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Otázky nad jízdenkou
ze starého ruksaku
Kdo jezdil vlakem roků třicet,
jak rád si v srdci vzpomene
na vlak, co jezdil do Jemnice,
poslední léta však už ne.
Co dětí tímhle vlakem
jezdilo na své výlety!
Dnes abys žasl nad ruksakem,
v němž našels lístek projetý.
Jel na něj muž, či jela žena?
Proč vydali se z Rácovic?
Stojí tu datum, trať i cena,
o lidech lístek neví nic.
Jak přišel batoh do sekáče?
Byl jeho pán už bez síly?
A žije-li, zda taky pláče
nad dráhou, kterou zrušili?
Co zůstane z ní? Jen ten lístek,
ztracená vzpomínka, nic víc?
Přátelé, ptám se, nejeli jste
i vy kdysi v létě z Rácovic?
Jiří Prokop
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ZPRÁVY Z RADNICE
Postřehy z radnice
Čas neúprosně letí a doletěl až
k prázdninovým měsícům. Děti ve
školách sklidily ovoce svého snažení a
nejen
jejich
mysl
směřuje
k zaslouženému odpočinku.
Měsíc červen a část měsíce května
byly
naplněny
důležitými
skutečnostmi, se kterými si Vás
dovolím ve svém článku stručně
seznámit.
Předně je potřeba rozvinout pár
informací k průběhu kanalizačních
prací. Byl jsem kontaktován novináři
s řadou dotazů, dovolil jsem si své
odpovědi nechat otisknout na jiném
místě těchto listů. Někteří s úsměvem,
někteří s brunátnou tváří se pozastavili
na
zveřejněném
harmonogramu
dokončení finálních úprav komunikací.
Bohužel se jej nepodařilo naplnit.
Částečné zaasfaltování ulic Větrný
kopec a ulice Polická je zatím slabou
náplastí.
Znovu
opakuji,
že
harmonogram byl orientační a že
vedení města (v rámci svých
omezených možností) tlačí zhotovitele
k řešení situace. Konečný termín prací,
kdy zhotoviteli hrozí likvidační pokuty
(pokud termín nedodrží), je 30. 6.
2013. Zatím (i když se to nemusí zdát)
běží vše v limitech, které byly
stanoveny….
Život a práce na radnici není
naštěstí pouze o nepříjemných věcech.
Všichni můžeme být například hrdí na
naše florbalisty ze základní školy, kteří

to „nandali“ v obrovské konkurenci
všem přihlášeným školám a rozdílem
třídy vyhráli pohár ministra školství.
Naši radost sdílí i na kraji, pan hejtman
přijme kluky 25.7. osobně ve svém
sídle.
Máme za sebou i jedinečnou
historickou
slavnost
Barchan.
Setkáváme se s chválou i kritikou, můj
osobní názor je, že se akce vydařila,
což bylo odměnou všem, kteří se o
dobrý průběh zasloužili!
Pod tímto odstavce se přímo nabízí
pozvánka pro Vás všechny na II.
Jemnickou bitvu s motivem - vypálení
Jemnice vojsky Matyáše Korvína.
Nově bitvu pořádá kvalitní šermířská
skupina Novus Origo z Polné, se kterou
jste měli možnost seznámit se v pátek
15.6. ve 22:30 na zámku v rámci jejich
ohňové show. Věřím, že se 11.8.2012
potkáme na „letišti“ u Pálovic.
Množí se i dotazy, zda bude
jemnický zámek opět zpřístupněn
veřejnosti v letních měsících. S radostí
konstatuji, že ano. Jemnický zámek a
připravené výstavy (Železnice Jemnice
– Moravské Budějovice: co bylo je a
snad bude, Zmizelí sousedé /nešťastné
osudy Židů za druhé světové války/)
budou otevřeny denně od 9:00 – 12:00
a 13:00 – 16:00. Zároveň Vás necháme
nahlédnout pod pokličku velkolepého a
bohulibého záměru využití této
dominanty města. Právě včera (26.6.)
byl učiněn první důležitý krok –
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podepsání nájemní smlouvy s řádem
které se můžete obracet se svými
Cyriaků.
náměty a připomínkami. Pouze
Vážení spoluobčané, děkuji za čas
anonymy se zabývat nebudu. Pište na
strávený nad tímto článkem. Dovolte
e-mail:
mistostarosta@mestomi, abych Vám popřál příjemné prožití
jemnice.cz, facebook Petr Novotný či
letních měsíců, zasloužené dovolené a
Mladí za rozvoj Jemnice. Volejte
úspěšný návrat do práce.
775394944.
Jako vždy připojuji kontakty, na
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Rozhovor o Dyji II. (rekonstrukci vodovodů
a kanalizace) v Jemnici
Tento rozhovor vznikl přes elektronickou korespondenci s paní redaktorkou
Třebíčského deníku Evou Bártíkovou.
Článek s názvem: Jet po Dačické ulici v Jemnici je hrůza. Peníze zatím nejsou
byl otištěn na titulní straně dne 11.6.2012.
Přes celou řadu dotazů bylo otištěno jen pár vět. Právě teď máte příležitost přečíst
si rozhovor celý. Odpovědi jsou psány běžným písmem, dotazy tučně.
Předně je potřeba říci, že oficiální harmonogram dle smluvních podmínek hovoří o
dokončení prací v červnu 2013, přičemž právě na rok 2013 byly naplánovány finální
úpravy povrchu. Vzhledem k nepříjemné situaci s provizorním zapravováním a jeho
následnou údržbou je v zájmu nejen města, ale i zhotovitele finální úpravy povrchů
dokončit v termínu daleko bližším.
Zároveň je nebytné poděkovat všem občanům za jejich trpělivost a pochopení
nepříjemností ze stavby vyplývajících. Ačkoliv to možná někomu nemusí tak připadat,
týden co týden se zabýváme stížnostmi a připomínkami jemnických obyvatel. Ve
spolupráci s dozorem a zhotovitelem zmírňujeme dopady na okolí v maximální možné
míře. (Jeden příklad: stížnosti na zvlněný povrch provizorní úpravy; následně tedy
vozovku srovnáme a přijde připomínka, že to bylo vlastně lepší zvlněné, protože teď
tam řidiči nedodržují stanovenou rychlost a nastává problém s prašností.)
Dobrý den, pane místostarosto!
Jak jsem Vám slíbila po telefonu, dovoluji si obrátit se na Vás s otázkami
Třebíčského deníku k probíhající rekonstrukci vodovodů a kanalizace v Jemnici.
Zde jsou dotazy:
1/ Jak nahlížíte na to, že se kraj dosud nezasadil o to, aby byl opraven povrch
křižovatky u autobusového nádraží?
Kraj (KSÚSV) se samozřejmě zasadil a byla provedena zatím provizorní oprava
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z důvodu ještě nedokončených prací. Oficiální ukončení stavby dle oficiálního
harmonogramu je v červnu 2013, město i zhotovitel se snaží udělat vše pro to, aby vše
bylo dokončeno v letošním roce. Dle posledních informací se bude zapravovat do
finální úpravy křižovatka Polická/V Ráji ve dne 15. – 17.7. 2012.
A také vozovky ve směru na Dačice, konkrétně v ulici Dačická, kde vozovka
připomíná spíše zvlněnou dráhu?
Vozovka na Dačické je kapitola sama pro sebe, opět provedena provizorní oprava.
Město Jemnice již dříve poukazovalo na neutěšený stav krajské komunikace, dle
dohody jsme byli odkazováni na dokončení budování kanalizace. V rámci projektu
bude zapravena polovina vozovky tam, kde se kopala kanalizace. Téměř havarijní stav
vozovky je však po celém povrchu, jednal jsem osobně s panem náměstkem hejtmana
Ing. Jouklem o možném zapravení druhé poloviny (financování z rozpočtu Kraje
Vysočina).
Jednalo město s krajem o potřebě nápravy? S jakým výsledkem?
Výsledek? Nejistý. Dle rozhovoru s panem náměstkem jsme poslali oficiální
žádost o zapravení druhé poloviny, rozhodnutí bude známo v průběhu června. Předem
však bylo avizováno, že rozpočet kraje je omezen, že rekonstrukce se týkají celé řady
obcí (např. na Žďársku cca 30) a většina obcí přichází s obdobnými požadavky.
Zkrátka – uvidíme. V případě záporného rozhodnutí bude bohužel zapraven pouze
jeden jízdní pruh. Město však udělalo vše pro to, aby zde byla kvalitní vozovka jako
celek. Město však nebude investovat do majetku Kraje Vysočina. Zároveň si však
nedovedeme dost dobře představit, že by se zapravil pouze již zmíněný jeden jízdní
pruh a druhý zůstal v té podobě, v jaké se dnes nachází. Doplnění: Dne 27.6.2012
přišla informace z kraje o tom, že úpravu svého pruhu zajistí, nicméně máme vyčkat
do příštího roku, jelikož v letošním roce zde budou probíhat průzkumné práce, které
mohou mít za následek další zásah do vozovky.
2/ Kdy se bude rekonstruovat povrch silnic v těchto ulicích?
Větrný kopec- zrekonstruován.
Lipová - zde zdržení vzhledem k související investici města. Projekt je připraven,
vše je ve fázi vyjadřování dotčených subjektů (správci sítí apod.). Jde o finančně
náročný projekt, který však bude řešit celou ulici komplexně. Jednání probíhají,
udržování provizorního stavu taktéž (i když místy se značnými výhradami). Opět je
předčasné předjímat, pokud chcete vědět termín, věříme, že během letošního roku.
V tento okamžik ještě nejsou známy všechny informace, díky kterým bych mohl
termín stanovit přesněji. Pohráváme si s termínem srpen – říjen 2012.
Znojemská – zde probíhají provizorní opravy, zhotovitel a zástupci města stav
(stejně jako jinde) monitorují, připomínkují a napravují. Oprava Znojemské ulice bude
prováděna současně s ulicí Budějovická. Na Budějovické však práce pokračují
(nejdelší stoka), takže s čistým svědomím můžeme pouze potvrdit to, že zhotovitel
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stihne zapravení v závazně stanoveném termínu, čili do června 2013.
Slavonická – není součástí projektu, patrně se vloudila chybička.
Ještě jednou však opakuji, že jsme vděčni všem obyvatelům za trpělivost, jde
zkrátka o stavbu v plném běhu. Jsme ale moc rádi, že touto nepříjemnou výstavbou
zamezíme potenciálním havarijním stavům s dopadem na obyvatele ještě fatálnějším.
A hlavně, děláme to i pro ekologii, stav a kvalitu vody v Želetavce, potažmo na Dyji.
Závěrem je potřeba poděkovat paní redaktorce Bártíkové. Po otištění tohoto článku
mám zprávy, že se vedení Kraje Vysočina začalo vážně zabývat stavem komunikací po
rekonstrukcích vodovodů a kanalizací. I na základě tohoto článku došla odpověď sice
s kladným rozhodnutím, nicméně potenciálním zdržením úpravy do roku 2013.
Ing. Petr Novotný, místostarosta Jemnice

