouze ke své přepravě. Když ho již
nepotřebuje, jízdní kolo kdekoli odloží.
Ke krádežím kol dochází na veřejných, dobře viditelných místech, a to i v denní dobu. Krádež pachateli značně zjednodušuje majitel, který své jízdní kolo nechá
po dobu své nepřítomnosti volně odložené, např. opřené o nějaký objekt, bez využití
jakéhokoliv prvku zabezpečení. Pokud si cyklista kolo nechce nebo nemůže zajistit,
měl by ho mít stále na očích. Jedná se zejména o případy, kdy se při vyjížďce zastaví
na občerstvení.
Pokud majitelé kolo zamykají, měli by zvážit, k čemu a jak je kolo připoutané. Při
odkládání kola je ho zapotřebí vždy upoutat zámkem k pevné části v okolí tak, aby bylo
připevněno přes rám. Na místech, kde jsou ukotvené pevné stojany na kola, je vhodné
využít tohoto stojanu a jízdní kolo k němu připevnit pevným lankovým nebo řetízkovým
zámkem.
Velice často jsou terčem zlodějů prostory v domech, kde mají majitelé svá kola uložená. V panelových domech jde zejména o sklepní kóje, kočárkárny, společné kolárny, nebo
chodby. Ke krádežím jízdních kol dochází také z garáží a kůlen. Z těchto míst pachatelé
kola kradou nejčastěji v noci. V panelových domech je důležité dbát na důsledné zamykání vchodových dveří a společných odkládacích prostor. Kolo je nutné vždy zajistit, i když
je uložené k tomuto účelu určené místnosti, na chodbě nebo ve sklepě.
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nprap. Martin Dušek,
koordinátor prevence,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Světlo Diany se šíří 20 let
Už v dětství jsem se zajímala o lidské osudy a zkoumala
charakter
jednotlivců,
kteří
mě
obklopovali.
Průzkum člověčenství mě později přivedl k práci ve zdravotnictví
a v sociálních službách.
V Teplicích, kde jsem chodila do základní školy, vymyslel tatínek mého spolužáka pro
nás, dvanácti a třináctileté děti, nezvyklou volnočasovou aktivitu. Chodily jsme pomáhat
starým osamělým lidem. Nakupovaly jsme, nosily ze sklepa uhlí, vynášely popel, nebo
jsme si jen tak povídaly. „Stanice sociální pomoci” pořádala pro seniory vánoční besídky
a zájezdy za kulturou a památkami blízkého okolí. „Svoji” stařenku jsem neopustila ani
v době studií na zdravotní škole.
Později, po patnáctileté zkušenosti ve zdravotnictví, jsem v roce 1992 využila příležitosti, jež se nabídla vznikem domácí zdravotní péče a jejím zakotvením v systému
zdravotnictví. Umožnit nemocným lidem léčení v důvěrně známém prostředí domova,
poskytnout jim takové služby, aby mohli být pokud možno až do posledních chvil života
se svými blízkými, to byly vize, které jsem se rozhodla realizovat. Po získání oprávnění
a smlouvy o úhradě zdravotní péče jsem na jaře roku 1994 zahájila provoz a nově vzniklému zdravotnickému zařízení jsem dala jméno DIANA - podle bohyně z řeckých bájí
přinášející světlo. Ve spolupráci s obvodními lékaři jsem začala ošetřovat pacienty u nich
doma.
Zprvu opatrný postoj klientů i jejich ošetřujících lékařů byl po čase vystřídán respektem
k této práci.
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Domácí péče (home care) je však živý, stále se vyvíjející organismus, který se přizpůsobuje a adaptuje na změny. Klientů i práce rok od roku přibývalo a úměrně s tím se rozšiřoval náš pracovní tým o další zdravotní sestry. V roce 2000 jsem shledala nutnost připojit
ke zdravotní péči i domácí pomoc (home help) v podobě pečovatelské služby.
Co je vlastně domácí zdravotní péče a co je pečovatelská služba? Domácí zdravotní
péče je služba, kterou poskytují kvalifikované sestry nemocným všech věkových skupin
u nich doma. O tom, pro koho je ošetřování vhodné, rozhoduje vždy lékař. Může to být
lékař, který propouští z nemocnice nedoléčeného pacienta. Nebo praktický lékař v případě,
že ošetřování sestrou v domácnosti pacienta předejde hospitalizaci. Domácí péče je levnější
alternativou nemocnice a je-li doporučena lékařem, hradí ji zdravotní pojišťovna.
Práce zdravotní sestry v tomto oboru není lehká. Vzhledem k tomu, že přibývají těžce
a dlouhodobě nemocní a mnohdy nevyléčitelní klienti (domácí paliativní - hospicová péče),
musí být sestra odborníkem a hlavně vyzrálou osobností se schopností empatie. Kromě rutinní práce, jako jsou převazy ran všeho druhu, ošetřování stomií a katetrů, aplikace injekcí
a odběrů krve, rehabilitace a dalších úkonů musí umět zacházet s přístroji jako je oxygenerátor, infúzní pumpa, odsávačka… A co víc - nemocného člověka je nutné vyslechnout,
umět mu poradit. Chci říct, že sestra pracující v domácí péči musí mít srdce na svém místě,
protože často dává lidem i něco ze sebe. To „něco” je povzbuzení, milé slovo. Dává jim
naději na uzdravení, sílu do života. A lidé jsou za to vděčni.
Pečovatelská služba má odlišný způsob financování. Z části si ji hradí klient (z příspěvku na péči), částečně jsou náklady kryty dotacemi MPSV, Krajem Vysočina a některými
městy.
Pečovatelky docházejí do domácností nesoběstačných občanů, většinou seniorů a zdravotně postižených lidí a zajišťují individuálně jejich potřeby. K tomu, aby tito lidé mohli
žít kvalitní život doma, potřebují pomoci s hygienou, donést jídlo nebo léky, obstarat nákup
nebo vyřídit pohledávku na úřadě.
Naše pracovnice jsou proškolené, spolehlivé a pečlivé. Domácí pomoc realizují prostřednictvím obecně prospěšné společnosti DIANA Třebíč. Tuto neziskovou organizaci
jsem založila v roce 2005, protože zdravotní a sociální služby, které byly původně propojené v konceptu „Komplexní domácí péče“, se musely nutně kvůli změnám v politice státu
oddělit.
Léta ubíhají a světlo DIANY se šíří. Přes problémy s financováním služeb a dílčí starosti
klientů i práce přibývá. Mimo jiné také v souvislosti s rušením akutních lůžek v nemocnicích. S počtem třiceti zdravotních sester a patnácti pečovatelek se řadíme k větším poskytovatelům služeb v České republice. Působnost v celém okrese Třebíč, propojení zdravotních
a sociálních služeb, nepřetržitá dostupnost a kvalita poskytované péče s důrazem na lidskost, to jsou základní atributy naší práce.
Přeji Vám hodně zdraví. Pro případ, že přece jen dojde k onemocnění, které již nezvládnete bez odborné pomoci, zvažte se svým ošetřujícím lékařem využití služeb domácí péče
DIANA.
Pro více informací si přijďte do naší kanceláře na poliklinice Vltavínská v Třebíči, kde
jsme pro Vás každý všední den. Telefonovat můžete na číslo 568 808 227, 606 645 068.
Obsáhlé informace jsou na www.domacipece-diana.cz
Dagmar Prokešová
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Okresní hospodářská komora Třebíč informuje
Vyhlášení výzvy k předkládání projektů v rámci
„Operačního programu podnikání a inovace“ – POTENCIÁL.
Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporovanými aktivitami jsou založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje
a inovací spočívající v:
• pořízení nebo technické zhodnocení strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného
a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra,
• technické zhodnocení stávajících budov centra
Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly
CZ-NACE C 10, 13 – 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1
Příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající dle zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních společnostech a družstvech), nebo
fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku dle
zákona č. č. 90/2012 Sb. Podpora je poskytována formou dotace. Dotace je poskytována
ve výši 1 – 25 mil. Kč. Ve státem podporovaných regionech (dle Usnesení vlády č. 344/2013
a č. 732/2013) je dotace poskytována ve výši 1 – 50 mil Kč. Míra podpory je stanovena
ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace. Termín přijmu registračních žádostí je od 10. června 2014 do 10. července 2014.
Termín příjmu plných žádostí je od 10. června 2014 do 19. srpna 2014. Více informací
na www.ohktrebic.cz.
Okresní hospodářská komora Třebíč nabízí:
Kurz řidičských dovedností – kurz je určen pro zájemkyně splňující specifická kritéria
(ženy žijící na venkově, ženy pravidelně dojíždějící do zaměstnání, začínající podnikatelky)
Autoškola – kurz v hodnotě 9 500 Kč je pro vybrané zájemkyně zdarma
Kondiční jízdy – jízdy v hodnotě 300 Kč/hodinu jsou pro vybrané zájemkyně zdarma
Možnost zajištění profesionálního hlídání dětí.
Zájemkyně o kurz autoškoly nebo o kondiční jízdy prosíme o zaslání motivačního dopisu a přihlášky nejpozději do 18. července 2014 na e-mail: projekty@ohktrebic.cz
Small business – přípravný kurz pro budoucí podnikatele/ky – získáte základní znalosti
a dovednosti pro zahájení samostatné výdělečné činnosti. Vzdělávací moduly zahrnují oblasti
jako komunikace, ekonomika a marketing, legislativa, informační technologie, daně a účetnictví, obchodní písemnosti. Kurz bude probíhat od října 2014, první informativní schůzka
proběhne 7. července 2014 v sídle OHK Třebíč (Karlovo nám. 53/42, 2. patro). Účast v kurzu je zdarma, možnost proplacení cestovních náhrad a zajištění profesionálního hlídání dětí.
Zájemce o kurz Small business prosíme o zaslání přihlášky nejpozději do 18. července 2014
na e-mail: projekty@ohktrebic.cz. Více informací naleznete na www.ohktrebic.cz.

Projekt „Prolomit zeď“ je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Petra Valová, projektový manažer
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Služby LPS stomatologické na červenec
sobota, neděle, svátek: 09:00 - 12:00 hodin
5.7.2014 sobota
6.7.2014 neděle
12.7.2014 sobota
13.7.2014 neděle
19.7.2014 sobota
20.7.2014 neděle
26.7.2014 sobota
27.7.2014 neděle

MUDr. Machová Eva		
MUDr. Černoch Vladimír ml.
MUDr. et MDDr. Denk Karel
MUDr. Denková Libuše
MUDr. Divišová Marcela
MUDr. Machová Eva		
MUDr. Machová Eva		
MDDr. Kubicová Kristýna

Husova 898, Náměšť n. O. 568 620 248
Kpt. Jaroše 1123, Třebíč
568 826 880
Okružní 964/11,Třebíč
568 853 087
Okružní 964/11, Třebíč
568 853 087
Rouchovany 329		
568 865 214
Husova 898. Náměšť n. O.
568 620 248
Husova 898, Náměšť n. O.
568 620 248
V Zahradách 279, Kralice n. O. 568 643 681

