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Okénko redakce
Jemnické vítání máje
(pálení čarodějnic)
Lid touží často po násilí
a pátrá, kde svou oběť vzít.
Jen za to, že se odvážily
jít bez mužů se pobavit,
z žen udělali služky pekla
a soudce chtivý divadla
nejhezčí mučil, až mu řekla
přiznání a hrdlem propadla.
Obhájci mají slabé hlasy,
nestačí ani dětí křik.
Hranici pod ní zapálili
a zlomyslně počkali,
až uhoří. A pak šli hasit
k výčepům žízeň, dávný zvyk.
Kat smál se. Dav byl spokojený,
mnuli si ruce: „Máme máj!“
Je-li vám líto oné ženy,
berte ten příběh jen jak báj.
Jiří Prokop
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ZPRÁVY Z RADNICE
Oznámení
Oznamujeme všem zájemcům /mládeži i dospělým/, kteří se chtějí
zúčastnit nácviku a vystoupení v historických průvodech při slavnosti
Barchan, že první informativní schůzka se bude konat v sobotu 5. května
v 1600 hodin na sokolovně.
Dana Babišová

Postřehy z radnice
Otevírá se před námi nejkrásnější měsíc roku a při té příležitosti Vám přeji
příjemnou jarní náladu a optimismus do dalších dnů.
Většina z Vás (na rozdíl v této chvíli ode mne) již ví, s jakým úspěchem se setkaly
dvě důležité akce měsíce dubna, a to odhalování památníku akademického malíře
Romana Havelky a čarodějnický večer. Z prvé události je připravena reportáž pro
vysílání Zrcadlo Vašeho kraje z Jemnice, z druhé snad vytvoříme zejména pro děti
zajímavou tradici. Děkuji tímto všem, kteří na akcích spolupracovali!
Neméně zajímavé mohlo být i besedování při cimbálu, na které jsem byl panem
mons. Brychtou pozván, bohužel – nenadálé rodinné důvody přispěly tomu, že jsem se
nemohl zúčastnit. Tak i touto formou děkuji za pozvání a ještě jednou se omlouvám za
nepřítomnost.
V době, kdy čtete tyto řádky, je již podána žádost o krajskou dotaci na vybudování
přechodů v lokalitě Podolí. Zatím usilujeme o spolufinancování na přechod
v křižovatce Červenomlýnská – Na Podolí. Co se týká žádaného přechodu k obchodu
v Podolí, zde se jedná s vlastníky o dalších podmínkách. V ruce máme projekt a
souhlasné stanovisko ze strany dopravní policie (pod podmínkou odstranění či
přesunutí telefonní budky). Pevně věřím, že se i zde přechodu jednou dočkáte, je však
jisté, že v rámci tohoto aktuálního dotačního titulu to nebude.
Budování kanalizace pokračuje podle plánů, dílčí nedostatky jsou řešeny a
většinou i vyřešeny. S lehkou obavou zveřejňuji harmonogram plánu zapravení
komunikací (finální úpravu). Dovolím si upozornit na to, že tento návrh není
stoprocentně závazný a mohou vyvstat skutečnosti, které „finálky“ mohou ovlivnit.
Jistě ale máte právo na aktuální informace, níže zveřejněná tabulka je zatím
nejčerstvějším materiálem, kterým disponuji.
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květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

AA V Ráji, řad 1B, řad 3
AA Polická, řad 1C1
AA Větrný kopec, řad 1C
AA Budějovická, řad 2B,2-1,AA7
AL Horní valy
AN Pod Tržištěm, řad 4-1
AU Palackého
BD Na Pořadí, řad 5
BE Dačická, řad 6
BF Želetavská
možný posun

Asi jste nenašli ulice Topolová a Lípová. Zde budeme chytřejší po důležité schůzce
se zhotovitelem, tato zakázka jde v jiném režimu (investice města). Po blížícím se
jednání budeme ohledně termínu chytřejší a v příštím čísle Vás budu informovat. Za
město mohu pouze říci, že budeme postupovat tak, aby to bylo co nejdříve a aby Vás
již neutěšená situace se stavem současných povrchů již dlouho neobtěžovala.
Jednání stále pokračují i ohledně zámku a jeho využití, stejně tak intenzivně
pokračujeme v jednáních ohledně zachování trati a znovuobnovení provozu.
Konkrétní výstupy však v této chvíli nemáme, jakmile to bude možné, seznámí Vás
s výsledky pan starosta Ing. Nevěčný.
Asi minutu před tím, než odevzdávám článek do tisku, se mi dostalo do rukou
nově vydané DVD Pozvání do Jemnice, které obsahuje přepis černobílé filmové
kopie, kterou v roce 1967 vyrobil Krátký film Praha pro Městský národní výbor
v Jemnici, vč. unikátních záběrů slavnosti Barchan z roku 1928. Již teď můžete tento
ojedinělý materiál zakoupit v turistickém informačním centru za cenu 120,- Kč.
Věřím, že si pořízení tohoto záznamu nenecháte ujít.
Děkuji za Váš čas strávený čtením mého článku a jako vždy se na mne můžete
s Vašimi podněty obrátit na telefonu 775394944, mailu mistostarosta@mestojemnice.cz, příp. na facebooku (Petr Novotný).
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Televizní zpravodajství z Vysočiny, jižních Čech a jižní
Moravy nyní naladíte i na satelitu
Vysočina, jižní Čechy, jižní Morava – Televizní zpravodajství z měst a obcí
můžete od 1. dubna sledovat i na satelitu Astra 3B, a to na prvním českém programu s
regionálním zpravodajstvím s názvem regionalnitelevize.cz. Projekt, který sdružuje
regionální a lokální televizní vysílání napříč republikou, můžete naladit na frekvenci
12 168 MHz.
Zpravodajství z našeho regionu přitom můžete sledovat v premiéře každé úterý,
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pátek, sobotu a neděli od 1720 hodin a v reprízách pak každé čtyři hodiny. To znamená
ve 2120, 120, 520, 920 a 1320.
PARAMETRY SATELITNÍHO PŘÍJMU:
Astra 3B (23,5 stupně východně), 12168/V, SR 27500, FEC 3/4, norma DVB-S,
kódování žádné (FTA).
1720 hod.- MAGAZÍN Z JIŽNÍCH ČECH A VYSOČINY (R1 Vysočina, STTV,
JHTV)
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

CO SE DĚJE
Víte, že…
Více jako rok je Jemnice a okolí bez pravidelné železniční osobní dopravy, kterou
prý pro její nízkou vytíženost (199 osob denně) nahradila dotovaná autobusová
doprava (v sobotu, neděli a o prázdninách ne).
Přesto byla uskutečněna řada zvláštních jízd. 22. ledna 2011 jízda
Jindřichohradecké společnosti, 10. února 2011 zvláštní vlak, který přivezl zájemce o
železnici, v červenci a srpnu 2011 pak prázdninové jízdy a také 4. prosince 2011
Mikulášská jízda ke 115. výročí otevření provozu na trati Jemnice – Moravské
Budějovice.
Pravidelná osobní doprava však přes snahu o její obnovení zahájena nebyla.
Zřejmě vše naráží na nepochopení orgánů, které o této dopravě rozhodují a které o
zrušení provozu osobní dopravy tvrdí, že nemají zájem na jejím ukončení, kromě
Kraje Vysočina, který dopravu u ČD neobjednal. Je s podivem, kam se poděly podle
dohody peníze od státu na regionální železniční dopravu, kterou uzavřely kraje
s Českými drahami na 10 let. Nebo jak je možné, že peníze na dotace autobusové
dopravy jsou a na provoz železniční trati Jemnice – Moravské Budějovice nejsou?
Není to jen jedna z výmluv jako například vysvětlení radního Kraje Vysočina Ing.
Libora Joukla při chybějící poznávací značce na jeho osobním autě, jak o tom
informoval deník Dnes na titulní straně Přílohy dne 22.12.2011 (čtvrtek), či o dotace
pro jeho manželku k podnikání.
Osobní železniční doprava podle náměstka Ing. Libora Joukla pro vysoké náklady
na trati Jemnice – Moravské Budějovice je nerentabilní a nákladná. Za rok 2011 bylo
na trati obnoveno celkem 136 nákladních vagónů a přepraveno 4818 tun nákladu. A
tak se zamysleme, jak to vlastně s osobní dopravou u nás je. Na jedné straně jsou
různé rychlíky a další expresní vlaky se stevardkami, internetem, jídelními vozy a
podobně a na druhé straně jsou celé oblasti odříznuty od možnosti této dopravy. Zde
nežijí lidé, kteří platí stejné daně jako jinde? Je celá řada důvodů na podporu života
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v těchto oblastech. Nebo snad budeme žít jenom v několika městech v naší republice?
Více než 400 nezaměstnaných evidovaných k 31.12.2011 u pobočky Úřadu práce
v Jemnici tomu nasvědčuje. Poslední návrhy na placení 43 Kč za vlakem ujetý km
znamená i likvidaci příležitostných jízd zvláštními vlaky. Prý nejsou peníze! Kde se
našlo půl miliardy Kč na přestavbu nádraží v Jihlavě, včetně úprav městské dopravy,
či peníze na výstavbu nové budovy nemocnice v Jihlavě?
Kdo tedy zodpovídá za život v některých částech našeho státu – kraje? Jsou to ti,
kterým jsme dali důvěru při volbách, nebo je jim to jedno? Odpovědi se asi
nedočkáme, protože v těchto částech republiky nežijí. Nebo snad ano? A tak znovu
uvažte, zda v blížících se volbách do krajů dáte hlas lidem, kteří rozhodli o zrušení
osobní železniční dopravy na trati Jemnice – Moravské Budějovice k 31.12.2010. Já
ne!
Vladimír Hrbek