Informace sociálního odboru MěÚ v Jemnici
V souvislosti se sociální reformou
2011 došlo na městských úřadech
k posílení výkonu sociální práce
v přenesené působnosti. Základním
cílem sociální práce je zajištění a
podpora „sociálního fungování“ klienta
(jednotlivce, skupiny či komunity)
v životě obce. Realizovat a koordinovat
činnost na úrovni obecního úřadu
ukládá sociálním pracovníkům jako
povinnost § 7, 63, 64 a 65 zákona č.
111/2006 o pomoci v hmotné nouzi.
Jejich
povinností
je
především
vyhledávání a pomoc osobám ve stavu
hmotné nouze, používání vhodných
metod a postupů sociální práce,
vykonávání
preventivní
činnosti
směřující k předcházení nepříznivých
životních situací klientů, spolupráce
s dalšími subjekty a navazujícími
organizacemi,
vedení
Standardizovaného záznamu sociálního
pracovníka,
který
je
součástí
jednotného informačního systému
Úřadu práce ČR atd. Dále zajišťují
preventivní a poradenskou činnost dle

zákona §10 zákona č. 373/2006 Sb. o
sociálně – právní ochraně dětí.
Povinností je např. vyhledávat zejména
děti
ohrožené
zanedbáváním,
zneužíváním,
násilím,
oznamovat
zjištěné skutečnosti dále obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností a
také působit na rodiče, aby plnili
povinnosti
vyplývající
z jejich
rodičovské zodpovědnosti.
V rámci
zajišťování
výkonu
sociální práce nabízíme pomoc
občanům, kteří se ocitli v tíživé životní
situaci, v situaci nezaměstnanosti a
materiálních problémů, občanům, kteří
jsou ohroženi sociálním vyloučením,
rizikovým
způsobem
života,
zadlužeností, ztrátou bydlení a přístřeší,
osobám
zdravotně
postiženým.
Poskytujeme
například
sociální
poradenství týkající se nároků na
sociální
dávky
(dávky
pomoci
v hmotné nouzi, dávky státní sociální
podpory,
dávky
pro
zdravotně
postižené) a pomoc při vyplnění
žádostí o dávky.
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Kontakt: Sociální odbor Městského
úřadu v Jemnici, ulice Husova 103,
67531 Jemnice,
tel. 568 450 221provolba 103 nebo 104,

e-mail:socialni@mesto-jemnice.cz.
Mgr.Lenka Čarnická,
vedoucí sociálního odboru

Pečovatelská služba Jemnice
Poskytovatel: město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice
Statutární zástupce: Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města
Kapacita: 70 uživatelů
Forma poskytování: terénní
Posláním Pečovatelské služby Jemnice je nabídnout
podporu a pomoc lidem, jejichž soběstačnost je snížena
z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby. Služba je poskytována v pracovní dny v době od 7.00 do 15.45 hod v
domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice. Cílovou skupinou jsou senioři
a osoby s chronickým onemocněním, věková struktura cílové skupiny: dospělí (27-64
let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).
Uživatelům je poskytována taková podpora, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného
života společnosti. Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů. Je
zajišťována tak, aby byla v co největší možné míře zachována jejich samostatnost a
soběstačnost a co největší míra jejich sociálních kontaktů, aby byl zachován dosavadní
životní styl a nedocházelo k jejich společenskému vyloučení. Rozsah a forma pomoci
a podpory zachovává lidskou důstojnost osob. Je zajištěno důsledné dodržování
lidských práv a základních lidských svobod.
Pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné smlouvy o poskytnutí
pečovatelské služby v těchto činnostech:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Zpráva o činnosti Pečovatelské služby Jemnice za rok 2011
V roce 2011 využilo Pečovatelskou službu Jemnice 61 uživatelů, z toho 45 žen.
Průměrný věk uživatelů byl 77 let. Poskytování péče uživatelům zajišťovaly 3
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pečovatelky. Celkové náklady na činnost Pečovatelské služby Jemnice činily 738
028,- Kč. Z toho mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění
činily 656 885,- Kč, provozní náklady 81 143,- Kč. Na činnost Pečovatelské služby
Jemnice v roce 2011 byla poskytnuta dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ve
výši 220 000,- Kč, úhrady od uživatelů služby činily 163 515,- Kč, příspěvek města
Jemnice jako zřizovatele činil 354 513,- Kč .
Počet úkonů pečovatelské služby za rok 2011
Úkony poskytované PS Jemnice

celkem

Dovoz oběda – Jemnice
Praní a žehlení prádla
Úklid a údržba domácnosti
Běžné nákupy
Pochůzky
Pomoc při osobní hygieně
Velké nákupy
Pouze žehlení prádla

6119
402
193
262
71
39
30
6

úkonů
kg
hod
hod
hod
hod
úkonů
hod

Co dělat v případě zájmu o pečovatelskou službu?
Formulář žádosti o poskytnutí pečovatelské služby je k dispozici:
 v kanceláři sociálního odboru Městského úřadu, ulice Husova 103, 675 31
Jemnice, tel. 568 450 221 provolba 103 nebo 104, e-mail: socialni@mestojemnice.cz
 na webových stránkách města Jemnice: www.mesto-jemnice.cz
Vyplněnou žádost zašlete na výše uvedenou adresu Městského úřadu v Jemnici.
Mgr. Lenka Čarnická, vedoucí sociálního odboru