Blanka Krejčová

Prázdniny a reinkarnace
- moře času k oddechu i k přemýšlení
Zpráva z internetu - 11. květen 2014: Vědci potvrdili duši, která neumírá.
Světoznámí vědci Stuart Hameroff a Roger Penrose, autoři kvantové teorie vědomí,
přišli s přelomovým objevem. Součástí našich mozkových buněk jsou mikrotubuly. V okamžiku, kdy umíráme, ztrácejí mikrotubuly kvantový stav, ale ne informace v nich uložené.
„Řekněme, že srdce přestane bít, pacient umírá. Avšak kvantové informace v mikrotubulách nejsou zničeny. Ty se rozptylují ve vesmíru,” takto popsal Stuart Hameroff jev, který
náboženství popisuje jako vystoupení duše z těla.
„Pokud je pacient resuscitován, pokud ho oživí, kvantová informace se vrací do mikrotubulů a tedy do těla a pacient má známé zážitky se smrtí,” dodal Hameroff. Tento proces
vysvětlují vzpomínky lidí, kteří již byli jednou nohou na druhém břehu. V opačném případě, když zemřeme, tyto kvantové informace zůstávají žít mimo tělo a stanou se součástí
další formy. Jinak řečeno, duše opustí tělo a je připravena k reinkarnaci.
Věděli jste? Mikrotubuly jsou jedny z vláken cytoskeletu, který slouží především
k transportu různých struktur a látek uvnitř buňky.
Věřte, nevěřte, jak jsem koupil, tak prodávám…
Rád učím děti. Snažím se je v hodinách náboženství vybavit do života novými vědomostmi a všeobecně platnými etickými zásadami. Při výuce mi však nejde jen o vytyčení
mravních norem, ale především o postupné objevování světa, který nelze zachytit mikroskopem ani Halleyovým vesmírným teleskopem. Jde o svět nehmotný - transcendentní.
Jeho existence není závislá na prostoru ani na čase a „plujeme“ v něm jako ryby ve vodě.
/Mimochodem ryby zakusí absenci vody teprve, až jsou na suchu a následně leknou./
O tomto nehmotném světě může každý říkat, co chce, nebo i zpochybňovat jeho existenci.
A proto právě zde je prostor pro mnohé otázky, nepodložené subjektivní názory i zavádějící
informace. Jedním takovým tématem je i reinkarnace neboli převtělování. Právě ve výše
uvedeném článku o navrácení do života po tzv. klinické smrti je jeho autory podsouvána
možnost dalšího neidentického bytí. Přitom ani v říši rostlin, ani ve světě živočišném žádné
převtělování - kromě vývoje v rámci daných druhů - takové návraty zpět do již opuštěného
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času a prostoru neznáme. I Bible potvrzuje pomíjejícnost všeho hmotného slovy: „Pamatuj,
člověče, že jsi jen prach a v prach se navrátíš.“
Člověk je však osoba a bytí od věčnosti do věčnosti, i když jeho inkarnace neboli tělesná
existence, je časově i lokálně definovaná. Osobní vědomí jednou provždy otištěné v duši
je však nesdělitelné a nedělitelné. Mé Ego, mé Já, neovlivní žádná genetická manipulace
s DNA /kyselinou deoxyribonukleovou/, nositelkou dědičných informací obsahující kód života. Stvořitelem nového života je jen sám jeho původce. Člověk může vyrábět maximálně
hmotná torza či mechanické roboty. Ale dosti již vysoké teologie a filozofie.
Dva měsíce prázdnin jsou velkou výzvou pro velké i malé. Volné dny a týdny lákají
k rozšíření teritoria výjezdů, které nejsou možné během školních a pracovních dnů, ale také
intelektuálních výletů do hlubin bytí za deštivého počasí. Nicméně musíme počítat s tím, že
přes všechny sebedelší cesty nás všechny čeká jediná skutečná reinkarnace, neboli návrat
do Jemnice a do školy v našem původním těle. Tak opatrně u vody, na vodě i pod hladinou,
na horách i na cestách, ať si neublížíte nadměrnými výkony, tj. frajeřením. Žádný náhradní
život k dispozici nemáme, musíme vystačit jen s tím, který nám byl shůry a od rodičů dán.
Parádní prázdninový oddech, plno nevšedních zážitků, osvěžení na duchu i těle a též
i na nesmrtelné duši Vám i sobě přeje
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Víte, že...
Se zájmem jsem si přečetl příspěvek v JL od pana Antonína Findy. Je štěstí, že JL máme
a můžeme přečíst jiný názor, posoudit. Věřím, že se pan Finda již probral z šoku po návštěvě pana Ing. Joukla v Jihlavě.
Znám jej od dětských let. Zestárnul. Za dobu, kdy byl místostarostou i starostou, vykonal pro Jemnici mnoho potřebných věcí. Pomalu jako já stárne a nyní jej potkávám, jak se
svým psem jde na procházku k Městskému lesu. Nikdy jsem jej neviděl na kole a zvláště
na kolečkových bruslích. Stejně si nedovedu představit, že jede do Mor. Budějovic k lékaři,
na úřad a podobně po cyklostezce místo vlakem, a to nemluvím o těch, kteří jedou do Jihlavy, Znojma nebo Prahy. Ono se stačí podívat na cyklostezku z Jihlavy do Rakouska. Kolik
stála a kolik lidí tudy projede.
Ne všichni mají auto. Budou v pokročilém věku potřebovat veřejnou dopravu. Ono se
těžko s francouzskými holemi můžete po cyklostezce pohybovat na kole nebo bruslích.
A to, že Jemnice stárne, není jen problém našeho města, stačí se podívat do všech okolních
měst. Čím to je? Mladí lidé zde nemají práci, a tak odchází. Venkov politiky moc nezajímá,
mají zde málo voličů! Není to vinou bývalých představitelů města, ke kterým pan Finda
patří, že se více nestarali o získání a udržení podniků ve městě a okolí? Není to i jejich
vina, že ubývá obyvatel? Využili možnosti, které měli! Vznášet kritiku nyní je snadné, ale
podívat se na sebe je těžké, ale důležité. V článku je zajímavá věta, že pan starosta si tímto
svým přístupem zavřel dveře pro možnost získání i jiných účelných a potřebných záležitostí
pro město. Neříká se tímto – buď budeš poslouchat, nebo nemáš šanci! A ještě jakou další
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výhodu pro město získali pan Finda (zastupitel) s panem Havlíčkem při soukromé návštěvě
v Jihlavě, nebo je jednáním pověřilo zastupitelstvo města? Nevím!
Je možné, že se dočkáme další petice organizované panem Findou na zrušení trati, kulturní
památky, vytrhání kolejí a vybudování cyklostezky. Tak to ale v demokratické zemi bývá.
Respektuji odlišný názor. Co ale nabídneme turistům? Kryptu, kterou se nedaří opravit? Konečně otevřený zámek, do kterého se řadu let neinvestovalo (stát jej řadu let vlastnil a také
se nestaral), zrušenou železniční dopravu nebo památky, o kterých nevíme, kolik jich máme?
Při podpisové akci na obnovení osobní dopravy jsem se nesetkal s tím, že by spoluobčané nechtěli pravidelnou osobní dopravu na železnici Jemnice – Mor. Budějovice. Železnice by měla sloužit především obyvatelům Jemnice a okolí. Ale i ostatním. Těžko bojovat
za její obnovení, když lidé, kteří rozhodují o jejím obnovení, nemají zájem. Spíše je zájem
a na každém autobusu je napsáno, že veřejnou dopravu podporuje Kraj Vysočina. Není těch
aut, autobusů, kamionů na silnicích trochu moc? Joukl prohlásil na setkání s občany Jemnice v roce 2010, že bude osobní železniční dopravu Jemnice – Mor. Budějovice podporovat.
Co udělal pro zachování dopravy jako údajně člen SŽDC. Mluvil pravdu?
Napsal jsem (zveřejněno v JL) na všechny organizace, které mají na starosti železniční
dopravu na trati Jemnice – Mor. Budějovice. Jen Kraj Vysočina nedal požadavek na její provoz! To asi zapomněl pan Ing. Joukl panu Findovi a Havlíčkovi sdělit. Stát dotuje stovkami
milionů rychlíky. Poskytuje dotaci na regionální dopravu. Kde je?
Přitom nákladní vlaky na trati do Jemnice jezdí! A ještě, pan Finda si zřejmě nepřečetl
petici, se kterou jsme se obrátili na občany. Nikdy se zde nepíše o tom, že by všechny náklady na provoz hradilo město.
Pokud je v článku uvedeno, že vláda rozhodla o zrušení provozu osobní železniční dopravy na trati Jemnice – Mor. Budějovice tuto informaci nemám, ale snad budu mít.
A trochu nadsázky nakonec. Až potkáte pana Findu s ostatními, jak jedou společně
po cyklostezce do Mor. Budějovic po trati, která je kulturní památkou a v několika místech
vede vedle frekventované silnice II/152, tak je pozdravte, i když to rád učiním na nádraží
v Mor. Budějovicích osobně, nebo tam na mě bude čekat Ing. Joukl osobně: Nevím!
Omlouvám se za delší příspěvek do JL.
Vladimír Hrbek

Vlak versus cyklostezka
Na počátku svého příspěvku bych uvedla, že nerada reaguji na články v Jemnických listech. Mám totiž zato, že každý člověk má právo na svůj názor a čtenáře nepovažuji za hlupáky, kteří si nedovedou udělat vlastní úsudek. Ale tentokrát mě oslovilo tolik lidí, že tuto
zásadu porušuji.
Článek pana Ing. Findy rozhořčil hodně lidí. Vyzněl totiž tak, že pokud přestaneme bránit železniční koleje, tak na tom místě vybuduje kraj Vysočina cyklostezku a tím dopomůže
k rozkvětu našeho města. Aby bylo jasno, nejsem proti cyklostezkám, které se v poslední
době těší značné oblibě a jsou i dotované z Evropské unie. Je pravdou, že v našem kraji jsme v jejich počtu poněkud pozadu. Je však škoda, že vybudovaná cyklostezka, která
vede kolem Červeného rybníka, slouží hlavně k romantickým procházkám rodinám s dětmi
a s pejsky. Cyklistů tam jezdí málo.
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Stavět celou patálii se zrušením osobní dopravy po železnici do Jemnice tak, že ji nahradí cyklostezka, je velmi podivné. Pan Ing. Finda se zmiňuje také o úbytku obyvatelstva
v našem městě. S tímto nepříjemným problémem však nebojuje jen Jemnice. Mladí lidé
odchází z venkova do velkých měst za lépe placenou prací. V Jemnici není málo práce pro
dělníky, ale vzdělaný člověk tu moc příležitostí nenajde. Navíc platy v Jemnici patří do kategorie nejnižších. Na stáří se lidé do Jemnice také nehrnou, protože tato věková kategorie
potřebuje mít v blízkosti dobrou nemocnici. Pro rozvoj města je však určitě nutné udržet
dobrou dopravní obslužnost.
Pan náměstek Joukl odepsal panu Hrbkovi, že nemůže jezdit vlak i autobus ve stejnou
dobu. A tak se ptám, proč tak jezdily oba spoje po celá desetiletí? Nikdo z cestujících nechápal, proč odjížděly vlaky z Moravských Budějovic o ¼ hodiny později než autobus a pak už
několik hodin nic nejelo. Občané si to už tehdy vysvětlovali tak, že je to nátlak na zrušení
osobní dopravy po železnici. Dalším argumentem je tvrzení, že železniční doprava je dražší
než silniční. Proč tedy většina vyspělých států železnice neruší a naopak trvá na jejich plném využívání? Takový celostátní problém nemůže město Jemnice v současné době vyřešit.
Ale když dnes vyměníme železnici za cyklostezku a necháme vytrhat koleje, nikdo už ji
v budoucnu nepostaví a navíc zničíme úsilí mnoha generací našich předků a Jemnice bude
opět ztrácet. Minulým generacím můžeme vyčítat, že nebyly natolik důsledné a nedokázaly
protáhnout trať až do Dačic, kde už by plynně navazovala na další spoje. Kdo zná dobře dějiny našeho města, ví, že těch promarněných příležitostí, jak zajistit prosperitu, bylo víc než
dost. Měšťané většinou mysleli na přítomnost (na svůj krámek, nebo živnost) a nehleděli
do budoucna. Článek pana Ing. Findy by měl být uchován pro budoucí obyvatele našeho
města, aby věděli, za jakou cenu jsme ustoupili a nechali zrušit železnici. Také doufám, že
se zachovají podpisy lidí na petici, která bojuje proti zrušení železniční dopravy. Neznám
přesné číslo, ale počet odpůrců už dávno překročil 1 tisíc a další přibývají. Děkuji všem
lidem, kteří výše zmíněnou petici podepsali a dali tak najevo, že si uvědomují její potřebnost. Na slavnost Barchan železnice přepravila za 2 dny více než 300 cestujících a některé
spoje nestačily pobrat všechny zájemce. Věřím, že úspěšné bude i prázdninové období,
na které město spolu s dalšími zajistí železniční dopravu o sobotách a nedělích. Cyklisté si
tak mohou vlakem přepravit svá kola do Jemnice a pak pokračovat v cestě do jižních Čech.
P.S. A nemohl by nám kraj koupit do každé rodiny 1 kolo, abychom se po cyklostezce
mohli dopravit na úřady, které byly přeloženy z Jemnice do Mor. Budějovic?
Ještě přidám pár slov k jemnickému zámku. Když se před některými zastupiteli řekne
slovo zámek, zatváří se, jako by se někdo kolem neslušně zachoval. Pro nezasvěcené bych
vysvětlila, že zámek je stále v majetku města Jemnice a Mezinárodní řád Křížovníků s červeným srdcem Cyriaci mají tuto nemovitost v pronájmu za účelem vybudování Evropského
vojenského centra leteckého a armádního generála Karla Janouška. Už teď můžete navštívit
expozici vojenského muzea a prohlédnout si tak i část hlavní budovy zámku.
Bylo možná jistým bláznovstvím vzít od ministerstva obrany v roce 1992 tuto dominantu do majetku města. Kritici by se však měli zamyslet, jak by zámek dopadl, kdyby
zůstal majetkem zmíněného ministerstva i po zrušení jemnické posádky. Opuštěné armádní
budovy chátrají v mnoha městech a většinou není jiné cesty, než aby je města převzala
do svého majetku. Jak dopadá taková nemovitost, o kterou se 20 let nikdo nestará, můžete
vidět v Červené Řečici a opravy této doslova ruiny budou trvat celá léta. Musíme si přiznat,
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že jsme byli v 90. letech naivní, ale to platí i pro ty, kteří chtěli zámek prodávat. Jemnici
v letech 1998 - 2010 navštěvovali různí zájemci s všelijakými „úžasnými“ projekty, jako
např. domov důchodců pro bohaté seniory ze Západu. Jedním z nich byl i italský podnikatel, který později koupil Schlegehoferovu vilu na Šancích za 800 tisíc Kč. Měl to být hotel
pro turisty a po několika letech je to zbor. Italský podnikatel v současné době prodává tento
„zámeček“ za 4.500.000 Kč. A tak by dopadl i jemnický zámek. Tady je potřeba ocenit opatrnost jemnických zastupitelů, kteří na tyto vábničky nenaletěli.
Jak je vidět, tento problém nemá žádná úžasná řešení. Přejme Cyriakům, aby se jim jejich záměr podařil, i když to bude stát nemalé úsilí. Pokud ze zámku odejdou, bude to zase
na městu. Každý budoucí starosta a každý zastupitel nemůže říci, že se o tuto historickou
památku nebude starat.
Za členy Muzejního spolku v Jemnici a za ty „zpozdilé“ občany,
kteří podepsali petici proti zrušení železnice, napsala Jana Jánská

