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Na náměstí mezi stromy
jeden velký karusel.
Kdo kdy toužil po soukromí,
ten sem chodit nemusel.
Reků, dam a ostrých mečů
máme plné ulice.
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v historický horizont.
Milan Růžička
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Vážení spoluobčané,

Starostovo okénko

dnes bych svůj prostor v Jemnických listech rád věnoval tématu, které je pro všechny životně důležité.
Muzejní spolek uspořádal dne 18. 4. 2018 besedu s jemnickým rodákem, univerzitním
profesorem Miloslavem Šimkem, na téma „Sucho v krajině“. Přes krásné jarní počasí, které
přímo vybízelo trávit čas v přírodě nebo na zahrádce, se besedy zúčastnilo přes 30 občanů. Někteří se po besedě poptávali, zda by si alespoň hlavní myšlenky z přednášky mohli
někde přečíst a případně předat i dalším zájemcům. Vznikl tak tento rozhovor, který jsme
s přednášejícím, mým celoživotním kamarádem, žákovským a studentským souputníkem,
připravili pro čtenáře Jemnických listů. Věřím, že mnohé z Vás zaujme a přinese i žádané
poučení.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta
MN: Na úvod besedy jsi upřesnil, že ses rozhodl pozměnit název besedy na „Voda, půda,
krajina…“ Proč? Sucho by nestačilo?
MŠ: Sucho by určitě stačilo, o sucho v celém tom „příběhu“ jde. Ale ono to sucho není
jen pouhý fakt, že dlouho nepršelo a že nám vadne zahrádka. Má své příčiny a souvislosti,
mnohdy nečekané a na první pohled skryté, jako konečně všechno, co se nějak týká přírody.
Tomuto lépe odpovídá onen pozměněný název a lépe také odpovídá mé odborné specializaci – přidal jsem totiž „půdu“. A koneckonců nejde přece o název, ale o obsah, a ten se nijak
nezměnil. Když jsem byl před časem jemnickým Muzejním spolkem osloven a požádán
o přednášku či besedu k tematice sucha, nemusel jsem se dlouho rozhodovat a besedu jsem
přislíbil. Vůbec jsem se tehdy nezamýšlel nad názvem, ale nad tím, co bych rád k této problematice řekl. Od samého začátku jsem věděl, že moje přednáška bude i o půdě.
MN: Mnozí obyvatelé Jemnice i blízkého okolí mají dojem, že u nás prší méně než jinde
zde v kraji, že je tu větší sucho. Leží Jemnice v nějakém srážkovém stínu? Také na besedě
padl k této záležitosti dotaz.
MŠ: Na území ČR jsou srážky rozděleny značně nerovnoměrně. Průměrně spadne na
celém území 675 mm/rok, tedy 675 litrů vody na každý metr čtvereční. Průměry jsou ale
zrádné… Nejdeštivější lokality v Jizerských horách obdrží přes 1700 mm, zatímco nejsušší
méně než 500 mm ročně (např. v Praze, ve středních Čechách, na mnoha místech jižní Moravy). To jsou tzv. dlouhodobé průměry, jinak ale platí to, co máme všichni vypozorované:
každý rok je jiný a jednotlivé roky se mohou i velmi podstatně lišit, jeden rok je dlouhé,
studené a deštivé jaro, následující rok je již v březnu teplo a bez vody a tak podobně.
Rozložení srážek na našem území ovlivňuje mnoho faktorů, například převládající směry
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větrů, nadmořská výška a terén. Podíváme-li se na satelitní snímek České republiky, vidíme
známou „českou kotlinu“, rozsáhlý prostor víceméně obklopený věncem pohraničních hor.
Protože k nám většina srážek přichází od západu nebo severozápadu, od oceánu, působí tyto
hory jako zábrana, na jejich návětří spadne mnohem více srážek než v jejich závětří. Asi
nejsušší místo v ČR leží u Tušimic v severozápadních Čechách právě ve srážkovém stínu
Krušných hor. Do jisté míry podobně jako Krušné hory funguje Českomoravská vrchovina,
na jejímž jihovýchodním okraji leží i Jevišovická pahorkatina. To je poměrně rozsáhlý geomorfologický útvar o rozloze přes 2000 km čtverečních a při pohledu na mapu je zřejmé,
že pokud hodně nebo většinu srážek přinášejí západní a severozápadní větry, leží Jevišovická pahorkatina ve srážkovém stínu jádra Českomoravské vrchoviny. A jak to souvisí
s Jemnicí? Možná ne všichni zdejší obyvatelé vědí, že Jemnice se nachází v tzv. Jemnické
kotlině, která je zase součástí Jevišovické pahorkatiny. Osou Jemnické kotliny je Želetavka
a jedná se o mělkou sníženinu, tedy území obklopené o něco vyššími krajinnými celky. Je
tedy docela dobře možné, že v Jemnici a jejím blízkém okolí funguje srážkový stín a že
zde máte méně srážek než jinde v okolí, a to kvůli geomorfologickému charakteru zdejšího
území. Berte ovšem toto tvrzení jako určitou hypotézu, kterou by bylo třeba ověřit. V ČR
je autoritativní institucí pro otázky podnebí a počasí Český hydrometeorologický ústav (viz
internetové stránky „portal.chmi.cz“). Ten provozuje kolem 800 stanic (různé úrovně), na
nichž se provádějí meteorologická měření. Nejbližší stanice se, pokud vím, nacházejí v Moravských Budějovicích a v Kostelní Myslové. Informace z těchto stanic a mnoho dalších
dat shromažďovaných ČHMÚ lze snadno získat, většinou ale za úplatu. Podle informací
ČHMÚ uveřejněných na internetu je také měřicí stanice na Želetavce poblíž mostu v Podolí, kde se registruje stav vody a průtok v Želetavce jako součást povodňové služby, a možná
měří i srážky. Napadá mne, že byste mohli zřídit jednu či dvě další stanice zde na Jemnicku
a postarat se tak o sběr dat přímo ze zdejšího mikroregionu, alespoň co se týká měření
srážek (to je relativně jednoduché a nenáročné i finančně) – pokud by cesta „oficiální“ ve
spolupráci s ČHMÚ nebyla schůdná, dalo by se to jistě zařídit i „amatérsky“. Ale pozor,
aby taková činnost měla smysl, musí se provádět dlouhodobě a přesně, bylo by proto dobré
ji svěřit nějaké solidní organizaci, třeba jemnickému středisku Junáka (nechť mi junáci
prominou…) nebo jiným dobrovolníkům, u nichž by byla záruka kvality. No a za takových
20–30 let byste měli k dispozici přesnější údaje, jak je to s množstvím srážek v Jemnici
a okolí. Delší časové období je bohužel nutné, aby se odfiltrovalo meziroční kolísání.
MN: Srážky jsou tedy místně různé a závisí i na detailní situaci v terénu, na blízkosti
vyšších kopců či rozsáhlejších lesů a na reliéfu krajiny. Ve větším měřítku je podstatně
určují vysoké hory a pohoří. Jak je to ale s jejich stálostí? Jsou hodně proměnlivé z roku
na rok?
MŠ: Na to je poměrně jednoduchá odpověď, ano. Respektive ano, jsou velmi proměnlivé na našem území, zatímco jinde na Zemi to může být jinak. Mluvíme o regionálních
aspektech a maximálně o území ČR. S odvoláním na již zmiňovaný ČHMÚ byly v období
od roku 1961 do současnosti průměrné srážky na území ČR v rozmezí cca 510–860 mm/rok
a průměrná hodnota narostla o cca 30 mm na současných 675–680 mm. Za těch asi 50 let
se tedy celkové každoroční množství srážek v ČR prakticky nezměnilo (přesněji: mírně se
navyšuje), ale každý rok je na tom s množstvím srážek jinak. Když se podíváte na příslušný
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graf (na adrese http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/ruzne/vyuka/METEO/10.pdf) vidíte,
že roční průměry zobrazené od roku 1961 jsou „cik–cak“.
MN: Počasí a podnebí, jak jsi o tom hovořil ve své přednášce, samozřejmě netvoří jen
srážky, ale i další charakteristiky, například teplota. Jak je to s nárůstem teploty, tedy s globálním oteplováním, o němž často slyšíme a čteme v médiích?
MŠ: Tak to je těžší otázka a větší kalibr… Trochu si to rozdělme. Na stejné adrese na
internetu je k dispozici graf průměrných ročních územních teplot pro ČR a na první pohled
jsou z něho vidět dvě věci: jednak průměrná teplota v ČR také jako srážkové úhrny silně
meziročně kolísá (je „cik–cak“), jednak je vidět tendence jejího zvyšování. Za období asi
55 let se průměrná teplota zvýšila o necelý 1,5 °C ze 7 °C na 8,5 °C (nárůst o necelé 0,3 °C
za 10 let). Teplota se tedy ve střední Evropě zřejmě zvyšuje (hovoříme o období posledních
50–60 roků), zatímco srážek přibývá nepatrně. Při vyšší teplotě je vyšší výpar, takže vláhy
v přírodě je méně. Takhle nějak by se mohly shrnout předchozí informace. Jenže konkrétní
kombinace teplot a srážek v každém konkrétním roce je jiná a vždy unikátní, prakticky
neopakovatelná, a tak je třeba s těmi generalizacemi a jednoduchými výroky typu: „teplota
stoupá“ apod. opravdu zacházet velmi opatrně. Samozřejmě za nějakých sto let bude jasné nebo alespoň jasnější, jak to tedy tenkrát vlastně bylo, ale dnes? Stoupá? Nebo jenom
kolísá? Ta nejistota je dána velkou složitostí globálního klimatického systému a dlouhodobými tendencemi a různě dlouhými cykly, kterými se řídí počasí na Zemi. Proto jsou ty
zmíněné grafy tak „cik-cak,“ a proto nemůžeme ani říct, jestliže loni bylo „cik“ (to již víme,
tedy přesněji známe loňský chod počasí, známe srážky a teploty atd.), jestli se letos nebo
příští rok to „cik“ zopakuje nebo bude nějaké „cak“. Na předpověď počasí se používají
nejvýkonnější počítače a vysoce sofistikované počítačové modely, zabývají se jí ve světě
tisíce odborníků a stejně má rozumnou úspěšnost zatím pouze tak na 2 – 3 dny dopředu
a vůbec neumíme s dostatečným předstihem předvídat extrémní jevy – bouřky, přívalové
deště apod. Předpovědím a modelování změn klimatu a podnebí se věnuje stejná, ne-li větší
pozornost, a výsledek je zatím také velmi rozpačitý. Nicméně stav se zlepšuje, a nakonec
i ty předpovědi počasí jsou dnes mnohem detailnější a úspěšnější než před pár lety.
Abych nezapomněl na to globální oteplování… Já nemám tento pojem rád, neboť se
často používá naprosto chybně, zejména v médiích. Globální znamená celosvětový, týkající se celé planety Země (glóbu). Většina odborníků se shoduje v tom, že se průměrná
globální teplota planety za posledních cca 100 let zvýšila o 0,6 °C s odchylkou ±0,2 °C, na
kontinentech více, ale zároveň se některé oblasti ochladily. Severní polokoule se ohřívá přibližně dvojnásobně ve srovnání s polokoulí jižní, pevniny zhruba dvojnásobně v porovnání
s oceány. (Všimněte si, že jsem řekl „většina odborníků…“, ani mezi odborníky klimatology totiž nepanuje úplná shoda; a což potom, když se k těmto věcem vyjadřují média a politici…) Nicméně abychom si přece jen něco konkrétnějšího uvedli. Klimatologové z ČHMÚ
odhadují další vývoj klimatu v ČR v příštích desetiletích zhruba takto: bude přibývat letních
dnů, tropických dnů i letních nocí, bude ubývat mrazových a ledových dnů (letní den: t nad
25 °C; tropický den: t nad 30 °C; tropická noc: celá nad 20 °C; mrazový den: t klesne pod
0 °C; ledový den: celý den t pod °C; arktický den: celý den t pod -10 °C). Bude tepleji,
více vody se vypaří, častěji bude sucho, častěji bude extrémní počasí (nelze jej předvídat),
častěji budou přívalové deště, méně srážek bude v dubnu – červnu, více v červenci – září.
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Zájemce o podrobnosti odkazuji na internetové stránky ČHMÚ, např. http://portal.chmi.cz/
historicka-data/pocasi/zmena-klimatu/.
MN: Méně srážek na jaře znamená, že v zemi nebude dost vláhy pro plodiny, tedy bude
sucho; jsme tam, kde jsme naši besedu začali, a je na čase zkusit odpovědět na otázku Proč?
A hlavně, co s tím můžeme dělat?
MŠ: Proč není asi ta správná otázka. Prostě se mění klima a tyto změny se stávají zřetelnější… Změny klimatu nejsou pro Zemi ničím novým, klima se měnilo vždy, ale možná
se nyní mění rychleji. Myslím, že relevantní otázky jsou například, jestli sucho bude častěji
nebo jestli suchá období budou delší, a tedy sucho „horší“, s většími následky, než bývalo.
Protože sucho není ani ve střední Evropě nic neobvyklého. Odborníci zkoumali historické
záznamy a nejrůznější přírodní doklady (včetně např. letokruhů staletých stromů) a dospěli
k tomu, že sucho bývalo vždy, např. v českých zemích byly epizody sucha 16x až 26x
v každém padesátiletí od roku 1500 do současnosti… Od roku 1961 se dále zvyšuje intenzita sucha a četnost epizod sucha je nejvyšší od r. 1500. Je tak docela možné, že se naplní
scénáře a prognózy o rostoucích problémech s extrémním počasím a s narůstajícím suchem
na našem území. Hodně tomu nasvědčuje, ale jisté to není. V rámci tzv. předběžné opatrnosti bychom se na novou situaci jistě měli připravovat. Jak, o tom si něco řekneme dále.
MN: Ve své přednášce jsi zmínil dalekosáhlé změny v naší krajině v nedávné minulosti.
Mohou takové změny skutečně ovlivnit počasí?
MŠ: Mluvil jsem o řadě docela zásadních změn a zmínil jsem také, jak se o nich každý
může sám přesvědčit, včetně mladých lidí, kteří je nemohou pamatovat. Tyto negativní
změny proběhly z většiny až po 2. sv. válce a můžeme za ně „poděkovat“ komunistům
a jejich zločinné devastaci našeho venkova ukrývané pod slova jako „kolektivizace“ nebo
„socializace vesnice,“ (i když jsem ještě neslyšel, že by kdy oni sami tyto „chyby“ -ve skutečnosti zločiny-přiznali nebo jich dokonce litovali). Změny v naší krajině i společnosti jsou
ovšem dobře zdokumentované a popsané a zachycené i ve filmu. Já mám ale nyní na mysli
hlavně změny v krajině a zcela přesné důkazy: již od 30. let 20. století stát prostřednictvím
armády pořizoval velmi kvalitní letecké fotografie celého státního území pro účely primárně armádní a kartografické. Máme tedy k dispozici velkoformátové negativy (a fotografie)
téměř každého kousku naší země pořizované opakovaně v intervalech několika až mnoha
let, a to až do 80. let. Z těchto fotografií je naprosto zřejmé, jak z krajiny mizela rozptýlená zeleň a jiné drobnější krajinné prvky (meze, remízky…), jak se zvětšovaly lány, jak se
regulovaly potůčky i řeky, jak se plošně meliorovala (= odvodňovala) pole, jak ubývalo
úhorů a pastvin, jak se betonovalo, napřimovalo, zastavovalo atd. Nejsou z nich vidět další
negativní jevy, např. změny ve skladbě plodin (nikdy se u nás nepěstovalo tolik kukuřice
jako v 80. letech 20. století, nikdy nebyla krajina v květnu tak řepkově žlutá jako nyní).
Jistě nebylo vše, co se v naší krajině událo za posledních 50 – 60 let jen špatné, vše se vyvíjí
a mění, mění se i potřeby lidí. Stejná věc se ovšem dá dělat různě, dobře i špatně, s ohledem
na budoucnost nebo bezhlavě a kořistnicky. Názorně se o tom každý může přesvědčit při
cestování: když přelétáte ve větší výšce státní hranici, můžete někdy jasně vidět, kudy hračerven 2018 / Jemnické listy / 7