CO SE DĚJE
Víte, že…
nic nezbylo po zařízení, kterému se říkalo „žentour“?
Jeho chod již nepamatuje ani střední generace, snad někteří starší občané Jemnice.
Přesto, jak dokazují fotografie jeho pozůstatků, se daly ještě v roce 1983 vidět za
stodolou domu paní Bláhové, čp. 300 v Podolí (Stará cesta), nyní pana F. Dáni u
Slavonické ulice. Zbytky tohoto zařízení zde byly do roku 1988 a pak bylo vše
odstraněno, zřejmě do sběru. K čemu vlastně sloužilo? Vše sloužilo do zavedení
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pohonu mlátiček benzinovými motory, později pohonem elektrickým.
Základem „žentouru“ bylo litinové kolo, kuté, určovalo propočítaný výkon stroje,
osazené na čepu. Pod ním bylo soukolí a z jeho převodů vedla vzhůru hnací tyč. Byla
vyvedena kolmo a zde ukončena kolem, ze kterého se řemenicí přenášel pohyb na
hnací stroj – mlátičku, nebo byla tyč zabudována do podzemního kanálku a po cca 4m
vyústila do pevně osazeného kola. Odtud se převáděla řemenicí opět na stroj –
mlátičku obilí. Umístěná oj byla poháněna koněm, volem nebo krávou chodící kruhem
stále dokola. Mlátička obilí byla umístěna ve stodole.
U nás je dnes v těchto místech drobná prohlubeň, tráva. Podobné zařízení bylo i za
stodolou domu čp. 310 Na Podolí, která byla zbořena v roce 2011 (původním
majitelem byl pan F. Hrbek, dnes dům vlastní pan V. Fučík – prodej zahradní techniky
a servis). Svědčí o tom i jeho umístění, po kterém zde zbyla trochu do oblouku
vyzděná zeď, která podpírá stezku vedoucí mezi domy ke kostelu sv. Jakuba. Dnes by
tato zařízení byla technickou památkou a lákala by k prohlídce řadu zájemců. Zmizela
tak, jako celá řada dalších věcí. S některými se setkáváme na různých výstavách a
v muzeích. Mnohé obdivujeme. Jen málo muzeí má žentour zachován. Je jím Muzeum
v Olomouci, kde v depozitáři muzea v zámku Náměšť na Hané je snad ještě i nyní.
Dnes dokonalá zařízení postihne stejný osud, skončí také a další generace se budou
divit, jak jsme něco tak nedokonalého mohli používat. Tak to ale chodí!
Vladimír Hrbek

Zubní pohotovost
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, je pověřena zřizovatelem, tedy
Krajem Vysočina k zajišťování stomatologické lékařské pohotovostní služby.
Na území okresu Třebíč je zubní pohotovost s účinností od 1.7.2012 zajišťována
jednotlivými zubními lékaři v jejich ambulancích.
Rozpisy služeb zubní pohotovosti jsou vyvěšeny před vstupy do zubních
ambulancí, dále jsou k dispozici na informačním centru nemocnice Třebíč, p.o., a to
na recepci, telefon 568 809 111 a na webu nemocnice. Rozpisy jsou rozesílány také na
všechny obce okresu Třebíč.

Rozsah služby: sobota, neděle, svátky: 09:00 - 12:00 hodin
V pracovní dny poskytuje zubní pohotovost zařízení Kraje Vysočina, pracoviště
v Jihlavě, Vrchlického ulice č. 57 (vstup z ulice U Cvičiště – u hlavního hřbitova –
bývalý Dům zdraví) v době od 15:00 do 19:00 hodin, telefon 567 574 585.
Nepřetržitou SLPS o So, Ne a svátcích a ve všední dny od 17:00 do 7:00 hodin
zajišťuje také Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno, telefon
545 538 421.
S ohledem na možnost dodatečné výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla
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včas oznámena, nebo nebylo možné již zajistit její zveřejnění, doporučujeme předem
telefonicky ověřit aktuální stav na informačním centru nemocnice nebo na příslušném
stomatologickém pracovišti.
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MUDr. Ambrožová, zub. ord. Lesonice
MUDr. Auerová, Tovačovského sady 78, M.Bud.
MUDr. Bartoňková, Vltavínská 1346, Třebíč
MUDr. Bednářová, Zdislavina 11, Třebíč
MUDr. Berka, P. Kříčky 963, Náměšť n/O.
MUDr. Blažek, Komenského nám. 30, Jaroměřice
MUDr. Boshnyaková, Vltavínská 1346, Třebíč
MUDr. Brzobohatá, Zub. ord. JE Dukovany
MUDr. Cafourek, Vlatavínská 1346, Třebíč
MUDr. Cardová, Jelínkova 991, Třebíč
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MUDr. Cejpková, Sv. Čecha 39, Třebíč
MUDr. Černoch, Stomat. centrum, Kpt. Jaroše 1123, Třebíč
MUDr. Černoch, Stomat. centrum, Kpt. Jaroše 1123, Třebíč
MUDr. et MDDr. Denk, Okružní 964/11, Třebíč
MUDr. Denková, Okružní 964/11, Třebíč
MUDr. Divišová, Rouchovany 260
MUDr. Dvořák, Vltavínská 1346, Třebíč
MUDr. Dvořáková, Jelínkova 991, Třebíč
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568 826 880
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MUDr. Dvořáková, V Zahradách 279, Kralice n.Osl.
568 643 681
MUDr. Fafílková, Vltavínská 1346, Třebíč
568 843 785
MUDr. Filipský, Tovačovského sady 78, Mor. Budějovice
568 420 923
MUDr. Formánková, ZŠ, Havlíčkova 933, Mor. Budějovice 568 421 003
MUDr. Götzová, Komenského nám. 30, Jaroměřice
567 440 306
MUDr. Lhotská Hofírková, Esthes, s.r.o., Jungmannova 1, Tř. 568 846 240
Esthes, s.r.o., Schöllhornova 1209/4, Třebíč 568 847 009
MUDr. Horáková J., Tovačovského sady 78, Mor. Budějovice 568 420 735
MUDr. Horáková L., P. Křičky 688, Náměšť n.Osl.
568 624 290
MUDr. Chvojková, Budějovická 625, Jemnice
568 450 365
MUDr. Janoštíková, Litohoř 101
568 420 838