Víte, že…
Nemohu ponechat bez povšimnutí informace v tomto článku v JL č. 6 /2014. Bujná fantazie a nevědomost už zapříčinily spoustu problémů. Nevěřte všemu, co čtete, papír snese
všechno. Čtenářům JL by se měly předkládat pouze pravdivé informace.
Předkládám čtenářům JLkrátkou exkurzi do vývoje městského kostela sv. Stanislava.
Tato dominanta města se začala stavět někdy koncem 13. století. Není pravda, že kostel stával na mírném návrší. Terén pro nové městiště se nijak neupravoval. Kulturní vrstva je totiž
v celém městě velmi slabá a dosahuje výšky cca 50 cm. Pod ní je už rostlý terén. V centru
se rozhodně nic nenaváželo, spíše se materiál vyvážel.
Kostel pak prošel čtyřmi zásadními fázemi. Původní stavba byla vrcholně gotická.
Z této etapy se dochoval pouze presbytář s krásnými křížovými klenbami s klínovými žebry a výžlabkem.
Gotická je také věž. V severní stěně se zachovalo úzké schodiště v celé zdi až do
1. patra. Nynější vstup do věže je až daleko pozdější. V 1. patře je dochovaná tresorová
místnost, kde se uchovávaly církevní cennosti.
O podobě gotické lodi nevíme vůbec nic, protože v 16. století kostel užívali nekatolíci,
byla radikálně přestavěna v renesanční halu s vestavěnými literátskými tribunami po stranách. Zároveň byla k jižnímu vchodu přistavěna arkádová předsíň s atikovým štítem a slunečními hodinami.
Na celém kostele byla pořízena nová fasáda v podobě sgrafitové rustiky. Tato omítka
na kostele pak vydržela až do 30. let 20. století, kdy byla nemilosrdně osekána a nahrazena
betonovou fasádou šedé barvy, kterou někteří ještě pamatují. Zbytky renesanční omítky se
naštěstí zachovaly v podstřeší kostela.
Třetí stavební fáze proběhla v polovině 18. století, kdy bratrstvo sv. Josefa přistavělo
k severní straně kostela novou barokní loď. Novostavba byla opatřena barokní fasádou.
Nad lodí byla vztyčena samostatná střecha, takže kostel měl tehdy dva samostatné krovy
podstatně nižší, než je dnešní krov – jak je patrné z otisku na věži na půdě kostela. Jak bylo
pojednáno západní štítové průčelí, se neví. Nynější západní štít a současná střecha vznikly
až po požáru města po roce 1832. Po barokizaci kostela se asi počítalo s novou barokní fasá22 / Jemnické listy / červenec - srpen 2014

dou. Tento záměr podporuje barokní návrh úpravy věže s cibulovou bání, který se nacházel
ve farním archivu, ale k realizaci zřejmě už nedošlo. Po požáru města roku 1832 byla věž
zvýšena o patro s bytem věžníka a ochozem vysazeným na krakorcích. Zároveň byla věž
završena vysokou jehlancovitou střechou a opatřena skvostnou pozdně empirovou fasádou.
Tento obvodový plášť kostela (renesanční, barokní, empírový) se zachoval až do 30. let 20.
století, kdy byl necitlivě odstraněn a nahrazen již zmíněnou hnusnou betonovou krustou.
Veškeré historické stavby na našem území byly vždy omítány. Zvláště zdivo z lomového kamene se nikdy pohledově neuplatňovalo. Omítaly se dokonce i hradby. Nároží staveb
se ale většinou armovalo přesně opracovanými kvádry, ale i ty se pak zaomítaly. Ostění
oken a dveří bývala také kamenná, ale i ta se překrývala štukem a pak se zvýrazňovala barvou. Barevné bývaly většinou i sochy, takže kámen se pohledově uplatňoval málo.
Módní vlna a neznalost věci v polovině 19. století dohnala architekty a stavitele k přesvědčení, že co je středověké, musí být kamenné. A tak se masivně otloukaly omítky z kostelů, hradů, věží, hradeb, atd. Kameny se radikálně mechanicky a chemicky čistily, zdivo se
spárovalo, aby vypadalo jako nové.
Tento nešvar pak velmi dlouho přetrvával a postihl ještě i jemnickou věž. Když se v roce
1978 za faráře Jana Adámka věž opravovala, někdo si všiml armovaného návoží a podle
zastaralého názoru prosadil, že se návoží očistila a už se neomítala, aby kameny byly vidět.
V 90. letech vyvstala potřeba znovu opravit fasádu kostela. Inicioval jsem jednání
a rehabilitaci původní historické fasády. Podařilo se zajistit dotaci z ministerstva kultury
a bylo rozhodnuto o obnově pláště celého kostela.

foto č. 1 – stav před rokem 1930, ampírová fasáda před otlučením
foto č. 2 – zamýšlená realizace z pol. 18. století (nikdy k ní nedošlo)
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Obnova renesanční fasády nebyl problém, protože originál omítky je zachován v podstřeší. Barokní fasáda byla bohatě zdokumentována fotografiemi od 19. stol., a tak došlo
také k rehabilitaci. Barevnost této fasády je hypotetická, ale vychází z obvyklé barevnosti
v polovině 18. století. Problém byl s věží. Původní středověký vzhled se nedochoval. Při
opravě se našly zbytky renesanční omítky, kterou nebylo možno zrekonstruovat. Nakonec
se rozhodlo, že se obnoví poslední známý vzhled věže s empírovou fasádou.
Když se však spočítaly náklady na tuto obnovu, bylo to nad finanční možnosti investora. Tak zůstal plášť věže původní z roku 1978, pouze se zaomítaly kameny na nároží, aby
se věž vizuálně sjednotila a pak se natřela bílým nátěrem. Tak se zřejmě nejvíc přiblížila
středověkému vzhledu. Nadstavba s ochozem má empírový vzhled z poloviny 19. století.
A nakonec množství památek v Jemnici. Nemusí se nic počítat, vše je úplně zřejmé. Stačí nahlédnout do seznamu movitých a nemovitých kulturních památek ČR, který
vypracovalo Ministerstvo kultury ČR. Každá zapsaná památka má svoje rejstříkové číslo,
podle kterého se dá identifikovat.
Konkrétně: Soubor domů židovského ghetta jako celek.
		
Soubor domů a náměstí Svobody jako celek.
		
Jednotlivé nemovitosti kulturní památky v areálu města – 76 položek.
Seznam se vytvářel a doplňoval od roku 1958 do roku 1998.
PaedDr. Jiří Tříska