nice prochází podle charakteru krajiny, mozaiky polí a lesů, tvaru vodních toků apod. Je to
ve stejné oblasti se stejnými přírodně klimatickými poměry, ale přesto vypadá krajina jinak:
např. na jižní Moravě při srovnání Znojemska a Mikulovska s přilehlými rakouskými okresy. Nepotřebujeme vědět detaily, právě z určitého odstupu je ale vidět ten rozdíl. Myslím,
že mnozí tuto zkušenost máte.
MN: Dobrá, ale jak změny v krajině souvisejí s naším tématem, suchem? Připomínám
svou předchozí otázku: Mohou takové změny skutečně ovlivnit počasí?
MŠ: Ano, už jsem u toho. Jak se naše krajina pustošila a meliorovala, začala z ní mizet
voda. To je klíčový moment. Již dříve jsme si řekli, že vláhy k nám přichází dlouhodobě víceméně stejně, tak jak je možné, že máme celé vesnice na jižní Moravě bez vody, že i v zalesněných oblastech vyschly prameny, že na statcích ve starých studních, které dříve měly
dost vody nejen pro lidi, ale i pro dobytek a další účely, není voda vůbec nebo se nedá pít, že
chybí voda? Jde o komplexní problém a není ani možné jej jednoduše vysvětlit (a také zdaleka vše není zatím známo, často chybí potřebné souvislosti). Kdosi odhadl, že voda z naší
krajiny „utíká“ asi dvakrát rychleji, než tomu bylo dříve (bohužel se nepamatuji, odkud ten
údaj pochází, tak jej berte bez záruky). Dále je zřejmé, že ačkoli na zemský povrch přichází
celkově zhruba stejné množství sluneční energie, země – krajina – se mnohem více zahřívá,
než tomu bývalo. Chybí voda, která při odpařování ochlazuje své okolí. Krajina se proměnila na velkých územních celcích, v celých oblastech, v celé zemi. Tyto změny nepochybně
mohly vést a vedou i ke změnám v místním chodu počasí a dlouhodobě je lze vidět i ve
změnách regionálního podnebí. V našem případě, v případě České republiky, se podle mne
navíc kombinují dva faktory, dochází k jejich tzv. synergii (působí spolu a jejich společné
působení se ještě zesiluje): jsou tu jevy globální povahy (globální nárůst teploty, častější
a silnější extrémní jevy počasí) a jevy, které mají bezprostřední souvislost s naší krajinou.
Naše krajina není v dobré kondici, a tak asi nemůže dobře absorbovat ty globální tlaky.
MN: Je možné něco s tímto neradostným stavem dělat? Nebo můžeme jen čekat, co
bude?
MŠ: Jak říká staré klišé, nikdy není pozdě začít. To se samozřejmě snadno řekne, ale jak
na to? A skutečně to pomůže? A co vlastně je možné dělat? Vraťme se ještě na moment na
začátek našich současných problémů. Katastrofa venkova a krajiny začíná s komunistickou
zlovládou, která zničila selský stav a během několika desetiletí rozvrátila a zcela zdecimovala venkov, včetně již asi nevratného poškození tradičního vztahu k půdě. Z hospodářů se
stali „uživatelé“, půdu převzali do „užívání“ a využívání jiní, kteří k ní většinou žádný vztah
neměli a nemají. A jak postupně vymírá nebo již vymřela generace původních sedláků,
vytratila se z povědomí společnosti péče o půdu. Není jistě nutné, abychom všichni mysleli
na to, že je třeba hospodařit tak a tak, že není dobře s půdou dělat to nebo to. Špatné ale je,
že na půdu dost nemyslí ani ti, kteří ji denně využívají pro své podnikání a živobytí. Prostě
chybí ten správný vztah a starost, co bude ne za rok, ale třeba za další generaci – takto totiž
se o půdu starali a takto o ní uvažovali staří hospodáři. A půda je součástí krajiny a naopak,
ke krajině přeci patří půda. Co je dobré pro půdu, většinou je dobré i pro celé prostředí, pro
krajinu. Chybí-li v naší krajině voda, mohl by být klíč k řešení tohoto problému v půdě.
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Půda je velmi unikátní přírodní útvar. Zabývám se půdou, respektive půdními mikroorganismy a jejich působením celý život a nepřestávám se divit, jak je tento systém složitý,
ale přitom dokonale funkční – mluvím samozřejmě o kvalitní půdě v dobrém stavu. To by
ovšem bylo na samostatnou besedu… S problematikou vody v krajině velmi těsně souvisí
to, že když k nám v mracích připutuje a naprší, má jen několik možností: vypařit se zpátky
do ovzduší (malá část srážek takto vzápětí po dešti utíká, známe, jak se paří lesy…), odtéct
nebo se vsáknout do půdy. Zdravá půda je jako houba a na jeden metr čtvereční půl až metr
hluboké půdy se vejde několik stovek litrů vody. Je žádoucí, aby půda mohla co nejrychleji
pojmout co nejvíce srážkové vody. Takže první pravidlo zní: udržovat půdu ve stavu, který
umožňuje vsáknout vodu. Voda, která se nevsákne, bez většího užitku z pozemku a dané
krajiny odteče, a co je ještě horší, často způsobí škody: odplavuje půdní částice, rozemílá
břehy, zanáší koryta, zaplavuje níže položená území atd. Voda, která se do půdy po srážkách
vsákne, má různý osud. Část vody sytí podzemní zdroje a prameny, část se na nějakou dobu
zadrží a zásobuje rostliny a půdní organismy. Vodu je tedy třeba v dané půdě a krajině zadržet. Druhé pravidlo proto zní: udržovat půdu ve stavu, kdy může zadržovat co nejvíce vody.
MN: Takže je to vlastně jednoduché, stačí dodržovat tato dvě pravidla a budeme mít
vody v krajině dostatek?
MŠ: Ano, rozhodně dodržovat, ale stačit to nemusí. Je to jednoduché jen „v principu“
a teoreticky. Aby se voda do půdy dobře vsakovala a zároveň se v ní dlouho zadržovala,
musí být půda ve výborné kondici. Velká většina našich půd ale v dobré kondici není, je
do různé míry a různým způsobem degradovaná, a to v důsledku malé péče a špatného
hospodaření. Jen namátkou: půdy mají poškozenou strukturu, jsou utužené, nemají dostatečnou a vhodnou pórovitost, povrch půd bývá slévavý a tvoří se krusty, některé půdy
jsou přehnojené, v jiných naopak chybí důležité živiny, půdy se nadměrně okyselují, klesá obsah a kvalita organické hmoty. Mnoho půd je vystaveno erozi, což je vůbec nejhorší
způsob degradace, kdy je půda odnesena pryč – pak už není o co pečovat a co zlepšovat.
Je to opravdu složitý problém zcela nad rámec naší besedy. A pokud jde o vodu v krajině: nezapomeňme, že krajinu tvoří celá řada prvků, nejen půda. Celou krajinu je třeba
revitalizovat – místo tohoto dnes módního slova můžeme říci ozdravit. A ne že bychom
nevěděli jak, to je na tom to smutné – víme, ale nekonáme s potřebným důrazem a v potřebném rozsahu… Na již zmíněné internetové adrese ČHMÚ je k dispozici také strategie
ČR přizpůsobení se očekávaným změnám klimatu. Strategie např. zdůrazňuje nutnost
optimalizace struktury krajiny, která musí více zadržovat vodu, lépe je třeba zacházet se
srážkovými vodami, vytvářet nové prostory akumulace povrchových vod, chránit půdu
před erozí, pečovat o lesy a zvyšovat plochy zeleně v urbanizované krajině. Ne, že by se
nedělalo nic, ale zdaleka to nestačí. A nezapomeňme na ještě jeden aspekt této problematiky, a tím je čas. Trvalo několik desetiletí, než se ono neblahé dědictví minulých režimů dostatečně projevilo a vyjevilo…, půda i celá krajina mají naštěstí velkou schopnost
odolávat vnějším vlivům a „nějakou dobu“ vše jaksi funguje bez ohledu na vnější stres.
Ale toto platí i naopak: napravit, co se s půdami a v krajině napáchalo, je velmi obtížné
a pomalé, ještě pomalejší než to páchání zla. Může se stát, že ani velké úsilí, (které zatím
zdaleka není), nebude po celá léta vidět, utracené peníze budou zdánlivě bezúčelně mizet,
a to jistě není moc povzbudivé.
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MN: Naše beseda se blíží závěru, a když se ohlédnu zpět, o čem jsme mluvili, připadá
mi to vše dost pesimistické. Stav krajiny i půdy je špatný nebo přinejmenším ne dobrý, vody
málo a bude ještě míň a náprava v nedohlednu. Co si s tím pak mají počít tzv. obyčejní lidé?
MŠ: Nerad bych vzbuzoval přehnané obavy, snažil jsem se držet faktů. Ano, není to
moc pěkný výhled. Ale pokud lidé alespoň trochu vezmou rozum do hrsti a pokud na nás
nepřijde opravdu velká katastrofa ať již přírodní nebo jiná, lidi si poradí. Patrně zdraží půda
a potraviny, podstatně zdraží voda, a to si vynutí více o vodu a půdu pečovat a věci se začnou lepšit. Za předpokladu, že na to budeme mít čas a klid. My, naše děti a vnuci. Protože
hovořím o výhledu na léta a spíš desetiletí.
Svůj díl povinností mají i vědci. Někdo musí hlavní problémy identifikovat, popsat a navrhnout jejich řešení. V Akademii věd ČR například máme aktuálně rozsáhlý projekt „Strategie AV21: Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ a jeden program s názvem „Rozmanitost života a zdraví ekosystémů“ je právě zaměřen na biodiverzitu, půdu, vodu i krajinu
(a také na popularizaci vědeckých výsledků z této oblasti u dětí, studentů i obecně veřejnosti).
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
barchanický červen je před námi. Na tento zlatý hřeb jemnické
kultury jsme připraveni. Barchanická komise pravidelně zasedá, aby se zabývala naší historickou slavností do posledního
detailu. Jedno je však jisté. Můžete mít vše naplánováno do
puntíku, ale stejně se vždy přihodí něco, co Vaše plány naruší.
Věřím, že nenadálých okolností bude co nejméně a že si všichni Barchan užijeme, jak nejlépe to půjde. Na nás jako na vedení města zbývá ještě pozvat vzácné hosty, tentokrát zástupce
Sdružení historický sídel Čech, Moravy a Slezska Kraje Vysočina. Mimořádně potěšující zprávou pro Vás i nás je jistě to, že
jsem po jednání se zástupci Ministerstva kultury (MK) zjistil, že MK konečně disponuje
pravomocí nominovat do UNESCA i nemateriální statky (kam náš Běh o barchan patří).
Ve spolupráci se slečnou B. Lhotkovou, která o našem Barchanu zpracovává absolventskou práci, dáme dohromady iniciační dopis adresovaný MK. Veliké slovo ohledně možného doporučení bude mít Národní ústav lidové kultury (NÚLK), kam se s odborníky vypravíme v nejbližších dnech. Pak už budou rozhodovat jiní. Osobně jsem v tomto směru
optimistou, už dříve jsme byli odrazováni, že Běh o barchan nemá šanci být ani národní
kulturní památkou. A podívejte se dnes. Byl jsem dotazován novináři, na co se v rámci
Barchanu těším nejvíc. Nejvíc se těším, až bude vše úspěšně za námi, ale samozřejmě
jsem mimořádně zvědavý na novou královnu Elišku. Té bych popřál hodně štěstí, málo
nervozity a klidného koně. VIVAT BARCHAN 2018!
Rád bych se na tomto místě dotkl rozběhlých investic. Možná jste zaregistrovali, že se
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lový areál chýlí ke konci. Zhotovitel už jen čeká na osazení technologie (čerpací stanice)
a celá zóna bude likvidovat odpadní vody na hlavní čistírně odpadních vod v ulici Údolní.
Do finále se blíží předláždění centra města. Dlaždiči se realizují na Havlíčkově náměstí. I díky intenzivní rekonstrukci domu pana Konvaliny tak zase prokoukne další část
Jemnice.
Práce postupují při rekonstrukci kaple sv. Anny u kostela sv. Víta. V současné době
je instalováno nové kamenné ostění dveří, ve výrobě jsou vhodné dveře a okno. I zde vše
sledují bedlivým okem zástupci Národního památkového ústavu. Průzkumem se nakonec
došlo ke zjištění, že stavba je o mnoho staletí starší, než jsme se původně domnívali. Objevené gotické okno s lomeným obloukem je toho důkazem, odborníci pátrají nadále po
případném ještě starším datování.
Letmo se dotknu arboreta vzácných dřevin. Možná jste si při svých procházkách všimli, že nově vysazené duby nejsou úplně v kondici, ba naopak. Zhotovitel tak má povinnost
tyto stromky nahradit novými.
Aktuální velkou investiční akcí je zateplení části základní školy. Projekt obsahuje
nejen výměnu oken a dveří, instalaci tepelné izolace, ale též rekuperaci. (Rekuperace
řeší dilema mezi přívodem čerstvého vzduchu a ztrátou tepla, které se ztrácí při větrání.)
Zajímavostí je, že se projekt zabývá (a zabývat musí) budkami pro rorýse obecného.
Zhotovitelem investice je firma Gatlin, s. r. o. Celkové náklady jsou v tomto případě
9 866 660,- Kč, dotace z Fondu soudržnosti činí 4 774 647,- Kč. Za nepohodlí se tímto
omlouváme žákům, učitelům i dalším pracovníkům naší školy. Práce by měly být ukončeny 30. září 2018.
Z aktuálně připravovaných investic si dovolím připomenout rekonstrukci silnice
v Louce, opravu věže kapličky v Louce a stále čekáme na nabídky k vyhotovení tzv.
pumptracku.
Závěrem uvádím kontakty, na kterých mne můžete zastihnout. Číslo mobilu je
775394944, e-mail: mistostarosta@mesto-jemnice.cz.
Na úplný závěr si dovolím popřát studentům krásné vysvědčení, nám všem pohodové dny a naší přírodě více srážek. (Například Želetavka je už řadu týdnů na hranici
sucha.)
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Singrovka brázdí jemnickou trať
O obnovení pravidelné železniční dopravy na jemnické trati toho bylo na stránkách
Jemnických listů napsáno již mnoho.
Absolutní novinkou je to, že už více jak týden brázdí (a další měsíce bude brázdit)
jemnickou trať historický motorový vůz M 240 zvaný singrovka. Je to takový koráb našich
lokálek. Mimochodem, jde o jediný vůz podobného typu, který v rámci celé České republiky zajišťuje pravidelnou osobní železniční dopravu. Až budete přemýšlet, co s načatým
víkendem, zkuste využít tuto jedinečnou příležitost.
Pro pořádek uvádím časy odjezdů z Jemnice : (So, Ne a svátky 7:15, 11:15 a 15:15 hod.)
a z Moravských Budějovic (So, Ne a svátky 8:00, 12:00 a 16:00 hod.).
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Na městský úřad bez peněz
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás informovat, že ode dne 1. 6. 2018 je možné na Městském úřadě v Jemnici využít bezhotovostní platební terminál a platit kartou. Kartou je možné platit veškeré
poplatky, které je městský úřad kompetentní od občanů vybírat. Platby jsou realizovány
stejným způsobem jako ve všech možných obchodech, takže na vás nečeká žádné překvapení (tzn. bezkontaktně nebo vložením karty do terminálu). Nadále samozřejmě zůstává
možnost platit v hotovosti či přes internetové bankovnictví tak, jak jste byli zvyklí (v případě platby přes internetové bankovnictví je dobré uvést do popisu pro příjemce jméno
a stručný popis platby).
Věříme, že tento krok povede ke zlepšení našich služeb a ušetří váš čas v případě, že si
zapomenete hotovost či zkrátka jen preferujete platbu kartou.
Miroslav Krpec, DiS.
úředník odboru finančního a plánovacího