MUDr. Karla Chvojková
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Okénko ZŠ
za vstup, ale rozhodně to stálo zato.
Exkurze za poznáním
Dne 22.6.2012 se konala exkurze
Naskytl se nám z nádvoří opravdu
do Rakouska (Mondsee, Salzburk) a
nádherný výhled na téměř celý
Německa (Orlí hnízdo), kterou
Salzburk, mohli jsme zhlédnout
připravili vyučující německého jazyka
zajímavé exponáty v místním muzeu.
a dějepisu pro žáky 2. stupně ZŠ.
Druhá skupinka šla na hlavní
Odjezd se uskutečnil v neobvyklé dvě
náměstí v Salzburku, kde dostala
hodiny ráno.
rozchod. Měla možnost ochutnat zdejší
Nejprve naše početná skupinka
preclíky a přitom pozorovat pestrost
navštívila malebné horské městečko
národních krojů, ve kterých tam občané
Mondsee, kde se rozprostírá Měsíční
chodili ku příležitosti oslav W. A.
jezero.
Mozarta.
Dále jsme obdivovali krásy
Když se obě skupiny opět spojily,
alpského městečka Berchtesgaden.
putovali jsme na Univerzitní náměstí,
Naše skupinka potom zamířila
kolem Mozartova domu, kde skladatel
k věhlasnému
Orlímu
hnízdu,
bydlel a kolem jeho rodného domu přes
známému sídlu Hitlera, které se tyčí na
slavnou Getreidegasse. Naši exkurzi
vrcholku hory Kehlstein (1834 m).
jsme zakončili krátkou procházkou
Toto sídlo Hitler obdržel ke svým
krásnými zahradami Mirabell. Ze
padesátým
narozeninám,
ale
zájezdu jsme se vrátili kolem desáté
navštěvoval ho jen zřídka. Výhled na
hodiny večer.
zdejší krajinu by nám určitě vyrazil
Zájezd se všem velmi líbil, všichni
dech, kdyby tam nebyla velice hustá
byli krásami tamní krajiny uneseni a
mlha.
vřele Vám doporučujeme tyto končiny
Při návratu zpátky jsme se zastavili
navštívit.
v Salzburku, okouzlujícím barokním
Tímto bychom chtěly učitelům za
městě. Tam se naše skupinka rozdělila.
všechny zúčastněné poděkovat za
My v první skupince jsme si prohlédli
uspořádání této skvělé exkurze.
hrad. Museli jsme sice zaplatit pár eur
Dominika Kellnerová, Pavla Karásková a Anna Karásková, žákyně 9.B
Úvod: Jen co člověk dostane rozum, začne přemýšlet. Většinou o obyčejných
denních věcech, teoretických úvah o životě a lidech přibývá s věkem. Je proto velmi
cenné, když dovede logicky uvažovat o teoretických problémech mladý člověk, který
nemá žádné životní zkušenosti. Jak uvažovali osmáci, máte možnost se přesvědčit
sami.
Jitka Strebelová
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Nemám čas
Nemám čas, to jsou slova, díky kterým odbýváme věci, do kterých se nám nechce.
Ano. Každý z nás to někdy dělá. Proč? Je to přece ten nejjednodušší způsob se
z něčeho vyvléct, nebo to alespoň oddálit. Ale co když doopravdy nemá nikdo čas? Je
toho přece tolik, co bychom chtěli vyzkoušet, zažít a čeho bychom chtěli dosáhnout. A
my, lidé, se za vším tak hrneme. Nikdy nejsme úplně v klidu. A právě když se do
všeho tak chaoticky a neřízeně ženeme, mnoho věcí děláme většinou zbytečně a
opakovaně. Právě tehdy ztrácíme ten drahocenný čas. A můžeme za to my. Protože
každý člověk chce, aby mu druzí pomáhali, ale sám se obětuje jen nerad. Kouzelná
spojení dvou slůvek „Nemám čas“ v sobě skrývají neochotu, lenost a sobectví. Nikdo
z nás je nechce slyšet, ale každý z nás je říká. Proč? Není lepší vysvětlit, proč se nám
nechce, nebo proč nemůžeme? Je to asi lepší, ale proč vlastně ztrácet čas
vysvětlováním, když právě ten čas nemáme…
Barbara Klauszová, VIII.B
Nejcennější, co mám…
To, co je pro mě nejcennější, je svoboda. Svoboda pro mě samotnou, svoboda
myšlení, svoboda názoru a rozhodnutí.
Jsem ráda, že žiji v zemi, kde má a může mít každý na všechno svůj názor.
Myslím, že je svoboda důležitá jak pro mě, tak pro ostatní obyvatele naší planety.
Upřímně lituji těch, co nemohli, nebo nemohou pocit svobody zažít. Co jim
zakázali se jakkoliv svobodně vyjadřovat či chovat.
Žít bez svobody, co to je? Být jako slavík zavřený v kleci, nemoci se rozletět kam
chci a dělat svobodná rozhodnutí.
Jistě, mám určité povinnosti, ale mohu se rozhodnout, jak je splním. Vždyť člověk
je člověk a každý si přeje být svobodný, pokud ví, co to obnáší a není celý život držen
v představách, že svoboda neexistuje, že je jen řád a žádné právo.
Svoboda je ale důležitá jak pro lidi, tak pro zvířata, vůbec pro vše živé. Nemůžeme
nakázat květeně, ať za noc vykvete. Můžeme ji leda popostrkovat a pomáhat jí. Ona
sama vyroste, když pro to bude mít dobré podmínky.
Jak bylo uvedeno, ani zvířatům se nelíbí nebýt svobodnými. Nikdo se nemůže
divit, že lev za mřížemi, který se chce a nemůže svobodně prohánět po savanách, není
přátelský a spíš než by se nechal pohladit, někomu ukousne prsty.
Se svobodou bychom ale měli zacházet opatrně. Dost snadno se o ni můžeme
připravit.
Jak? To je jednoduché, stačí si pustit občas večer zprávy a hned vidíme, kolik
nesmyslných nehod, či napadení, nebo dokonce atentátů se stalo.
Menší svobodu, a to svobodu rozhodnutí, mají malé děti. Je ale v jejich zájmu, aby
se naučily od starších svou svobodu využívat a používat.
Pamatuji si, že já sama jsem se vždy chtěla rozhodovat podle sebe, třeba jsem se
hádala jen o to, co si vezmu na sebe, ale i dnes se občas obracím na starší s prosbou o
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radu.
Přijde mi kruté, jak se dřív například zacházelo s Židy. Nemoci se svobodně
rozhodnout, stěhovat se, procházet se v parku, či po chodnících, nemoct chodit do kin
a divadel. Běhá mi z toho až mráz po zádech, jak byli tito lidé (dříve) zbaveni své
svobody.
Vždy, když si vzpomenu, že někteří nemají takovou volnost jako já, zapřemýšlím o
tom, ba si i nadávám.
A také to je důvodem, proč si své svobody – i přes malá omezení – vážím.
Marie Leitkepová, VIII.B

Konec školního roku v SŠŘS Mor. Budějovice
Jak jinak, než „náročný, hektický, nervózní a přitom krásný“, lze nazvat konec
školního roku. Ví o tom své nejen učitelé, ale i žáci a jejich rodiče. Dokončování
klasifikace, přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky učebních oborů
/obojí několikastupňové/, příprava příštího školního roku. Soutěže v odborných
dovednostech, sportovní utkání, exkurze.
Letos v květnu - jako každý rok - se žáci oboru Obchodník zúčastnili X. ročníku
regionální soutěže odborných vědomostí a dovedností, kterou tentokrát pro školy kraje
Vysočina organizovala Střední škola obchodu a služeb v Jihlavě.
Úkoly, které soutěžící řešili, prověřily jejich znalosti ze zbožíznalství, ekonomiky,
obchodního provozu a cizího jazyka. V praktické části soutěžního klání předvedli
studenti svoje schopnosti při objednávání a přejímce zboží, dále také při reklamačním
řízení. Museli si poradit s prací na pokladně s následnou denní uzávěrkou a odvodem
tržby do banky.
Zkušební komise posuzovala také úroveň propagačního letáku, který soutěžící
vypracovali na PC. Hodnocena byla rovněž i správnost daňového dokladu a
bezchybná identifikace vzorků zboží. Na řadu přišly i tradiční dovednosti, např.
úhlednost a pevnost běžného i dárkového balení zboží. U všech disciplín rozhodoval o
bodování vedle správnosti také čas, během kterého byl úkol splněn.
Naši tři soutěžící – Monika Pokorná, Zdeňka Štolhofová a Martin Hovorka dobře
reprezentovali svou školu, a to jak vystupováním, tak výbornými výsledky.
V hodnocení družstev obsadili první místo, za což jim patří náš upřímný dík. Mimo
to Monika Pokorná obsadila 3. místo v soutěži jednotlivců.
Obor Kuchař-číšník se opět velmi dobře prezentoval veřejnosti ukázkou odborné
přípravy stolů. V Zámeckých konírnách byly po dva dny na začátku června k vidění
práce žáků v rámci závěrečných zkoušek – stoly připravené na zadané téma a menu
pro danou příležitost.
Pro výuku odborného výcviku studijního oboru Mechanik instalatérských a
elektrotechnických zařízení budov byla zařízena nová dílna.
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V rámci projektu Zlepšování podmínek pro výuku, o kterém se píše na jiném
místě Zpravodaje, byl pořízen trenažér pro svařování elektrickým obloukem
v ochranné atmosféře CO2, který bude využíván nejen při výuce žáků oborů opravář
zemědělských strojů a strojní mechanik, ale i pro dospělé ve svářečské škole. Trenažér
umožní snížit náklady na energii a materiál při výuce svařování. Nákupem tohoto
zařízení jsme se zařadili mezi první tři školy v republice, které svářečský trenažér
vlastní.
Kromě výše uvedeného projektu Zlepšování podmínek pro výuku, který je
realizován od února letošního roku, je naše škola zapojena do projektu Helptech –
projekt na podporu rozvoje technické a ekologické gramotnosti studentů v oblasti
středního odborného školství a zvýšení prestiže řemeslných oborů v České republice.
V březnu byl ukončen projekt Finanční gramotnost, v jehož průběhu byly
připraveny a ve vyučovacích hodinách ověřeny metodické materiály pro výuku tohoto
předmětu v učebních i studijních oborech, a s jehož uskutečňováním jsme Vás na
stránkách Zpravodaje průběžně informovali.
Další projekt – UNIV2 kraje - je zaměřen na celoživotní vzdělávání. Jedná se o
několikaměsíční kurzy pro dospělé, ve kterých se účastníci mohou naučit nové
dovednosti potřebné pro získávání zaměstnání nebo se mohou plně rekvalifikovat.
Více o projektech či jiných aktivitách naší školy se můžete dozvědět na webových
stránkách www.ssrs.cz. Tam také zjistíte, jak na Střední škole řemesel a služeb
v Moravských Budějovicích probíhá přijímací řízení – které obory se podařilo úspěšně
naplnit, případně do kterých se lze ještě přihlásit.
Co se týká maturitních zkoušek, byli v letošním roce připravováni žáci ve
čtyřletých oborech Mechanik seřizovač a Obchodník a žáci v nástavbových oborech
Elektrotechnika a Podnikání – denní i dálkové.
Už víte, proč je konec roku náročný, hektický a někdy i nervózní?
A víte, proč je krásný? Protože po něm následují prázdniny.
Yvona Švaříčková, Karel Janoušek