Moje Jemnice, doháněj svět, ale proboha, s rozumem!
V červnových Jemnických listech mne trochu vyděsila úvaha pana Růžičky „Jemnice
dohání svět“. Zřejmě je míněná ironicky, ale jsou témata, u kterých je dobře být opatrný.
Někdo se toho chytí, ironii nepochopí, zato pochopí možnost lacino vyniknout, má náhodou
potřebný vliv a další omezení kvality života je na světě.
Za svých osmdesát let života jsem vystřídal mnoho „domovů“, ale pravým domovem
mi zůstala Jemnice. Pravidelně ji navštěvuji, zázemí mi tu poskytují bývalí spolužáci a obzvláště pak čtenářům Jemnických listů dobře známý pan Hrbek. Loni jsem musel ze zdravotních důvodů návštěvu Jemnice vynechat a nikdo by nevěřil, jaké jsem z toho měl abstinenční příznaky.
Ale tím dost o mně. Zmínkou o sobě jen prosím o přiznání práva se k záležitostem Jemnice také vyjádřit, přestože (spokojeně) žiji už mnoho desetiletí na západě Čech.
Vtlouká se nám do hlavy, jak jsme dnes svobodní a jak jsou chráněna naše lidská práva,
a ve skutečnosti spěje vývoj ke stále většímu oklešťování svobody jednotlivce a kvality
jeho života. Dnes už ne na bázi politických ideologií, ale na bázi bůhví čeho.
Nepodezírejte mne, že nechápu nutnost některých opatření v souvislosti třeba s růstem
počtu automobilů, spotřebou energie, s ubýváním přírodních zdrojů, s hrozícími změnami
klimatu a podobně. Určité věci jsou nutné a je třeba to uznat a přizpůsobit se ve smyslu
hesla: „Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého“. (Miloš Zeman.) Ale kromě
těch nutných opatření na nás dnes neustále dorážejí „opatření“ ryze módní, po někom se
opičící, vedená snahou levně a snadno tzv. vyniknout, a ty ve svém důsledku znamenají jen
další a tentokrát zbytečné snížení kvality života. - A ve většině případů další vytahování
peněz z kapes lidí.
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V Německu byly nedávno překotně zaváděny „ekologické zóny“ ve městech, kdy vjezd
do města je dovolen pouze některým automobilům, přičemž se lidem zamlčují i objektivní
kritéria. (Není objektivním kritériem, když je někde v dokladech napsáno „EUR 4“, a nikdo
neví, co to znamená. Snažil jsem se dostat od příslušných institucí konkrétní informace,
ale nebyly mi poskytnuty. Jsou asi tajné. Proč asi?) Následný výzkum efektivnosti opatření
neprokázal žádný kladný přínos, ale kvalita života mnoha lidí se snížila. Podobný nulový
výsledek dala i úvodní studie před zavedením něčeho podobného v jednom českém městě,
ale tady bylo od opatření upuštěno.
Volání po vytrhání kolejí železnice z Jemnice do Moravských Budějovic a nahrazení
jich cyklostezkou je další takový nápad. Prý by to zvýšilo turistický ruch! Věříte tomu, že
by cyklostezka sama o sobě měla takový rozhodující efekt? A nákladní dopravu po železnici by převzali ti cykloturisté? Že by se do provozu na zmíněné cyklostezce schválila pouze
kola s velkými nosiči nad zadním kolem?
Cyklostezka, proč ne? Ale za takovouto cenu je to směšné. Všimněte si: Ekologové požadují, aby se tam, kde to jde, vrátila nákladní doprava z kamionů na ekologičtější železnici.
Stejnými ústy volají po nahrazení kolejí cyklostezkou!
Já sám (omlouvám se, že opět „já“) mám dnes značné potíže s chůzí. Nemám potíže s řízením auta. Když jsem v Jemnici, zaparkuji na náměstí, podívat se k Malé brance a na Valy,
to dokážu. Pak dojedu do Třešňové aleje do penzionu a večer dojedu do města na večeři.
Všude zaparkuji, nikomu nepřekážím. Pěšky bych to nedokázal, kdo by mě tam dopravil?
Autem není problém. Nikdy jsem v Jemnici neměl dojem, že jsou tam s provozem aut nějaké skutečné problémy. (Možná s výjimkou křižovatky u Velké brány, ale i tam je to idyla
ve srovnání se spoustou míst třeba u nás v Plzni.)
Když dnes přijedu autem do Jemnice, přijedu do Jemnice neskutečně přívětivé k návštěvníkovi, do Jemnice, kde ještě mohu svůj pobyt prožít normálně a příjemně, navzdory
už jistým osobním handicapům. A tato přívětivost k návštěvníkům je, myslím, i lepší podporou turistického ruchu, než cyklostezka místo kolejí. Pokud by se splnily orwellovské
vize pana Růžičky v červnových JL., už bych asi do Jemnice přijet nemohl. Ale i občané
Jemnice by se stali obětí nových „opatření“ a otroky různých těch magnetických Open
Cards, rezidentských karet, nájemních smluv, udělovaných výjimek, sporů a strachů. Brzo
už by si nebyli jisti, jestli se vůbec ještě něco smí.
Občané Jemnice, važte si toho svobodného pohodového klimatu ve městě, jak ho ještě
dnes vnímá návštěvník zvenčí, a nevolejte po módních okovech, dokud je skutečně nepotřebujete. Važte si toho, že kraj od Jindřichova Hradce přes Kunžak a Dačice až po Vaše město
si dodnes zachoval tolik normálnosti jako málokterý jiný!
Závěrem bych ještě zapolemizoval s rádoby racionální úvahou ve spojení se snahou o další a další zpoplatňování jakéhokoliv čehokoliv. Použijeme-li příklad z oblasti aut, tak prý:
„Má-li někdo na auto a na benzin, má i na poplatky za parkování“. Je to úvaha arogantní.
Normální člověk snad má jistá práva, i právo na vlastní auto, pokud mu prospěje a on si ho
přeje. Není to snad výsada jen těch hodně bohatých, že ne? Normální člověk si auto opatří,
pokud na ně má. Má i na pojistku, a (zatím) má i na benzin. Je to čím dál těžší, ale zatím to
jde, na druhé straně to auto dává člověku jistou kvalitu života. (K tomu je také určeno.) Je
cílem této společnosti, která údajně tak ochraňuje kvalitu života a svobodu, ty lidi, „co na to
ještě mají“, ždímat dalšími a dalšími poplatky tak dlouho, až na to konečně už mít nebudou?
Ing. Jan Kopeček, Plzeň
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Prázdniny a jiné pomíjivosti
Řekni mi, co trvá věčně. Samozřejmě ani pěkné počasí, ani zralé třešně na větvích,
ba ani peníze na kontě v bance. Ty už vůbec ne. Maximálně ty tenké plastové sáčky.
Ještě minimálně za 400 let budou tam, kam jsme je dneska po jediném použití odhodili. Pokud je ovšem neodnese vítr nebo neodplaví voda. Běžné lidské výplody mívají
rychlejší konce.
Zub času hlodá na nás, na našem majetku i na výbavě našeho města. Kolik je to už
let, co nám zastavili vlakovou dopravu? Nedávno zrušili kino, trafiku, Štěpánkův pivovar. Zbývá zavřít poštu, zrušit autobusy, rozmontovat most. Co takhle zastavit rafiky
hodin? Lidi by si aspoň přestali naříkat na nedostatek času. Ale i kdyby se zastavil orloj
na věži, čas stejně poběží. Otázka je ovšem kam a pro koho.
Je známo, že boží mlýny melou pomalu. A to proto, že v hlubinách času je místo
na všechno. Dočtete se o tom v knize Kazatel 3: 1-9. Po dobách, kdy se staví, přicházejí
doby, kdy se bourá. Co se jeden den pracně zavádí, druhý den se ruší. Jednou je čas
na smiřování, podruhé na potyčky. Je doba námluv i doba rozchodu, čas přejídání i čas
hladu. A ještě dodejme: před volbami se utrácí, po volbách se škrtí.
Zrovna před sto lety nám zastřelili Ferdinanda a Evropu posedla myšlenka na válku.
Mladíci se s furiantskou kuráží balili na frontu jako na nějaký prázdninový výlet. V duchu už viděli hrdinské souboje muže proti muži. Jaké však bylo zklamání! Technický
pokrok umožnil vraždění na dálku. Kulky provrtají zbabělce i hrdinu ještě dřív, než
vůbec spatří nepřítele. Jen málo odvedenců pyšně pochodujících za zvuku Radeckého
marše si uvědomilo, že jim brzo z očních důlků lebek poroste lebeda.
Vídeň razila heslo: čím větší armáda, tím rychleji nad všemi vyhrajem. Srbsko dostane na frak. Dvorní básník Hugo von Hofmannsthal napsal: „Naši sílu neporazí nic
na světě.“ Nebyl sám, kdo naletěl štábním generálům a jejich nedomyšleným plánům.
Císařsko-královská (čti: rakouská) armáda, do níž rukovala i mládež z Jemnice, už
za měsíc na celé čáře selhala. Během několika týdnů přišla o 200.000 mužů. Její neschopné velení a chaotické přesuny vykonaly své. Bez německé pomoci by válka jistě
skončila tak rychle, jak začala. Německá kázeň a důkladnost však světovou katastrofu
prodloužila o čtyři roky. Průměrný věk padlých, jejichž jména čteme na pomnících,
nebyl ani 30 let.
Říkejte si, co chcete: sarajevské výstřely z Browningu zahájily zlé století. Zprvu
to nebylo tak očividné. Češky a Češi měli koneckonců jakýsi důvod k radosti: získali
kýženou samostatnost. Dlouho se z ní však neradovali. Dřív než se nadáli, byla tu
doba různých „-ismů“, nenávistných ideologií vydávajících se za pokrok. Následoval
věk podezíravosti, vyhánění, lží a vražd. Když dnes člověk zaslechne slůvko svoboda,
aby se pomalu rozhlížel, ze které strany dostane facku či bude oloupen. Když čteme
v novinách pojmy právo a pravda, máme málem pocit, že už někde startují bombardéry.
Nezasloužíme si už konečně prázdniny? Myslím ty opravdové. Bohužel to vypadá, že
historie neskončila.
A tak když vzpomínáme na oběti let 1914 - 18, snažíme se pochopit důvody. Pro většinu z nás je válka omyl. Někteří ji však vidí jako nevyhnutelnou a nabádají ke spěchu.
Co jim na to říct? Napadá mě jen ona osudná věta z Apokalypsy (12:12) „Ďábel ví, že
mu nezbývá moc času.“
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Na pomník padlému ve válce
Kdyby ses z Ruska býval vrátil,		
mohl jsi tady s námi žít.		
Kdo říká, že bys pil a mlátil		
děti, či rušil noční klid?		

Občanem čestným byl bys jistě
a řídil by ses zákonem.
Měl úctu k státníkově bystě
a k stáru sedal před domem.

Jak kvočna o blaho svých kuřat		
pečoval bys nám o město,		
třeba by volič dal ti úřad.		
A žil bys spoustu let. Snad sto.		

Leč o všechno jsi přišel. Celý
život ti špatný rozkaz vzal.
Po střelbě zůstals ležet v poli,
ráno tě rotný odepsal.

Milan Růžička

Poděkování paní ředitelce Dětského domova Jemnice
Bc. Dagmar Průšové
Rozhodl jsem se napsat tento děkovný článek, protože paní ředitelka (teta Dáša) končí své funkční období ke dni
30. 6. 2014 v dětském domově. Od 1. 8. 1969 byla vychovatelkou
(tetou) do 1.7.1995, kdy se stala ředitelkou domova.
Já osobně jsem poznal paní ředitelku 4. dubna 1996, kdy jsem
byl jako čtrnáctiletý chlapec umístěný do DD v Jemnici a strávil
jsem zde 7 let svého života. Letos uplynulo 11 let, kdy jsem dětský
domov opustil a protože mě v domově slušně vychovali a hodně pomohli, přiznávám, že je to pro mě rodina, kam se každý rok vracím.
Za ta uplynulá léta, kdy paní ředitelka vykonávala svou funkci,
pro dětský domov udělala kus práce. Já to dnes mohu posoudit a ocenit jako dospělý člověk
a vážím si toho, co dokázala. Vždyť to nedělala pro sebe, ale pro děti, které nemají své rodiče
a také pro další a další děti či generace. Pro děti se snažila mít pochopení a dokázala nás vyslechnout, když jsme měly nějaké trápení. A právě proto si vážím toho, že mi vždy poskytla
radu do života, která byla správná, a já se tím řídil. Měl jsem ji rád, mám ji rád, byla mým
vzorem a bude jím až do konce mého života.
Loučím se s Vámi jako s ředitelkou, ovšem ne jako s tetou Dášou. Přeji Vám hodně zdraví,
spokojenosti a radosti z vnoučat, děkuji za všechno Vaše úsilí a práci, kterou jste Dětskému
domovu v Jemnici věnovala.
Jan Uherek