Na Třebíčsku se uskuteční preventivní akce „Zebra se
za Tebe nerozhlédne“
V loňském roce vyjížděli policisté na Třebíčsku k 23 dopravním nehodám s účastí
chodců. Při těchto nehodách zemřel 1 chodec, 4 byli těžce zraněni a 16 utrpělo lehké
zranění. Celkem 4 dopravní nehody zavinili chodci a 17 dopravních nehod se stalo
přímo na přechodu pro chodce. V prvním čtvrtletí letošního roku šetřili policisté na
Třebíčsku již 7 dopravních nehod s účastí chodců. Celkem 1 dopravní nehodu zavinil
chodec a ke 4 dopravním nehodám došlo na přechodu pro chodce. Při těchto nehodách
nikdo nezemřel, nikdo nebyl zraněn těžce a lehce bylo zraněno 7 chodců.
K jedné z nejtragičtějších dopravních nehod s účastí chodce došlo v ranních
hodinách dne 18. ledna v loňském roce v obci Rapotice. Pětatřicetiletý řidič jel
s osobním vozidlem značky Škoda Felicia směrem od Náměště nad Oslavou na Brno.
V obci Rapotice srazil na přechodu pro chodce čtrnáctiletou dívku. Ihned zastavil a
snažil se jí poskytnout první pomoc, přičemž je oba srazilo další projíždějící osobní
vozidlo značky Škoda Octavia, které řídila čtyřiatřicetiletá žena. Chodkyni i s řidičem
Škody Felicia převezla rychlá záchranná služba do nemocnice. Dívka svému zranění
v nemocnici podlehla.
Jednou z priorit policistů na Vysočině je docílit větší bezpečnosti chodců
v silničním provozu. Proto policisté pořádají různé preventivní akce. Jednou z nich je
preventivní akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, ve které policisté z preventivně
informační skupiny Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ve spolupráci s
policisty služby dopravní policie a s policisty obvodních oddělení oslovují u
vybraného přechodu chodce a dotazují se jich na správné, tedy na bezpečné
přecházení po přechodu pro chodce. Pokud chodci na kladené otázky odpoví
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policistům správně, obdrží od nich malý dárek související s dopravní tématikou.
Chodec je v případě dopravní nehody, vedle cyklisty, nejohroženější účastník
silničního provozu. Při střetu chodce s vozidlem dochází téměř vždy k jeho zranění,
které bývá velmi vážné. Je to dáno tím, že chodec není vybaven žádnými ochrannými
prvky, které by jej při dopravní nehodě ochránily. Chodec však může přispět ke své
větší bezpečnosti v silničním provozu tím, že se bude snažit minimalizovat nebezpečí
dopravní nehody. Ale jakým způsobem? Chodec musí mít vždy na zřeteli alespoň dvě
základní pravidla:
V silničním provozu musím být vidět!
Chodci si často neuvědomují, že za snížené viditelnosti není jejich tmavé oblečení
vidět. Řidič projíždějícího vozidla může být oslněn světly protijedoucího vozidla a
postavy chodce jdoucího po silnici nebo přes přechod pro chodce si nemusí všimnout.
Je důležité, aby chodci svoje oblečení zvýraznili, a to například použitím reflexních
materiálů na svém oděvu. Postavu oblečenou v tmavém oblečení vidí řidič z vozidla
na vzdálenost pouhých 18 metrů. Pokud jsou na oděvu reflexní prvky, řidič je vidí již
na vzdálenost 200 metrů a má čas správně reagovat.
Musím dodržovat pravidla silničního provozu!
Pokud dojde k dopravní nehodě vozidla s chodcem, tak to znamená, že někdo
z nich porušil pravidla silničního provozu. Chodec, stejně jako každý jiný účastník
silničního provozu, musí tato pravidla dodržovat. V první řadě musí užívat především
chodníku nebo stezky pro chodce. Kde není chodník, nebo je-li neschůdný, chodí se
po levé krajnici a kde není krajnice, nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při
levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše
dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních
komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít pouze za sebou.
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro
chodce a cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
Pravidla musí chodec dodržovat i při přecházení vozovky. Mnoho lidí si
neuvědomuje, že pokud je blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod
pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený
dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí přecházet
jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Mimo přechod pro
chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose.
Chodec musí zapomenout na mýtus, že má při přecházení komunikace absolutní
přednost. Před vstupem na vozovku se musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít,
aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec
smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy
přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
Jakmile vstoupí na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně
zastavovat nebo zdržovat.
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Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li
vozidla s právem přednostní jízdy a nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na
vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí
vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se
vozidlem.
Pokud tedy budete účastníky provozu na pozemních komunikacích, buď jako
chodci při přecházení pozemní komunikace po přechodu pro chodce nebo jako řidiči
při přejíždění přechodu pro chodce, buďte velice opatrní a ohleduplní vůči ostatním
účastníkům silničního provozu. Několikavteřinové zdržení u přechodu pro chodce
Vám určitě nenaruší zbývající část dne, ale může Vám nebo někomu jinému zachránit
i život.
por. Bc. Marcela Lavická, tisková mluvčí, Preventivně informační skupina Třebíč

Občanům po těžkém úrazu může pomoci projekt
Amadeo
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná dopravní nehoda omezí zdravotní
stav našich blízkých. Taková událost změní celý další život, zdraví, možnosti...
Co lze nárokovat v takové situaci?
• Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému účastníkovi dopravní
nehody, který nehodu výlučně nezavinil (řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista,
účastník hromadné dopravy, chodec).
• Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká
poškozenému zaměstnanci, který utrpěl úraz při
plnění pracovních úkolů.
• Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá vliv,
zda poškozený měl v době úrazu sjednánu
úrazovou nebo životní pojistku.
• Nárok na odškodnění má i chodec, který sám
způsobí dopravní nehodu, je mu však zohledněna
spoluvina, nicméně má nárok na alespoň částečné
plnění.
• Nárok na vyplacení náhrady náleží i poškozenému
i v případě, že viník nehody nemá „povinné
ručení“ nebo škoda byla způsobena nezjištěným
vozidlem, kdy řidič z místa nehody ujel.
• Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na
náhradu škody na zdraví.
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• U těžkých úrazů s vážnými následky (paraplegie, kvadruplegie, ztráta končetiny,
kon
poškození mozku apod.) je nutné obrátit se na soud. Jedná se o další
dalš zvýšení
odškodnění za trvalé následky úrazu.
• Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, poté je nárok promlčen.
čen.
Smyslem projektu je pomoci poškozeným či pozůstalým
stalým získat odpovídající
informace o náhradě škody na zdraví formou bezplatné telefonické konzultace.
k
Ta
zahrnuje poradenství v konkrétní situaci, pomoc přii posouzení správnosti již
vyplaceného odškodného a orientace v případném soudním sporu s pojišťovnou.
Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefonu: 723 203 036 nebo prostřednictvím
prost
e-mailu: nahradaskody@email.cz.
Jan Malík

Jemnice bude mít Simulátor vandalismu
V Jemnici bude 1. května 2012 zprovozněn
n Simulátor vandalismu, který
v areálu městského parku nabídne ohraničený
ený prostor vybavený běžnými
b
prvky
městského mobiliáře. Projekt občanského
anského sdružení AlterNaiva nabízí možnost
zážitkovou formou a povoleným způsobem
m vyzkoušet asociální jev. Simulátor
vandalismu je společenská reflexe na současnou
asnou situaci bezohlednosti a
nevážnosti k veřejnému prostranství. Projekt potrvá půll roku a jeho sou
součástí
budou také diskusní setkání obyvatel se zástupci města,
sta, workshopy a hudební
hud
happening.
„Simulátorem vandalismu chceme vyprovokovat veřejnost
ve
k
diskusi, k soudržnosti a loajalitě vůčii místu, kde žijeme“, uvádí Ondřej
Ond
Ferdan, koordinátor projektu. Simulátor vandalismu je stejně
stejn jako nová
fasáda či lavičky v parku čistým uhlazeným
zeným prostorem. Veřejnost
Ve
bude
mít tu možnost sledovat, jak prostor Simulátoru degraduje za přičinění
p
kohokoli, kdo neodolá pokušení pomalovat – ulomit –
kopnout. Prostor simuluje vandalismus v koncentrované
podobě a se svolením.
Kdokoli bude moci být součástí
ástí projektu, zapojit se
možností „mít zkušenost“ a zažít si Simulátor vandalismu. Obyvatelé i návštěvníci
návšt
města Jemnice budou společně se zástupci organizací a města
sta Jemnice poskytovat
zpětnou vazbu pomocí dílčích aktivit. Jednou z takových aktivit jsou workshopy, díky
kterým bude možné poznat způsoby,
soby, jak být aktivní a jak se zapojit do veřejného
ve
života. Beseda s diskusí s oficiálními zástupci a veřejnými činiteli
initeli m
města Jemnice pak
„obnaží“ téma veřejného života, nákladů na veřejný
ejný prostor, bezpe
bezpečí a existenci
Simulátoru vandalismu.
„AlterNaiva o.s. chce
hce tímto projektem poukázat na vztah a respekt ke společným
spole
a
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užitečným prvkům komunity,“ vysvětluje Ferdan. Hlavním výstupem budou
videonahrávky a fotografie zachycující průběh projektu, rozhovory s místními
obyvateli a samotný fyzický stav Simulátoru vandalismu. Díky smysluplnému
přístupu města Jemnice a podpoře Nadace Vodafone Česká republika je možné tento
projekt a jeho aktivity realizovat. Na projektu spolupracují mladí lidé ze sdružení
AlterNaiva a dobrovolníci z Jemnice a okolí.
Kontakt: alternativa@gmail.com, 721 554 088, www.simulat.wordpress.com
Ondřej Ferdan

Čistá Vysočina 2012
Kraj Vysočina pořádal od 13. do 20. dubna 2012 již 4. ročník aktivity Čistá
Vysočina, která je zaměřena na zapojení široké veřejnosti do úklidu veřejných
prostranství a zejména sběru odpadků podél komunikací v kraji Vysočina. V letošním
roce se k této aktivitě opět připojilo i naše sdružení AFT Jemnice, o.s. a uklidilo struhy
podél těchto komunikací:
komunikace II/152: Jemnice - hr. kraje (směr Staré Hobzí)
komunikace II/152: Jemnice - odbočka na Lhotice
komunikace III/15215: Jemnice - Pálovice - Panenská - hr. kraje (směr Báňovice)
komunikace III/15214: Pálovice - hr. kraje (směr Ostojkovice)
Oproti roku minulému se podařilo nasbírat méně odpadků, což je pozitivní zpráva.
Je to dáno především tím, že jsme tyto lokality uklízeli v minulém roce poprvé a bylo
potřeba vysbírat všechny nahromaděné odpadky z let předešlých.
Z nejvíce zastoupených odpadků lze jmenovat PET lahve, krabičky od cigaret a
obaly od nejrůznějších sladkostí. Ze zajímavých nálezů to byly dvě zcela prázdné
peněženky.
Děkujeme všem, kteří se k nám připojili a pomohli ke zkrášlení prostředí, ve
kterém všichni společně žijeme.
Zdeněk Hopian

STŘED,o.s. pro náhradní rodiče
Na rodiny pěstounů a poručníků zaměřilo svou pozornost občanské sdružení
STŘED. Pro náhradní rodiče organizuje klubová setkání, kde dostanou možnost sdělit
si své zkušenosti, vzdělávat se nebo si prostě popovídat.
Nejbližší klubová schůzka proběhne 18. dubna 2012 od 16 hodin v prostorách
sdružení STŘED v Mládežnické ulici. Na druhou se mohou rodiče vypravit do
Moravských Budějovic v červnu. „Přesný termín ještě doladíme,“ informovala
Dobroslava Aubrechtová, pracovnice sdružení pro náhradní rodinnou péči.
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STŘED však nepřichází jen s klubovými setkáními, ale i s dalšími podpůrnými a
vzdělávacími programy. Na 19. květen 2012 je připraven Zážitkový den, kde se
pěstouni a poručníci pod vedením lektorky seznámí s technikou jemné dotykové
terapie, kterou si také vyzkoušejí. „Zajímavá bude i přednáška o citovém přijetí cizího
dítěte rodinou,“ dodala Aubrechtová. Program pamatuje i na děti, pro které jsou
připraveny sportovní a zábavné aktivity. Zážitkový den se koná v
moravskobudějovické pobočce STŘEDu v Husově ulici. Začne v 10 a končí v 16
hodin.
Dobroslava Aubrechtová, pracovnice pro náhradní rodinnou péči