Linka důvěry STŘED slaví již své páté narozeniny
Žena, kterou bije manžel. Rodiče dětí závislých na drogách.
Muž, který uvažuje nad sebevraždou. Týrané a zneužívané dítě. Ti
všichni mají jedno společné - obracejí se na Linku důvěry STŘED.
Ta slaví v květnu již své páté narozeniny a stává se stále
vyhledávanější službou. Od května 2007 ji provozuje třebíčské
občanské sdružení STŘED. Je určena především lidem z Vysočiny, kteří se ocitli v
obtížné životní situaci a nemohou či neumí ji zvládnout vlastními silami.
V uplynulém roce fungování zaznamenala Linka důvěry STŘED téměř 50% nárůst
kontaktů. Klienti si zvykli více využívat především poradenství formou chatu a eStránka 13
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mailu. Na Linku důvěry STŘED se nejčastěji obraceli lidé s obtížemi ve vztazích, s
osobními problémy, se sebevražednými úvahami, lidé trpící osamělostí, či týrané a
zneužívané děti.
V prosinci roku 2010 zřídila Linka důvěry STŘED chat provoz. Protože se v
průběhu loňského roku ukázalo, že o tuto formu poskytování služby je zvláště mezi
mladými lidmi velký zájem, rozšířila Linka důvěry STŘED počínaje měsícem únorem
své chatovací hodiny. Lidé mohou poradenství formou chatu využívat na adrese
www.elinka.iporadna.cz, a to 10 hodin týdně. Chatovací místnost je otevřena každé
pondělí, pátek a sobotu od 19 do 21 hodin a každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin.
Linku důvěry STŘED je možné kontaktovat i na telefonních číslech 775 22 33 11
a 568 44 33 11, a to denně od 8 do 22 hodin. Nabízíme také poradenství
prostřednictvím e-mailu. Adresa je linkaduvery@stred.info, odpovědi zasíláme do 48
hodin od přijetí e-mailu.
Lenka Fabíková, vedoucí Linky důvěry STŘED, tel. 775 725 656, e-mail:
fabikova@stred.info

Senioři komunikují
Jak omládnout o pár let a naučit se něco nového? To dokáže říci 10 seniorů
z Jemnice, kteří se zúčastnili kurzu od Nadačního fondu Livie a Václava Klausových
SENIOŘI KOMUNIKUJÍ. Kurz probíhal v ZŠ Jemnici a jeho cílem bylo seznámit
seniory s používáním počítačové techniky. Senioři se naučili základní obsluhu
počítače. Jelikož byl kurz realizován ve škole, mohl lektor porovnat práci a zájem o
počítače u seniorů a dětí. Senioři
jsou jiní než děti, ale mají větší
zájem se něco nového naučit. Na
kurzu se ze seniorů stala prima parta
lidí, kteří jsou rádi, že budou moci
využít své nové znalosti i v domácím
prostředí. Za společnost Ledax o.p.s.
bychom chtěly poděkovat panu
starostovi Ing. Nevěčnému, řediteli
ZŠ Jemnice panu PaedDr. Fukalovi a
také lektorovi kurzu panu Ing.
Navrátilovi za umožnění realizování
kurzu. Dále bychom chtěly poděkovat všem účastníkům kurzu a doufáme, že se brzy
opět na nějaké akci setkáme.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska a Bc. Hana Veselá, sociální pracovnice
Pečovatelské služby Ledax o.p.s. středisko Dačice
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Žák jemnické školy Stanislav Komenda byl vědec,
učitel a spisovatel
Jemnické listy z prosince 2011 na str. 4 v článku Postřehy z radnice přinesly
komentovanou fotografii dopisu žáka Stanislava Komendy k 30. výročí republiky 28.
října 1948. Postupně se hromadí prameny k hodnocení prof. Komendy. Byl osobností
přesahující význam našeho regionu.
Prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc., nar. 7. 5. 1936 v Louce u Jemnice, zemř.
17. 2. 2009 v Olomouci, profesor Univerzity Palackého v Olomouci, její prorektor pro
vědu a výzkum, vysokoškolský učitel, statistik, vědec a spisovatel, byl žákem obecné
školy v Louce a jemnické měšťanské školy. Gymnázium vystudoval v Moravských
Budějovicích, přírodní vědy na Univerzitě Karlově v Praze. Celý život pracoval na
Univerzitě Palackého v Olomouci.
Pokud kohokoliv zaujme osobnost prof. Komendy, poskytuji o něm
prostřednictvím jemnické radnice materiály. Se statistikem olomoucké fakultní
nemocnice RNDr. Stanislavem Komendou jsem začal pracovat jako opavský psychiatr
v r. 1963 při léčení schizofrenie inzulínem. Netušil jsem, že náš kontakt potrvá téměř
půl století. Nezachycené vzpomínky na prof. Komendu odejdou s dnešními
osmdesátníky.
Vzpomínky z mládí sepsané prof. Komendou pro Vlastivědný sborník
Moravskobudějovicka, sv. 2, 2008, str. 363 – 377, předávám v elektronické podobě do
počítačového archivu Městského úřadu v Jemnici. Pro zájemce je text článku u paní
Dany Babišové, kancelář č. 209 - dostupný z jejího počítače na Váš flash, nebo
mailem jako přidružený soubor z adresy kultura@mesto-jemnice.cz .
K představě o práci prof. Komendy jako statistika dále předávám pro zájemce do
elektronického archivu MěÚ Jemnice u paní Babišové článek Hosák, L., Komenda, S.,
K antikonvulzivnímu účinku tolbutamidu při léčení schizofrenie hypoglykemickými
komaty, který nám otiskli v Československé psychiatrii, svazek 64, 1968, str. 302 –
308, a německou verzi Hosák, L., Komenda, S., Die antikonvulsive Wirkung des
Tolbutamids bei der Behandlung der Schizophrenie mit hypoglykaemischen Komata,
otištěný v Psychiatrie, Neurologie und medizinische Psychologie, svazek 21, 1969, str.
181 – 187. Přikládám do archivu k paní Babišové xeroxy dopisů z vědeckých
pracovišť tří kontinentů, odkud nás žádali o výsledky práce při léčbě duševně
nemocných inzulínem.
Prof. Komenda jako statistik při psychiatrické prevenci sebevražd na okrese Třebíč
prokázal, že věkovou kategorií nejohroženější sebevražedným pokusem jsou
patnáctileté až devatenáctileté ženy. Studie o psychiatrické prevenci sebevražd na okr.
Třebíč s podrobným textem a tabulkami je k dispozici v počítačové podobě u paní
Babišové. S použitím statistických argumentů prof. Komendy byla po třicetiletém úsilí
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v r. 1998 při jemnickém psychiatrickém ústavu otevřena desetilůžková stanice pro
léčbu drogově závislých dívek. Investici a provoz dotovala vláda ČR. Prof. Komenda
již v letech 1968 – 1970 srovnával účinnost antidepresivních léků Tofranilu,
Amitriptylinu a Prothiadenu, podávaných Psychiatrickým oddělením Nemocnice
s poliklinikou v Třebíči. Xerox předmětného statistického rozboru prof. Komendy
jsem rovněž předal do archivu u paní Babišové.
Upozorňuji na další prameny vypovídající o prof. Komendovi. Studium prof.
Komendy na Gymnáziu v Moravských Budějovicích komentoval jeho spolužák a
přítel MVDr. Bohdan Dvořák (Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka, prvá část
ve svazku druhém, 2008, str. 376 a 377 s otištěnou osobní reakcí prof. Komendy;
druhá část vyšla až po smrti prof. Komendy, a to ve třetím svazku uvedeného
sborníku, 2011, str. 255 – 259 s nekrologem od doc. MUDr. Rudolfa Chlupa CSc.
z Univerzity Palackého v Olomouci). Autobiografii prof. Komendy naleznete na webu
pod heslem Stanislav Komenda.
MUDr. Ladislav Hosák CSc.