Informace o Pečovatelské službě Jemnice
•

Nedovoluje Vám Váš zdravotní stav péči o sebe sama a domácnost?

•

Potřebujete pomoc s péčí o blízkého seniora nebo o osobu s chronickým
onemocněním?

Pečovatelská služba Jemnice nabízí podporu a pomoc lidem, jejichž soběstačnost je
snížena z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby.
Rádi Vám pomůžeme se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu, s osobní hygienou, při zajištění stravy, se zajištěním chodu domácnosti (např. úklid domácnosti, praní
a žehlení prádla, nákupy), se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím.
Provozní doba pečovatelské služby je v pracovní dny v době od 7.00 do 15.45 hodin.
Je zajišťována přímo v domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice a občanům
místních částí (Louka a Panenská).
Informace o poskytnutí pečovatelské služby najdete:
• v kanceláři sociálního odboru Městského úřadu Jemnice, ulice Husova 103,
675 31 Jemnice,
• tel. 568 450 221, 702 090 437, e-mail: soc-prac@mesto-jemnice.cz
• na webových stránkách města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz
pracovnice sociálního odboru
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Navážení vody do bazénů
Vodárenská akciová společnost, a.s. Divize Třebíč nabízí službu navážení vody do
bazénů občanům v Jemnici. Bližší informace a objednávky navážení vody na tel čísle
568450405, nebo mailu: jemnice@vastr.cz.
Ceny:
vodné 50,40 Kč včetně DPH – 1m3 (1000 litrů pitné vody)
		
dopravné autocisternou 5 m3 (pouze po Jemnici) - 35,- Kč/1 km
		
rozvážka 70,- Kč/15 min
		
140,- Kč/cisterna tlakové čerpání
		
Na uvedené činnosti je DPH 15%.
Jaroslav Krejčí, vedoucí provozu Jemnice

Slovo hejtmana
Letos si připomínáme 100 let od vzniku samostatného československého státu. Naše
generace se bezesporu nedočká za svého života významnějšího výročí. Dnes už příliš nevnímáme tu radost a hrdost, jakou vnímali v roce 1918 naši předci z realizace odvěkého snu
mnoha pokolení. Za těch následujících sto let jsme zažili nemálo chvil, na něž můžeme být
pyšní. I těch opačných – méně veselých. Dvacet let tzv. „první republiky“ bylo obdobím
formování nové společnosti, jejích orgánů a institucí. Patřili jsme v té době mezi nejúspěšnější státy nejen v Evropě. Poté přišla fašistická okupace a druhá světová válka. Jen co se
naše země vzpamatovala z válečných útrap, přišla nová nadvláda – tentokrát vnitřní despotismus řízený z východní mocnosti. Dalších čtyřicet let bylo slovo svoboda jen proklamovaným heslem bez skutečného obsahu a bývalá úspěšná průmyslová země se propadla
v žebříčku prosperity na spodní příčky.
Nicméně nyní žijeme v zemi, která má sice mnohé bolesti a nedostatky, ale přesto je
prosperujícím svobodným demokratickým státem, jenž nezná nadvládu jiných ani vnitřní
tyranii. Je to jen na nás a našich schopnostech. To je jistě důvodem k důstojným oslavám
stoletého výročí naší samostatnosti.
Kromě mnoha akcí, jež připravují města, obce a nejrůznější společenské organizace, je
náš Kraj Vysočina iniciátorem myšlenky propojení všech okresních měst do cyklu oslav
„Proletí 100letí“, kdy oslavy v jednotlivých městech propojí pohyblivý divadelní objekt
(stroj času) performera Vojty Štulce odkazující na osudové české téma osmiček. O jednotlivých částech tohoto projektu budete průběžně informováni. Krajské oslavy 100. výročí
republiky se napojí na etablované místní akce. V Pelhřimově 8. června to bude Festival
rekordů, ve Žďáru nad Sázavou 9. června Den Žďáru, v Třebíči 18. srpna Slavnosti tří kápí,
v Havlíčkově Brodě bude oslava 7. září součástí celorepublikového zahájení Dnů evropského dědictví. Symbolem oslav bude „krajský strom“, který má znázornit sepjetí a spolupráci pěti okresů Kraje Vysočina. Vyvrcholení oslav na Vysočině je naplánováno na sobotu
15. září 2018, kdy bude na jihlavském Masarykově náměstí pro veřejnost připravena odpolední a večerní veřejná produkce s originálním prvorepublikovým programem.
Doufám, že rok 2018 nás potěší důstojným průběhem oslav naší samostatnosti. Na Vysočině jsme připraveni k tomu přispět. Přeji Vám jeho příjemné prožití.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Zásahová činnost hasičů z Jemnice
V měsíci březnu hasiči zasahovali celkem u 10 mimořádných událostí.
Dopravní nehoda - 1
Technické pomoci - 7
Únik nebezpečné látky - 1
Planý poplach - 1
V měsíci dubnu hasiči zasahovali celkem u 13 mimořádných událostí.
Požár - 3
Dopravní nehoda - 2
Technické pomoci - 7
Planý poplach - 1
7. 4. vypukl požár trávy u firmy SWN Moravia, s. r. o. v obci Mladoňovice. Na likvidaci
požáru se podílely jednotky HZS Jemnice, JSDHo Jemnice, JSDHo Třebelovice a JSDHo
Mladoňovice.
nprap. Milan Šerka,
HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Služby LPS stomatologické - 1. 6. - 30. 6. 2018
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
2. 6. sobota
MUDr. Klíma Pavel
Průmyslová 162, Třebíč
3. 6. neděle
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O.
9. 6. sobota
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O.
10. 6. neděle
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O.
16. 6. sobota
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n. O.
17. 6. neděle
MUDr. Látal Petr		
Kpt. Jaroše 2, Třebíč
23. 6. sobota
MUDr. Lhotská Kateřina ESTHES s.r.o., Sokolská 3
					
Třebíč			
24. 6. neděle
MUDr. Lhotská Hofírková Kateřina
					
ESTHES s.r.o., Sokolská 3
					
Třebíč			
30. 6. sobota
MUDr. Lhotský Václav
ESTHES s.r.o., Sokolská 3
					
Třebíč			

568 804 730
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 826 201
568 840 820
568 840 820
568 840 820
Pavla Svobodová
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Policisté se po celou letní sezónu zaměří
na chování řidičů motocyklů
Letošní motorkářská sezóna je teprve na svém začátku, přesto policisté v Kraji Vysočina vyšetřovali od začátku roku do konce dubna celkem 16 dopravních nehod, při
kterých měli účast motocyklisté. Čtrnáct motocyklistů utrpělo při nehodě zranění, pouze
dva motocyklisté vyvázli z nehody bez zranění. V jednom případě policisté zjistili, že
řidič motocyklu před jízdou požil alkoholický nápoj.
Teplé jarní počasí láká na silnice tradičně větší počet motocyklistů. S tím by měli
počítat nejen samotní motocyklisté, ale také všichni ostatní účastníci silničního provozu.
Samotní motocyklisté by měli dbát zvýšené opatrnosti a nepřeceňovat svoje schopnosti,
zvlášť když vyjíždějí na silnice po delší zimní přestávce. Proto policie všechny řidiče
motocyklu upozorňuje, aby dbali opatrnosti a jízdě na motocyklu věnovali zvýšenou pozornost, aby nezpůsobili dopravní nehodu.
Motocyklisté patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu a případný střet
s vozidlem nebo s pevnou překážkou končí ve většině případů úmrtím nebo těžkým zraněním motocyklisty. Nejzákladnější podmínkou bezpečné jízdy na motocyklu je používání prvků pasivní bezpečnosti. Důležitá je přilba, vhodné oblečení s reflexními prvky,
pevná obuv a vhodné rukavice. Ale ani kvalitní výbava není zárukou bezpečného návratu,
zejména pokud nezkušený motocyklista příliš riskuje a pokud nepřizpůsobí rychlost své
jízdy stavu pozemní komunikace, hustotě provozu a počasí.
Policisté v Kraji Vysočina vyšetřovali v průběhu loňského roku 162 dopravních nehod, při nichž měli účast motorkáři - v 97 případech motocyklista dopravní nehodu
zavinil. Ve 22 případech jel s motocyklistou ještě spolujezdec. Při těchto nehodách čtyři
motocyklisté zemřeli, 24 jich utrpělo těžké zranění a 111 jich bylo zraněno lehce, lehké
zranění utrpělo také 18 spolujedoucích.
Při jízdě na motocyklu v jarním období je nutné dbát především zvýšené opatrnosti.
Riziko dopravní nehody se zvyšuje, pokud na vozovce ještě zůstal písek nebo štěrk po
zimním posypu nebo po zimní údržbě komunikace. Důležité je dokázat dobře zareagovat
v případě, kdy dochází ke střídání povrchu vozovky: asfalt – beton - dlažební kostky.
Velkým rizikem mohou být různé nerovnosti na vozovce a výtluky po zimě, které se
správcům komunikace ještě nepodařilo opravit.
Pro bezpečný návrat motocyklistů z jejich cest je velmi důležité, aby řidiči motocyklů
vždy jezdili s rozumem a nikdy nepřeceňovali své síly. Na silnicích se v dnešní době stále
častěji objevují také mladí motocyklisté, kteří nemají zatím vůbec žádnou zkušenost s
ovládáním silného stroje, takže velice snadno přecení své síly, motocykl nezvládnou a
výsledkem je pak většinou havárie. Často ale bohužel s tragickými a zcela nevratnými
následky.
„Na chování motorkářů na silnicích se budeme zaměřovat v rámci dohledu nad silničním provozem v průběhu celého letošního roku. Přesto musíme říci, že postihovat všechny
jejich přestupky je nad naše síly,“ dodává vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina plk. Mgr. Jan Kostečka s tím, že nejčastějším
zjištěným přestupkem v případě řidičů motocyklů bývá překročení nejvyšší povolené
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rychlosti. Policisté proto připravují na nadcházející období dopravně bezpečnostní akce,
které budou zaměřeny speciálně na kontroly řidičů motocyklů.
Podle zkušeností dopravních policistů je jednou z nejčastějších příčin kolizí motocyklistů nezvládnutí stroje. Motocyklisté často nesprávně nebo opožděně zareagují na
vzniklou situaci a správný manévr nebo jeho dokončení nezvládnou. Motocykl se pak stává neovladatelný a následky mohou být tragické. Z praxe dopravních policistů všeobecně
vyplývá, že motocyklisté často podceňují i důležitost přilby a náležité výbavy. Problémy
mohou nastat u motocyklistů, kteří ještě nemají dostatečné zkušenosti s řízením motocyklu, kteří se po zakoupení výkonného stroje nenaučí dokonale zvládnout jeho ovládání,
a problémy pak nastávají při průjezdech zatáčkou či předjíždění. Rovněž tak nemají dostatečnou zručnost při zvládnutí stroje ve smyku a v samotném předvídání kolizních situací. Do nebezpečné situace se mnozí mohou dostat i při jízdě ve skupině motocyklistů,
kdy nebývají dodržovány bezpečné vzdálenosti mezi stroji a reakce na „přibrzdění“ vpředu jedoucího stroje může vyvolat řetězovou nehodu vzadu jedoucích strojů.
mjr. JUDr. Dana Čírtková,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence

Svatovítská pouť 2018
Oslava Patrocinia sv.Víta v kostelíku u Kapistránské lípy bude letos 17.června. Mše
sv. jsou dvě - první v 8,00 a druhá v 10,00. Účast na „desáté“ slíbil Mgr. Marian Rudolf
Kosík, OPrem., t.č. novoříšský opat. Celebrovat zde nebude poprvé, a tak se už nyní můžete těšit na jeho povzbudivá slova.
Pro osvěžení paměti bych vám chtěl připomenout, co v roce 2012 napsaly o historii
kláštera a kostelíka sv.Víta archivní výzkumnice Mgr. Zuzana Křenková a Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.
„Klášter františkánů - observantů v Jemnici byl v založen jemnickými zástavními
bratry z Lichtenburku v roce 1455. V září toho roku byla bratrům olomouckým biskupem Bohušem předána stará kaple sv.Víta na pahorku nad městem“. / zvaném Javorový
vrch/
Od té doby se začala psát bohatá a též někdy velmi pohnutá historie tohoto místa.
Mimochodem význam obnovené svatyně podpořil i Odpustkový list papeže Klimenta
X. ( 29.5.1671 ) pro věřící, kteří navštíví kostel sv. Víta v Jemnici – což možná nemá
ani svatovítská katedrála v Praze. Ale pojďme dále a nahlédněme do interiéru chrámu.
Protože v čase psaní tohoto článku jsme v první třetině měsíce května, rád bych Vás chtěl
seznámit s tematickou freskou na jeho severní zdi nazývanou Corona Beatissime Virginis Marie. Jde o středověkou „data-projekci“, která obsahuje podklady pro výchovnou
a vzdělávací péči. Originál této rozměrné malby-jak vypátraly již zmíněné dvě pracovnice – se nachází v konventu františkánů - observantů v polské Vratislavi. Ústřední postavou je Panna Maria s Ježíškem v náručí a s pomyslnou korunou nad hlavou, složenu ze 49
medailonů. Mají barevné provedení o průměru asi čtyřiceti centimetrů a jsou řazeny po
sedmi vedle sebe a těch řad je také nad sebou sedm. První zdola vypovídají o radostech
Panny Marie, další o jejích bolestech. Další tvoří nebeské chóry a čtvrtá řada připomíná
sedm hlavních hříchů: pýchu, závist, hněv, lenost, smilstvo, nestřídmost a hrabivost. Pak
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následují ctnosti: pokora, láska k bližnímu, trpělivost, láska k Bohu, čistota, střídmost
a chudoba. Předposlední řada představuje dary Ducha Svatého a úplně nahoře jsou osoby
svěřené do péče Panny Marie. Celý výjev je však nevratně porušen v důsledku radikálních stavebních změn v celistvosti obvodové zdi. Pouze osm medailonů je zachováno
vcelku a dva z poloviny. Ostatní jsou však doloženy - jak v obrazové podobě, tak i v
popisné části středověké fresky. Připomínám, že kostelík je přístupný celé prázdniny,
zájemci o tuto nedávno odkrytou výzdobu kostelíku se mohou v klidu podívat během
komentované prohlídky.
Mariánský měsíc květen nabízí ještě dvě slavnosti:
První - svaté přijímání je ve farním kostele sv. Stanislava dne 27. 5. 2018 v 9,15.
Celý třetí ročník se děti připravovaly na tuto událost na ZŠ v Jemnici. Ježíšovým přáním
je, aby rodiče usnadnili svým pokřtěným dětem poznání smyslu a cíle života a přijetím
dalších svátostí pokročily v následování Krista. Proto je podmínku křtu dětí odůvodněná
naděje /spes fundata/ na křesťanskou výchovu. Křesťanem se totiž člověk nerodí ani nestává křtem, ale výchovou a vzděláním. Bez praktikování křesťanského životního stylu
nelze totiž zakusit ovoce víry a naděje, lásky a pokoje. Dětem mohou dát rodiče život
dvakrát. První probuzení je tělesné narození a děje se porodem, druhé probuzení–duchovní-se uskutečňuje předáváním víry. První život - pozemský - je ohraničený časem, druhý
život je nebeský a upíná se k věčnosti. Apoštol Pavel o tom píše ve svém listě Galaťanům:
„Žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla. Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj,
shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Protože Duch je naším
životem, podle Ducha také jednejme!“ Gal 5, 16.22.23a.25
Druhou událostí je slavnost Božího Těla ve čtvrtek 31.5. v kostelíku sv.Víta. Mše sv.
bude navíc spojena s poslední májovou pobožností. Děvčata mohou přijít ve světlých
šatech a stejně svátečně by měli být oblečeni chlapci. Křestní svíce a roušky však již
nejsou třeba. Nezapomeňte však na zdravice Královně máje, Panně Marii, a také na
košíčky s květy. Mariino mateřství nás vede ke Kristu a pomáhá nám, abychom se
stále více stávali Božím Tělem - živým Tělem Kristovým - společenství těch, kteří se
milují.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Přijímací zkoušky
do sboru Jemnické hvězdičky
Dětský pěvecký sbor Jemnické hvězdičky, který v Jemnici působí již druhým rokem,
rád mezi sebe přijme od školního roku 2018/2019 nové zpěváky či zpěvačky. Hlásit se
můžete na telefonním čísle 607 513 425, mailem hofij@centrum.cz.
Noví uchazeči mohou také o sobě dávat vědět vždy o zkouškách sboru, které jsou
každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin.
Přijímací zkoušky do Jemnických hvězdiček proběhnou ve čtvrtek 21. 6. 2018 ve
výše uvedeném čase v učebně č. 4
Josef Hofbauer, sbormistr
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ALKAT, z.s. informuje spoluobčany

KDO JSME?
Jsme pobytová služba následné péče. Naším cílem je umožnit mužům od 19 do 70 let,
kteří absolvovali léčbu závislosti na alkoholu, aby mohli žít co nejběžnějším, svobodným,
důstojným a zodpovědným životem v čistém prostředí. Nástup je možný bezprostředně po
léčbě či pobytu ve zdravotním či sociálním zařízení, tzn., že je zajištěna minimálně 6týdenní abstinence. Vytváříme jim podmínky pro sociální začleňování dle jejich schopností,
možností a dovedností. Služba následné péče ALKAT,z.s je podporována Krajem Vysočina.
Pobyt zde je rozdělen do čtyř fází podle délky ubytování. Uživatelé mají k dispozici
TV, PC a regionální tisk pro získání aktuálních zpráv o možnosti zaměstnání a dění ve
společnosti. Rodina, blízcí či přátelé mohou uživatele navštívit přímo v zařízení, v létě je
na nádvoří příjemné posezení. Ve vyšších fázích mohou uživatelé odjíždět na návštěvu rodin, partnerů či si hledat bydlení mimo Jemnici. Program uživatelů se při ranní komunitě
upřesňuje, mohou využívat edukační skupiny, pracovní terapie, psychoterapie individuální, psychoterapie skupinové, zážitkové odpoledne, individuální plánování, sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti a skupinu Anonymních alkoholiků ve věži kostela
sv. Stanislava.
Snažíme se zapojit do dění kolem nás, proto jsme se i letos již poněkolikáté účastnili
akce Čistá Vysočina 2018, kde jsme uklízeli úsek v okolí komunikace od Jemnice do Louky. Nasbírali jsme celkem šest pytlů odpadků.
Naše zařízení se nachází v příjemném prostředí venkovského ranče v rodinném dvojdomku na okraji města Jemnice, Nivka 741. V případě zájmu o naši službu nás kontaktujte:
Tel. +420 725 439 895, E-mail: alkat@alkat.cz
pracovnice Alkatu, z.s.

Potrefené husy
Jsem rád, že se mi dosud pokaždé někdo ozval. Je vidět, že čtou. Popisoval jsem věci,
které jsem sice viděl na vlastní oči, ale mnohem víc mi šlo o celkovou náladu, o podněty
k zamyšlení, ne o úřední faktologii. Když chci například popsat náladu, která panovala na
rozhraní dubna a května, začínám od celkové atmosféry. V paměti mám nezvyklé teplo, slunečno, vzduch suše jiskřící skoro jak uprostřed léta, někde už napouštějí bazén. Na zahradě,
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kde jsem s přítelem seděl nad šálkem čaje, rozkvétalo všechno o překot. Místo deště se nám
ale na stůl snášel zlatý pyl smrků a borovic. Do něj padaly krásně bílé vločky polystyrénu.
Zateplovala se škola.
Přítel se mnou diskutoval o špatných i dobrých novinkách. Ta dobrá: konečně se Jemnice dočkala návratu čápů. Nepomrzli. Ta špatná: hradební zeď na Malé brance, která měla
být předána v den Nanebevstoupení (10. 5.), má skluz. Milionové dílo úředně vybraná
firma nestihla dokončit. A ještě jedna špatná zpráva: kvůli přestavbě koupaliště se koupání
odkládá minimálně o rok. Bůhví kam se letos vydají lidi, kteří rádi chodí plavat. Zčistajasna
mi přítel navrhne: Dyž už seš takovej rejpal, proč nekandiduješ v podzimních volbách?
Opakuju otázku po něm: proč vlastně nekandiduju?
Slíbil jsem, že se nad tím zamyslím, a toto je výsledek: hned zkraje tuším vážný problém. Do které kandidátky bych se mohl dostat? Na Hnutí mladých mě diskvalifikuje věk.
U Nezávislých jsem přebytečný. Mají nakročeno k vítězství, a tudíž nemají o uchazeče
nouzi. Pro ODS prý zas nemám správné vzdělání. Co by to tak mohlo být? Nenapadá mě
nic jiného než VUML. Ten opravdu nemám a už asi těžko získám. Lidovcům by se víc
zamlouvalo, kdybych se ze svých hříchů vyznával ne do Jemnických listů, ale řádně zřízenému duchovnímu správci ve zpovědnici. Že to nedělám, je očividná překážka. O dalších
je celkem zbytečné mluvit.
Ani na komunisty jsem nezapomněl. Za každého režimu jsem přece držel palce outsiderům. Navíc věřím, že už nejsou úzkoprsí a ochotně by k sobě vzali i bývalého trockistu.
Ale právě proto jim nechci způsobit lustrační problém jménem, které uveřejnil na svém
seznamu pan Cibulka.
Takže, i když jsem rýpal, vypadá to, že kandidovat zřejmě nebudu. Zůstanu zas jen
„ovčanem“ (dík za nový termín, pane Miloni!). Občas zabečím a to bude všechno. O to větší si dám pozor, koho zvolím. Rozhodně nechci být zastupován někým, kdo říká „my“, když
by měl říct „já“. Nebo kdo chce slyšet jen své vlastní názory. Stejně nebudu volit nikoho,
kdo v neděli, když jdou lidi z kostela, nastartuje motor a seká trávu. Možná z nevědomosti,
možná aby byl viděn. Nezvolím ani ty, kteří si o svátcích řežou na cirkulárkách otop. Taky
si dobře rozmyslím volit bezohledné parkovače aut či ty, co vyhazují všechno, včetně
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rozbitých cihel, obalů, bio-odpadu, knih, sklenic a umělých hmot do jediné popelnice.
Stejně bude mít u mě prohráno ten, o němž zjistím, že proti zeleni použil (rakovinotvorný)
roundup.
Tolik tedy o mých volebních předsevzetích. Na jeden článek by to mohlo stačit. Doufám, že jsem dnes nešířil „desinformace“ nebo poplašné zprávy, ačkoli zmínka o volbách
by někomu mohla tak zaznít. Projde-li článek redakčním sítem, bude mít pravděpodobně
dozvuk o měsíc později. Možná jich tentokrát zakejhá víc. Co nadělám? Mají na to svaté
právo.
Ale jako vždycky-to nejlepší jsem si nechal na konec. Vidím, že skupina dobrovolníků
pod vedením pánů Mikuly a Lichtnegra se právě pouští do rozdělaných hradeb. Za pár dní
bude západní stěna včetně mostu k nerozeznání od původního zdiva. Zlaté jemnické ručičky tedy ještě existují. Jen aby vydržely i na opravu protější strany. Nezbydou-li na to peníze,
ať město vypíše sbírku. Sám rád přispěju.
Milan Růžička

Zamyšlení nad činností radnice - pokračování
Vážení spoluobčané,
celé jaro se mluví o organizování úklidu odpadků na veřejných prostranstvích v naší
republice. Stejné povídání slyšíme již několik let. Připadá mi to jako objevení něčeho
nového a významného. Ujaly se toho neziskové organizace a dělají si novou slávu,
a hlavně z toho mají obživu. Tak to alespoň vypadá ze zpráv, např. z televize. Že to byla
do konce devadesátých let (v sousedním Rakousku to funguje nepřetržitě stále) normální
záležitost, se nikdo ani omylem nezmíní.
V minulosti se to dělalo v zájmu pěkného prostředí a naši předkové zametali a prováděli úklid před domy každou sobotu odpoledne. Město Jemnice v 80. létech za příkladný
přístup k úklidu města, údržbu zeleně a celkovou péči o prostředí města a okolí obdrželo
v soutěžích národních výborů mnoho okresních a krajských vyznamenání. Dvakrát
obdrželo město to nejvyšší vyznamenání v soutěži národních výborů, a to čestné uznání
vlády české republiky prvního stupně. Tuším rok 1984 a 1988. Bylo to v té době nejvyšší
ocenění v soutěžích a získalo ho vždy pouze asi dvacet národních výborů.
Je potřeba zdůraznit, že za tímto oceněním se skrývala práce všech jemnických
občanů. V té době nebyla k dispozici taková technika jako dnes, a přesto se vše zvládlo.
Důchodci, vojáci, pacienti léčebny, děti ze základní školy a řada dalších dobrovolníků
chodila hrabat listí do parku, ženy se staraly o záhony květin apod..
Po tzv. sametové revoluci a volbách do obcí v roce 1990 nové vedení města brigády
okamžitě zrušilo, a navíc zlikvidovalo všechna ocenění v soutěžích národních výborů.
Zřejmě je spálilo a zasklené rámy si rozdělili. Ocenění se netýkala pouze životního
prostředí. Byla zde oceňována i aktivní společenská a veřejná činnost. Např. Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) byl nejlepší v kraji a patřil mezi nejaktivnější v celé republice.
Jeho činnost se dotýkala všech občanů města.
Ve SPOZ pracovalo několik desítek lidí. Pochopitelně za upřímné poděkování. Někdy
o jejich práci také napíši, a to hlavně proto, aby se mladší spoluobčané dozvěděli, jak žili
jejich rodiče a prarodiče a jak se podíleli na životě ve svém městě. SPOZ byl v 90. letech
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vedením města také zrušen. V mnoha obcích tato činnost stále probíhá bez násilného
přerušení.
Pamatuji si, jako by to bylo včera, kdy pan Havel při převratu hlásal, že co je dobré na
starém systému necháme a co je špatné, musíme změnit. To se ale nestalo a zrušilo se vše,
špatné i dobré. To není pouze systém úklidu obcí, to je i např. učňovské školství, které se
nyní pracně obnovuje. V té době byl trend středoškoláků a vysokoškoláků a následek je
katastrofický. Nejsou řemeslníci a situace bude postupně daleko horší. Po nástupu nového
vedení po volbách v roce 1990 bylo v Jemnici likvidováno vše. Byla zastavena veškerá
rozestavěná výstavba budovaná jak v akci Z, tak dodavatelsky (kulturní zařízení, přístavba základní školy, bytové jednotky na Větrném kopci a další). Tímto postupem vedení
města poškodilo hlavně nás občany. V roce 1990 vyšlo usnesení vlády, že veškeré rozestavěné stavby, a to jak budované dodavatelsky nebo svépomocí, stát dofinancuje. Vláda
stanovila tříletý termín na dokončení. Z důvodu nepochopení a bojkotu vedení města
se v tříletém termínu stavby nedokončily. Ve volbách v roce 1998 jsem kandidoval do
zastupitelstva s cílem dokončit nedodělané stavby z období let mého působení na radnici
(1981 až 1990). Podotýkám, že nedodržením tříletého termínu se muselo město následně na stavbách finančně podílet. Kulturní dům byl financován v té době již ze státních
prostředků (kromě vybavení). Zde město prodělalo cca 22 mil. Kdyby byl kulturní dům
dostavěn v řádném termínu, z ušetřených miliónů se mohlo vybudovat něco dalšího, např.
chodníky nebo místní komunikace. A připočteme-li další peníze, které se mohly ušetřit
(bytovky, základní škola a další), mohla být vystavěna např. sportovní hala nebo krytý
bazén. Občané by si měli uvědomit, že za posledních 12 let se nepostavil v Jemnici žádný
bytový dům (naopak byty město rozprodává) ani dům s pečovatelskou službou a ani žádná jiná nová stavba kromě kompostárny a několika drobných akcí.
V závěru ještě zmíním sídliště Na Předlískách. Byla to záležitost desítek let slibování, než se po roce¨1998 započalo s přípravou a následně s výstavbou inženýrských sítí,
aby byly pozemky připraveny pro zájemce o výstavbu rodinných domů. Přestože nyní
je pozemků vhodných na bytovou výstavbu dostatek, město z nepochopitelných důvodů
odmítá zájemce o stavební místa a blokuje přípravu těchto pozemků.
Jako u mých ostatních příspěvků nechám na zvážení, ať si každý vybere, co se ho
týká.
Ing. Antonín Finda.