Okénko ZŠ
Líčení je jeden z méně oblíbených slohových útvarů, přesto v něm někteří žáci
dosahují vynikající úrovně. Posuďte sami.
J. Strebelová
Líčení – tužka
Mám-li chuť či náladu, obrátím se zrovna na ni. Uchopím ji a nechám, ať si
libovolně tančí po papíře. Matný, ušmudlaně vyhlížející hrot se jemně dotkne na
papíru a i nepatrný tah se díky ní a mé představivosti mění ve směs pocitů. Připadá mi
v tu chvíli jako část mne samotné, jako pouhé prodloužení mé ruky nekončících
možností.
Jsem-li smutná, třese se i ona jako osika. Naopak když mě popadne vztek, vyvádí,
div si sama neublíží. Vypadá křehce, ale uvnitř ji jen tak něco nezlomí.
Marné pokusy vylepšit to, co už snad nejde, jí občas stojí dost námahy a když
provede onen poslední osvobozující tah, s úlevou se sveze po papíru a tiše odpočívá
na desce stolu. Jemně vzdychá a dopřává si zaslouženou siestu. Vím, že ji zabolí
chvíle, v níž si jí nevšímám a ignoruji její tiché prosby a výzvy. Naopak se však
vzpírá, když se ji pokouším ořezat a tím jí sice ublížit, ale zároveň je to nevyhnutelné
pro naši další spolupráci. Není to jen kus dřeva. Prostřednictvím papíru mi sděluje své
pocity a představy. Jsem si jistá, že mi co nejdéle bude stát po boku nebo alespoň po
ruce, když ji budu potřebovat a ona mne.
Marie Leitkepová 8.B
Procházka v dešti
Byl krásný letní den. Slunce mě svými paprsky vysílajícími přes okno přímo
rozpalovalo. Nešlo udělat nic jiného, než se vydat na procházku.
Sluníčko mě dotáhlo na cestu, kterou mám velmi ráda. Jdu, rozhlížím se po krásné,
ale sluncem vyprahlé zemi. Asi by potřebovala napít, pomyslím si. V tu chvíli jako by
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mě mraky vyslyšely. Přihnaly se neuvěřitelnou rychlostí a zakryly sluneční svit. Zalila
mě úzkost, déšť nemám ráda. Jen to ne. Po chvíli cítím studené kapičky, jak se mi
vysmívají za krkem. Je jich čím dál více - Mozek mi říká – uteč domů, avšak něco ve
mně jako by se zlomilo. Ochlazující kapky jsou rázem příjemné. Jdu dál. Procházím
pod listnatými stromy, které se vůbec nechovají hezky. Na čelo mi házejí obrovské
„kápry”. No a co, mně to nevadí, jen si se mnou hrajte, povídám tiše. Pod botami mi
šplouchá voda, uvnitř už pomalu, ale jistě také.
Mraky nejsou na ústupu, sluníčko je už jistě zoufalé. Promočená jsem na kost,
otáčím své kroky a směřuji k domovu, už vím, že pokračovat dál nemá cenu.
T. Železná 8.B
Procházka v dešti
Chodím, začíná pršet. Ale ne, já se nepůjdu schovat. Půjdu si to užít. Snažím se
cupitat v rytmu deště, ale nedrezírované kapičky jsou mnohem rychlejší a přesnější.
Má chůze se zdá být proti nim nekontrolovaná a nemotorná jako malého slůněte.
Všechny mé smysly zbystří a zapojí se do děje. Nikdo kolem nás není. Jsem jen já a
vystoupení malých kapek. Každou minutu, každým dopadem na mě a každým mým
malým leknutím jich tolik zahyne. Začínám přemýšlet o jejich životě a smrti. Hlavou
mi proletují myšlenky jako šípy. Napadá mě tolik nesmyslů. Název knihy Smrt malé
kapičky... Přijdu si směšná. Kapky přece nežijí, tak nemohou ani zemřít. Miliony
dalších kapek mě ale přesvědčují o opaku. Cítím jejich křehoučké životy. Vědí, že
umřou a přitom padají tak vesele a odhodlaně. Připadám si, jako by do mě každá
kapička vkládala energii. Jsou tak nesobecké. Vdechnu vzduch mokrého lesa. Je
v něm tolik nepřekonatelné síly. Mé vlasy jsou jako pohřebiště malých kapek.
Neustále se snažím spojit chůzi s padáním kapiček. Ale marně. Kapky jsou všude. Na
zemi, na mých vlasech, na mém oblečení... Ale to jim nestačí. Cítím, jak mi
sklouzávají na krk. Jako by závodily, která bude dole nejdřív. Netrápí se tím, že stejně
zahynou. Skvěle si to užívají. Zase mě napadají názvy příběhů a knížek. Jsem už úplně
promoklá. Vyháním z hlavy všechny nápady o příbězích kapiček a odcházím. Malé
kapičky mě stále doprovázejí.
Rozloučím se s nimi a už myslím jen na cestu domů.
B. Klauszová 8.B
*****
Matematická olympiáda a Pythagoriády 4. a 5. ročníků
V měsíci únoru proběhlo školní kolo Matematické olympiády a Pythagoriády,
nejúspěšnější řešitelé se v měsíci březnu zúčastnili okresního kola matematické
soutěže.
Matematické olympiády 4. ročníků v Třebíči se zúčastnili 134 žáci ze škol okresu
Třebíč. Úspěšných řešitelů byla pouze jedna třetina (43), což odpovídá náročnosti
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matematických úloh. Žák ZŠ Jemnice Ivo Puchnar obsadil 13. místo.
Pythagoriády 5. ročníků se zúčastnilo 200 žáků, z nichž bylo 87 úspěšných
řešitelů. Naši nejúspěšnější řešitelé 5. ročníku byli: Viola Nováková (9. místo), David
Novák (11. místo), Luboš Niederhofer (12. místo), David Navrátil (16. místo) a Anna
Leitkepová (19. místo).
Všem žákům gratulujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a přejeme jim další
úspěchy.
Mgr. Vladimíra Koprová

Informace základní umělecké školy
V jarních měsících proběhlo na naší škole, jak je již dlouhodobým zvykem,
několik zajímavých akcí.
V březnu potěšili žáci a žákyně především své nejbližší na třídních přehrávkách,
kde se každý rád pochlubí tím, co se již naučil a jaké dělá pokroky na svém nástroji.
15. března se v sálku ZUŠ uskutečnil Klavírní podvečer, kde si zahrála společně
s žáky klavírního oddělení bývalá žákyně školy Vendula Kaluzsná.
11. dubna jsme opět podnikli „výpravu za operou“ do Janáčkova divadla v Brně.
To se stává již dlouholetou tradicí, což nás těší o to více, že ne na všech hudebních
školách se to daří. Letos jsme již navštívili Janáčkovo divadlo po 16. Vždy šlo o
operní nebo baletní představení. Protože se nám ve škole již vyměnilo osazenstvo
žáků, mohli jsme letos sáhnout po osvědčeném a klasickém titulu, kterým je
nejznámější česká opera Antonína Dvořáka - Rusalka. Toto dílo by měli zhlédnout
určitě všichni mladí hudebníci.
Naposledy se jemnická „zuška“ zúčastnila představení Rusalky 4. listopadu 2001.
Bylo to obnovené představení z roku 1999. Současné nastudování je tedy 19.
uvedením na operní scéně v Brně.
Česká opera, to jsou především jména Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů.
Smetanovy opery se na českých operních jevištích hrají neustále a v podstatě skoro
všechny. Do světového povědomí vstoupily jen dvě, tři, neboť u ostatních námětový,
čistě historický kolorit cizí publikum tolik neláká. Jinak je tomu ale u Dvořáka. Jeho
hudba se v cizině proslavila rychleji a více. Je jisté, že v tom sehrálo svou roli časté
působení skladatele v zahraničí, zejména v Anglii, Spojených státech amerických.
Sám Dvořák vynaložil na prosazení svých děl v zahraničí hodně energie. Jako
skladatel proslul hlavně symfonickou tvorbou, komorními díly, oratorii. Opera mu
přinesla světovou slávu až ve 2. polovině 20. století.
Dnes opera Rusalka pronikla
do nejprestižnějších světových domů.
V čem spočívá úspěch a oživení opery v dnešní době? Proč je pro nás tak důležité
naučit mladou hudební generaci operu vnímat, rozumět jí a milovat?
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Opera je divadlo. Děj, námět, syžet je jen jedna malá část opery, je první inspirací
skladatele, literární složkou v celku operní inscenace. Na ni, i když v hudebním hávu,
navazuje práce režiséra (následně s výtvarníky), aby dohromady vzniklo divadlo. Tím,
že se v opeře zpívá místo mluví, vzniká zásadní nadstavba nad dějovým podkladem umocnění slova nejen hudbou,
ale také násobením emocí.
Proto je tak důležité setkání
dětského
diváka
s tímto
žánrem.
U
dětských
posluchačů se tak rozvíjí
emocionální
vnímání
a
prožívání. A to je právě to,
čeho se dnešním dětem až
zase tak moc nedostává.
Antonín
Dvořák
zkomponoval hudbu, která
uchvacuje
generace
posluchačů svými krásnými
melodiemi, nedopovězenými motivy, tajuplnou atmosférou nadpřirozena. Od premiéry
31. března1901 až po současnost prošla opera nespočetným množstvím operních scén.
Obrovská množství jevištních ztvárnění ukazují, že i nadále je její přitažlivost pro
interprety, hudebníky i režii nevyčerpatelná. Vždy se stává novou výzvou. Vždy se
publikum těší na něco nového, vždy očekává mimořádný zážitek a vždy je znovu
zasaženo krásou, kvalitou a emocionální nosností.
Dvořákova Rusalka je překrásná hudební báseň o velké nenaplněné touze. Dílo
plné emocí. Zpívá se v ní o lásce, bolesti, touze, zklamání, odpuštění i smíření. Na
její kompozici pracoval Dvořák 7 měsíců od 21. 4 do 27. 11. 1900.
Nastudování s novým režisérem, dirigentem, s novým obsazením i v nové výpravě
bylo premiérováno 24.2.2012. Ke spolupráci byl přizván Vladimír Morávek,
umělecký šéf Divadla Husa na provázku. Jeho Rusalka je směsicí odvahy, bizarní
poezie, jevištní fantazie krásného zpívání a hudby. Režisér zvolil netradiční přístup postmoderní až surrealistický postup plný symbolů. A tak je divák nucen probudit
svoji fantazii a podvědomí a nechat je pracovat. Myslím, že tato akce splnila naše
očekávání. Těšíme se na další, jenom nás trochu trápí, že kvůli financím na spoustu
zajímavých projektů nemůžeme dosáhnout. Proto škola stále čeká na nějakého
osvíceného a uměnímilovného sponzora, který by i sebemenší částkou umožnil dětem
další kulturní zážitky, které jsou pro nás zatím z finančních důvodů nedosažitelné.
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Jarní období v základní umělecké škole se vydařilo, a teď již nezbývá, než napnout
síly k dalším úkolům, které stojí před námi. Koncem května by se měla škola zúčastnit
jako každoročně Hudebních slavností. Dále by se žáci a žákyně měli podílet na
odhalení
pamětní
desky
malíře
Romana Havelky.
V příštím čísle
Jemnických listů se
pokusíme veřejnost
informovat o tom,
jak
se
bude
organizovat výběr
nových žáků na
příští školní rok.
V současné
době
probíhají konkurzy
na ředitele škol. I
Základní umělecká
škola v Moravských Budějovicích bude mít zřejmě nového ředitele. O organizaci
v novém školním roce budeme moci informovat tudíž později.
Děkujeme všem rodičům žáků a žákyní, dalším příznivcům naší školy za jejich
zájem a podporu. V dnešní době to není vůbec samozřejmě, a proto nás to těší a
udržuje ve snaze o naši malou jemnickou školičku dále usilovat.
Luba Jánská