Paměti Jana Kopečka
Těsně po válce, kdy se ještě všude povalovala německá munice, jsme my, kluci, měli
novou zábavu: Mnozí z nás rozmontovávali dělostřelecké náboje a různé jiné kusy střeliva.
Získávali jsme z nich střelný prach hodící se výborně na nejrůznější akce. Byla to činnost
nebezpečná, a tak nechápu, jak mohli mnozí z nás tak riskovat. Několik mých známých kluků
také přišlo k úrazu a byli kluci, kteří přišli i o život. Já jsem v těchto věcech byl dost opatrný
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a pouštěl jsem se jen do věcí, kde jsem si byl jist, že vím, co dělám. Ale stejně mi v tom měli
zabránit. Ale kdo? Doma nevěděli, čím vším se venku zabýváme. V té době plné euforie nebylo možno zavírat děcka doma s odůvodněním, že se venku ještě povaluje munice z války.
Povalovala se leckde ještě dobré dva nebo tři roky, a tak dlouhé preventivní domácí vězení
by bylo absurdní. Byli jsme rodiči často instruováni, a sice důrazně, že najdeme-li náhodou
něco takového, tak ne abychom na to sahali. To slůvko „náhodou“ bylo dobré, kdyby tak naši
věděli! Dospělí chodili do práce a po nákupech po oficielních cestách, většinou po městě. Tam
se samozřejmě dané komodity nevyskytovaly. Úřady se dost snažily celou oblast od poházené
munice co nejdřív vyčistit, avšak při tom množství to nebylo jen tak a vyčištěny byly samozřejmě nejdřív oficielní cesty a prostory. Válečného materiálu bylo ve veškeré ostatní krajině
ještě dlouho plno. A jen když pomyslíme, co to vše kdysi stálo. Kolik stojí takový jeden dělostřelecký granát! A bylo to kdysi vše pořízeno za peníze daňových poplatníků!
My „kluci“ jsme šmejdili v polích, v lesích, v houštinách kolem rybníků a tam se toho
ještě našlo! Dospěláci asi neměli příliš představu o tom, jak vydatné, jak diverzifikované
a jak snadno objevitelné zdroje výbušnin všeho druhu máme. Uměli jsme to tajit.
Nicméně, na druhé straně dnešní čtenář nesmí propadnout dojmu, že jsme tehdy žili
permanentně životem pyrotechniků. To ne, tak často jsme se výbušninami zase nezabývali,
měli jsme spoustu i jiných zájmů. A to důrazné varování ze strany rodičů a školy jsme také,
do jisté míry respektovali. Do jisté míry. Jen někdy nás to pokušení přemohlo a přimělo nás
to k jistým praktickým cvičením v oboru výbušnin. Zvídavost kluků a jejich snaha všechno
vyzkoušet je mocné puzení. Tomu, když to na Vás přijde, neodoláte.
Protože jsem si z opatrnosti některé akce ze zmíněného oboru trhavin odpustil, vyhnul
jsem se malérům. Jen jednou, v zimě 1945 - 46, jsem dostal úkol zlikvidovat sněhovou závěj
na dvorku. Lopatou, rozumí se, ale já na to chtěl jít moderně. Střelný prach jsem vlastnil,
a tak jsem z novinového papíru a střelného prachu vyrobil nálož, zasunul jí hluboko do závěje
tunýlkem vyhloubeným v závěji za tímto účelem a pak jsem hořící sirkou zapálil pěšinku
z nasypaného prachu vedoucí zvenčí až k náloži. Nálož se skutečně zažehla, vyletěla tunýlkem rovnou mně do rukávu mého zimníčku a tam teprve pořádně vzplanula. Dlouho jsem měl
na celém notně popáleném předloktí kousky spáleného střelného prachu zapečené do kůže.
Jarek Spáčil byl v této věci také z těch opatrnějších. Dostala se mu do rukou rozbuška neznámého typu. Granát by nerozebíral, ale rozbuška je něco menšího. Vybuchla mu
v ruce. Oči zůstaly v pořádku, prsty také, ale na břiše mi pak později ukazoval, jak mu kůží
z hloubky ve velkém počtu probleskují malé, zlatavě se třpytící mosazné střepiny.
Na nádraží byl sklad sovětské munice hlídaný permanentně opilým rudoarmějcem. My,
děti, jsme za ním chodily se žádostí: „Ivan, davaj patrony“. Tolik už jsme někteří uměli
rusky! Ivan sáhl za sebe do otevřené bedny a dal nám hrst puškových nábojů. Ty jsme pak
dávali na Lukšově loučce do ohýnku a přiváděli je k výbuchu dobře se kryjíce za mezí před
vyletujícími kulkami.
U Hlubokého rybníka jsme našli hlavici pancéřové pěsti, pěchotní protitankové zbraně.
V ní jsme předpokládali pořádnou nálož trhaviny, vždyť zbraň byla schopná zlikvidovat
tank, k tomu účelu byla vyvinuta. Pod hrází rybníka na cestě jsme rozdělali oheň, hlavici
do něj vložili a ukryti za rybniční hrází na straně vody jsme čekali detonaci. Neozvala se.
Z otevřeného zadního konce „panzerfaustu“ líně šlehal malý plamínek a šlehal tak dlouho,
až náplň v klidu celá vyhořela. Ovšem, než vyhořela, to trvalo! A celou tu dobu a ještě s časovou rezervou jsme si netroufali za hrází ani zvednout hlavu. Co kdyby to přece jen ještě
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vyletělo. Absolvovali jsme v tom úkrytu za hrází pěkně dlouhé cvičení v trpělivosti. Co se
to stalo, že to nebouchlo, jsme nevěděli. Dozvěděl jsem se to až po létech při výkonu vojenské služby. Běžnou trhavinu, jakou byl i TNT, jímž byla plněna hlavice, totiž nepřivede
k výbuchu ani náraz, ani oheň, nýbrž pouze zase jen slabší výbuch, třeba rozbušky, nebo
v daném případě nárazové roznětky (která je ovšem plněná třaskavinou, a ta vybuchuje při
nárazu). Naplácat nám měli tenkrát za všechnu tuto činnost a „zaracha“ dát, a nevím, co ještě. Faktem je, že ta symbióza obyvatelstva s všude se povalujícím střelivem se tehdy brala
s jistou dávkou fatalismu. Lidé si zvyknou na všechno. Ještě na začátku padesátých let, kdy
už jsme bydleli ve Znojmě, docházelo k neštěstím, kdy kluci v lese cosi našli.
Jan Kopeček

Kulturní přehled
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, od 12. 7. 2014 do 31. 8. 2014 bude část výstavy přemístěna
do TIC Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

červenec – srpen 2014
•
Mimořádné jízdy osobního vlaku 810 na trati
		
Jemnice - Mor. Budějovice a zpět
		
každá sobota a neděle: odjezdy z Jemnice: 9.15, 13.15, 17.15 hodin
		
odjezdy z M. Budějovic: 10.00, 14.00, 18.00
		
- objednatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
•
		
		

Zpřístupnění kostela sv. Víta a podzemí
- denně mimo pondělí: 9.00 - 12.00 hodin, 13.00 - 16.00 hodin
- pořadatel: město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

•
		
		
		

Výstava historické slavnosti Barchan
- pořadatel: město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
- otevřeno: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin
- Muzeum Jemnice, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč

5. 7.
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Honzova party, hraje DJ Adas

12. 7.
14.00		
		

Jemnická harmonika a heligonka
- sál KD v Jemnici, vstupné 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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12. 7.
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Rudova párty hraje DJ Rudys

26. 7.
19.00		

Koncert Kdousovské scholy
- kostel sv. Stanislava

1. - 2. 8.
1. 8.		
2. 8. 11.00
		
		
		
		
		

IV. Jemnická bitva
- METANOON a LADY KATE (večerní koncert) – 20.00 hodin
- průvod kostýmovaných postav ulicemi města
- rytířský turnaj, hlavní bitva, večerní koncert JAGABAB
- dobové tržiště, dělostřelba, orientální tanečnice, fakír,
ohňová show a další
- zámecký park, vstupné: dospělí 100,- Kč, děti do výše meče zdarma
- pořadatel Novus Origo a město Jemnice, www.novusorigo.cz

10. 8.
		
		
		

Nedělní dopolední koncert mladých studentů ZUŠ z Prahy
pod vedením pana Luboše Krtičky
- areál zámku
- pořadatel: Mezinárodní řád Křížovníků s červeným srdcem - Cyriaci

16. 8.
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Michalova párty, hraje DJ Halogen

23. - 25. 8.

Podolské posvícení

23. 8.
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Kubova párty, hraje DJ Kitt

29. - 30. 8.
29. 8. 17.00
		
30. 8. 15.00
		
		
		

Malý festival loutky
Dřevěné divadlo - Zvířátka a loupežníci
- následuje dílna - Udělej si loutku sám
Divadlo Kuba - Za každým rohem jeskyňka
- areál zámku
- hlavním sponzorem festivalu je Skupina ČEZ, přispěje město Jemnice
a Mezinárodní řád Křížovníků s červeným srdcem – Cyriaci

30. 8.
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Bye bye holiday, hraje DJ Adas

13. - 14. 9.
9.00-16.00
		
		
		

Dny evropského dědictví
- v rámci EHD budou zpřístupněny kulturní památky:
- kostel sv. Stanislava, kostel sv. Jakuba a kostel sv. Víta
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem v Jemnici,
www.mesto-jemnice.cz
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19. 9.
20.00		
		
		

Povídání se Zdeňkem Troškou
- vstupné 150,- Kč, předprodej TIC Jemnice, 721 508 737
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

28. 9.
15.00 hodin
		
		

Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla
- divadelní pohádka nejen pro malé diváky - Divadlo Andromeda
- kino Jemnice, vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

30. 9.
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Verona live!

Termíny červencových letních koncertů Kdousovské scholy
		
26. července - Jemnice (kostel sv. Stanislava) 19.00 hodin
		
27. července - Velký Újezd (kostel sv. Petra a Pavla) 15.00 hodin
František Hofbauer, Kdousovská schola