Malé zamyšlení nad správou majetku – jak by to mělo být
Majetek města tvoří zejména finance a nemovitosti – budovy, chodníky, vozovky, zelené a jiné plochy. Vůči tomuto majetku by vedení města mělo postupovat s péčí řádného
hospodáře. Vzniká tady otázka, co tato péče vlastně znamená.
Již římské právo znalo podobný objektivní princip očekávaného jednání povinné
osoby. Jednalo se o tzv. „bonus pater familias neboli jednání dobrého otce rodiny. Toto
jednání mělo být jednáním čestného, rozumného a pilného člověka.
Pojem péče řádného hospodáře lze přitom chápat tak, že řádný hospodář činí právní
úkony týkající se spravovaného majetku odpovědně a svědomitě a stejným způsobem
rovněž pečuje o tento majetek, jako kdyby šlo o jeho vlastní majetek. Taková péče
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tedy nepochybně zahrnuje péči o spravovaný majetek nejen v tom smyslu, aby nevznikla škoda na majetku jeho úbytkem či znehodnocením, ale také aby byl tento majetek
v maximální možné míře zhodnocován a rozmnožován.
Do péče o majetek patří i otázka jeho vnějšího vzhledu a pořádku. Všichni ze svého
okolí známe domy s hezkými fasádami, pěknými a malebnými dvory či zahradami. Známe však i zahrady či dvory zanedbané, s obrovským nepořádkem. Zajímavé přitom je, že
obojí – jak pořádek, tak i nepořádek mají tendenci se šířit. Pochopitelně s výjimkou tzv.
„bordelářů“, o kterých byl nedávno článek v novinách. Dají se poznat zejména podle řečí
typu: Tohle „se“ udělá, až „se“ udělá tamto a tamto. Lidé se však většinou dají strhnout
pozitivním příkladem.
Jistě bychom všichni chtěli, aby naše město bylo malebné. O významu slova „malebnost“ těžko vzniknou nějaké pochybnosti – když je pohromadě víc pěkných jevů, tak
to působí malebně. Bylo by velmi žádoucí, aby se takto jevilo naše město jeho obyvatelům, turistům i všem dalším návštěvníkům. Důležitá je přitom stromová zeleň a zelené
plochy, ale neméně důležité jsou fasády domů, nerozbité a uklizené chodníky, silnice
a vůbec veřejná prostranství i v těch nejzapadlejších koutech města. Kdo jiný, než vedení
města by v tomto směru mělo jít příkladem a mít majetek, o který pečuje, v pořádku.
Všichni však víme, že stav majetku města (zejména některých nemovitostí) není právě
radostný. Protikladem malebnosti je např. tristní stav parkové zdi či fasády budovy zámku a přilehlých budov. Tyto fasády jsou v ostrém kontrastu s fasádou podnikatelského
inkubátoru a jsou i ošklivou vizitkou města, když do něj člověk vstupuje. Velmi problematickým se v tomto směru jeví i městský hřbitov, ale i další objekty.
Dalším problémem města souvisejícím s prudkým rozvojem automobilizmu jsou
dlouhodobě neřešené otázky dopravní infrastruktury a dopravního značení. Parkování
vozidel na komunikaci je chaotické a způsobuje problémy řidičům. Mnohé chodníky jsou
v dezolátním stavu, nezřídka chodí lidé i blátem vyšlapaným v trávníku. Někdo by se
mohl zeptat – proč tudy lidé chodí? Odpověď je jednoduchá – lidé zásadně a z principu
nejsou ochotni chodit trasami, které jim někdo namaloval, ale trasami, které jim vyhovují.
Chodník se totiž pozná podle toho, že po něm chodí lidé. Je jenom otázkou, v jakém je
stavu. Do problematiky dopravy rovněž patří již dlouho kritizovaný, ale neřešený stav
autobusového nádraží. Ve věcech dopravy by měl také být jakýsi pořádek.
Náprava těchto problémů přitom mnohdy není složitá nebo bůhvíjak finančně náročná. Chce to jenom mít a důsledně uplatňovat systém řízení. Velmi zjednodušeně lze říct,
že systém řízení organizace určuje kdo, kdy a jak něco udělá a kdo, kdy a jak to zkontroluje a případně řeší nedostatky. Chce to také nesedět v kanceláři na radnici, ale mít
přehled o stavu majetku a pořádku a pravidelně přijímat opatření k nápravě. I ten nejlepší
systém však může selhat, a proto mají mnohé obce na svých webových stránkách rubriku,
kde mohou občané poukázat na nepořádky. U každého hlášeného případu bývá uvedeno,
kdo a kdy případ ohlásil, který odpovědný pracovník úřadu případ řeší a kdy a jak byl
případ vyřešen.
A nakonec to nejdůležitější. Problémy týkající se dopravy, stavu a pořádku na
veřejných prostranstvích by se vždy a za každých okolností měly řešit v součinnosti
s občany města. Tak by to mělo být. Jak to u nás ve skutečnosti je, to ať posoudí každý
sám.
Ing. Vincent Strebeľ
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Víte, že …
Když se vydáte po modré značce, jak jsem vám doporučoval, od TIC samozřejmě pěšky,
můžete poznat starou část Jemnice i udělat něco pro své zdraví. Celou cestu jste chráněni od
hluku ulic a ponoříte se do klidu našeho města, i když ne zcela. Kolem opravených hradeb
pod zámkem vás přivítá klid, příroda je na dosah. Projdete pod zámkem kolem pěkně opravené tzv. „bašty“, jak ji znají všichni obyvatelé města. Prý to není „bašta“, ale „strážní věž“.
Přerušené opevnění, nyní zahrada pana Kuchaře, je svědkem, že v tomto místě se měla
začít stavět tělocvična“Orlovna“. Výstavbu přerušila II. světová válka, i když zde již byl
navezen materiál k výstavbě. Ke stavbě ani po válce již nedošlo. Kousek dál vás přivítá tzv.
„Barandov“. Před začátkem II. světové války zde byly pořádány taneční zábavy. Nahoře
bývala dřevěná budova, kde hrávala hudba. Dole taneční parket, stoly, občerstvení. Zbyl jen
krásný pohled k západu. Zmizela i po válce vybudovaná kamenná meteorologická budka.
Přibyl kámen s pamětní deskou připomínající výstavbu kanalizace, vodovodu atd. z roku
2015 – 2016 za více jak 15 mil. Kč (bohužel trochu malý), sloužící jako zastávka pro psy.
Když přejdete ulici 28. října, dříve Novou cestu postavenou z Podolí asi kolem roku
1883, dostanete se do další části Jemnice, kterou zdobí betonový pilíř z května 1995. Měl
být obložen kameny, ale zatím k tomu nedošlo. Vedle je zbytek hradeb, kudy bývaly v
minulosti vyháněny ovce z domu č. 71, které spásaly stráň pod silnicí. Dnes je za budovou
muzea pěkně opravená hradba se zachovalou maštalí a hospodářskými budovami, připomínající, jak se v minulosti hospodařilo. Vše čeká na novou instalaci muzea, prý v roce
2019 - 2020.
Když budete pokračovat dále podél opravených hradeb, dojdete k vile, kterou nechal v
roce 1926 postavit stavitel pan Faast pro svoji dceru. Nepovedeným prodejem se z ní stává
ve středu města pomalu ruina, ale i to se někdy stává a možná vyřeší! Kousek dále dojdete
na Malou branku. Zde budete potěšeni celkovou úpravou i novou dlažbou, která nahradila
záplatovanou asfaltovou cestu, pod kterou jsou mnoho let odkládané nové inženýrské sítě!
Odměnou vám bude nádherný výhled na Podolí, starou část Jemnice i prstenec lesů, který
město obklopuje.
Podle informací se možná dočkáme i úpravy stráně na jihozápadním svahu, kde do roku
1937 byly borovice a travnatá stráň, kterou v minulosti udržovaly zmíněné ovce. Zbylo zde
jen několik zapomenutých cestiček. S úpravou stráně se počítá. Zeleně není nikdy dost!
Horní branku dnes opět hlídá „Kamenná panna“ – replika k nerozeznání, která nahradila
původní, ta bude uložena v měst. muzeu.
Opět město vynaložilo nemalé prostředky i úsilí na to, aby došlo i k celkovému historickému zhodnocení Kamenné panny
Podle zpráv se prý jednalo o postavu muže. To se však neprokázalo. Ať muž, nebo žena,
Jemný, nebo Jemná, pro občany zůstává symbolem města Jemnice. Děkuji proto místopředsedovi panu Novotnému i ostatním za vynaloženou práci a zdárné vyřešení. V každém
případě se do těchto míst jděte podívat. Je zde opravována velká část hradeb mezi Dolní
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a Horní brankou. Jen jaksi zmizelo původních 13 ks kamenných desek, které zakončovaly
vrchol hradeb. Byly přesunuty nebo ukradeny, nevím. Náhradou jsou zde hrubě opracované
desky!
Co však můžeme udělat? Poděkovat všem za úsilí na záchranu hradeb. Práce prý budou
pokračovat! Co však můžeme udělat? Neodhazovat odpadky, nerozbíjet odpadkové koše,
nestříkat po zdech domů, pomoci s úklidem po svých psích miláčcích a tak dále, podle
svých možností a sil.
Nějak jsem to se svým příspěvkem přehnal, odpusťte.
Vladimír Hrbek

Kulturní přehled
2. 6. 2018
		
		
		

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

2. 6. 2018

Diskotéka - Cool dance club Jemnice

3. 6. 2018
12.30 – 13.00
		
		
		

Dětské rybářské závody - spodní nádrž v Panenské
- prezence, není potřeba rybářský lístek
- startovné zdarma, pro všechny účastníky připraveny odměny
- více na www.pohadkovyles.panenska.cz
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, z.s.

9. 6. 2018

Diskotéka - Cool dance club Jemnice

15. - 18. 6. 2018 Historická slavnost Barchan
15. 6. 2018
		

Barchan disco - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj IZZY COOPER

16. 6. 2018
		

Barchan disco - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Zavik

23. 6. 2018

Diskotéka - Cool dance club Jemnice

25. – 28. 6. 2018 Výstava prací žáků ZŠ v Jemnici
		
- vestibul KD Jemnice
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27. 6. 2018
Akademie ZŠ v Jemnici
		
- tradiční akademie základní školy, tentokrát v slavnostnějším duchu
		
ke 120. výročí vzniku školy
		- kino Jemnice
30. 6. 2018
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
15. noc splněných přání – DJ BUBU

2. 7. 2018
		
		

Jízda výletního vlaku – prázdninový výletní vlak
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

14. 7. 2018
14.00 hodin
		
		

Jemnická harmonika a heligonka
- sál KD v Jemnici, vstupné 50,- Kč, předprodej vstupenek v TIC Jemnice
nebo na www.vstupenky.jemnice.cz
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

16. 7. 2018
		
		

Jízda výletního vlaku – prázdninový výletní vlak
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

21. 7. 2018
14.00 hodin
		
		

Vivat král – historické odpoledne pro děti i dospělé
- v doprovodném programu vystoupí Kdousovská schola a SHŠ Albion
- hřiště v Podolí
- pořadatel a učinkující SHŠ Lucemburk

30. 7. 2018
		
		

Jízda výletního vlaku – prázdninový výletní vlak
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

10. – 11. 8. 2018
		
		
		
		

VIII. jemnická bitva v zámeckém parku.
- středověká hudba, tance, souboje, fire show, lukostřelba, fakír,
orientální tance, jízda na koních, středověká bitva a mnoho dalšího
- pořadatel Novus Origo (Polná) ve spolupráci s městem Jemnice
a spolkem Mladí za rozvoj Jemnice

13. 8. 2018
		
		

Jízda výletního vlaku – prázdninový výletní vlak
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

25. 8. 2018
15.00 hodin
19.00 hodin
20.00 hodin
		

Podolské posvícení
- zdobení májky
- stavění májky
- taneční zábava – hraje Vasr Band
- pořadatel MO KDU-ČSL Jemnice
červen 2018 / Jemnické listy / 25

25. 8. 2018
		
		

Soutěž pro mladé hasiče
v požárním útoku O putovní pohár starosty města Jemnice
- pořadatel SDH Jemnice

27. 8. 2018
		
		

Jízda výletního vlaku – prázdninový výletní vlak
- bližší informace na www.svd-jzm.cz
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

Jemnice patří dětem – červenec 2018
3. 7. 		
Strašidelné podzemí
		
- kostel. sv. Víta od 14.00 hodin
5. 7. 		
Výtvarné dílny pro děti
		
- knihkupectví Hejl (nám. Svobody) 14.00 – 18.00 hodin
10. 7. 		
Po stopách stromů
		
- arboretum od 14.00 hodin
12. 7. 		
Výtvarné dílny pro děti
		
- knihkupectví Hejl (nám. Svobody) 14.00 – 18.00 hodin
17. 7. 		
Jemnické dřevohrátky
		- zámek od 14.00 hodin
19. 7. 		
Výtvarné dílny pro děti
		
- knihkupectví Hejl (nám. Svobody) 14.00 – 18.00 hodin
26. 7. 		
Výtvarné dílny pro děti
		
- knihkupectví Hejl (nám. Svobody) 14.00 – 18.00 hodin
28. 7. 		
Výlet za človíčetem
		
- pohádková stezka Panenská od 14.00 hodin

Barchan 2018
PÁTEK 15. 6. 2018
17.30
18.00
18.15
18.30
19.30
20.30
21.45
22.00
00.10

Vystoupení dechovky HUDBA Z MARSU REVIVAL
a jemnických mažoretek před radnicí
Slavnostní průvod kostýmovaných postav ulicemi města Jemnice
a zahájení slavnosti vyvěšením praporu Barchan
Koncert dechovky HUDBA Z MARSU REVIVAL
Otevírání mazhausů
Koncert skupiny ALROX
Taneční zábava - hraje skupina ROOKIES
Ohňová show – Fakír Dragon
Koncert skupiny CITRON
Koncert skupiny KERN
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SOBOTA 16. 6. 2018
8.30
9.00
10.00
10.45
13.30
cca 14.40
14.50
15.30
17.15
18.00
19.15
20.00
20.00
21.30
22.15
cca 22.25
22.30
24.00