Jemnice a sv. Stanislav
Naše město má několik významných nebeských patronů. Nejstarším je sv. Jakub
Starší v Podolí, kterému byla patrně zasvěcena i téměř zaniklá románská rotunda. Její
kamennou krásu nám dosud připomíná zachovalá věž se šindelovou střechou a
starobylým zvonem. Nad nedalekou špitální kaplí v blízkosti Želetavky bdí sv.
Alžběta Uherská. Dalším naším ochráncem je sv. Vít a sv. Anna Samatřetí. Hlavní
patron našeho města je však sv. Stanislav. Jeho mučednická smrt je zobrazena na
oltářním obraze v presbytáři farního chrámu na náměstí.
Náš světec žil v 11. století. Narodil se 26. července 1030 a to v obci Szcezpanow,
která se nachází východně od Krakova. Rodiče na toto dítko čekali dlouhých 30 let.
Z vděčnosti Bohu a pro svůj pokročilý věk ho již ve školním věku dali do výchovy
k blízkým benediktínům a později pokračoval ve studiu v Liége /dnešní Belgie/ a
nakonec dovršil své vzdělání v Paříži. Během pobytu ve Francii mu oba rodiče
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zemřeli. Po návratu domů Stanislav vše, co zdědil, prodal a získané peníze věnoval
chudým. Krátce nato ho krakovský biskup Lambert Zula ustanovil kanovníkem
krakovské katedrály. Třebaže byl Stanislav velmi mladý, vynikal teologickými
znalostmi a proslavil se i jako úspěšný kazatel. To imponovalo králi Boleslavu II.
Navíc si svou dobrotou získal na svou stranu většinu duchovenstva i srdce lidu. Také
byla všem známá jeho štědrost k trpícím a potřebným. Roku 1071 biskup Zula zemřel.
Na převzetí jeho úřadu byl navržen a také zvolen kanovník Stanislav. S jeho
povýšením na biskupský stolec souhlasil i sám král Boleslav II. Stanislav se sice
nejprve zdráhal volbu přijmout, ale uposlechl, když „promluvil“ Řím. Přání papeže
Alexandra II., aby návrh přijal, bylo pro něj hlasem z nebe, a tak se v roce 1072 ujal
řízení krakovské diecéze.
Působení nového biskupa bylo zaměřeno na dokončení úplného pokřesťanštění
Polska. Zpočátku měl na své straně i krále, ale postupně se mezi ním a Boleslavem II.
začalo vytvářet napětí. Biskup totiž horlil pro duchovní obnovu církve a národa,
kdežto král naopak budil svou zhýralostí veřejné pohoršení. Jeho výstřední chování
způsobilo, že se ho začala obávat i samotná šlechta a neodvážila se mu nic vytknout.
Byl to pouze biskup Stanislav, který krále zapřísahal, aby byl věrný své manželce a
jiné ženy nechal na pokoji. Jeho snaha však byla marná, naopak. Král dal dokonce
unést manželku šlechtice Mstislava a držel ji uvězněnou na svém hradě. Rozhněvaná
šlechta žádala hnězdenského arcibiskupa, aby králi domluvil, ale on k tomu neměl
odvahu. A tak po modlitbě a postu se biskup Stanislav odhodlal jít ke králi znovu.
Jeho jednání odsoudil a doslova řekl: „Proč nedbáš Boha ani spásy své duše a svých
poddaných? Proč porušuješ královskou důstojnost a zákony lidské i boží? Boj se
Boha a toho, co jinak stihne tebe i tvé nejbližší.“ Také ho vyzval, aby církvi vrátil
neoprávněně zabraný majetek. Králi totiž stále chyběly peníze, a tak prodával i to, co
nebylo jeho. Když se Boleslav II. obhajoval, že jednal podle práva, tak biskup přivedl
jako svého svědka vzkříšeného mrtvého, který sám svůj majetek církvi daroval. Král
se však biskupovi vysmíval, urážel ho a nakonec označil za vlastizrádce. Krátce nato
odtáhl král s vojskem na východ a dobyl ruské město Kyjev. K poraženým obráncům
města i lidu se však choval tak hrubě a nevázaně, že ho téměř všichni polští šlechtici
opustili a on se musel potupně vrátit zpět bez poct a slávy. Šlechtě se za to krutě mstil,
ohrožoval a trestal jejich rodiny. Biskup Stanislav, který se vždy zastával nevinných,
mu pohrozil klatbou a tu také nakonec vyhlásil a zakázal králi účast na bohoslužbách.
/Exkomunikaci, tj. vyloučení z církve pak potvrdil sám papež Řehoř VII./ To
Boleslava II. rozzuřilo k nepříčetnosti a přísahal biskupovi pomstu. Na bohoslužby
však chodil vyzývavě dál. Stanislav, aby se králi vyhnul, sloužil mše raději mimo
město. Dne 11. dubna 1079 byl právě v kostele sv. Michala na Skalce u Krakova.
Když to král Boleslav zjistil, vydal se tam se svými vojáky. Poručil jim, aby biskupa
Stanislava vyvedli násilím ven. Když se k tomu neměli, vtrhnul do kostela, vytasil
meč a přímo u oltáře Stanislavovi rozpoltil hlavu. Pak dal tělo rozsekat a pohodit na
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pole dravcům za kořist. Krakovští kanovníci však pak biskupovo tělo takové potupy
uchránili a na místě pohřbili. Odpověď na králův hanebný a svévolný skutek na sebe
nenechala dlouho čekat. Rozhněvaný lid i s pobouřenou šlechtou krále Boleslava
vyhnal ze země. On odešel do Maďarska a dle životopisců zemřel v kajícnosti v roce
1081. Jeho posledním útočištěm se mu stalbenediktinský klášter Ossiach
v Korutansku. Biskup Stanislav byl hned po smrti uctíván jako mučedník. Bylo proto
rozhodnuto, že jeho ostatky budou přeneseny do krakovské katedrály a důstojně
s poctami pohřbeny. Stalo se tak v roce 1088.
Roku 1253 byl biskup Stanislav kanonizován - prohlášen za svatého - v městě sv.
Františka v Asissi. Obřad vykonal papež Inocenc IV.
V roce 1979 se v Krakově konaly velké oslavy národního světce při příležitosti
900 let od jeho mučednické smrti. Tehdejší režim sice nedovolil papeži Janu Pavlu II.
se oslav zúčastnit, ale jeho památku uctil při pozdější návštěvě rodného Polska.
O velkém významu tohoto hlavního patrona Polska svědčí i skutečnost, že k jeho
poctě je v jeho rodné zemi zasvěceno 160 chrámů a ve světě dalších 300. Kostely
v zahraničí byly stavěny nejvíce tam, kde žilo větší množství polských vystěhovalců.
Znázorňování: Mučedník Stanislav je vždy zobrazován jako biskup s mitrou a
berlou. Meč, který má u sebe, symbolizuje jeho mučednickou smrt. Někdy leží u jeho
nohou vzkříšený mrtvý.
Na otázku, jak se sv. Stanislav stal patronem Jemnice, jsem nikde nenašel písemně
doloženou odpověď. Pouze P. Jan Kubát, kdysi jemnický kaplan, mi řekl, že úcta sv.
Stanislava v našem městě může souviset s kanonizací tohoto světce v Asissi a
následným návratem polské delegace z Itálie. Jemnice se tehdy stala místem, kde se
družina polských poutníků na své cestě domů zastavila a též přenocovala. Na
poděkování zde zanechali „ostatek“ sv. Stanislava pro jeho případné uložení do
oltářního kamene. Tak se i později stalo, když na návrší nad řekou Želetavkou byla
vystavěna hradní kaple a zasvěcena jeho památce.
Památky svatých patronů katedrál, kostelů a kaplí – patrocinium - se obvykle
slaví v den jejich „zrození pro nebe“ – v den jejich smrti. V případě sv. Stanislava se
tak má konat vždy 11. dubna. Toto datum však často koliduje s velikonočními svátky
a ty mají dle liturgického kalendáře přednost. Letos tomu bylo jinak. Svátky se
nestřetly, a tak se slavnost našeho světce konala nejen v kostele, ale i u vínka a u
cimbálu.
Kdo bojoval a zvítězil, zaslouží si, aby se spolu s ním radovali i ostatní v naději, že
i den naší smrti bude zároveň i dnem narození pro věčný život v nebi.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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OBČANSKÁ SONDA
Z ptačí perspektivy
Jarní znělku znáte? Vsadím se, že je Vám její hlas povědomý. Určitě jste ji
mockrát slyšeli. Ozývá se za jarních večerů, třeba v dešti a bývá slyšet už i za
chladných březnových jiter. Zato po nocích mlčí, laskavě nás nechává spát. Letos se
mi ten hlásek několikrát ozval dokonce koncem ledna, tehdy však bylo počasí šálivě
jarní.
Zpěv, o kterém je řeč, začíná vítěznými tóny, mezi nimi je často celá kvarta, potom
je zakončen elegantním koloraturním trylkem. Koncertní pěvec, který tento zpěv
provozuje, je oblečen do fraku a má žlutý zobáček. Kdybychom si jeho text přeložili,
viděli bychom, že říká vlastně stále totéž: to mááám zde jááá, jsem páán, trylilulu. Pro
zpívání si s oblibou volí posed na vyvýšeném místě, nejraději na štítě střechy. Každý
kosák si tak chrání svoje území.
Vloni na jaře si kosí pár vybral k postavení hnízda zeď naší zahrady. Ten
miniaturní příbytek jsem objevil náhodou, dno ze stébel suché trávy měl jemně
vymazané hlínou, jako by to byla malta. Samička, jejíž tmavohnědé peří jsem spatřil
až na poslední chvilku, nervózně popolétla. Kdykoli jsem šel později opatrně kolem,
bázlivě se krčila na vajíčkách. Brzo byly v hnízdě místo nich hladově se otvírající
zobáčky. Pocítil jsem silnou nenávist k sousedovic kočce, která si z naší zahrady dělá
trasu pro své denní obchůzky. V době, kdy se kosátka měla učit lítat, jsme však byli
bohudík pryč. Možná jsem tak byl ušetřen šoku a zklamání.
V největších letošních mrazech jsem na zahradě objevil a pak pravidelně pozoroval
černého hosta. Byl to zřejmě náš kos, zůstal svému místu věrný. Dávali jsme mu na
pařez trnky i půlky jablek, ze kterých rád vyzobával sladká sousta. Asi by byl marně
hledal ve zmrzlé zemi červíčky či žížaly. Přes noc se schovával do kůlny.
Kosové jsou původem tažní ptáci, samičky a mladí opeřenci odletí před zimou
jihovýchodním směrem, jako cíl jim stačí třeba jen Balaton. Ovšem zodpovědní otci
kosích rodin si chtějí udržet svůj revír, a proto přezimují tady. Z toho důvodu v zimě
kosí samičku vidíme málokdy.
Zajímavé je, že se kosi vyskytují i ve velkoměstech a dokonce ve větším počtu než
v Jemnici. Za posledních pár set let přestali mít strach z lidí. Než se odhodlají uskočit,
nechají vás přiblížit se na pár kroků. Nedoprovází-li vás ovšem kočka nebo pes. Před
těmi mají pořád pochopitelný respekt.
Až si někdy uděláte chvilku čas, pozorujte kosy, jak hbitě poskakují v trávě a
zobákem pod starým listím odkrývají nepřipravenou, nic netušící, ale živou potravu. A
až budou hnízdit, vsadím se, že hnízda už mají postavená, neplašte je a kocourovi
radši na pár dní dejte domácí vězení. Odvděčí se vám (samozřejmě ne ten kocour)
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svým krásným a uklidňujícím zpěvem. Až už nebude zpívat, bude Jemnice o něco
chudší.
Slyšíte? Právě se z otevřeného okna ozvala tklivá kosí flétna. Zavřu oči, budu na
chvilku s lidmi, které jsem měl rád. Jako by už dávno neumřeli.
Janu Nepomuckému v Podolí k jeho svátku
Ty, jenž řekám hlídáš mosty,
dej nám, bychom s tebou rostli,
s tebou mohli stát jak hráz,
český národ s jeho skvosty
nedali zlým na pospas.
Kéž i my, náš vzore slávy,
máme hlavy zlacené
hvězdou, jež ti kolem hlavy
plála v pádu do Vltavy
za to, že jsi řekl „Ne!
Kéž vlast, kde jsi složil kosti,
pyšní se tvým příkladem.
Zbav nás závisti a zlosti,
pomoz nám se bázní zhostit,
buď náš cíl i diadém.
Milan Růžička