„Prodloužený víkend“
Prázdniny - dva měsíce oddechu pro žáky, studenty a posluchače vysokého učení.
Nekonečně vzdálený sen o osvobození od učení, úkolů a zkoušek je tu. Myslím, že
ještě více jako děti se na prázdniny těší jejich učitelé. Také oni jsou rádi, že je jim
dopřána trocha odpočinku od vzdělávacího a výchovného procesu jejich svěřenců.
Náročnost výuky na počátku třetího tisíciletí je totiž nesrovnatelná s koncem století
minulého. I tehdy se sice měnily osnovy a učebnice, ale spíše se to týkalo dějepisu….
Čeština a ruština, matematika a fyzika a ostatní předměty si šly stále svou cestou.
Kantoři měli látku v malíčku a škola pro ně byla hrou. Tak, jak si to kdysi přál náš i
národů učitel J.A.Komenský, biskup Jednoty bratrské. Dnes je tomu však naopak.
Paměť národa se pomalu sjednocuje v pohledu na svou minulost, vše ostatní se však
neustále vylepšuje… Státní maturity v elektronickém zpracování nadělaly mnoha
odborníkům i testovaným studentům na čele vrásky a ukázaly slabiny stále se
měnícího systému výuky. Počítače totiž nejsou schopny překonat vložená modelová
schémata, a tak chudáci ti studenti, kteří se nevešli do definovaného průměru. Ale
politujme i rodiče. Pro většinu otců a matek vyvstávají s posledním dnem školního
roku mnohé otazníky. Hlavní starosti jim asi nečiní už nezměnitelné výsledky
výkonnosti jejich dětí doložené vysvědčením. Musí však vyřešit, jak ukočírovat tolik
volna svých ratolestí, aby je ony a všichni kolem prožili a přežili ve zdraví těla, ducha
i duše. /Viz. varovné, ale i inspirující filmy: Sám doma, Lucie, postrach ulice aj. / Při
vysvětlování nestandardního až násilného chování dětí dotazovaná psycholožka
v televizní zveřejněné cause zdůraznila nutnost mladých se vybít. Jde o to kde, jak,
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popřípadě na kom? Ale je to vůbec řešení? Není třeba trvat na výchově k sebeovládání
a usměrňování živelnosti, agresivity či asertivity. Určitě jsou z tohoto hlediska
dobrým a ventilačním nástrojem dobře organizované sportovní kluby nebo
volnočasové aktivity. Ale kde na to všechno vzít lidi? Naštěstí první vlna
propuštěnců ze školních lavic se záhy rozptýlí a přenese se na různé tábory a na
venkov. Zdatní důchodci pak jsou opět důležití a rádi se na nějaký čas potěší se svými
vnoučaty. Naštěstí pro ně se každý týden končí nedělí, a tak péči o svěřené ratolesti
opět přebírají jejich zákonní pečovatelé - rodiče. Biblická výzva: „Šest dnů pracuj a
sedmého dne odpočívej“ uvolňuje živitele rodin z jejich pracovních povinností, aby
se mohli svým dětem věnovat a společně s nimi užívat přírody a poznávat dosud
neznámé krásy. Hrady, zámky a rozhledny již čekají na své návštěvníky… Ať jsou
prázdniny trávené u vody nebo u moře, vždy je třeba mít na paměti, že jistá pravidla
platí stále: Např. vypít 2-3 litry tekutiny denně, neskákat přehřátý do studené vody a
pro křesťany ještě zásady Tóry či Dekalogu, které mohou znít i následovně:
Desatero na prázdniny
1) Pozor na modloslužbu, Bůh je jen jeden.(1x1x1=1)
2) Nezapomeň si dobíjet mobil i svou duši.
3) Obuj si boty, aby ti vydržely i do kostela.
4) Na křižovatkách volby nezapomeň na dobré rady rodičů.
5) Po druhých neházej kamenné pohledy, ale úsměvy.
6) Smetí odkládej do odpadkového koše, ale ne do své duše.
7) Nasaď si brýle proti oslnění, abys nepřestal vidět Boha.
8) Nekaz si svůj žaludek lží, ale buď rovnej.
9) Choď kolem krás a netrhej kytky jiných…
10) Nemusíš mít všechno, co vidíš, stačí ti, co máš.
Na závěr se omlouvám těm, kteří o takovéto duchovní úvahy sice moc nestojí, ale
jeden nikdy neví, kdy přijdou vhod. Možná právě proto je potřebují slyšet i ti, co
kostel nebo církev nemusí, ale rádi se potěší tím, co v dětství krásného, díky své
víře, prožili.
Přeji všem, kteří se vydávají na cesty, aby je bezpečně zvládli, šťastně doputovali
k cíli a osvěženi se vrátili domů.
Mons.Josef Brychta, jemnický farář

OBČANSKÁ SONDA
Mlčení sv. Jana
K úvaze o tomto mlčícím světci mě inspirovala báseň v 5. čísle JL. Byl umučen za
to, že odmítl vypovídat. Berte si z něho příklad, žvanilové! Údajně má teď v nebi na
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starosti voraře, lodníky a mlynáře (ti taky moc řečí nenadělají) a chrání obce před
velkou vodou. Předkové si ho přáli mít u vodních toků či v blízkosti mostů. Nám v
Jemnici už staletí stráží most v Podolí. Vedle čerstvě zbourané čekárny však působí
najednou opuštěně. Ale je tu ještě jednou: před kostelem na náměstí, tam má přísnější
výraz a tvář odvrací od radnice i od kostela. Asi se mu něco, netuším co, na těchto
institucích nelíbí. Nebo ho možná ruší ty dračí hlavy nad kostelním vchodem. Jeho
klečící dvojník hlídá most přes Dyji v Raabsu po záplavě v létě 2002, kdy tak trochu
zaspal, mu oddělali svatozář. Pod tamní velikou lípou mu stejně nebyla vidět.
Ptáte se, jak ho poznáte? Je zobrazován v rochetě a klerice, občas s pelerinkou přes
ramena, v ruce drží kříž či palmovou větvičku, znak vítězství. Někde zbožně stojí,
jinde se barokně rozevlátě – jakoby v pádu - vznáší vzduchem. Pomníky má po celé
střední Evropě. Kromě Čech je patronem Salzburgu, Bavorska, rumunského Banátu a
italského Correggia. Jeho svatozář je ozdobena pěti hvězdami (což svědčí o velké
úctě, neboť hvězdy kolem hlavy mívá jinak pouze Panna Maria). Možné výklady
čísla pět: pět ran Kristových, pět písmen latinského slova „mlčel jsem“: TACUI,
pětinásobná dokonalost lidského těla (hlavy a čtyř končetin).
Jan byl vzdělaný muž, kněz a právník, studoval na dvou univerzitách, později se
stal kanovníkem v Praze. Jako generální vikář arcibiskupa hájil nezávislost kněží na
státu. Vzbudil tak nevoli mocných tohoto světa, hlavně českého krále a římského
císaře Václava IV, který ho dal v roce 1393 zatknout, mučit a nakonec utopit
svržením do Vltavy. Přesně v tom místě, kde se onen brutální čin stal, se dnes na
pražském mostě nachází mučedníkova socha od barokního umělce Brokoffa. Je na ní
nápis DIVO IOANNI NEPOMUCENO EX HOC PONTE DEIECTO (bohabojnému
Janu Nepomuckému z tohoto mostu shozenému). Pražáci věří, že dotknou-li se dvou
světcových podob na reliéfech pomníku, nikdy nezchudnou. Až budete v Praze,
můžete se tam jít schválně podívat, jak jsou i po nedávné opravě vyleštěné. Holt
Pražák si svoje výhody umí pohlídat.
Vikářův nešťastný osud inspiroval legendisty k romantickému převyprávění celé
události. Petr Zídek udělal z Jana zpovědníka královny, který odmítl králi vyzradit její
tajemství. Podle Balbínova spisu Vita beati Joannis z roku 1670 tak zachránil její čest.
Necelých 60 let po uveřejnění této legendy prohlásil papež Benedikt XIII. pražského
vikáře za svatého (1729).
Vždycky mě zajímalo, co se píše na podstavcích jeho soch. Na většině je
zvěčněno jméno toho, kdo na své náklady dal sochu postavit a samozřejmě datum.
Nebo nás nápis celkem zbytečně poučuje, čí socha se tu nachází. Například v
Jimramově: Haec petra divo nepomuceno posita est. Tato skála svatému
nepomuckému postavena byla. Náš Jan na náměstí má nápis takřka nečitelný, ale
poznávám, že je napsán česky. Lze říct, že zde nejen světec ale už i nápis mlčí. Lépe
jsme na tom se čtením dole u vody, kde latinský nápis praví toto: Jane nepomucenus
da ut nullus fama cadat (Jane Nepomucký, dej, ať nikdo nepadne pomluvou). To je
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pěkná prosba, jemnické klepny by si ji konečně měly vzít k srdci. Až dám v Pálovicích
postavit sv. Janovi sochu já, napíšu pod ní text tohoto znění: Buď nám vzorem, jak
mlčet a myslet si svoje.
Krásná modlitba je na podstavci sochy v Mariánských Lázních: Patrone našeho
království, řiď cesty a kroky naše. Ale nejzajímavější prosebný nápis (navíc česky)
jsem objevil v Dukovanech, i když mi dalo trochu námahy ho přečíst. Schválně se o to
pokuste:
SwateiIenemuzy Bozskei PoSmrtideyPoklad wieczney dukowanskeimaleiStatek
RozmnozbynetrPielZmatek RzYdbynemnielnedostatek.
Pokud se vám to hned napoprvé nepodařilo, zkuste to ještě jednou. Snad vám
pomůže, když si doplníte mezery mezi slovy, většinou jsou před velkými písmeny.
Antonín Jordánek