Barchan 2014
Letošní Barchan je za námi. Společně s barchanickou komisí jsme jej připravovali už
od loňského podzimu. Strávili jsme nemálo času nad výběrem programů, které jsme chtěli
Jemnickým i návštěvníkům slavnosti nabídnout. Troufám si říci, že se nám to povedlo.
Jistě většina z Vás už v loňském roce zaznamenala, že se historická scéna a následný
kulturní program přemístily z areálu sokolovny před zámek. A protože i v tomto roce jsem
se v průběhu slavnosti setkávala s dotazy, proč tomu tak je, pokusím se to ve stručnosti
objasnit. V předchozích letech si Agentura free time, o.s. pronajímala od TJ Sokol Jemnice areál sokolovny, kde pořádala páteční i sobotní taneční zábavy. Město Jemnice bylo
domluveno s pořadatelem těchto zábav, že si od něj areál sokolovny pronajme a odehraje
se zde historický obraz a kulturní pořad. Pro zajištění občerstvení účastníků večerních
zábav pořadatel zajistil stánky s občerstvením, byla sem navezena část laviček, to vše
jsme jako město mohli využít. Mimo to rovněž zvukaře, který zvučil historickou scénu
s následným kulturním vystoupením a večerní taneční zábavou. V loňském roce se AFT
rozhodla uspořádat taneční zábavu v kulturním domě a areál sokolovny si od TJ Sokol
nepronajmout. Chybělo by nám potřebné technické zázemí. Zároveň se mluvilo i o tom,
že TJ Sokol Jemnice požádal o dotaci na úpravu areálu sokolovny a tudíž budou muset
kulturní akce ustoupit.
A protože se mi už nějakou dobu před touto souhrou náhod honila hlavou představa
uspořádat celou slavnost v areálu zámku, požádala jsem paní Jánskou, aby mě v tomto
podpořila, a společně jsme přednesly naši vizi barchanické komisi. Jak se dalo očekávat,
nesetkaly jsme se s jednoznačnou odezvou. Někteří členové komise to s nadšením přivítali, ale některé názory se přikláněly k tomu, aby scéna zůstala na sokolovně. Změnu ale
odhlasovala většina.
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V loňském roce jsme pak společně s paní Jánskou vypracovaly novou koncepci průvodů
a scény. Novinkou se stal dopolední průvod, kdy král Jan přiváží do Jemnice svoji choť
královnu Elišku Přemyslovnu a odjíždí na tažení proti loupeživým rytířům. Běh královských poslů byl přesunut z dopoledne na odpolední čas, navazovala historická scéna, kdy
královna odměňuje posly, po kterých jí král posílal z boje zprávy. Následně přijíždí král,
chvíli na Jemnici pobude a poté společně se svojí chotí a doprovodem odjíždí z Jemnice
pryč. Pokud si vzpomínáte, odcházel tento průvod ze zámku kolem drogerie hlavní bránou
přes Tyršovu ulici směrem na Mor. Budějovice. Setkali jsme se s kritikou, že průvod byl
krátký, návštěvníci si ho nemohli dostatečně užít a prohlédnout. Otázkou bylo, co s tím?
Jediným možným východiskem bylo vést průvod Zámeckou ulicí kolem fary ke škole a kolem kostela sv. Stanislava Husovou ulicí ven z centra města. Na spodní straně náměstí Svobody však stávaly stánky nabízející textil. Pokud chceme návštěvníkům slavnosti nabídnout
hezkou podívanou, musí tyto stánky ustoupit. Vhodnou alternativou nám byl prostor parku
za DDM. Návštěvníci si projdou město, zámek, přejdou silnici a jsou v parku.
Menší úprava se týkala také běhu královských poslů. Jistě jste zaznamenali, že Běh
o barchan byl v prosinci 2012 zapsán na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Ještě loni vedl průvod královské posly, kteří běželi závod, z křižovatky před kulturním domem hned na zámek. V letošním roce průvod došel před radnici, kde se odehrála
krátká scénka. Běžci se v pořadí, v jakém doběhli, zapsali do ručně vázané knihy vyrobené
z kůže, která za tímto účelem byla pořízena. Průvod se poté odebral na zámek, kde proběhla
historická scéna.
Další novinkou bylo to, že jsme peníze, které se v předešlých letech vydaly na zajištění tzv. „hlavní kulturního programu“, jak se s oblibou uvádělo, „rozmělnily“ do všech tří
dnů. Návštěvníci naší slavnosti mohli zhlédnout daleko více vystoupení. V areálu zámku
se stále něco dělo. Snažili jsme se o to, aby i v neděli bylo co k vidění. Dopoledne jsme
zařadili do programu skvělé kejklířské vystoupení a loutková divadla, odpoledne nám všem
zpříjemnili a své umění předvedli žáci ZUŠ v Moravských Budějovicích a Dačicích. Tím
však nedělní program neskončil, v areálu zámku jste mohli pobýt při poslechu hudby až
do večerních hodin.
Zámek ožil i v pondělí. Pan Jirka Prokeš přišel s nápadem oživit tzv. „pondělní výlet“, který se v dřívějších dobách konal na výletišti v Městském lese. (Vzpomínám si, že bylo snahou
i místních dobrovolných hasičů o obnovení této tradice. V minulosti se několikrát konala právě v pondělí po Barchanu taneční zábava v areálu bývalého PS útvaru.) Jirka vsadil na dobrou
kartu a do Jemnice pozval Veselou trojku. Prostor před zámkem byl do posledního místečka
zaplněn. Poté, až do nočních hodin zněly písně v podání dvou mladých mužů.
Jsem přesvědčena o tom, že se letošní Barchan opravdu podařil. Návštěvníci si mohli
vybrat z mnoha nabízených programů, ať už to bylo v areálu zámku, kulturního domu, areálu letního kina, v městských mázhausech nebo restauracích.
Možná to tak my, místní, nepociťujeme, ale náš Barchan je opravdu jedinečný a pro
návštěvníky našeho městečka velkým zážitkem. My ho prožíváme rok co rok už léta. I když
se barchanická komise velmi snaží, aby se návštěvníci akce měli na co dívat, setkáváme se
samozřejmě i s kritikou. Jsme si vědomi toho, že se nemůžeme zavděčit každému jednomu
návštěvníku. Dovolte mi proto, abych Vám ocitovala několik řádků, které mi po letošním
Barchanu přišly e-mailem od jednoho návštěvníka naší slavnosti. Doufám, že se autor nebude zlobit, že jsem jeho slova zveřejnila.
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Dobrý den, vážení,
k napsání těchto řádků jsem se dostal až teď, ale věřím, že i tak má pochvala i nadšení
neztrácí na váze.
Letos jsem od mého známého z Jemnice obdržel pozvání na Vaši tradiční slavnost
Barchan. Pozvání jsem přijal a do Vašeho krásného městečka jsem dorazil... Na slavnosti
Barchan jsem byl poprvé a chtěl bych Vám z celého srdce poděkovat za tuto velkolepou akci,
kterou jste dokázali zorganizovat, protože jsem se bavil s nadšením od začátku až do konce.
Stejně tak bych Vám chtěl říct, že Vám patří mé veliké uznání za překrásné historické
průvody, které jsem zhlédnul všechny a také jsem si je natočil, abych jej mohl ukázat i kolegům a kolegyním v práci, i přátelům, kteří příští rok možná dorazí taky.
Určitě musí být opravdu velice těžké dát dohromady historický průvod takové kvality,
že ano?
Už jenom sehnat věrně vyhotovené kostýmy, vycvičené koně, bubenické a žesťové skupiny. Mohl bych se, prosím, dozvědět něco víc? Zajímá mne, jestli město organizuje opravdu
samo dobový program, nebo jestli je městu dobový program dodán prostřednictvím nějaké
specializační agentury či firmy nebo osoby?
Pokud tomu tak není a město Jemnice tento dobový program i průvody organizuje, sestavuje a obléká samo, tak věřte, že Vám patří nejvyšší uznání nejen od mé osoby, ale jistě
i od četných návštěvníků, kteří se bavili určitě stejně, jako já.
Děkuji Vám za Váš čas strávený nad těmito řádky a do dalších počinů Vám přeji vše
dobré.
S přátelským pozdravem
R. D. J., Chrudim
Tyto řádky mne velice potěšily a zároveň dojaly. Moc často se nesetkáváme se slovy
uznání. To kritizovat je snadnější. Pan R.D.J. si jako návštěvník akce uvědomil, jaké úsilí
museli vynaložit účastníci v historických scénkách a průvodech, kteří už od začátku května
víkend co víkend dobrovolně obětovali svůj čas pro to, aby se vše podařilo a bylo se na co
dívat. Rovněž členové barchanické komise na tom mají velkou zásluhu. Jeden Barchan
skončí a v podstatě se začínáme připravovat na ten další. Komise se schází každý měsíc,
od května skoro týdně. Takovou akci nelze zvládnou bez dalších lidiček, kteří nám s organizací pomáhají. Obětují svůj čas a po celou dobu trvání akce zajišťují technické věci. Jim
všem patří můj dík.
Po přečtení výše otištěného dopisu jsem se ujistila, že naše práce má smysl. Byť by
oslovila jen hrstku lidí, stojí zato vynaložit to úsilí a strávit několik měsíců přípravami tak
jedinečné akce jako, je náš Barchan.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala družstvu ZOS Jemnice, které nám už léta
sponzorsky naváží a odváží zapůjčené lavičky z Dačic. Jemnické mažoretky nám společně
s hip hopovou skupinou 4K předvádí každoročně své umění bez nároku na odměnu. Buď
jim tedy odměnou alespoň naše poděkování a přání úspěchů v soutěžích a při reprezentaci
našeho města. Pan Milan Jasanský při nácvicích historické scény zajišťoval ozvučení. Týden co týden přijel s aparaturou, rozbalil ji a po zkoušce zase uklidil. Pan Antonín Jánský
nám opravil královská křesla a vyrobil nové věnečky na prapory. Do muzea (na právě probíhající výstavu, kterou připravila paní Jana Lochmanová) vyrobil prapor úplně nový. Paní
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Jarce Furdanové děkujeme za to,
že v DDM ubytovala agenturu,
která zajišťovala šermířská vystoupení.
Sami vidíte, že lidí, kteří
chtějí pomoci, je mezi námi stále
dost. Omlouvám se těm, kteří se
v tom výčtu nenašli. Vám všem,
kteří jste nějakým způsobem napomohli ke zdárnému průběhu
letošní slavnosti, ze srdce děkujeme a vážíme si vašeho zájmu.
Dík patří rovněž Správě majetku města Jemnice, s.r.o. za přípravu a úklid města.
Na úplný závěr bych chtěla poprosit ty, kteří mají nějaké
nápady nebo připomínky, co bychom mohli ještě vylepšit, aby se
nezdráhali nás s nimi seznámit.
Dana Babišová,
kulturní pracovnice,
organizátorka slavnosti
Barchan
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Vzpomínka
Dne 12. července 2014
uplynou 2 smutné roky od úmrtí
naší milované sestry
paní Lidušky Adamové
S láskou vzpomínají sestry s rodinami

Vzpomínka
Dne 20. července 2014
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Karel Daňhel z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Dne 25. července 2014
vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí
drahého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka
pana Františka Pacase z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují manželka,
syn Miloš a dcery Božena a Ivana s rodinami
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Vzpomínka
Dne 1. srpna 2014
by se dožil 90 let
pan Augustin Procházka z Jemnice
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka,
syn a dcera s rodinami

Vzpomínka
Dne 2. srpna 2014
uplyne 20 smutných roků od úmrtí
naší milované
paní MUDr. Zdeňky Hosákové z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Dne 21. srpna 2014 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička
paní Božena Kuchařová z Radotic
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí tichou vzpomínku
S úctou vzpomínají dcera Marie a synové Bedřich
a Bohumír s rodinami

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším milovaným panem
Augustinem Vákou a všem za projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina
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Basketbalový turnaj „Basket proti drogám“
v Mor. Budějovicích
Dne 17. 5. 2014 se v prostorách sokolovny v Moravských Budějovicích konal charitativní turnaj „Basket proti drogám“. Jeho cílem je umožnit především dětem a mládeži věnovat se basketbalu a podpořit v nich zájem o sportování. Dobrovolné startovné je pravidelně
věnováno onkologickému oddělení třebíčské nemocnice.

Z naší školy se zúčastnila 2 družstva ve složení: 1. družstvo: Mocharová, Slosarčíková, Kovářová, Vaňurová, Stoklasová, Nekulová, 2. družstvo: Meidlová, Kalášková, Horká,
Šestáková, Krajčová, Tříletá.
Turnaj skončil pro naše družstva úspěchem. Obě obsadila ve svých skupinách 1. místo.
Blahopřejeme.
Ivan Chvojka

Barchanický turnaj v basketbale žen
Dne 31. 5. 2014 proběhl Barchanický turnaj v tělocvičně základní školy. Turnaje se
zúčastnila 2 družstva z Moravských Budějovic a družstvo ZŠ v Jemnici. Bez našich opor
Ivety Mocharové a Patrície Slosarčíkové obsadila naše děvčata 3. místo.
1. místo - Basmile Mor. Budějovice
2. místo - BC Mor. Budějovice
3. místo - ZŠ Jemnice
Ivan Chvojka
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1. FC Jemnicko
Jistě nikdo nepochybuje o tom, že k nejoblíbenějším sportům v Jemnici patří fotbal.
1. FC Jemnicko, o. s. je řádně registrované u ministerstva vnitra a je členem Fotbalové asociace ČR i členem České unie sportu. K 31. 12. 2013 evidovalo u FAČR 151 registrovaných
členů a 209 u ČUS. Šest družstev 1. FC Jemnicka se pravidelně zapojuje do všech soutěží
a dosahují dobrých výsledků. Výkonný výbor tvoří Pavel Kincl, předseda, Ervín Reegen,
místopředseda. Členové výboru jsou Zbyněk Kincl, Zdeněk Kounek a Zdeněk Frühauf.
Stálým účastníkem Krajského přeboru je družstvo mužů „A“. Vedoucím mužstva je Stanislav Křivánek. Družstvo „A“ trénují Zbyněk Kincl a Pavel Klejdus. Družstvo mužů „B“
hraje III. třídu Okresního fotbalového svazu Třebíč. Je potěšitelné, že se tento tým umísťuje
na předních místech tabulky. Od nového soutěžního ročníku vede družstvo „B“ Radek Komenda a Jan Trávníček, kteří vystřídali Zbyňka Kincla a Pavla Tesaře.
Od nového roku byla družstva mladších a starších žáků sloučena. Jejich vedoucími jsou
Ervín Reegen, Marek Šafrata a Martin Sevelda. Družstvo žáků bylo přihlášeno do Okresního fotbalového svazu Třebíč. Družstvo dorostu bylo od podzimu 2013 přihlášeno do Okresního přeboru Třebíčsko-Jihlavsko, kde dosahuje velmi dobrých výsledků a umísťuje se většinou na třetím místě tabulky. Družstvo dorostu trénuje Rostislav Šamánek a jeho vedoucím
je Zdeněk Kaisler. Žáci jsou zapojeni podle věku do mladších a starších přípravek. Obě tato
družstva hrají přebor Okresního fotbalového svazu Třebíč. Starší přípravky vede Radek
Obrdlík a Dalibor Süssenbek a mladší přípravku Miroslav Gardoň a Jiří Anděl.
1. FC Jemnicko má na přípravu i na mistrovská utkání hřiště v Jemnici a ve Vratěníně.
Na finanční podpoře činnosti se podílí město Jemnice i obec Vratěnín a také celá řada sponzorů. Základním zdrojem však zůstávají členské příspěvky. I přes všechny příjmy je velmi
těžké zabezpečit činnost fotbalových mužstev.
Musíme uznat, že 1. FC Jemnicko se snaží o dobrou reklamu a propagaci našeho regionu. Za soutěžní ročník 2012/2013 byl vyhlášen náš hráč František Kříž nejlepším střelcem
krajského přeboru. Za tuto sezónu nastřílel soupeřům rekordních 25 branek.
Ze zprávy Pavla Kincla do kroniky města Jemnice vybrala Jana Jánská
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Hasičská mládež SDH Jemnice
Polovina z roku 2014 je za námi a ani letos mladí hasiči nezaháleli. Již 2. ledna proběhlo
novoroční setkání s ochutnáváním cukroví, hodnocení uplynulého roku a předání pochval
za rok 2013.
•

23. ledna pořádal náš sbor třetí ročník turnaje v PRŠÍ pro mladé hasiče.