Zaniklá cihelna v Bažantnici u Jemnice
Jsou různé objekty - buď zachovalé, nebo až na nepatrné zbytky zaniklé. U těch
prvních je to pro osoby zabývající se historií poměrně jednoduché. V druhém případě
je to však poněkud obtížnější. Je třeba pátrat buď v archivech, starých mapách,
pozemkových knihách nebo také přímo v terénu. Nejsnadnější je ale sbírat a těžit
z informací od osob, které jsou ještě pamětníky. Těchto však bohužel ubývá. Mohou
být mnohdy také vodítkem takzvaná ústní podání, ta však jsou předáváním z generace
na generaci skoro vždy značně zkreslená.
V daném případě je zachovaná kresba skutečného objektu. Tuto kresbu namaloval
člověk, tak říkajíc přímo zúčastněný. Možná bývalý potomek zaměstnance cihelny.
Ten v cihelně bydlel a po zrušení se spolu se sourozenci odstěhoval. Zmíněný obraz
daroval po letech svému sousedovi v Jemnici. Ten ho potom daroval do sbírek
současného místního muzea. Tento obraz je v součastné době prý v jiném muzeu. Já
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jsem měl to štěstí, že jsem si ho od posledního vlastníka mohl ofotit. Na snímku je
patrná přesná poloha, kde se
cihelna nacházela.
Silnice
s pověstnou
nešťastnou
zatáčkou
u
Bažantnice, tehdy jako dosud,
je vedena po hrázi bývalého
rybníka. Kdy byl založen a
kdy zrušen, není známo. Na
části plochy bývalého rybníka
byly
později
postaveny
obytné domy. Od původních
obyvatel
z hájovny
v
Bažantnici se už taky nic
nedozvíme, protože už dávno
nežijí. Jediný pozůstatek cihelny, který je dosud patrný v lese, je úbytek odtěžené
hlíny, která sloužila jako materiál pro výrobu cihel. Mezi pamětníky a staršími lidmi
se takovému místu říká hliniště. Po počtu zhruba celkem 10ti zastřešených budov
nezbylo zcela nic. Markrabě Pallavicini, který byl majitel jemnického panství, byl
zcela určitě i majitelem Bažantnice.
A co cihelna, nebyla nakonec taky jeho majetkem?
Ví snad někdo víc?
František Železný

Jak žili jemničtí učitelé v letech 1879 – 1923
Dobrou představu o hospodaření jemnické školy za ředitelování Matěje Živného z
fiskálního roku 1859 podala Jitka Padrnosová na str. 16 knihy Padrnosová J., Bulín B.,
Historie jemnického školství vydané Základní školou v Jemnici 1998 k stoletému
jubileu nové školní budovy.
Učitelské platy, ceny zboží v letech 1879 - 1923 a život jemnických kantorů,
společenské proměny města Jemnice druhé poloviny 19. století a počátku 20. století
zachytil ve svých obsáhlých pamětech Theodor Hosák (nar. 1959 v Dačicích, zemř.
1929 v Telči). Theodor Hosák byl můj prastrýc. V Jemnici učiteloval 44 let a 3 měsíce
(1879 – 1923). Byl jemnickým sbormistrem a varhaníkem 38 let a 10 měsíců (1885 –
1923). Nastoupil na jemnickou školu jako podučitel 1. 9. 1879, do výsluhy odešel jako
ředitel školy 31. 12. 1923. Mimo jemnickou školu učiteloval jen 3 měsíce
v Jaroměřicích nad Rokytnou v r. 1898.
Memoáry Theodora Hosáka jsou pro zájemce k dispozici v elektronickém archivu
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odboru kultury Městského úřadu v Jemnici u redaktorky Jemnických listů paní Dany
Babišové buď jako přidružený soubor na e-mailové adrese kultura@mesto-jemnice.cz,
nebo ke stáhnutí flasch z počítače v kanceláři č. 209.
MUDr. Ladislav Hosák CSc.

Paměti aneb Jemnice, malý kluk a druhá světová válka
Hodně let po válce, už za komunistického režimu, už ženatý a se dvěma dcerami,
jsem náhodou projížděl místy, kde podle mých vzpomínek asi ten spojenecký letoun
spadl a ke svému překvapení jsem tam našel pomník. Pomník americkému letci, který
komunisté tolerovali! A navíc mi pak jednou bratranec Franta sdělil, že o pomníku ví
už dávno a i za komunistů tam občas kladl květiny.
Dlouho po události jsem přemýšlel, jaké mohlo být to druhé letadlo. Německý
Messerschmitt Me 109 jsem dokonale znal, to druhé se mu velikostí i proporcemi
podobalo. Vylučovací metodou jsem posléze dospěl k poznání, že to musel být
americký P 51 Mustang, doprovodný stíhací letoun schopný díky svému doletu
doprovázet bombardovací svazy až nad Německo. Mustanga jsem tehdy ještě moc
neznal, viděl jsem ho ten den v reálu poprvé.
Pátráním ve válečné literatuře faktu jsem zjistil, že se skutečně jednalo o americký
P 51 D Mustang, pilotoval ho poručík James Ralph Jones, příslušník 15. USAAF, 306
FW, 31 FG. Bylo mu 22 let. Celá tehdejší akce byla údajně součástí tak zvané
bombardovací ofenzivy proti benzinu, kdy byly napadeny rafinerie u Pardubic a
Leunawerke v Německu. Jiné prameny uvádějí, že to byl nálet na Vídeň, ovšem
letadla startovala v Itálii a kolem 11. hodiny dopoledne letěl svaz, domnívám se, od
severovýchodu na jihozápad, jakoby se vracel od Pardubic. V každém případě se celá
akce proměnila v rozsáhlé letecké souboje po celé jižní Moravě. Američané ztratili ten
den čtyři Mustangy, ztráty Messerschmittů byly několikanásobně větší. (J. Railich,
„Mustangy nad Protektorátem“)
J. Railich ve své knize píše, že poručík Jones se střetl s přesilou tří německých
stíhaček, což mohu víceméně potvrdit, nízko nad lesem se těch letadel zběsile
prohánělo několik, v té vzrušené chvíli jsem je ovšem nepočítal. Pravděpodobně při
pokusu se odpoutat byl Lt. Jones jednou stíhačkou Me 109 přímým letem dostižen.
Sestřel se odehrál přímo nad mou hlavou ve výšce snad několik desítek, možná jedné
stovky metrů. Bylo to dílem několika vteřin.
Dnes je na místě sestřelu nový pomník a informační tabulka vysvětluje, že tady byl
sestřelen americký stíhací letoun Mustang německou stíhačkou Focke Wulf Fw 190.
Jsem možná už jediný žijící očitý svědek té události, který ji viděl z bezprostřední
blízkosti. Bratranec už zemřel. A nesouhlasím. Messerschmittovy Me 109 byly
standardní německé stíhačky (nutno přiznat, že velmi dobré), ale ještě výkonnější FW
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190 byly extratřída, která však na jižní Moravě byla vidět velice zřídka. Americké
Mustangy požívaly také pověst extratřídy a možná se někomu příčila myšlenka, že by
Mustanga sestřelilo něco obyčejnějšího, tedy standardní Me 109. Je to postoj snad
pochopitelný, leč neopodstatněný. Od poloviny roku 1944 byla do akcí nově
nasazována verze Me 109 K, která rychlostí 729 km/h převyšovala nejen FW 190
(verze A: 653 km/h, verze D: 704 km/h), ale i legendární Mustangy s maximální
rychlostí 703 km/h. Jak to bylo s ostatními parametry, nevím, ale rychlostí je
převyšovala. Proto také nebylo nemožné, aby odpovídající verze Me 109 Mustanga
dostihla. Rozpory jsou nakonec i mezi zápisem v kronice Jevišovic, kde se mluví o
Messerschmittu a dobovým novinovým článkem, kde se píše o Focke Wulfu. Mohl by
někdo namítnout, že to není tak důležité, jakého typu byl ten německý letoun, ale
v historické válečné literatuře se bazíruje i na takovýchto detailech a proč tedy netrvat
na přesnosti i zde, že?
Jan Kopeček

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Přehled kulturních pořadů
28.4.-6.5.2012
900 - 1600

Výstava o životě a díle akademického malíře Romana Havelky
- vestibul KD Jemnice
-pořádá město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem Jemnice

1.5.2012
1400 hodin

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

1.5.2012
1400 hodin

Sportovní odpoledne
- sportovně - zábavné odpoledne, soutěže o ceny
- dopravní hřiště
- pořadatel MO KSČM Jemnice
Vysílání Zrcadla z Vašeho kraje z Jemnice
- Prima Love
- téma: akademický malíř Roman Havelka, jemnický rodák

2.5.2012
1745 hodin
19.5.2012
900 hodin

III. ročník O májovou korunku Jemnice
- nepostupová soutěž mažoretek
- sokolovna Jemnice
- pořadatel DDM Jemnice
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19.5.2012