Letní simulátor dobré nálady
Přicházejí dva nejletnější měsíce. Doufám, že je zas nenapadne přijít přestrojené za
apríl či prosinec. Pamětníci si jistě vzpomenou: léto vrcholilo a venku mrholilo, pokud
zrovna nelilo. No a kdyby! Zopakuje-li se to i letos, můžem si jen stěžovat, změníme
to těžko. V Jemnici musíme brát počasí takové, jaké ze Slavonic pošlou. A tak se
domnívám, že místo simulátoru vandalismu je pro naše město rozumnější simulátor
dobré nálady a rozhodl jsem se ho popsat.
Základní požadavek duševní hygieny je nemarnit čas, ale nevěřte, že čas jsou
peníze. Kdyby to byla pravda, patřili by nezaměstnaní k nejbohatším. Čas je dar shůry
a my se z něj máme těšit. Je snad doba, kdy odpočíváme, promarněná? Jistě ne. Jsou
chvíle přátelského posezení plýtváním? Ani zdaleka ne. A tak zůstávejme v klidné
pohotovosti, za ničím se nehoňme. Čas stejně ani nezastavíme, ani nezrychlíme. Je
důležitější mít na očích tváře svých blízkých než ciferník hodinek.
Kdo to neví, ten si v jednom kuse naříká : Co za problém mě čeká zítra? Mám jet
k moři, nebo si pořídit větší obrazovku? Že bych si koupil los? Co takhle vzít si
půjčku? Vyjet si na koni? Nebo je lepší in-line skating, bungee-jumping? Kdoví, jak se
dnes všechna ta kratochvilná lákadla nazývají. Jó, mít kouzelného dědečka, který by
vám vyplnil každé přání a ještě poradil, kde na to vzít peníze, to by bylo! Kouzelný
dědeček nejsem, ale 5 rad pro vás mám.
Rada první: Choďte ven, choďte denně, možná s deštníkem, ale především s
humorem. Ať už jdete do přírody, nebo jen tak městem, choďte beze spěchu. Hlavní
je, abyste nezůstávali uvnitř zavřeni se svými problémy. Oči mějte otevřené, nechte se
překvapit. Venku je toho tolik. Každý den vychází a zapadá slunko. Ukládejte si to do
paměti, abyste se večer před usnutím mohli dobrat smyslu celého dne.
Rada druhá: Nepohrdejte stářím a nevyhýbejte se starostem jiných lidí. Setkávejte
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se s nimi, dívejte se jim do očí. Neuhýbejte jejich rukám. Natož jejich smutkům.
Zapamatujte si jedno pravidlo: když rozdáte radost, ona se k vám určitě vrátí. Proto
buďte přívětiví, usmívejte se. Jen co si na to zvyknete, nebude třeba přemáhání.
Úsměv nic nestojí.
Rada třetí: Každý máme svoje místo, nemyslete si, že to Vaše je nejdůležitější.
Neplýtvejte životní energií na křivé city jako je škodolibost, či závist. Nikomu
nepřidělávejte potíže, přejte úspěch všem. Nikoho neodsuzujte. Bylo-li vám
ukřivděno, zapomeňte na to. Nemstěte se, netrestejte, ublížili byste sami sobě.
Způsobuje-li vám někdo zlost, zkuste si ho na chvilku představit jako malého caparta,
tak jak ho viděla jeho maminka.
Rada čtvrtá: Snažte se občas na sebe, jen tak ze zvědavosti, podívat očima
druhých. To ještě neznamená jejich pohled převzít. Ale smiřte se s ním. Je časté a
zcela normální, že se lidé mýlí a vy nejste s to jim to dokázat. Co na tom? Buďte rádi,
že aspoň vás nic nenutí setrvávat ve vlastních omylech. Naučte se, kdy smíte říkat ano
a kdy musíte říct ne.
Rada pátá: Buďte velkorysí, nelpěte na detailech. Připravte se na to, že i ten
nejlepší plán se musí opustit, změní-li se podmínky. Snažte se každé protivenství
obrátit v příležitost. A když už, z jakéhokoliv důvodu, nemáte pocit štěstí sami,
pátrejte po tom, co by obšťastnilo aspoň ty druhé.
S troškou odvahy a předsevzetí se vždycky něco najde. A tak i vám se podaří ten
nejpřevratnější lidský objev: že se lze radovat nejen ze svého, ale i z cizího prospěchu.
Letní tuláci
S životem smířeni krajinou kráčí
Manžety kalhot rosa jim smáčí
Obzor je před nimi jak plný šálek
S korunou zahrad a lesů a dálek
V náruči kopců pod širým nebem
Lány už zežloutly, už voní chlebem
Jen zámek vysněný dosud je na klíč
Lůžko jim zkrášlila kapraď a vratič

V zpocených vlasech sůl chutná hořce
Náhle se nemají kde schovat v bouřce
Děkují Pánu, že už je po ní,
Když na loukách u vody koncert jim
zvoní
A z uší do duší se předává letíc
Tajemné poselství světců a světic

Milan Růžička

Ztracený mobil
V ulici Malá branka se dne 3.6.2012 ztratil služební mobilní telefon. Na zadním
krytu bylo napsáno jméno. Případný nálezce bude odměněn.
Martin Juránek
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Přehled kulturních pořadů
30.6.-30.7.

Výstava Železnice Jemnice-Mor. Budějovice
– co bylo, je a snad i bude
- 900-1200, 1300-1600 , zámek Jemnice
- pořádají: Mladí za rozvoj Jemnice, o.s., Muzejní spolek v Jemnici a
Řád Cyriaků

3.7.2012
1745 hodin

Vysílání Zrcadla z Vašeho kraje z Jemnice
- Prima Love – Téma: Historická slavnost Barchan

13.7.2012

Country zábava – hrají Paroháči
- restaurace U Srnců

14.7.2012
1400 hodin

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

20.7.2012

S láskou les
- vernisáž výstavy Moniky Holíkové
- dětské ilustrace provedené různými technikami
- vestibul KD v Jemnici

31.7.2012
1700 hodin

Vernisáž výstavy Zmizelí sousedé
- zámek v Jemnici,
- pořádají: Mladí za rozvoj Jemnice, o.s. a Řád Cyriaků

1.8.-31.8.2012

******
Výstava Zmizelí sousedé
- historie Židů před a po II. đvětové válce
- 900-1200, 1300-1600 , zámek Jemnice
- pořádají: Mladí za rozvoj Jemnice, o.s. a Řád Cyriaků

7.8.2012
1745 hodin

Vysílání Zrcadla z Vašeho kraje z Jemnice
- Prima Love

10.8.2012
2030 hodin
2100 hodin

Průvod šermířů městem Jemnice
- z Podolí na náměstí Svobody
- ukázky dobového šermu a ohňová show u kostela sv. Stanislava