Slavnostní budíček s trubači a bubenicemi a otevření městských bran
Otevření historického tržiště s doprovodným programem
Příjezd krále Jana a královny Elišky do Jemnice – scéna na zámku
Divadelní pohádka pro děti - Čert a Káča
Historický běh královských poslů (Tyršova ulice)
Rozloučení královského páru s opevněnou Jemnicí – scéna na zámku
Slavnostní průvod kostýmovaných postav
(ze zámku přes náměstí k sokolovně)
Divadelní pohádka pro děti - Adámek mezi broučky
Koncert VÁCLAV NOID BÁRTA s kapelou
Vystoupení s fríským koněm
Koncert středověké hudby Bohemian Bards
Vystoupení s fríským koněm
Koncert skupiny PEFR JAM
Taneční zábava - hraje skupina KALÍŠCI
Večerní historický průvod s pochodněmi ulicemi města
Noční show s ohněm – Novus Origo
Ohňostroj v zámeckém parku (za DDM) – po ohňové show
koncert skupiny SLZA
Koncert VLASTA HORVÁTH s kapelou

NEDĚLE 17. 6. 2018
10.00
11.00
12.30
13.30
14.00
15.45

Poutní mše u kostela sv. Víta
Divadelní pohádka pro děti – O kouzelné vodě
Vystoupení orchestru (J)elita band
Vystoupení dechové hudby VESELKA
Divadelní pohádka pro děti
– Dobrodružství lesního skřítka Kuka
Vystoupení skupiny DOBRÁ PÁRA

PONDĚLÍ 18. 6. 2018
16.00
18.00

ŠOHAJI (areál zámku, samostatné vstupné - 120,- Kč)
Taneční zábava - VASR BAND

Alternativní scéna
Pátek 15. 6. 2018 start 19.00 Lyrická elektronoc
Jednoduše / Plague Called Humanity /
štěPÁN + LOGA & RAD-EX +1lzbt1
*** křest alba***
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Sobota 16. 6. 2018 start 19.00 Hard Rock
Opanuj zřízence / RMRZ / Tynytus / Midnight Medness
Confusion - tančírna
Vstup ZDARMA
Doprovodný program
15. - 17. 6. 2018
Vyhlídkové lety vrtulníkem - odlety od budovy zdravotnické záchranné služby (bývalý
PS útvar)
17. 6. 2018
Jízda na ponících a s koňským povozem - areál zámeckého parku za DDM Jemnice
Veškeré kulturní programy (mimo alternativní scény) se uskuteční v areálu zámku.
Během slavnosti budou v areálu zámku probíhat i další doprovodné programy - dobové
tance, sokolník, katovna, kejklíř, střelnice, historická tržnice a ukázky středověkého ležení
a kuchyně.
Po celý víkend budou k dispozici městské mázhausy a historická krčma v prostorách
zámku, tradiční trh a pouťové atrakce spolu s veškerým historickým a kulturním programem.
Vstup do bran města a areálu zámku je zdarma (není-li uvedeno jinak).
Zvláštní jízdní řád vlaku na trati Jemnice - M. Budějovice
15. 6. 2018 Vlakem na Barchan
odjezd z MB		
– 17.00
odjezd z Jemnice 		
– 15.50
16. 6. 2018 Vlakem na Barchan
odjezd z MB		
– 8.00, 12.00, 13.30, 16.00, 18.05, 20.40
odjezd z Jemnice 		
– 1.10, 7.15, 11.15, 15.15, 17.00, 19.30
17. 6. 2018 Vlakem na Barchan
odjezd z MB		
– 8.00, 10.00, 12.00, 16.00
odjezd z Jemnice 		
– 1.10, 7.15, 11.15, 15.15
Změna programu vyhrazena.
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Barchan – oznámení
1. Oznamuje všem účastníkům historických průvodů při slavnosti Barchan 2018, že
výdej kostýmů bude od středy 30. května ve výpůjčních hodinách knihovny (PO, ST, PÁ).
2. Oznamujeme všem spoluobčanům trvale žijícím v historické části města, že od
pondělního rána 11. 6. 2018 budou najíždět do prostoru náměstí Svobody pouťové atrakce. V této souvislosti žádáme všechny, kteří parkují své automobily na náměstí, aby si je
přeparkovali. Děkujeme za pochopení.
Zdeněk Hopian, odbor kultury

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
blíží se letní prázdniny a čas dovolených – nejklidnější dva měsíce v knihovně. Nemusíte se
však obávat, že najdete dveře knihovny zavřené – celý červenec a srpen bude knihovna otevřená v běžné půjčovní dny: v pondělí a středu od 8:00 do 11:30 hodin, odpoledne od 12:15
do 17:00 hodin a v pátek od 8:00 do 11:30 hodin a odpoledne od 12:15 do 15:00 hodin.
V červnu proběhne v knihovně vyřazování starých ročníků časopisů a novin. Máte-li o
některé z nich zájem, přijďte si vybrat do vstupního vestibulu knihovny v pátek 22. června
2018 v době od 8 do 15 hodin.
Z nových knih:
Liška Vladimír – Jan Masaryk: známý záhadolog se snaží zachytit soukromý život
Jana Masaryka, jeho působení na postu československého ministra zahraničí za druhé světové války, Masarykovo chování během komunistického převratu a poslední dny života a
okolnosti smrti.
Nešpor Karel – Střízlivě, většinou vesele: úsměvné historky z praxe od známého českého psychiatra.
Vaněk Roman – Jednoduše & dokonale: 90 nápaditých receptů připravených z běžně
dostupných surovin, kde hlavní roli hrají luštěniny a zelenina.
Koukalová Gabriela – Jiná: sportovní i osobní zpověď nejlepší biatlonistky naší historie.
Poncarová Petra – Kindervejce aneb Jak jsem se rozdvojila: humorné vyprávění,
které poskytuje návod, jak otěhotnět, porodit a nezbláznit se z toho.
Dousková, Irena – Rakvičky: hned v úvodu vtipné, ale i dojemné perestrojkové „road-movie“definuje dvacetiletá Róza svůj osudový plán zcela jasně. Musí „najít Ostraváka
a přiznat, že ho miluje“. V tu chvíli ještě netuší, jak těžký úkol to bude. Novela o krátké
prázdninové cestě.
Všem čtenářům listů přejeme klidné a pohodové léto s dobrou knihou.
Upozornění:
Od pátku 15. června 2018 do čtvrtka 21. června 2018 bude knihovna z provozních důvodů pro veřejnost uzavřena
pracovnice knihovny
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Květnová výstava v Jemnici

V pátek 11. května 2018 odpoledne proběhla v kulturním domě města Jemnice vernisáž
vitráží Miluše Čechové a koláží Gabriely Kopcové. Tuto výstavu s názvem Dech světla
zorganizovalo město Jemnice s místním Muzejním spolkem.
Většinou se o výstavě vyjadřují návštěvníci v návštěvní knize, ale tentokrát bychom
chtěly poděkovat i my, co vystavujeme, Míla Čechová a Gábina Kopcová, za milé přijetí,
krásnou atmosféru i hojnost zájemců o umění, kteří se této akce zúčastnili. Při vernisáži bylo
milým překvapením klavírní vystoupení žáků ZUŠ Jiřího Šestáka a Lucie Bartošové. Dále
pak žáci 9. třídy ZŠ pod vedením Hany Ukašíkové a Jitky Strebelové připravili dramatizaci
pohádky od autorky Gabriely Kopcové. O neobvyklé zážitky se tak mohli podělit jak
návštěvníci vernisáže, tak vystavující výtvarnice.
Miluše Čechová a Gábina Kopcová

Jarníček děkuje
Už téměř deset let se každé jaro a podzim snaží potěšit žáčky mateřské školy skřítek Jarníček. Sám by to samozřejmě nezvládl. Nejvíce ho těší, že mu rádi pomáhají žáci Základní
školy v Jemnici a další.
Co by to však bylo za pohádkové dopoledne bez sladkých odměn. O ty se zcela nezištně
postarali: Pipi gril pana Šlápoty, papírnictví paní Slabé, drogerie paní Svobodové, potraviny v Podolí pana Nevrkly, potraviny paní Chalupové a Turistické informační centrum
v Jemnici. Jarníček všem ještě jednou moc děkuje a už teď se těší na další setkání s našimi
nejmenšími.
Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Čarodějnice 2018 v Jemnici
Filipojakubská noc je odjakživa spojena s pálením čarodějnic. Nejinak tomu bylo i u
nás v Jemnici. Měl jsem osobně velikou radost, že se do příprav tohoto magického večera
angažuje stále více a více subjektů.
Oficiální pořadatelem akce je město Jemnice ve spolupráci se spolkem Mladí za rozvoj Jemnice. Asi nejvíce práce s přípravou měla Správa majetku města Jemnice, s. r. o.,
která nejenže navezla na místo vybavení, ale hlavně připravila poctivou hranici dřeva
(tzv. pagodu). Při prvním pohledu na ni zkušení hasiči tvrdili, že za hodinu nebude mít co
hořet. Naštěstí se tak nestalo a hranice odolávala plamenům do brzkých ranních hodin. Je
třeba říci, že odhořívala postupně, jak se na správnou vatru patří.
Díky Mateřské škole v Jemnici, konkrétně třídě Sluníček, vrchol pagody zdobila čarodějnice téměř jako živá. Člověk by řekl, že je ji škoda upálit.
O hudební produkci se pro nadcházející večer postaral pan kapelník Dolák.
S Jemnicí je odjakživa spojena středověká atmosféra. Proto bylo „kam šáhnout“ při
přípravě tradičního průvodu a scénky před budovou bývalého soudu v Husově ulici.
O hrozivou kulisu bubnů se postaral pan Miloš Pitour s bubeníky své skupiny Tamburino.
Jemnice má to štěstí, že zde funguje skupina historického šermu Lucemburk, která neváhala a do příprav se zapojila též.
Právě nebohá čarodějnice, neúprosný kat a další účinkující jsou členy zmíněné skupiny. O obávaného inkvizitora a rychtáře se postarali členové spolku Mladí za rozvoj
Jemnice. No a konečně i mladí zbrojnoši pod vedením pana Davida Chvátala si alespoň
udělali generálku před historickou slavností Barchan.
Když odbila sedmá hodina, inkvizitor vynesl svůj nekompromisní verdikt. Obžalovaná čarodějnice byla mimo jiné shledána vinou z toho, že po nocích čarovné bejlí sbírala,
toto sušila a nakonec balila do listů a zapalovala. Následně se jí z úst údajně valil kouř
jako samotné sani.
Jistě sami uznáte, že si verdikt nejvyšší zasloužila. Nepomohly ani prosby o milost,
pláč jejích dětí a výkřiky z lidu. Průvod se proto mohl vydat Jemnicí až k ploše bývalého
PS útvaru, kde bylo vše nachystáno. Počasí přálo, a tak jsme si říkali, že zdárný průběh
akce nemůže nic ohrozit.
Ve stánku s občerstvením bylo nachystáno bítovské pivo a dančí klobásy. A tady začal
průšvih! Dlouhá fronta značila, že u obsluhy je problém. Mrzelo nás, že když už všechno vyšlo, zádrhel se našel. Jak už to tak s průšvihem bývá, nejde vzít zpátky. Jediné, co
můžeme udělat, vzít si z něho poučení a postarat se, aby se už neopakoval. A taky se
opakovat nebude.
Rád bych poděkoval Sboru dobrovolných hasičů z Jemnice, jehož vybraní členové
bedlivým okem střežili každou letící jiskřičku, aby případně mohli zasáhnout. Naštěstí
to nebylo potřeba.
Na úplný závěr bych rád poděkoval všem, kteří se letošních čarodějnic v Jemnici zúčastnili. Nedostatky odstraníme a už teď se těšíme na čarodějnice 2019.
Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
červen 2018 / Jemnické listy / 31

BARCHAN – Pondělní výlet
Historická slavnost Barchan, kterou každoročně ožívá na celý víkend Jemnice, se
blíží. Jak už se stalo obnovenou tradicí, bude opět i letos pokračovat do pozdních
pondělních hodin.

I letos se pondělní výlet bude konat v zámeckém areálu. Od 16 hodin zde vystoupí
slovácká kapela Šohaji. Tato kapela poprvé svým posluchačům zahrála v dubnu 2005 v
Mladoňovicích u Jemnice.
Pro představení si kapela vymyslela tuto říkanku: „Pěkná písnička se nese po kraji? Tak
to jistě někde hrají Šohaji. Jsou to všechno švarní hoši, i když s věkem je to horší. Když však
fouknou do trumpety, baskřídlovky, tubičky, s harmonikou zaladí to, řádí všechny babičky.
Dědečci se taky přidaj a k nim kluci i holky. Společně si zatancujou valčíky i polky. Mají
také galánečku, ta vám pěkně zazpívá, má barevnú sukénečku a z koštýřa nalívá. Nezpívá
však nikdy sama, bývaj na to vždycky dva, svůj zvučný hlas představí vám šohaj Libor od
Brna. Byť nemají klárinety, buben ani estrubky, lidičky vždy spokojení odcházejí z hospůdky.“
Předprodej vstupenek na toto vystoupení probíhá v TIC Jemnice. Vstupenky z předprodeje zároveň slouží jako kupón na nápoj zdarma. Vstupenky bude možné zakoupit i na
místě v den konání. V případě deště se koncert uskuteční v jemnickém kinosále.
Po 18. hodině se na pódiu u zámku vystřídá oblíbené znojemské duo Vasr Band,
které zpříjemní pondělní večer klasickými zábavovými hity. U tohoto vystoupení
vstupné není.
Jiří Prokeš
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Klub důchodců v Jemnici
Vám chce také něco říci
Slyšíte bubny bubnovat, oznamují, že v Jemnici začíná pouť. Na počest krále Jana Lucemburského a chotě královny Elišky Přemyslovny průvod se koná, je to už tradice 300letá.
Jemnické náměstí zaplní hosté, každý si přijde na své. Tak si tu pouť všichni užívejme,
dobroty na stole pojídejme a dobrým vínem zapíjejme.
Marie Čurdová

Barchan
Každý rok v červnu
v Jemnici ožije
stará česká historie,
o pouti se promění
historický ráz města,
vždyť sem vede z Prahy
Jana a Elišky královská cesta.
Jan zanechá Elišku
pod jemnických měšťanů ochranou,
než do Prahy se znovu dostanou.
Král Jan úspěšně odbojné
šlechtě čelí,
pak vrátit se z boje pro ženu
mu mužská a královská čest velí.
Poslové Elišce z bojiště dobré
zprávy doručí,
ta se pak s Jemnicí už navždy
rozloučí.
Pak píše se květen LP 1316
a z jejich lásky a objetí
se narodil ten největší
z Čechů Karel IV.
Marie Prknová, členka klubu ZTP
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Blahopřání
Dne 21. 6. nastává zlatý čas, co by si přál každý z nás.
50 let společného žití, život plný radostí a kvítí.
Přes cestu trnitou plnou práce, starostí a bolu jsou
dnes vedle sebe stále spolu manželé Přibilovi z Jemnice.
Vše nejlepší do dalších let přejí
Richard, Jana a Jaroslav s rodinami.