V kategorii mladších:			
1. místo Dana Leitgebová 		
2. místo Dominik Černý		
3. místo Adam Pikola			

V kategorii starších:
1. místo Miloš Pšenčík
2. místo Klára Vaculová
3. místo Veronika Mrázková
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•
15. února jsme se účastnili prvního halového ročníku soutěže požárních dvojic
v Moravských Budějovicích, kde jsme obsadili 12. místo.
•
V dubnu jsme se opět zapojili do celostátní soutěže PO očima dětí. Do této výtvarné a literární soutěže se zapojila i MŠ a ZŠ Jemnice.
•
3. května mladí hasiči měli zkoušky odznaků odborností. Po úspěšných zkouškách
obdrželi osvědčení a odznaky.
Preventista junior – Adam Pikola.
Preventista – Aneta Šerková, Jan Gajdoš, Klára Vaculová, Miloš Pšenčík.
Strojník – Sandra Brabcová, Veronika Mrázková, David Pikola.
Cvičitel – David Lukš, Pavel Vacula.
•
10. května byla okrsková soutěž v požárním útoku v Bačkovicích, kde
družstvo A vybojovalo 1. místo a družstvo B obsadilo 2. místo.
•
25. května – jarní část celoroční činnosti dorostu v Petrovicích. Naši dorostenci
soutěží jako jednotlivci.
Dorostenci starší:
Radek Lukš - ZPV (podzimní část) – 6. místo, test PO – 6. místo, běh 100 metrů s překážkami – 2. místo, dvojboj – 5. místo. Celkově obsadil 6. místo.
Jan Gajdoš - ZPV (podzimní část) – 1. místo, test PO – 1. místo, běh 100 metrů s překážkami – 4. místo, dvojboj – 3. místo. Celkově obsadil 2. místo a postoupil do krajského
kola.
Dorostenci střední:
David Lukš - ZPV (podzimní část) – 1. místo, test PO – 1. místo, běh 100 metrů s překážkami – 2. místo, dvojboj – 3. místo. Celkově obsadil 2. místo a postoupil do krajského
kola.
Pavel Vacula - ZPV (podzimní část) – 6. místo, test PO – 7. místo, běh 100 metrů s překážkami – 4. místo, dvojboj – 4. místo. Celkově obsadil 7. místo.
Dorostenky starší:
Linda Šerková - ZPV (podzimní část) – 3. místo, test PO – 1. místo, běh 100 metrů
s překážkami – 2. místo, dvojboj – 2. místo. Celkově obsadila 2. místo a postoupila do krajského kola.
•
31. května jsme se účastnili soutěže v požárním sportu v Kostníkách.
Zde soutěžilo jedno družstvo starších, které celkově vybojovalo 3. místo. V požárním
útoku obsadilo 4. místo a ve štafetě 4x60 metrů 3. místo. Družstvo mladších soutěžilo pouze
ve štafetě 4x60 metrů a obsadilo krásné 3. místo.
•
1. června pořádalo krajské sdružení hasičů v Počátkách soutěž šedesátky Vysočiny. Jedná se o běh na 60 metrů s překážkami. Této soutěže se jako jednotlivec účastnil Pavel
Vacula a obsadil 13. místo.
•
22. června – soutěž v požárním útoku v Panenské. Družstvo mladých hasičů starších vybojovalo 2. místo.
•
22. června – krajská soutěž celoroční činnosti dorostu Petrovice. Soutěže se účastnili tři naši dorostenci.
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Dorostenci starší:
Jan Gajdoš - Test PO - 1. místo, běh 100 metrů s překážkami – 9. místo, dvojboj
– 10. místo. Celkově obsadil 8. místo.
Dorostenci střední:
David Lukš - Test PO - 1. místo, běh 100 metrů s překážkami – 7. místo, dvojboj
– 7. místo. Celkově obsadil 8. místo.
Dorostenky starší:
Linda Šerková - Test PO - 1. místo, běh 100 metrů s překážkami – 7. místo, dvojboj
– 7. místo. Celkově obsadila 7. místo.
Poslední soutěž, které jsme se účastnili do začátku prázdnin, byla v požárním útoku
v Třebelovicích. Tady družstvo B obsadilo 5. místo a družstvo A obsadilo 6. místo.
Více fotografií a informací naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/
SDH.Jemnice.
Milan Šerka, vedoucí mládeže SDH Jemnice

1. FC Jemnicko - sezóna 2013/14
Fotbalový oddíl 1. FC Jemnicko má sedm týmů. Z toho dva dospělé, dorost žáky
a st. + ml. přípravku. Tato sezóna byla pro náš klub nadmíru vydařená.
A tým letos odehrál již sedmou sezónu v nejvyšší krajské soutěži a skončil na konečném
čtvrtém místě. Po podzimní části se tým svými dobrými jarními výsledky dokázal propracovat ze spodní poloviny tabulky až mezi elitu KP. Za zmínku stojí, že nejlepším střelcem KP
se opět stal (tak jako vloni 25 branek) hráč 1. FC Jemnicko Kříž František. Letos se dokázal
prosadit 29 brankami, k čemuž mu samozřejmě gratulujeme.
B tým hrající III. tř OP se tentokrát sezónou protrápil. Po podzimní části držel pěkné
třetí místo, ale jarní část tým nezastihla v optimální formě (vinou i připraveností některých
hráčů), a tak tým byl rád za konečné šesté místo.
Dorostenci odehráli premiérový ročník OP Jihlavska a Třebíčska a vedli si nadmíru
skvěle. Tým, který vznikl před rokem, prokázal v průběhu sezóny dobrou morálku a přístup
k fotbalu a zaslouženě patřil mezi čtyři nejlepší.
Žáci hrající OP si připadali jako na houpačce. Jejich výkony dokázaly překvapit jak příjemně, tak i nemile. Samozřejmě to lze přičíst jejich fotbalovému růsty, a tak jejich konečné
umístění v tabulce vedení hodnotí kladně.
Jelikož fotbalový růst začíná od těch nejmenších, je nutno zmínit, že naše přípravky,
jak starší tak mladší, nám dělají velkou radost. Pod vedením Süssenbeka, Obrdlíka, Anděla
Jiřího a hlavně Mirka Gardoně se kluci seznamují vůbec s prvními návyky fotbalu. Je velice
pěkný pohled na malé kluky či holky s jakou zarputilostí nastupují ke svým zápasům, ale
i tréninkům.
V mladší přípravce se dokonce náš tým stal vítězem okresního přeborníka a Radek
Obrdlík junior i nejlepším střelcem soutěže.
1. FC Jemnicko děkuje všem svým sponzorům za podporu a rozvoj fotbalu v našem
regionu. Rovněž děkuje všem svým fanouškům za stálou přízeň.
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1. Havl. Brod		
2. Humpolec		
3. Ždírec nad D.		
4. Jemnicko		
5. M. Budějovice		
6. Jaroměřice n.R.
7. Sapeli Polná		
8. Náměšť n.O.-Vícenice
9. Světlá n.S.		
10. Žirovnice		
11. Chotěboř		
12. Okříšky		
13. Velká Bíteš		
14. Přibyslav		
15. Čáslavice-Sádek
16. Pacov		

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23
15
15
14
14
13
13
13
12
12
10
10
11
10
4
3

3
7
6
8
5
7
5
4
6
5
9
9
5
5
7
5

4
8
9
8
11
10
12
13
12
13
11
11
14
15
19
22

74:28
60:37
60:30
65:46
40:41
46:40
55:45
60:65
60:59
52:53
37:34
35:45
40:49
42:56
44:93
30:79

72
52
51
50
47
46
44
43
42
41
39
39
38
35
19
14

1. Chlístov		
2. Výčapy		
3. Želetava B		
4. Radotice		
5. Litohoř		
6. Jemnicko B		
7. Čáslavice-Sádek B
8. Borovina-Opatov
9. Předín		
10. Horní Újezd		
11. Kojetice		
12. Rokytnice B		
13. Martínkov		
14. Lesonice		

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
17
17
14
13
11
9
9
9
8
7
6
6
3

2
8
4
3
3
6
7
6
5
6
6
4
3
3

4
1
5
9
10
9
10
11
12
12
13
16
17
20

78:29
68:18
81:64
67:58
84:59
76:65
50:52
55:58
51:76
36:46
57:75
41:78
53:74
33:78

62
59
55
45
42
39
34
33
32
30
27
22
21
12

1. Rantířov		
2. Puklice		
3. Jemnicko		
4. Budišov-Nárameč
5. Pavlov		
6. Nové Syrovice		
7. Čáslavice-Sádek
8. Třebenice		
9. Brtnice		
10. Dobronín		
11. Pyšel		
12. Stará Říše		

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
15
13
11
10
10
9
9
9
7
6
1

3
2
3
3
3
3
4
1
1
3
2
0

1
5
6
8
9
9
9
12
12
12
14
21

106:19
69:38
76:30
78:50
78:51
60:48
67:56
80:80
63:69
58:110
52:77
18:177

57
47
42
36
33
33
31
28
28
24
20
3

42 / Jemnické listy / červenec - srpen 2014

( 27)
(7)
(6)
(5)
(2)
(1)
(-1)
(-2)
(-3)
(-4)
(-6)
(-6)
(-7)
(-10)
(-26)
(-31)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Přibyslavice
Myslibořice
Rudíkov-Trnava
Šebkovice
Pyšel		
Jemnicko
Mohelno		
Dukovany
Stařeč		
Rapotice		
Výčapy		
Čáslavice-Sádek
Jakubov		
Kralice		

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

25
23
21
14
14
13
12
12
11
11
7
5
3
1

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

1
1
3
10
11
10
12
13
12
13
18
20
23
25

256:26		
188:21		
174:28		
168:105		
100:54		
96:75		
77:96		
109:79		
99:87		
119:124		
77:159		
94:229		
44:229		
36:325		

75
71
65
44
43
42
38
37
36
35
22
16
9
3
Zbyněk Kincl

Kulturní kalendář
Mladoňovice
4. 7.		
		

Noční soutěž „O pohár SWN Moravia“ (sportovní areál - SDH)
- 21.00 hod.

6. 7.		
		

Memoriál Ladislava Daňhela (sportovní areál - SDH)
- začátek 13.00 hod.

22. 7.

Sraz rybářů (sportovní areál - RS) - začátek 17.00 hod.

23. 7.

Rybářské závody 100 hod. (Asuán - RS) - začátek 7.00 hod.

30. 8.		

Rybářské závody pro děti (nádrž u č.p. 100 - RS) – začátek 13.00 hod.

31. 8.		
		

Rybářské závody pro dospělé (nádrž u č.p. 100 - RS)
- začátek 10.00 hod.

1. 9.
7. 9.
		

Slavnostní zahájení školního roku ZŠ - začátek 8.00 hod.
Soutěž „O pohár Petra Mladoně“ (sportovní areál - SDH)
- začátek 10.00 hod.
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12. - 14. 9.
12. 9.		
14. 9.		

Pouťové slavnosti
Pouťová zábava (kulturní dům - SDH) - začátek 20.00 hod.
Procesí poutníků k Dobré Vodě - začátek 10.00 hod.

Police
1. 7. - 31. 8.
		

Otevření Zámku Police pro veřejnost, otevření návštěvnického
infocentra, prohlídkové trasy pro návštěvníky, výstava

23. 8.		

Znojemská liga, hasičská soutěž v areálu zámku, začátek v 10 hodin.

24. 8.		
		

Loučení s prázdninami, soutěžní odpoledne pro děti, areál zámku,
začátek ve 14 hodin.

7. 9. 		

Pouť, poutní místo Hájek, celý týden lunapark u hasičovny

27. 9.		
		

Noční hasičské závody, soutěž hasičských družstev v areálu zámku,
začátek v 19 hodin

Třebětice
12. 7.		

II. ročník festivalu Countryfest, Moták aréna, 16.00 hodin

19. 7.		