Country zábava – hrají Paroháči
- restaurace U Srnců

20.5.2012
1500 hodin

Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru
- divadelní pohádka pro děti, hraje Divadlo Andromeda Praha
- kino Jemnice, vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

25.5.2012
1900 hodin

Hudební slavnosti 2012
- Věra Martinová, ZUŠ v Jemnici
- vstupné 150,-Kč, předprodej v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- kinosál Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

2.6.2012
od 1400 hodin
15.-17.6.2012
16.6.2012
23.06.2012

*****
„Cestování časem, po stopách vody“
- u kostela sv. Víta
- k příležitosti Dne dětí pořádají Mladí za rozvoj Jemnice, o.s.
Historická slavnost Barchan
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
Country zábava – hrají Jezevci
- restaurace U Srnců
Hasičská soutěž „O putovní pohár starosty města Jemnice“
- kategorie ženy a muži, hřiště v Podolí
- pořadatel SDH Jemnice

Program kina – květen 2012
13.5.2012
Alvin a Chipmunkové 3
1500 hodin
Komedie USA 2012, 87 minut, přístupný, mluveno česky
vstupné 59+1
Ve třetím pokračování zpívajících veverek si tentokrát naši staří známí vyrážejí užít
prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle obrátí
naruby…
Hrají: Alyssa Milano, Andy Buckley a další.
26.5.212
Probudím se včera
1930 hodin
Školní komedie ČR, 120 minut, přístupný
vstupné 59+1
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny Petr (Jiří
Mádl) díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho
spolužačka Eliška. Jenže zahrávat si s minulostí není jen tak…
Dále hrají: Eva Josefíková, Filip Blažek, Tomáš Matonoha, Filip Ciel, Ljuba Krbová a
další.
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Verše z DPS v Jemnici
Velikonoční pondělí jsme šťastně prožili,
chlapci šlehat chodili, básničku pěknou říkali:
Hody, hody doprovody, dejte vajíčko malovaný,
nemáte malovaný, dejte bílý,
slepička vám snese jiný.
Děvčata se jen usmívala
a malovaná vajíčka chlapcům podávala.
Počasí nám přálo,
sluníčko pěkně hřálo.
*****
V parku na lavičce sedíme
a na zámek hledíme.
Ptáci tam létají
a pěkně zpívají.
Roste tam travička,
na rohu kvete růžička.
Zámek otevřeli,
tak jsme se tam podívali.
O zámku nám povídali,
my jsme jenom poslouchali.
Máme pěknou památku,
prošli jsme se po zámku.
Když si budeme o zámku povídat,
máme na co vzpomínat.
Jak jsme byli důchodci na zámku.
Božena Vellerová

Poděkování
V týdnu před Velikonocemi probíhala tradičně ve vestibulu kulturního domu
„Velikonoční výstava“. Tato výstava se společně s „Vánoční výstavou“ těší velkému
zájmu a ohlasu jemnických občanů i návštěvníků našeho města.
Obě dvě výstavy si pod „svá křídla“ vzali členové Svazu tělesně postižených
v Jemnici, kteří po dobu výstavy zajišťovali dozor, ale zároveň vystavovali i své
výrobky, které členky klubu tvoří při společných setkáních. Bez jejich pomoci by bylo
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velmi těžké tyto výstavy po organizační stránce zajistit, proto jim patří náš velký dík.
Poděkování patří všem, kteří svými výrobky přispěli k tomu, aby letošní
„Velikonoční výstava“ byla zase o něco pestřejší. Své výrobky nám zapůjčil Stacionář
v Třebíči, Speciální škola v Moravských Budějovicích, pobočka Jemnice, Mateřská
škola v Jemnici, Dětský domov Budkov, jemničtí, ale i mimo Jemnici žijící občané.
Dana Babišová, kulturní pracovnice města Jemnice

Otevírání lesa pro mateřskou školu a Dupáček
Krásnou a zaběhlou tradicí je tzv.
otevírání lesa pro jemnickou školku.
Dopoledne v zámeckém parku plné her,
soutěží, zážitků a pokladů.
Nejinak tomu bylo i 2. dubna, kdy lesní
skřítek přivítal malé děti a vyslal je na
dobrodružnou cestu.
Obrovské
díky patří
všem,
co
s organizací a zajištěním tohoto „ročníku“
pomohli. Zejm. pak pan Josef Lichtneger,
paní Marie Koprová, SHSŠ Lucemburk, paní
Jana Daněčková, paní Jarmila Koupilová a
v neposlední řadě i MVDr. Petra Kubešová se svou
kobylkou. A protože se ne všechny děti dostaly
paní doktorce Kubešové na kobylku, byl jsem jí
požádán o zveřejnění možnosti svezení Vašich
ratolestí přímo v Plačovicích (zcela zdarma). Stačí
se domluvit na adrese Veterinární ordinace, MVDr.
Petra Kubešová, Na Předlískách 1130, Jemnice,
nebo na telefonu 725772038 či e-mailu
kubesova.vet@seznam.cz.
Závěrem si dovolím ještě poděkovat sponzorům
– potraviny U Fučíků pana Nevrkly a Potraviny
paní Habrové.
Tak zase na podzim!
Ing. Petr Novotný
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Klub důchodců v Jemnici vám chce také něco říci
Domov – jediné slovo, které má každý člověk na dně v srdíčku. V měsíci květnu se
schází na svých srazech ti, co zde v Jemnici chodili do školy. Po létech školní
docházky se jejich cesty rozešly po celé naší vlasti i za hranice.
Při vzpomínání na školní léta učitelů, rodičů a přátel se každý vrací do svých
dětských let. A to je ta nejkrásnější vzpomínka na „domov“.
Marie Čurdová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Helenu P ř i b i l o v o u z Jemnice,
která se v měsíci březnu dožila 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Františku D o l e ž a l o v o u z Jemnice,
která se v měsíci březnu dožila 90 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody
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Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Zdeňku K o v á ř o v o u z Jemnice,
která se v měsíci březnu dožila 92 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou
blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Annu M r k v o v o u z Jemnice,
která se v měsíci dubnu dožila 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Dne 3. dubna 2012
by se dožila 85 let
paní Drahomíra S t o p k o v á z Jemnice
Stále vzpomínají dcery s rodinami

Stránka 27

Jemnické listy / květen 2012
Vzpomínka
Dne 1. května 2012 vzpomeneme
20. výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka
pana Josefa J e ž k a z Jemnice
a zároveň
dne 1. července 2012 uplyne 20 let
od úmrtí
naší maminky a babičky
paní Jiřiny J e ž k o v é z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje syn Josef s rodinou

Vzpomínka
Kdo v srdci žije,
ten neumírá

Dne 4. 5. 2012 uplyne 29 smutných let,
kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička a prababička
paní Božena S k ř i v á n k o v á z Jemnice
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkuje
dcera Hana a syn Václav s rodinami

Vzpomínka
Dne 8. května 2012 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek a dědeček
pan Marcell A n d ě l z Jemnice
S láskou vzpomíná manželka, synové Marcel, Richard
a Pavel s rodinami a dcera Ingrid s rodinou
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Vzpomínka
Dne 15. května 2012 uplynou 4 smutné roky,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Josef E l l i n g e r

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Jindřiška a tři děti s rodinami

Vzpomínka
Jen kytičku
ku na hrob vám můžeme
m
dát
a s láskou na vás vzpomínat

Dne 15.5.2012 uplyne 25 smutných let,
co nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček
pan Jaroslav Anděl z Jemnice
Dne 26. 3. 2012 uplynulo 22 smutných let,
co nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička
paní Amálie Andělová z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují
kují a s láskou vzpomínají
děti Jiří,
í, Marie, Ludmila a Jaroslav s rodinami

Vzpomínka
Dne 27. května 2012 uplynou čtyř
čtyři smutné roky,
co nás navždy opustila
stila naše drahá
maminka, babička,
ka, prababička
prababič a teta
paní Karolína K o m o ň o v á z Jemnice
Stále vzpomínají dcera, vnučky,
vnu
pravnou
pravnoučata
a neteř
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Vzpomínka
Dne 30. května 2012
uplyne 10 smutných let
od úmrtí milovaného manžela, otce a dědečka
PhMr. Bohumila Mitisku
Pamětníci a přátelé, za tichou vzpomínku s námi,
děkujeme
Manželka Zdeňka Mitisková, dcery Zdeňka a Eva s rodinami

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Výsledky Velikonočního turnaje dvojic ve volejbaleu
ze dne 7. 4. 2012
Celkem se přihlásilo 6 dvojic, 1 dvojice se nezúčastnila. Hrálo se na dva sety do 15
bodů systémem každý s každým.
1. místo – Katka Kovářová, Ing. Kovář, bez ztráty setu
6b
2. místo - Katka Hotová, Marek Šprincl
4b
3. místo – Iveta Mocharová, Ivan Chvojka
4b
4. místo – Kristýna Hotová, Dominik Mochar
4b
5. místo – Markéta Kubíková, Vlastimil Liška
0b
Turnaj organizoval Školní sportovní klub ve spolupráci se ZŠ v Jemnici.
Ivan Chvojka, organizátor turnajů

Pozvánka na Barchanické turnaje
Školní sportovní klub, město Jemnice a ZŠ Jemnice Vás zvou na Barchanický
turnaj ve volejbalu smíšených dvojic a basketbalový turnaj žen a dívek. Termíny
turnajů budou stanoveny po dohodě přihlášených dvojic a družstev. Přihlášky zasílejte
na adresu: iivanch@seznam.cz do 20. 5. 2012
Ivan Chvojka, organizátor turnajů
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Florbalový oddíl Tornádo DDM Jemnice vítěz Ligy Vysočiny
Starší žáci florbalového oddílu Tornádo DDM Jemnice se stali vítězi Ligy
Vysočiny a postoupili do bojů o postup mezi posledních 8 týmů, které se pak utkají o
titul mistra České republiky.
O postup se utkají 28.-29.4.2012 v Ostravě s vítězi Pardubického,
Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Do finále
MČR postoupí pouze první tři družstva. Doufejme, že se to našemu družstvu povede a
že bude v této těžké konkurenci dobře reprezentovat naše město.
Závěrečná tabulka soutěže Liga Vysočiny 2011/2012
Liga Vysočiny starších žáků
Družstvo
Tornádo DDM Jemnice
Sokol Erupting Dragons H. Brod
PSKC Okříšky
ASK Bystřice n.P.
Hippos Žďár n/S.
Spartak Pelhřimov
FBŠ Jihlava
SK JeMoBu
Snipers Třebíč

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Z
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
21
21
18
9
9
7
6
5
4

R
2
1
2
1
1
1
2
1
3

P
1
2
4
13
13
16
16
18
17

A
59
29
42
27
31
8
11
6
3
3
2
2
3
1
1

KB
132
2
76
68
57
29
15
12
7
6
4
3
3
2
1

TM
2
4
6
4
2
2
4
4
0
0
0
0
0
2
0

B
65
64
56
28
28
22
20
16
15

BV
303
251
231
160
133
99
118
96
105

BO
97
90
135
202
204
168
205
185
210

BR
206
161
96
-42
-71
-69
-87
-89
-105

Statistiky hráčů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jméno
Jan Rakušan
Jakub Sedláček
Adam Krejčí
Vojtěch Krajíček
Kamil Koukal
Michal Kelbler
Štěpán Tesař
Štěpán Tkadlec
Radek Táborský
Valérie Svobodová
Ondřej Kadlec
František Samek
Aleš Matějka
Dan Otáhal
Vít Přívětivý