Vzpomínka
Scházíš nám, ale v srdcích
a ve vzpomínkách zůstáváš
Dne 9. června 2018
uplynou 4 smutné roky,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček,
bratr, strýc, švagr,
pan Augustin VÁKA z Jemnice
V tento den by zároveň oslavil své 70. narozeniny.
Za tichou vzpomínku děkují manželka
a dcery s rodinami

Vzpomínka
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát
a s láskou na Tebe, tatínku, vzpomínat
Dne 2. června 2018
vzpomeneme 16. smutné výročí úmrtí
drahého manžela, tatínka a dědečka,
pana Jana MAURITZE z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina
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Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout
Dne 6. června 2018
uplyne 10 let,
co nás navždy opustil
pan Jaroslav Mertl z Vratěnína
S láskou vzpomíná manželka Milada,
syn Jiří s rodinou

Vzpomínka
Dne 6. června 2018
uplyne 12 let od úmrtí
naší milované maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Fukalové z Jemnice
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
Dne 24. června 2018
uplyne 1 smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovná
paní Miroslava Bezchlebová z Jemnice
S láskou vzpomíná manžel Bohumír
a synové Bohumír, Vítězslav a Petr s rodinami

Vzpomínka
Dne 15. dubna 2018
uplynulo 48 let,
co nás navždy opustil můj otec,
pan Karel Kopr
Na otce stále vzpomíná s láskou a vděčností
dcera Marie
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Vzpomínka
Dne 6. června 2018
uplyne 28 let,
co nás navždy opustila moje maminka,
paní Ludmila Koprová
Na maminku stále vzpomíná s láskou a vděčností
dcera Marie

Vzpomínka
Dne 29. dubna 2018
nás opustil můj bratr,
pan Karel Kopr
Na bratra stále vzpomíná s láskou a vděčností
sestra Marie

Vzpomínka
Dne 23. října 2018
uplynou 2 roky,
co nás navždy opustil můj synovec,
pan Karel Kopr
Na synovce stále vzpomíná s láskou a vděčností
teta Marie

Vzpomínka
Žije dál v srdcích lidí,
kteří ho měli rádi
Dne 2. 6. 2018 uplynou 3 smutné roky,
co nás navždy opustil
pan Richard Anděl
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S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Olga, syn Sergij, dcera Olga s Jakubem,
pravnučka Nikol, matka Marie a sourozenci
s rodinami.

Čtrnáctý ročník brokového víceboje družstev
na střelnici Zahrádecký les v Dačicích

V sobotu 5. května 2018 se na střelnici Zahrádecký les v Dačicích sešli milovníci
brokové střelby v mysliveckých disciplínách. Střelecký klub v Dačicích pořádá každoročně
první víkend v květnu brokový víceboj družstev. Do soutěže se přihlásilo 11 tříčlenných
týmů.
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Závod byl vypsán na 60 terčů pro každého střelce, celkem 180 terčů pro družstvo. Střílelo se ve třech disciplínách: lovecké baterii 20 terčů, loveckém kole 20 terčů a zajíci s terči
20 terčů (8+12). Závod probíhal v teplém počasí ve velmi přátelské a pohodové atmosféře.
Myslivci, kterých je ze všech závodníků většina, si závod a zápolení v loveckých disciplínách vysloveně užívali. Letos nedošlo k žádné shodě dosažených bodů, tak se družstva
nemusela rozstřelovat a seřadila se bez problémů do výsledkové listiny.
Dačický víceboj vyhrálo již potřetí za sebou družstvo ABC Kovopit z Bystřice nad
Pernštejnem ve složení Bělík Michal, Vrbas Josef a Vala Jiří s dosaženým výsledkem 147
bodů a zaostalo tak za svým i celkovým rekordem soutěže o 5 bodů. Druhé místo obsadilo
družstvo SK Dačice I. složené ze střelců Tomíšek Vladimír z Valtínova, Šváb Aleš z Dačic a
Tvrdík Miloslav z Polné s celkovým počtem 139 zásahů. Na třetím místě skončilo družstvo
Moraváci z Brna venkov se střelci Foral A., Studený Z. a Hrbek V. se 131 zasaženými terči.
Všem zúčastněným družstvům děkujeme za věrnost dačické střelnici a již teď se těšíme
na první soutěž v novém střeleckém kalendáři 2019 – Novoroční pohár (25 AT;20 LK),
který pořádá Střelecký klub Dačice na střelnici Zahrádecký les. Hlavní cenou soutěže je
půlka prasete.
Všem příznivcům sportovní střelby a myslivosti přeji úspěšnou střeleckou i loveckou
sezonu 2018.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

Atletika Jemnice / tým žáků/
má nakročeno na mistrovství Čech
Po 1. a 2. kole Krajského přeboru družstev v atletice / 28.4. v Jihlavě a 12.5. v Třebíči/ drží jemničtí žáci krásnou 2. příčku, a pokud neztratí chuť a formu, mají velkou šanci
společně s týmem Spartaku Třebíč postoupit na mistrovství Čech / byla by to již 4. účast
v osmileté historii jemnické atletiky/.
Níže uvádím výsledky jednotlivých závodníků bodujících pro družstvo.
/ pro upřesnění: pořadí v závodě – disciplína – výkon – body pro tým – za 1. místo je 11
bodů, za 10. místo je 1 bod/
NEJLÉPE BODUJÍCÍ ZÁVODNÍCI V 1. KOLE KP – Jihlava – 28. 4. 2018
1. Novák, Tomáš		
24,00
4. výška
1.61
7,00
5. koule 4kg 10.59 6,00
1. disk 1kg 30.56 11,00
2. Martínek, Jakub		
3. koule 4kg 12.02 8,00
3. disk 1kg 30.00 8,00
3. oštěp 600g 32.91 8,00
3. Novák, Jakub		
20,00
7. výška
1.55
4,00
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24,00

4. koule 4kg 11.72 7,00
2. disk 1kg 30.20 9,00
4. Tesař, Daniel
15,00
5. 60 m
08.16 6,00
6. výška
1.58
5,00
7. dálka
5.04
4,00
5. Zach, Aleš
8,00
4. 200 m př. 37.39 7,00
10. disk 1kg 16.26 1,00
6. Hartmanová, Pavla
7,00
1. oštěp 600g - Ženy 30.45 7,00
7. Plaček, Radek 5,00
6. 200 m př. 44.81 5,00
8. Blažek, Tomáš		
4,00 muži
5. koule 7,26kg
10.32 2,00
5. disk 2kg
27.32 2,00
9. Samková, Barbora
1,00
10. dálka
4.37
1,00
10. Šmikmátor, Jan		
1,00
10. dálka
4.82
1,00
Štafeta 4 x 300m
2. místo
Zach, Novák, Novák, Tesař 		
6. místo
Plaček, Martínek, Šmikmátor, Štanc

3:10.12		
3:35.93		

9.00
5.00

NEJLÉPE BODUJÍCÍ ZÁVODNÍCI VE 2. KOLE KP – TŘEBÍČ – 12. 5. 2018
1. Novák, Tomáš		
28,00
2.výška
1.63
9,00
1.disk 1kg
30.58 11,00
3.kladivo 4kg 28.13 8,00
2. Tesař, Daniel		
26,00
3. 60 m
07.95 8,00
4.výška
1.51
7,00
1. dálka
5.71
11,00
3. Martínek, Jakub		
2.koule 4kg 11.59 9,00
4. disk 1kg 28.40 7,00
2. kladivo 4kg
29.61 9,00
4. Novák, Jakub		
23,00
3.koule 4kg - 11.50 8,00
3.disk 1kg - 29.49 8,00
4. kladivo 4kg
26.97 7,00
5. Krajčová, Aneta		
19,00
9. koule 3kg 07.96 2,00
3. disk 0,75kg
26.89 8,00

25,00
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2. kladivo 3kg
20.80 9,00
6. David, Dominik		
11,00
6. koule 4kg 09.91 5,00
5. kladivo 4kg
23.47 6,00
7. Matějka, Zdeněk		
11,00
6. 60 m
08.04 5,00
5. dálka
5.11
6,00
8. Kincl, Martin		
9,00
7. koule 4kg 08.86 4,00
6. kladivo 4kg
20.12 5,00
9. Králík, Vít		
7,00
4. 1500 m
5:58.56 7,00
10. Fišer, Tomáš		
6,00
5. 1500 m
6:10.93 6,00
11. Zach, Aleš
6,00
8. koule 4kg 08.09 3,00
8. disk 1kg 19.00 3,00
12. Černovický, Adam		
5,00
10. koule 4kg 07.33 1,00
10. disk 1kg 18.65 1,00
8. kladivo 4kg
19.76 3,00
13. Kovařík, Pavel		
4,00
dorostenci
6. disk 1,5kg 17.03 1,00
4. kladivo 5kg
19.38 3,00
14. Plaček, Radek		
4,00
9. koule 4kg 07.64 2,00
9. kladivo 4kg 16.96 2,00
15. Novák, Josef		
2,00 - muži
6. koule 7,26kg - Muži,
07.09 1,00
6. kladivo 7,26kg - Muži,
20.15 1,00
16. Samková, Barbora
1,00
10. výška - Žákyně, 1.36
1,00
Štafeta 4 x 60m
2. místo
Martínek, Zach, Matějka, Tesař 4 x 60 m
5. místo
David, Kincl, Novák, Novák		

31.30		
32.83		

Takto si stojí v tabulce naše týmy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Spartak Třebíč, spolek
		
Atletika Jemnice, zapsaný spolek		
Atletika Jihlava z.s.			
TJ Sokol Velké Meziříčí			
TJ Slavoj BANES Pacov			
TJ Jiskra Havlíčkův Brod			
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Žáci		
Žáci		
Žáci		
Žáci		
Žáci		
Žáci		

192,00
176,00
81,00
39,00
31,00
3,00

9.00
6.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TJ Spartak Třebíč, spolek			
Atletika Jihlava z.s.			
TJ Sokol Velké Meziříčí			
TJ Jiskra Havlíčkův Brod			
TJ Nové Město na Moravě z.s.		
TJ Slavoj BANES Pacov			
Atletika Jemnice, zapsaný spolek		
Atletika Okříšky, z.s.			

Žákyně		
Žákyně		
Žákyně		
Žákyně		
Žákyně		
Žákyně		
Žákyně		
Žákyně		

154,00
153,50
94,50
36,00
29,00
25,00
20,00
12,00

1. Sportovní klub Bystřice n.P.		
Dorostenci
2. TJ Spartak Třebíč, spolek			
Dorostenci
3. Atletika Jihlava z.s.			
Dorostenci
4. TJ Sokol Velké Meziříčí			
Dorostenci
5. TJ Slavoj BANES Pacov			
Dorostenci
6. TJ Nové Město na Moravě z.s.		
Dorostenci
7. Atletika Jemnice, zapsaný spolek		
Dorostenci
8. STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou		
						
Dorostenci

63,00
47,00
40,00
29,00
18,00
5,00
4,00

1. TJ Slavoj BANES Pacov			
Muži		
2. TJ Spartak Třebíč, spolek			
Muži		
3. TJ Sokol Velké Meziříčí			
Muži		
4. Atletika Jihlava z.s.			
Muži		
5. STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou
						
Muži		
6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod			
Muži		
7. Atletika Jemnice, zapsaný spolek		
Muži		
8. TJ Nové Město na Moravě z.s.		
Muži		

53,00
44,00
14,00
13,00

1. TJ Slavoj BANES Pacov			
Ženy		
2. STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou		
						
Ženy		
3. Atletika Jemnice, zapsaný spolek		
Ženy		
4. TJ Spartak Třebíč, spolek			
Ženy		
5. Atletika Jihlava z.s.			
Ženy		

52,00

2,00

10,00
10,00
2,00
1,00

9,00
7,00
5,00
0,00

V týmu chlapců neobsazujeme pouze skok o tyči a krátké překážky – nemáme možnost
trénovat. Za zmínku stojí zlepšení Daniela Tesaře v dálce z 504 cm na 571 a stabilní výkony
vrhačů, skokanů i sprinterů. V kategorii dívek je oporou Aneta Krajčová.
Zveme do našich řad zájemce o královnu sportu. Atletiku Jemnice najdete na internetových stránkách i sociálních sítích. Jsme poslední oddíl na Vysočině, který nemá atletický
ovál, 200 - metrový by nám stačil jak k tréninku, tak pro pořádání závodů přípravek.
3. a 4. kolo KP pořádá 27. 5. a 3. 9. Pacov.
Aleš Krajčí a Josef Novák,
trenéři Atletiky Jemnice
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Volejbalový turnaj smíšených dvojic
Město Jemnice ve spolupráci se Základní školou v Jemnici a TJ Sokol Jemnice organizují 23. 6. 2018 volejbalový turnaj smíšených dvojic.
Místo konání: venkovní hřiště v areálu TJ Sokol Jemnice (Tyršova 624, Jemnice)
Přihlášení: do 17. 6. 2018 na adresu martinhopian@seznam.cz (název týmu a jména hráčů)
Startovné:
100 Kč za dvojici při prezenci
Prezence:
od 8:30			
Zahájení:
9:00
Systém soutěže určí pořadatel a bude stanoven podle počtu přihlášených dvojic. Účast
na turnaji je na vlastní nebezpečí. V případě nepříznivého počasí se turnaj uskuteční ve
velké tělocvičně na Základní škole v Jemnici. Místo konání upřesní pořadatel přihlášeným
týmům jeden den před turnajem. Občerstvení po dobu turnaje zajištěno.
Hopian Martin

Kulturní kalendář
Mladoňovice
1. 6. 2018
		
2. 6. 2018
3. 6. 2018
10. 6. 2018 	
		
23. 6. 2018 	
		
24. 6. 2018
29. 6. 2018
30. 6. 2018
28. 7. 2018
26. 8. 2018

Den dětí – soutěže a disciplíny s motivy pohádek
– sportovní areál Chobot
Taneční zábava – hraje Genetic – sportovní areál Chobot
Soutěž v PÚ mladých hasičů – sportovní areál Chobot
Setkání občanů a seniorů (areál Chobot) – začátek 14:00 hod.
- hraje Jásalka
Festival začínajících kapel, hosté: Speedři, Tynytus   ( areál Chobot )
– začátek 18:00 hod.
Střelecká soutěž O putovní pohár Barchanu – střelnice MS
Slavnostní ukončení školního roku
Dětské rybářské závody – nádrž u č.p. 100 od 15.00 hodin
Spektrum + DJ BUBU, areál Chobot od 20.00 hodin
Střelecká soutěž „O pohár starosty“ – střelnice MS od 9.00 hodin