Zvěřinové hody, Moták aréna, 14.00 hodin

Radotice
Zjištění, či již zděšení?
Život člověka jest úkaz pomíjející na divadle světa tohoto; počátek i konec kryje se
v tajemství. Avšak každý, kdo jednou z pouze tělesného trávení dnů svých k duchovnímu
bytu procítil, tužbou jakousi nevyslovitelnou cítí se puzen ke všemu, co by pohádku života tohoto jemu povyjasniti mohlo. Jedna z pranostik slučující vlastnosti obou měsíců,
července a srpna, praví: Červenec a srpen jsou nejparnější měsíce roku, další pak, že
„červenec zatopí, až obilí na poli praská. V psí dny očekávej velká parna a bouře.“ Co
se skrývá pod názvem „psí dny.“ Jde o období mezi 22. červencem a 23. srpnem, ve kteroužto dobu Slunce probíhá nebeské znamení Lva, zároveň se Sluncem kulminuje, čili
poledníkem prochází v tu dobu nejjasnější stálice celého nebe Sírius, stojící v souhvězdí
Canis major, jináče Psí hvězda. Odtud onen název. Poněvadž pak touto dobou u nás největší parna bývají, znamenají psí dnové toliko, co dnové parní.
Tolik Velký pranostikon. Zákonitosti, které přežívají panovníky, vládce i samovládce.
Příklad pro nás lidi, kteří se snaží o totéž s jediným rozdílem, že jsou v nich zohledňovány
jen zájmy, jak jinak, než lidské. Jepičí životy, které pak mnohé zákony mají, nepřežívají
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ani ti, kteří je vytvořili. Snaha sešněrovat všechny a všechno je nadlidské úsilí a překotnost tvorby vytváří nedokonalost v podobě nejednoznačných výkladů ustanovení.
Právníci si v takovém prostředí libují a obyčejný člověk se základním vzděláním
nemá šanci jim ve většině porozumět. Žít v takovém prostředí slušně a spořádaně ještě
neznamená, že nevědomky neporušujeme nějaký ze zákonů a pak máme smůlu, poněvadž
neznalost zákonů se neomlouvá. Každý z občanů má proto u svého příslušného obecního
úřadu právo k bezplatnému nahlédnutí do příslušného zákona, nastala-li mu vlastní potřeba. Vlastní pořízení si sbírky zákona nemá pro jednorázovou potřebu smysl, poněvadž
případná novelizace může jeho význam změnit v krátké době podstatně. Zjišťujeme, že
vzdělání u nás má dobrou úroveň v porovnání ve světovém měřítku, ale jsme z těchto
zjištění i zděšeni z toho, co nám v našich školách bují, agresivita mezi žáky, drogy, agresivita k vyučujícím a další nelichotivé nešvary. Co s tím? Větší tvrdost v přístupu k trestům a nevylučovat z řešení rodinu pod hrozbou porušení zákona za výprask, který by byl
provinilci právem uštědřen. Každá z ran, která v raném věku padne vedle, bude v dalším
životě znásobena. Slováci říkají: „Ohýbaj ma mamko, dokud som já Janko, až já budu
Jano, neohneš ma mamo.
V příspěvku Mons. Brychty v listech mě zaujala v této věci slova papeže Františka
k odkazu na jedno africké přísloví, které praví: K výchově dítěte je zapotřebí vesnice.
Mohu potvrdit, že nejen v Africe, ale i u nás tomu tak bylo. Naše chování mimo školu
bylo dospělými spoluobčany sledováno a jakékoliv prohřešky byly našemu panu učiteli
zprostředkovány a tím napravovány. Musím dodat, že adekvátně k provinění. Můžete
namítnout, že prominenti, co se provinili, této převýchově uniknou a i dřív tomu tak jistě
bylo. Ano, s tím se musíme smířit, toto se ve světě, který špatný byl a i nadále špatný
bude, mění jen nepatrně. Jedna z nadějí však je, že v této výchovné síti uvázne drtivá
většina slušně vychovaných a zdravé jádro si pak s těmi, co sítem prošli, pomocí železné
mříže, snadno poradí. Přílišná anonymita mladistvých provinilců není rovněž dobrý počin. Ať zaplatí tím, že si svůj návrat pod dohledem společnosti poctivě odpracují.
Nemalé zděšení také způsobuje podvádění prodejců ojetých automobilů se stáčením
najetých kilometrů za účelem zvyšování cen vozu, prostě okradením zákazníka. Tento
pokud si při volbě k nákupu nepřizve „odborníka“, nemá šanci zjistit, že by mohl být
okraden. Přitom přetáčení tachometrů není postižitelné a je dokonce dobrým „džobem“.
Poctivý majitel, který za poctivé peníze auto koupí, nemá pak tušení, že se nevozí v luxusním voze, ale v dojetině.
V jednom z TV pořadú byl v této věci vyzván dokonce ministr, aby zjednal nápravu,
to je, s prominutím, v jeho postavení a důležitosti „obtěžování.“ Je to plně v kompetenci
dolních pravomocných mezičlánků - od živnostenského úřadu až po správní orgány. On
se však snížil k příslibu, že kohosi zaúkoluje. Berou-li tito lidé na sebe takové malichernosti jenom proto, že selhala důvěra v poctivé vztahy a za poctivé peníze není nabízeno
poctivé zboží, tak se nedivme, že jsme tam, kde jsme. Alarmující na tom všem je, že to
platí především ti nuzní a zdá se, že je to všem jedno. Víc než zděšením však musí zapůsobit informace, že v žebříčku korupčních států jsme na osmém místě na světě, hned
za africkými státy a Řeckem a přitom se často oháníme zahraničními vzory a uniká nám,
jak kladným vzorem nám může být sousední Rakousko, kde je tento nešvar nepatrný.
Alarmující je, že velký nárůst korupce provází i místní samosprávy malé, zvláště tam, kde
tyto realizace mají tzv. pod palce jeden až dva lidé, tam se rýsuje příležitost největší. Jde
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o aktivity, kde se točí peníze rozpočtové a zvláště dotační, evropské. Statistické zjištění
potvrzuje to, jak moc náchylní k tomu jsme.
Navzdory těmto vykřičníkům jeden velmi pozitivní pohled na naši zemi. Při rozhovoru
v televizní debatě zaznělo od ženy indiánského původu z Jižní Ameriky toto: Osvěta v naší
zemi nás nabádá, že tam někde daleko a vysoko je ráj, kam pokud projdeme poctivě životem, směřujeme. Nyní po návštěvě vaší země spatřuji, že ráj může být i na zemi. Povzbudivé, co? Buďme proto šťastni a spokojeni, že žijeme zde. Snad i toho pořádku se jednou
dočkáme.
Blahopřejeme  jubilantům:
T o b o l k a Josef
V a ň u r o v á Marie
L i š k a Miloslav
Z e l e n k a Jan

60 roků
78 roků
87 roků
74 roků

Jan Vyletěl,
občan Radotic

Panenská
Dětské rybářské závody v Panenské
V neděli 8.6.2014 se v obci Panenská uskutečnil další ročník dětských rybářských závodů. Toho letošního se zúčastnilo celkem 53 dětí ve věku 3 až 17 let. Díky vydařenému
počasí strávili rodiče s dětmi krásné nedělní odpoledne a ti šťastnější si navíc odvezli některou z hodnotných cen.
V celkovém pořadí se
na 1. místě umístil Martin Jakubec z Dolní Slatiny
- 606 bodů, 2. místo obsadil Filip Nejedlý z Jemnice
- 421 bodů a cenu za 3. místo si odnesl Pavel Jakubec
z Dolní Slatiny – 352 bodů.
Cenu za největší úlovek získal Filip Přikryl z Dačic,
který ulovil kapra – 53 cm.
Vítězům ještě jednou
gratulujeme a všem ostatním
přejeme hodně budoucích
rybářských úspěchů. Fotografie z této akce najdete
na stránkách www.aft.jemnice.cz.
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Večerníčkův pohádkový les v Panenské
V sobotu 7.6.2014
se v obci Panenská
uskutečnil již 9. ročník akce pro děti Večerníčkův pohádkový les. Počasí nám
letos přálo, a tak se
na pohádkovou cestu vypravilo bezmála
800 dětí a stejný počet dospělých. V lese
děti plnily nejrůznější
úkoly, za něž získávaly razítka do kartiček
a od některých postaviček i sladké odměny. Po projití celé trasy dostaly na památku
diplom, dárkovou tašku se spoustou odměn
a dřevěnou postavičku Večerníčka. Toho
si pak mohli ještě
za pomoci dětí ze ZŠ
v Jemnici dokreslit.
Po celé odpoledne byl
připraven i zajímavý
doprovodný program.
Děti se mohly vydovádět na skákacích
hradech, trampolíně,
čtyřkolkách, nechat si
namalovat nejrůznější
motivy na obličej, vyzkoušet si biketrialové
kolo, podívat se do hasičského auta a na policejní motorku.
Od třetí hodiny
pak probíhal kulturní program – soutěže
a tanec s Milanem
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Řezníčkem, biketrialová show, barmanská show, vystoupení mažoretek z Dačic a Panenské, loutkové divadlo a ukázka dravců.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se ve svém volném čase podíleli na přípravě
a realizaci celé akce (zapojilo se opět více jak 120 pořadatelů). Poděkovat také musíme
všem sponzorům, bez jejichž materiální a finanční pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit:
Lesy ČR, Rhea Holding, ASA Dačice, In Optik Jemnice, Jemča Jemnice, Jemnice OnLine, Jemnická Stavba, město Jemnice, Paintball Jemnice, Rain tiskárna Jindřichův Hradec,
Správa majetku města Jemnice, WSPK Dačice, ZZS kraje Vysočina, Hron Dačice, Western
městečko Šiklův mlýn, Tronet Dačice, EKOKOM, Centropen, Kraj Vysočina, KOUS, Lékárna Alexandra, Mochar Josef, Panenská, PATEB s.r.o. Jemnice, PAS-D Dačice, Drogerie
Svobodová Jemnice, ZD Menhartice, KZ – Trade, Farmář František Habr Báňovice, Sportovní potřeby Urbanovský, SDH Panenská, Nekon – půjčovna nářadí, Lékárna Sluníčko,
Farmář Jiří Staněk, Občané Panenské, Tipafrost a.s. Třebíč, Voda, plyn, topení Wojtyla
Jemnice, MAS Jemnicko.
Akce byla podpořena Krajem Vysočina a KOUS Vysočina, o.s.
Veškeré další informace včetně fotografií najdete na našich internetových stránkách
www.aft.jemnice.cz nebo přímo www.pohadkovyles.jemnice.cz.
Pohádková stezka v obci Panenská
V sobotu 21. června byla v obci Panenská a přilehlém lese za účasti veřejnosti a pozvaných hostů otevřena zcela nová pohádková stezka pro děti. Její celý název je „Pohádková
stezka aneb putování malého Človíčete“.
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Jistě se teď zeptáte, kdo že je to Človíče? Je to bytost, která provádí děti jednotlivými
pohádkami a úkoly. Představuje dítě jako takové, proto se s postavou mohou ztotožnit jak
kluci, tak holky každého věku. Zvídavé a hravé Človíče probudí vaši fantazii, ukáže vám
nejen cestu lesem, ale také jak se zde pohybovat, dívat se kolem sebe a jak pečovat o přírodu.
Pohádková stezka je dlouhá 4 kilometry a najdete na ní celkem 11 zastavení. Každé
zastavení je tvořeno informační tabulí s lavičkou a dřevěnou pohádkovou postavou. Jednotlivá zastavení mají svůj vlastní pohádkový příběh a soutěžní úkol pro děti. První zastavení
je v obci Panenská u horního rybníka (za dětským hřištěm). Odtud vede cesta do lesa, kde
je přehledně značena šipkami. Při putování po stezce vystoupáte i na jeden z nejvyšších
vrcholů v okolí obce Panenská – Sedlo 600 m n.m. Ke stezce byly vydány propagační materiály, které jsou zdarma k dispozici v Turistickém informačním centru v Jemnici nebo
v plastovém infoboxu na prvním zastavení stezky.
Nyní mi dovolte ještě pár vět a poděkování těm, díky kterým tato stezka vznikla. Autorkou pohádek a kreslené mapy je Mgr. Jana Šroufeková. Dřevěné pohádkové postavy
vytvořil sochař Jiří JoeTondl z Hlubokých Mašůvek. Překlad textů Mgr. Ervín Reegen
a Bc. Lenka Teplanová. Velké poděkování patří především členům SDH Panenská a dalším
dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase trávili celý týden v lese a budovali jednotlivá
zastavení.
Partnery projektu jsou: Rhea holding, Nevoga, Camping Vranovská pláž, město Jemnice, Správa majetku města Jemnice a Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s..
Najděte si s dětmi o prázdninách chvilku volna a vydejte se společně s malým Človíčetem na putování po pohádkové stezce.
Projekt je realizován v rámci Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007 – 2013“. Realizátorem stezky je Agentura Free Time Jemnice, o.s.
ve spolupráci s obcí Karlstein an der Thaya a Lesy ČR.
Bc. Zdeněk Hopian

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 15. srpna 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
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seriál

Barchan 2014.
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