Z
20
22
22
22
20
20
16
19
14
17
10
6
6
4
14

B
73
63
34
41
26
21
4
6
4
3
2
1
0
1
0
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Jména všech hráčů, kteří se podíleli na tomto úspěchu:
Rakušan Jan, Sedláček Jakub, Svobodová Valérie, Táborský Radek, Tesař Štěpán,
Tkadlec Štěpán, Tříletý Tadeáš, Krajíček Vojtěch, Krejčí Adam ,,C“, Krula Vojtěch,
Matějka Aleš, Nečesal Vít, Niederhafner Karel, Otáhal Dan, Přívětivý Vít ,,G“, Kamil
Koukal, Michal Kelbler, Ondřej Kadlec, František Samek.
Chci poděkovat všem hráčům a jejich rodičům za pomoc při organizování turnajů
a zajišťování dopravy. Nesmíme zapomenout s poděkováním ani na naše trenéry
Štefana Furdana ml., Michala Kelblera a Martina Tkadlece za to, že věnovali přípravě
tohoto týmu nejen svůj volný čas, bez nich by tohoto úspěchu nebylo dosaženo.
Hlavní trenér Furdan Štefan starší

Memorial Jana Vevery
V sobotu 14. dubna 2012 se v jemnické sokolovně za účasti 33 hráčů z různých
oddílů uskutečnil turnaj ve stolním tenise. Memoriál Jana Vevery, jehož jméno turnaj
nesl, se bude konat každoročně jako poděkování za jeho dlouholetou práci s dětmi
v oddílu stolního tenisu.
Turnaj byl rozdělen na 3 kategorie:
Dvouhra do okresního přeboru (výsledky):
1. místo Švanda Ladislav (Mor. Budějovice)
2. místo Doležal Ondřej (Dačice)
3. místo Hruška Jiří (Žďár nad Sázavou)
Dvouhra hlavní soutěž (výsledky):
1. místo Kříž Jaromír (SK Telč)
2. místo Kos Jiří (Znojmo)
3. místo Fišer Miroslav (Jemnice)
Čtyřhra (výsledky):
1. místo Korda Jiří (Znojmo), Doležal Ondřej
(Dačice)
2. místo Svoboda Zdeněk (Jemnice), Křikava Josef
(Jemnice)
3. místo Kříž František (Jemnice), Chvátal Pavel
(Jemnice)
Za svůj výkon byl oceněn také nejmladší účastník turnaje Filip Zelený (Sokol
Jemnice) a 2 nejstarší účastníci Jan Daňhel (Mladoňovice) a Josef Vlček (Jemnice).
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Organizátor
nizátor akce Jaromír
Kříž děkuje
ěkuje tímto jemnickým
sponzorům,
ům, kte
kteří věnovali
ceny do turnaje:
Štěpánk
ěpánkův pivovar restaurace
a
penzion,
Grafické studio HSdesign,
Lékárna Alexandra, PC shop
Jemnice, Obchod potraviny
Nevrkla, Elektro Konvalina,
Pivovar Hostan, Drogerie
Svobodová, Masáže Helena
Tvrdá, restaurace U Víta, Hospodářské potřeby Pánek, www.sat-elektro.cz,
elektro.cz, Řeznictví
a uzenářství Havlíček Třebíč.
Jaromír Kříž,
íž, organizátor turnaje

Hasičský
ský jarní pochod za pokladem
Sbor dobrovolných hasičů z Jemnice připravil
ipravil na sobotu 24. b
března pochod pro
mladé hasiče a doro stence. Tento pochod byl v rámci jarní fyzické přípravy
p
před
druhou částí celoroční hry Plamen pro
mladé hasiče a celoroční činností
dorostu. Sraz účastníků pochodu byl
v 1000 hodin na požární stanici, kde
došlo k rozdělení do třech soutěžních
družstev. Následně družstva obdržela
soutěžní
kartu
k plnění
úkolů,
zdravotní brašnu, mapu trasy s
buzolou, další instrukce k pochodu a
důležitou
nápovědu
k nalezení
pokladu. Každý člen družstva měl svůj
úkol. Zdravotník s brašnou první pomoci byl připraven v případ
řípadě úrazu, členové
s mapou a buzolou kontrolovali směrr a pozici družstva na trase. Každé družstvo m
mělo i
svého tzv. nosiče odpadků. Nosič odpadků se po celé trase staral o odpad, který
shromažďoval do připravené tašky. Kromě vlastních odpadků sbírala družstva
pohozený odpad po lese po celou dobu pochodu. Nosičům
m se tak jejich tašky rychle
plnily. Tímto mladí hasiči naplnili námět z II. okruhu celoroční činnosti hry Plamen na
zlepšení životního prostředí.
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Trasa pochodu o délce necelých 7 kilometrů vedla od požární stanice přes bývalé
vojenské cvičiště, Městským lesem nad muničním skladem, k vysílači u hájovny, k
vodojemu a opět k požární stanici.
Po celou trasu pochodu bylo
připraveno
15
vědomostních
a
dovednostních
úkolů.
Z toho
5
dovednostních stanovišť měli rozhodčí,
kteří po splnění úkolu družstvu zapsali
body do soutěžní karty. Mezi
dovednostní úkoly patřila střelba ze
vzduchovky na terč, ručkování na laně,
hod granátem na cíl, zdravověda, při
které družstva použila vlastní zdravotní
brašnu a chůze na chůdách. Ostatní
úkoly družstva plnila sama a zapisovala odpovědi do soutěžní karty.
Nejpříjemnějším úkolem pro každé družstvo bylo nalezení pokladu ukrytého na
trase - pro každé na jiném místě. Po příchodu družstva ke značce pokladu s jeho
číslem muselo družstvo určit správný směr a vzdálenost počtem kroků. Důmyslně
ukryté poklady byly pro družstva velkým oříškem. Nakonec všechna družstva svůj
poklad nalezla.
Kontrola naměřených azimutů pomocí
buzoly, správné odpovědi na otázky z oblasti
požární ochrany, topografie, o městě Jemnici
a naší přírodě proběhla po ukončení pochodu
na požární stanici.
Vítězem pochodu se s přehledem stalo
dívčí družstvo. I ostatní účastníci pochodu
odcházeli domů s dobrým pocitem.
Poděkování za podporu při realizaci této
celodenní akce patří Lesnímu družstvu
Javoří, firmě BaN Stav s.r.o., Jemnická
Stavba a.s., MUDr. Richardu Štroblovi,
A.F.T. Jemnice, Střeleckému klubu Jemnice.
Fotky a video naleznete na stránkách www.sdh.jemnice.cz a facebookovém
profilu www.facebook.com/SDH.Jemnice.
Za SDH Jemnice Milan Šerka a Pavel Vacula
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Střelecká soutěž družstev v brokovém víceboji
Českomoravská myslivecká jednota
okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
město Dačice
pořádají 5. května 2012 od 800 hodin
Střeleckou soutěž družstev v brokovém víceboji
pod záštitou starosty města Dačice
2012
VIII. ročník
Střelnice Dačice – Zahrádecký les
Časový pořad soutěže:
800 – 900
registrace družstev, prodej položek, kontrola dokladů
doklad
900
slavnostní zahájení
915
zahájení střelby
1400
vyhlášení výsledků, předání cen
Podmínky soutěže:
- Závazná přihláška a registrace družstva bude na střelnici
řelnici do 9:00 hod.
- Členství v ČMMJ (doklad o pojištění), platný zbrojní průkaz,
kaz, průkaz zbraně
zbran
Cena položky pro tříčlenné družstvo členů ČMMJ = 900 Kčč

Organizační výbor:
ředitel:
hlavní rozhodčí:
rozhodčí:
jednatel:
zbrojíř:
lékař:

Bohuslav Ferdan
Jaromír Beneš
Jan Láník st., Jan Láník ml., Karel Štibich, Miroslav Ferdan
Ing. Michal Jedlička
Jindřich Krejdl
MUDr. Břetislav Čermák

Propozice soutěže a organizace:
Závod je vypsán pro každého člena
lena družstva na 2x 20 terčů:
terčů 10 trap + 10
double; 20 zajíc s terči.
• Střílí se za každého počasí dle střeleckého řádu ČMMJ z roku 2006 a jeho doplňků
dopl
a technických pravidel ISSF.
• Maximální velikost broku je povolena do 2,5 mm. V případěě zjištění
zjišt nepovoleného
střeliva odstupuje střelec z položky s výsledkem 0.
• Při shodnosti celkového počtu zásahů, bude proveden rozstřel
řel o pořadí
po
na 1. – 3.
místě v disciplíně zajíc s terči – střílí celé družstvo, každý člen
len družstva 10 terčů.
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• Od 4. místa rozhoduje o pořadí lepší výsledek na T+D.
• Při střelbě je povinná ochrana sluchu.
• Po celou dobu soutěže zajištěno občerstvení. Parkování vozidel v okolí areálu
střelnice.
Závod je dotován hodnotnými cenami.
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese v Dačicích se těší členové střelecké
sekce Dačice, OMS ČMMJ J. Hradec a město Dačice.
Bohuslav Ferdan
ředitel závodu

JUDr. Ing. Jan Bártů

Ing. Vlastimil Štěpán

předseda OMS ČMMJ J. Hradec

starosta města Dačice

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Uherčice
7.5.2012
19.5.2012
–

Vatra osvobození na sportovním hřišti od 2000 hodin
Turnaj v malé kopané o poháry a věcné ceny na víceúčelovém hřišti
prezentace 930 hodin, startovné 150,- Kč za team (5 hráčů)
- teamy se nahlásí k účasti nejpozději do 18.5.2012
– tel.: 515 298 570, e-mail: ouuhercice@volny.cz
26.5.2012
Májová zábava v KD, vstupné 70,- Kč, hraje skupina Vicomt
Více podrobnějších informací k dispozici na webu obce: www.obec-uhercice.cz

Police
5. 5. 2012
6. 5. 2012
12. 5.2012
26. 5.2012
4. 6.2012
4. 6. 2012
27. 6. 2012

Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava, začátek v 830 hod.
Rybářské závody pro děti, začátek v 830 hodin
3. pohár starosty obce. Soutěž hasičských družstev v areálu zámku
115. výročí založení SDH Police, okrsková hasičská soutěž,
sportovní areál
Honba za pokladem, start od 1400 do 1600 hod.
vstupné děti zdarma – dospělí 30,Honba za pokladem, start od 1400do 1600 hod.
vstupné děti zdarma – dospělí 30,Přijetí budoucích prvňáčků a nejlepších žáků školy starostou obce
v obřadní síni