30. 6. 2018

Rybářské závody

9. 6. 2018
21.-22.7.2018

MDD – dětská diskotéka
Pouťové oslavy

24. 6. 2018

Dětský den – sportovní areál

Uherčice
Vratěnín

Třebelovice
Kostníky

9. 6. 2018
Oslava 120. výročí SDH – hřiště Hájek
7. 7. 2018
Pochod na Bítov po řece Bíhance a Želetavce
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18. 8. 2018
25. 8. 2018

Police

Noční hasičské závody, hřiště Hájek
Ukončení hasičské sezóny – opékání prasete, hřiště Hájek

23. 6. 2018
Slavnostní otevření zámku Police a muzea Air Maršála RAF
		
Karla Janouška, mše v Hájku za padlé československé letce v RAF
		
za 2. světové války, 100. výročí založení Československa,
		
100. výročí československého letectva
1.7. - 31. 8. 2018 Otevření zámku Police a muzea RAF pro veřejnost, otevření
		
návštěvnického infocentra, prodej suvenýrů
		
Prohlídkové trasy pro návštěvníky – zámek, muzeum RAF, výstava
		
historických motocyklů, zámecká věž
		
Noční prohlídky, koncerty, loutkové divadlo
27. 7. a 3. 8. 2018 letní kino v Polici, dvojprogram, začátky v 21:15 hodin, hraje se
		
za každého počasí pod stany (program na webu a fb obce Police)

Pálovice

7. 7. 2018
14.00 hodin

Pálovská neckyáda – soutěž netradičních plavidel, rybník Lukavec od

1. 6. 2018
9. 6. 2018
		
20. 6. 2018
1. 7. 2018
7. 7. 2018
7. 7. 2018
14. 7. 2018
28. 7. 2018
11. 8. 2018
19. 8. 2018
		
25. 8. 2018
26. 8. 2018

Taneční zábava – Spektrum – Motákaréna
VIII. Ročník rockového festivalu Motákfest
– více na www.motakfest.cz
Dokopná od 18.00 hodin
Dětský den – vítání prázdnin – Motákaréna
Oslavy 120 let SDH v Třeběticích, Motákaréna od 13.00 hodin
Taneční zábava IMPULS, Motákaréna od 17.00 hodin
Countrybál, Motákaréna od 19.00 hodin, www.country-trebetice.cz
Zvěřinové hody, Motákaréna od 13.00 hodin
Pivní slavnosti – Markýz JOHN, Motákaréna od 20.00 hodin
Odpoledne při dechovce – Túfaranka ze Šakvic,
Motákaréna od 14.00 hodin
Taneční zábava – hraje Spektrum, Motákaréna od 20.00 hodin
Loučení s prázdninami, Motákaréna od 14.00 hodin

30. 6. 2018

Pouťová zábava

2. 6. 2018
3. 6. 2018
24. 6. 2018
28. 7. 2018

Večerníčkův pohádkový les
Dětské rybářské závody
18. ročník hasičské pohárové soutěže SDH Panenská
Pouťová taneční zábava – hrají Kalíšci

23. 6. 2018
30. 6. 2018
		

Turnaj v malé kopané „ O pohár obce Rácovice“ od 10:00 hodin
Sraz Pučínky a jejich příznivců po 40 letech.
Možná přijde i retro překvapení, od 16:00 hodin
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Třebětice

Lomy

Panenská

Rácovice

5. 7. 2018
		
14. 7. 2018
11. 8. 2018

Pouťové odpoledne, hraje Horňanka. Vstup volný.
Tombola s pěknými cenami od 14:00 hodin
Taneční zábava se skupinou Genetic od 20:00 hodin
Taneční zábava se skupinou Lazaret od 20:00 hodin

21. 7. 2018

DJ BUBU – letní mega párty, sportovní areál od 20.00 hodin

Lhotice

Radotice

O čem svobodně?
Svobodně o svobodě je nekonečné diskusní téma. Jak s ní nakládat? Je příliš mnoho těch,
kteří si tuto možnost vykládají jako volnost téměř bez hranic. Ti, co nad tím bdí, pak často
opatrnicky mlčí, aby se vyhnuli střetu, vyčkávají ohlasy z širší veřejnosti. Pak přichází ta
správná chvíle, kam svoje rozhodování upřít. Že to není zodpovědné, ale výhodné, je pravdou.
Po Pilátově vzoru si myjí ruce a v atmosféře ohlasu se táží, „co je pravda.“ Demokracie, to
kouzelné slůvko opojení, je břímě, aniž si to uvědomujeme, které na každého z nás přenáší
zodpovědnost. Za případnou neúspěšnost není proto komu a na koho si stěžovat. Demokracii někdo vyhodnotil výstižně takto: „Je to nemocná stařenka, která skomírá na přemíru
tolerancí.“ Na nás pak je, jak se nám v ní bude dařit. Buďto ponecháme rej dění v ní hrstce
všehoschopných, nebo v ní podle práva začneme vládnout všichni. Stačí na to spolehlivě
padesát jedno procento, kázeň a odříkáni. Idealista, řeknete si, ale bez práce a dobré práce
nejsou koláče. Zatím je stav takový, že spolehlivě nevíme, kolik si na jejich nákup máme
připravit do budoucna. Vezměte si cenu poštovních služeb. Skoro se nabízí úvaha výhodnosti
doručování poštovními holuby. Různě představovaná rozvrstvení ve společnosti jsou někdy
až za hranicí nechutenství. Je nás mnoho, kteří jsme svědky čistot zrodu těchto kast. Navíc
neustále vyplývá na povrch pozadí jejich renesance v Česku. Není rozumné tato sdělení přímo
hltat, ale jedno z přísloví praví: „Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu.“ To pak
stačí k celkové změně pohledu. Povinnostem stále nepřikládáme tu patřičnou váhu, zato právy
se oháníme a tvrdě se jich dožadujeme. Dopravu, která se stává zátěží území, jsme vyměnili
za úspěšnou průmyslovou výrobu, stali jsme se tak územím tranzitním. Vlivem tohoto dění
se množí pomníčky těch, kteří ať vlastní či vinou jiného k cíli nedospěli. Dohledový orgán
nad tím se snaží lepší kázně docílit pomocí záznamů. Odezva na takové opatření je, že nás
tímto vrací hluboko do totality (míněno v omezování). Z takového názoru přímo mrazí a
vyvěrá nabubřelost postrádající jakýkoliv ohled na druhého v domnění, že peníze zahladí vše.
Neochota podřídit se řádu ve společnosti mnohdy bohužel podpořená rozhodnutími je jednou
z neobtížnějších překážek. Odpůrci sice tahají za kratší konec provazu, avšak větší silou, a je-li třeba, s burcujícím davem. Velice nepříznivě do toho všeho působí klimatické změny, které
hrozí v horizontu několika málo let. Zátopy a přívalové deště vyvolaly potřeby řešení proti
povodňovým škodám, vyžádaly si řadu i velice nákladných opatření, která jim mají zamezit.
Jak už to chodí, někde se otálelo, někde na to nebyly prostředky, a než se zrealizovaly, nastal
stav opačný, sucho, takže se jejich účinnost nepodařilo ani řádně ověřit. Současný stav si
žádá další opatření, zadržování vody v krajině, šetrnější nakládání s ornou půdou, dešťovkou
a jiné výkřiky, které mobilizují podnikatele a podnikavce, nabízející své služby. Řešit situaci
jen hledáním dalšího přístupu ke zdroji je oddalováním problému, který nastane, nedojde-li
k tomu nejdůležitějšímu, zadržet si vodu v krajině. Jde o vážná ohrožení všech, což zatím
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politici pro svoji rozhádanost řeší jen ojediněle, jsou stále ještě ve stádiu pokusu sebezáchovy,
řeší stabilitu, a to již sedm měsíců po volbách. Čas pracuje proti dobrým úmyslům, které měly
změny přinést. Přibývá skeptiků, kteří se domnívají, že opět naběhli, a ztrácí se další čtyři
roky naděje. Toto všechno přispívá k oslabování důvěry v lepší a spravedlivější uspořádání ve společnosti. Skutečný publikovaný případ o nepřizpůsobivosti vypovídá mnohé. Řidič
automobilu na sebe upoutal pozornost policistů tím, že za jízdy vyhodil z okna odpadky. Ti
správně zareagovali a jeho vozidlo omezili v další jízdě. Při výzvě, jestli si je vědom toho,
co spáchal, nevěděl. Připomněli mu tedy jeho provinění, na což on reagoval tak, že jim začal
vytýkat, že pro takovou s prominutím blbost tratí čas jeho i svůj, místo aby hledali a honili kriminálníky, obtěžující „slušné“ lidi. Svoji slušnost představoval tak, že on na Václaváku zvonil
klíči za to, aby za takovou banalitu obtěžován nebyl, a optal se jich, zvonili jste tam také jako
já. Na jeho výtky nereagovali a požadovali doklady k provozu vozidla a oprávnění k řízení.
Ochota k tomu velká nebyla. Začal jim vyhrožovat, jak s nimi zatočí, a neopomenul dodat, že
u policie pro toto skončili. Měl s sebou spolujezdce, kterého vyzval, aby toto všechno natáčel
na mobil jako důkazný materiál. V tomto mu nebránili a nadále konali svoji práci. Požádali
předložení povinné výbavy ve vozidle ke kontrole. Nebyl schopen ji poskytnout, poněvadž
ani nevěděl, kde se ve vozidle nachází. Trvali na svém požadavku. Začal být vstřícnější, žádal
je o shovívavost, domluvu, dokonce se uchýlil k uplácení. Jeho provinění bylo postoupeno
k správnímu řízení. Dobrou prací policistů byl vydán k postihu, což ještě nezaručuje, že se
tak stane. Jeho chování signalizovalo odhodlání bít kolem sebe, může tedy selhat úředník či
zasáhnout vyšší vliv, což by nebylo poprvé. Představa člověka, že zvoněním klíči si otevřel
dveře k neomezenému chování, je alarmující. Při odjezdu jim opět vyhrožoval ztrátou zaměstnání u policie, a přitom stačilo tak málo, přiznat svoji chybu, odpadky odstranit a pokračovat v cestě. Takoví lidé, a není jich málo, nepochopí, že demokracie je řád, ale chápou ji
jako chaos, kde si mohou dělat, co uznají za vhodné. Pokud se společnost s tímto nevypořádá,
nebude zde těm opravdu „slušným“ k žití. Někdo zkušený vyslovil tuto větu: „Jsou lidé, kteří
do všeho mluví, ničemu pořádně nerozumí, ochraňuj nás Bůh od takových vzdělanců, jsou
neužiteční až k marnosti.“ Že u nás demokracie skutečně je, dokazuje rozhodování policistů
ve zmíněném příběhu a možnost nás svobodně se vyjádřit. Důležité však je a bude „rozmělnit“ pochybnost o tom u většiny.
Blahopřejeme jubilantům:
Plátová Anna 76 roků, ŠtěpánovÁ Marie 78 roků, Seveldová Marie 50 roků.
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Budeč

Otevřené dveře v budečské škole
V týdnu od 4. do 8. června pořádá Základní škola a Mateřská škola Budeč dny otevřených dveří. S výjimkou úterý, kdy spoustu času zabere fotografování, budou žáci i učitelé
připraveni předvést svou školní práci rodičům i zájemcům z řad veřejnosti.
Škola v Budči se po zrušení 2. stupně již mnoho let potýká s nedostatkem žáků. Řada
dětí absolvuje mateřskou školu, ale do základní již nastoupí jinde. Chtěli bychom proto
veřejnosti ukázat, že výuka na malotřídní škole není na nižší úrovni než ve velké škole.
Velká i malá škola mají své přednosti. Mezi ty na malé škole patří především menší
kolektiv a kamarádství dětí různých věkových skupin. Často se při různých činnostech totiž
setkávají jak tříleté děti ze školky, tak i odrostlí školáci. Výuka více ročníků v jedné třídě
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také není něčím, co již dopředu diskvalifikuje děti na lepší vzdělání. Mnohdy právě probírání učiva s mladšími dětmi pomáhá i těm starším, kteří si neplánovaně mohou opakovat
starší učivo. Větší děti často také přímo ve výuce pomáhají mladším se zvládnutím složitějších úkolů. Častým argumentem, který používají rodiče jako důvod přeřazení dítěte ze
školky do jiné základní školy, je absence kroužků. Je pravda, že v minulých letech se kromě
výuky náboženství ostatní aktivity odehrávaly ve školní družině. To však bylo především
kvůli již zmíněnému malému počtu dětí. Od nového školního roku 2018/2019 chystáme obnovit výuku základů angličtiny v 1. a 2. ročníku, podle zájmu bychom rádi zahájili kroužek
keramiky a sportovních her. Nezanedbatelným kladem by mohl být i finanční příspěvek pro
žáky 1. ročníku. Každoročně se účastníme v Dačicích Běhu zámeckým parkem, sportovní
soutěže na ZŠ B. Němcové, dopravní soutěže a atletické soutěže O štít města Dačice. Pravidelně jezdíme i na Domamilské sportovní hry. Jezdíme do divadla v Dačicích i do Horáckého divadla v Jihlavě, nedávno jsme byli i v dačickém kině. Ve škole pořádáme drakiádu,
vánoční a velikonoční jarmark, vánoční besídku, Den matek, Den Země, čarodějnice, Den
dětí a další akce. Další informace, aktuality a fotografie lze najít na našich internetových
stránkách www.skola-budec.cz.
Prostředí školy tvoří kromě samotné budovy blízko budečského kostela veliké nádvoří
a školní zahrada. Všude je velmi bezpečno, protože do areálu vjíždějí pouze rodiče nebo
zásobování do kuchyně. Srdečně zveme k návštěvě školy a ještě malé upozornění. Kvůli
odjezdům autobusů začínáme ranní výuku už od 7.45 hodin.
Vítězslav Jindra, ředitel školy

Uzávěrka příštího čísla je 15. června 2018.
Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostaneme až po určeném termínu, budou
otištěny v dalším čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu
kultura@mesto-jemnice.cz nebo donést do Turistického informačního centra
Jemnice.
Bc. Zdeněk Hopian
inzerce

TJ Sokol Jemnice nabízí
od 1. 6. 2018 k pronájmu
Kuželna bar.
Informace na telefonu 739 710 227
- pan Musil
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BARCHAN 2018
alternativní scéna

SO 16. 6. od 20.00

PÁTEK 15. 6. od 20.00

Jednoduše

alternativní folk / Praha

Opanuj zřízence
melodic-death metal

RMRZ

Plague Called
Humanity

metal-hardcore / TR

electro EBM / Brno

štěPÁN + LOGA
& RAD-EX +1lzbt1
*** křest alba***
hiphop / rap battle / DJ

open-air čajovna
vstup FREE

Letní kino
start 19.00

Tynytus
trash / MB

Midnight
Medness
hard rock metal / TR

Confusion

elektro tančírna

*změna programu vyhrazena
z. s.
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Obrazový seriál

1990 - Jemnice
- V Zahrádkách - bašta

1986 - Jemnice, Malá branka
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