Mladoňovice
04.-08.05.2012 Rybářské závody (Asuán 1000 hod. – RS)
12.05.2012
Den matek – akademie ZŠ
12.05.2012
Taneční zábava – Spektrum (sportovní areál – RS)
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20.05.2012
26.05.2012
27.05.2012
01.06.2012
09.06.2012

Střelecká soutěž seniorů (60 let a starší – střelnice – MS)
Disco (kulturní dům)
Slavnostní otevření Expozice a depozitář
Den dětí (sportovní areál – ČČK)
Hasičská soutěž – Memoriál Ladislava Daňhela (sportovní areál –
SDH)
09.06.2012
Taneční zábava – Genetic (sportovní areál – SDH)
10.06.2012
Soutěž mladých hasičů (sportovní areál)
16.06.2012
Sraz automobilových veteránů zn. Tatra (sportovní areál – SDH)
23.06.2012
Disco (sportovní areál – SDH)
24.06.2012
Střelecká soutěž „O putovní pohár Barchanu“ (střelnice – MS)
29.06.2012
Slavnostní ukončení školního roku
30.06.-07.07.2012
Rybářské závody 1700 hod. (Asuán – RS)

Panenská
Večerníčkův pohádkový les - vstup do lesa od KD v Panenské
více na www.pohadkovyles.jemnice.cz, - pořadatel AFT Jemnice, www.aft.jemnice.cz
10 6.2012
Dětské rybářské závody - spodní nádrž v Panenské
1230-1300 hodin - prezence
- startovné zdarma, pro všechny účastníky odměny
více na www.pohadkovyles.jemnice.cz, - pořadatel AFT Jemnice, www.aft.jemnice.cz
9.6.2012

Radotice
Co jste hasiči, co..?
Je to již pěkná řádka let, co se i Radoticemi ozvaly první povely: „Postavte se, jak
jste stáli (nedalo se ještě říct vloni), ale podle velikosti!“ To byl v obci založen požární
sbor. Psal se rok 1943. Bylo to v době druhé světové války, skoro povinně, když jsme
byli okupování Němci. Tehdy byla Říše a zabraná území obtěžovaná nálety spojenců.
Mezi ničivými bombami se používaly v zázemí a na hospodářské objekty i bomby
zápalné-fosforové. Tyto bomby nevydávaly svůj ničivý účinek okamžitě, ale pokojně
dřímaly na půdách a polích, kde čekaly na příznivý sluneční paprsek, aby založily
požár. Pamatuji si na vylepený plakát, který sděloval: „Nepřítel vrhá zápalné bomby.“
Ty se pak daly dohledat a zneškodnit. Stalo se to impulsem k založení požárních sborů
i tam, kde dosud nebyly. Bylo třeba dobrovolníků na tuto práci. Sbor se utvářel pod
patronací zkušených instruktorů hasičského sboru v Jemnici. Jak byla zajišťovaná
požární pomoc v obci do té doby? V sousedních Bačkovicích byl hasičský sbor
založen mnohem dřív a my jsme se na jeho aktivitě podíleli, mimo jiné, i tím, že
pořízení ruční požární stříkačky bylo provedeno ze sbírek finančních prostředků
v obou obcích. Ví bůh, proč se Radoťáci rádi krčili v něčím stínu, když bylo zjevné, že
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mají na mnohem víc? Takto byla požární bezpečnost zajišťována i pro Radotice.
Závislost na této technice i po založení požárního sboru trvala až do roku 1948, kdy
byla zakoupena vlastní výkonná motorová stříkačka. Tady, dalo by se říct, nastal
rozkvět aktivity hasičů v obci. Na okrskových cvičeních získávali naši hasiči skoro
vždy přední umístění, byli pro tuto činnost zapáleni. Bylo to období, kdy hasiči byli
nositeli kulturního dění všeobecně. Honosné hasičské bály i na vesnicích byly do té
doby výsadou spolků. Jak šel vývoj, i tato výkonná stříkačka začínala být oproti jiným
slabá, což bylo častým kritickým výrokem soutěžících. Na výkonnosti a náladách to
bylo znát. Kolektivizací zemědělství vyrůstaly na vesnicích rozsáhlé objekty, které
svým charakterem požární nebezpečí představovaly. Bylo proto nezbytné protipožární
akceschopnost těchto dobrovolných sborů posílit. Naši hasiči známí svojí úspěšností
byli dovybaveni požární stříkačkou na tehdejší dobu moderní PS 12. S konkurencí
jsme opět byli schopni držet krok. Jak už to v životě chodí, černé pátky jsou a ani nám
se nevyhnuly. Aktivita se omezila jen na nezbytnost určenou posláním. Když se
začalo blýskat na lepší časy, vstoupil do hry další činitel, zvaný fotbal. Co hasič - to
fotbalista a co fotbalista - to hasič. Jedno pořekadlo praví: „Dvěma pánům nelze
sloužit,“ převážil fotbal. Krom několika drobných zásahů v obci byl zásah na požáru
seníku dosti velkou akcí, kde vedle zásahu profihasičů naše stříkačka pokrývala vodou
stříkačku na trase k seníku plných čtyřicet hodin. Nestárnou a neztrácejí výkonnost jen
stroje, ale i lidé. Výměna generační přispěla k tomu, že žije fotbal i hasiči. Ty mladé
přitáhl požární sport. Pro tento sport je již i naše PS 12, málo výkonnou babičkou.
Doprava vody od zdroje na terč je dnes vteřinová záležitost. Děla, která se na
soutěžích používají, svým nástupem připomínají bezcitné ničení, zvednutá ruka, ve
snaze plácnout toho, co krmí motor, plácne do prázdna. Tady je to, co rozděluje, že
staří nechápou to, že bez této surovosti ti mladí nepřežijí. Nadšení nepolevuje, a to je
dobře. Získané zkušenosti z tohoto sportu budou jistě zúročeny v případech záchrany
majetku spoluobčanů doma i v okolí. Podobné ocenění si zaslouží i vysloužilá požární
technika, tehdy těžce získávaná. Doufejme, že nebude představovat jen kus již
nepotřebného železa a najde se pro ni čestné uložení, kterým se bude možné chlubit.
V okolních požárních sborech máme řadu dobrých příkladů. Řada let aktivity
požárního sboru slaví letos „70 roků trvání“. Buďme čestnými nositeli tradice. Do
dalších let přejeme nadšencům tohoto konání úspěšnost, nepolevující zájem, žádné
požáry a hašení jen žízně.
Převzaté:
Murphyho zákon praví: Kdo se chce učit rychle, učí se na vlastních chybách. Kdo
se chce učit bezpečně, učí se na chybách jiných.
Poznámka: Jiný účinek má na člověka výprask, který sám utrží a jiný, který
dostává jeho soused. I tady platí:“Co mě nepálí, to se mě netýká“. Ty moudřejší ale
napadne, že od sousedovy chalupy může začít hořet i ta jeho.
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Naši jubilanti:
N o v á k o v á Františka
Č e ch o v á Zdeňka
L u k š o v á Marta
S l a b á Božena

79 roků
77 roků
77 roků
73 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic

Vzpomínka
Dne 23.5.2012 uplyne 25 let od tragédie radotických hasičů
Přišli při ní o život
pan Antonín To b o l k a ,
který by se 4.6.2012 dožil 61 let
a
pan František H o r k ý
by se 30.9.2012 dožil 60 let
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi
Z tichou vzpomínku děkují jejich sourozenci s rodinami

Mladoňovice

P O Z V Á N K A
Obecní úřad Mladoňovice Vás zve na slavnostní
otevření depozitáře a expozice, které se koná
v neděli 27. května 2012
Program:

13.30 hod. Přivítání, zdravice hostů
Koncert dechové hudby „Horané“
Vystoupení mažoretek
Prohlídka expozice
14.30 hod. Společný pochod do areálu „Chobot“
15-17 hod. Hudební produkce kapely „Horané“
Na tuto slavnost Vás srdečně zve ZO Mladoňovice

Občerstvení zajištěno
Stránka 39

Jemnické listy / květen 2012
Panenská
Výsadba ovocných stromů v obci Panenská
14. dubna proběhla v obci Panenská veřejná brigáda, jejíž hlavní náplní byla
výsadba ovocných stromů ve staré třešňové aleji vedoucí ke kapli sv. Jakuba. Tato
výsadba byla v rámci projektu „Obnova třešňové aleje v obci Panenská“, na jejíž
realizaci získala obec finanční podporu z Nadace Partnerství, SFŽP ČR, MŽP a DB
Schenker.
Do aleje bylo díky všem zúčastněným dobrovolníkům dosazeno celkem 25 ks
třešní a navíc bylo mimo projekt vysazeno ještě dalších 10 ks ovocných stromů.
Všechny stromy byly uvázány k opěrnému kůlu, oploceny síťkou proti okusu a řádně
zality.
V dalších letech bude třeba zajistit následnou péči, dokud nebudou stromky zcela
samostatné. O to se stejně jako u stromů vysazených v minulém roce postarají občané
obce Panenská formou veřejných brigád.
Fotografie z výsadby naleznete na stránkách obce www.panenska.jemnice.cz.
Bc. Zdeněk Hopian

Budkov
ZŠ a MŠ Budkov pořádá charitativní vystoupení pro africkou školu
Již tradičně naše škola pořádá vystoupení pro veřejnost, tentokrát s vyšším
posláním. Žáci si pod vedením vyučujících připravují krátké scénky, básničky,
písničky, sportovní a taneční vystoupení. V rámci jednotlivých předmětů se dozvídají
o životě dětí v Africe. Cílem celého projektu je, aby si žáci uvědomili, že je potřeba
pomáhat druhým. Zatímco pro české žáky je škola každodenní nutností a útulnost a
vybavenost tříd považují za samozřejmost, je na světě stále mnoho dětí, kteří nemohou
školu navštěvovat. Místo vzdělávání musí tvrdě pracovat a nebo umírají mezi odpadky
na ulici.
ZŠ a MŠ Budkov chce podpořit organizaci WHISPER, THE WORLDS
ORPHANAGE FUND, která byla založena a stále se rozvíjí v ugandské vesnici
Mutai. Více o organizaci na www.whisperorphans.org. Výtěžek ze vstupného bude
zaslán přímo na účet této organizace, peníze tak budou použity na konkrétní potřeby
africké školy a jejich žáků.
Přijďte a podpořte náš charitativní záměr:
PRO ŠKOLU V AFRICE
23. května od 1700 hodin
v kulturním domě Budkov
učitelé ZŠ Budkov
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OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. května 2012. Zdůrazňuji,
Zd
že ty
příspěvky, které dostanu až po určeném
eném termínu, budou otišt
otištěny v dalším
čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem
mailem na adresu
kultura@mesto-jemnice.cz, donést do městské
stské knihovny, nebo p
přímo
mně na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 9).
Dana Babišová
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OBRAZOVÝ SERIÁL

Rok 1946 - 50. výročí dráhy Mor. Budějovice – Jemnice

Rok 2011 - Mikulášské jízdy
Jemnické listy č. 5/2012 vydalo město Jemnice, Husova 103,
IČ 00289531, 2. května 2012.
MK ČR E 13924. Náklad 2.070 ks.
kultura@mesto-jemnice.cz, www.mesto-jemnice.cz
Otištěné příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakce.
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