11.8.2012
1300 hodin

II. Jemnická bitva – Vypálení Jemnice Matyášem Korvínem
- letiště u Pálovic
- bitva, fire-show, scénický šerm, tržiště, dobové hudební skupiny,
orientální tance, lukostřelba, vrhání nožů, žonglérský koutek…
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- dospělí 100,- Kč, mládež do 15 let 60,- Kč, rodinné (2+2) 250,- Kč,
děti do výše meče zdarma
- pořadatel NOVUS ORIGO, www.novusorigo.cz
18.-19.8.2012
900-1600 hodin
18.8.2012
25.08.2012

1.9.2012
1500 hodin

Zpřístupnění hrobky rodu Pallaviciniů veřejnosti
- 110 let od uložení ostatků Alexandra Pallaviciniho
- pořádá Muzejní spolek v Jemnici
Country zábava – hrají Jezevci
- restaurace U Srnců
Hasičská soutěž „O putovní pohár starosty města Jemnice“
- mladí hasiči mladší a starší, hřiště v Podolí
- pořadatel SDH Jemnice
*****
Šmoulí párty
- letní kino Jemnice
- pořadatel Mladí za rozvoj Jemnice, o.s

15.-16.9.2012
900-1200 hodin
1300-1600 hodin

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

21.9.2012
2000 hodin

Vystoupení travesti skupiny Screamers – 15 let v dámských šatech
- vstupné 200,- Kč, předprodej od 1.9.2012 v TIC Jemnice, 721 508 737
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

21.09.2012

Hasičská soutěž „O putovní pohár Barchanu“
kategorie muži a ženy, náměstí Svobody
- pořadatel SDH Jemnice

22.9.2012

Country zábava – hrají Paroháči
- restaurace U Srnců

23.9.2012
1500 hodin

Nosáčkova dobrodružství - Pinokio
- vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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Kino – červenec 2012
21.7.2012
Čtyři slunce
1930 hodin
Komediální drama ČR 2012, 105 min., přístupný
vstupné 69 +1
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel vypráví o
touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány
přešlapy svých rodičů.
Hrají: Jaroslav Plesl, Aňa Geislerová, JiříMádl, Karel Roden a další.
28.7.2012
Tady hlídám já
1930 hodin
Rodinná komedie ČR 2012, 110 min., přístupný
vstupné 59 + 1
Hlavní postavou je 8letá Kačenka a její jezevčík, který je jejím ochráncem,
kamarádem a v neposlední řadě i rozdmychávačem komických situací, o nichž není
v jejich rodině nouze.
Hrají: Veronika Divišová, Jitka Ježková, Lukáš Vaculík, Simona Stašová, pes Hugo a
další.

Letní sezóna na jemnickém zámku
Brány jemnického zámku se po roce opět otevřou veřejnosti. Prohlídky a výstavy
se neomezí pouze na víkendy jako v roce 2011.
V letošním roce budou výstavní prostory a
interiéry bývalého hradu zpřístupněny denně od
900 do 1600 po celou letní sezónu. Těšit se můžete
také na speciální kostýmované prohlídky.
Již první prázdninovou sobotu si budete moci
prohlédnout výstavu na téma Železnice JemniceMoravské Budějovice: co bylo, je a snad i bude.
Zároveň budou probíhat prohlídky zámeckých
prostor (včetně sklepení) s průvodcem.
Přijeďte porovnat barokní stavbu s
ojedinělou neorokokovou výzdobou a sochy
slavného akademického sochaře Ignáce
Weiricha v kontrastu s následky pobytu
československé lidové armády (1945-1992) a
následného „zubu času”.
Dovolíme Vám nahlédnout i pod pokličku
možného osudu této jemnické dominanty, která v případě zdaru bude mít
celoevropský dopad.
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V bývalé zámecké kuchyni (dnešní
výstavní prostory) se bude konat 1.8.2012 v
17:00 vernisáž výstavy Zmizelí sousedé, jež
bude předělem mezi tématy, které se Jemnice
bezprostředně týkají. Má v nich bohatou
historii a úzký vztah. Tím prvním bude již
zmiňovaná Železnice Jemnice-Moravské
Budějovice: co bylo, je a snad i bude a vývoj
židovské kultury a její tragický osud.
Na Vaši návštěvu zámku v Jemnici se těší Mladí za rozvoj Jemnice o.s.
Petr Novotný a David Chvátal

S LÁSKOU LES
Dovoluji si Vás pozvat
na vernisáž S LÁSKOU LES,
která se uskuteční v pátek 20.7.2012 od 1700 hodin
v Kulturním domě v Jemnici
Vernisáž s názvem S LÁSKOU LES je zaměřena na dětské ilustrace provedené
různými technikami, například akvarel, pastelky, perokresba. Kresby jsou dělené na
témata scéna, funerální umění a alterego. V každém z těchto témat je vyjádřena krajina
a zvěř.
Monika Holíková

Úspěšná výstava
Výstavní akce, kterou uskutečnila
skupina Lucemburk, byla podle
veřejnosti velmi úspěšná. Proběhla ve
dnech 6. - 13. června 2012 za velké
účasti návštěvníků. A to nejen občanů,
ale i žáků místní základní školy. Ve
vestibulu kulturního domu byly názorně
vystavovány věrné repliky zbraní,
zbroje, oděvů, obuvi a předmětů
z období středověku. Výstava byla
umocněna středověkou hudbou, vůní,
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odborným
výkladem.
Dospělým
návštěvníkům bylo nabízeno červené
víno. Autoři výstavy se snažili o to, aby
výstava byla komplexní a aby bylo
vidět, slyšet, cítit a chutnat.
Členové skupiny děkují městu
Jemnice,
v zastoupení
kulturní
pracovnici paní Daně Babišové.
Touto akcí skupina Lucemburk
oslavila nejen 700. výročí pobytu
královny
Elišky
Přemyslovny
v Jemnici, ale také 10. výročí svého
vzniku.
Další plánovanou akcí skupiny Lucemburk a jejích přátel je středověký hodokvas
u zámecké zdi před jemnickým zámkem. Tento středověký hodokvas by měl být plný
scének, zábavy a rytířských soubojů. Toho se může účastnit široká veřejnost z řad
jemnických občanů i turisté coby diváci. Akce je plánovaná na polovinu července
2012. Sponzoři jsou vítáni.
Fotografie z výstavy lze zhlédnout na facebooku skupiny SHSŠ Lucemburk.
Rudolf Šustr

Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici
v Mariazell a Lilienfeldu
V měsíci květnu pořádal Institut pro
křesťanskou kulturu ve Znojmě
květnovou pouť do Mariazell a
Lilienfeldu v sousedním Rakousku.
Jako hudební doprovod pozvala paní
Ing. Eva Balíková opět Chrámový sbor
při kostele sv. Stanislava v Jemnici,
Jemnické Divertimento a žákyně
varhanního oddělení ZUŠ Moravské
Budějovice. Stalo se tak v sobotu 19.
května. V 5.15 ráno jsme vyjeli z
Jemnice a kolem jedenácté hodiny jsme
stáli před bazilikou Panny Marie v
Mariazell. Mariazell je město ležící v
rakouské spolkové republice Štýrsko,

které je největším poutním místem
Rakouska
a
je
jedním
z
nejvýznamnějších mariánských svatyní
střední Evropy. Podle pramenů bylo
toto poutní místo založeno 21. prosince
1157. Mariazellu se podle sošky Panny
Marie ze 13. století uchované v tamější
bazilice někdy přezdívá „Velká Matka
Rakouska“. V posledních letech jsou
obnovovány pěší poutě do Mariazell i z
České republiky. Před bazilikou nás
přivítal superior baziliky a za zvuku
zvonů jsme vstoupili do baziliky, ve
které následovala poutní mše svatá v
11.15 hod. Jejím hlavním celebrantem
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byl jemnický farář Mons. Josef
Brychta. O hudební doprovod se
postaral chrámový sbor a Jemnické
Divertimento. Po mši svaté následovala
individuální prohlídka poutního místa s
možností procházky ke studánce se
svatou vodou. Ve 13.30 jsme odjížděli
z Mariazell k jezeru Erlaufsee, které
leží pod horským masívem Ötscher.
Přímo nad ním se vypíná vrchol
Gemeindealpe (1623 m n. m.).
Vzhledem k tomu, že předchozí dny
byly chladné, jeho vrchol byl krásně
zasněžený, což v této době již nebývá
zvykem. Od Erlaufsee jsme již
směřovali do cisterciáckého kláštera
Lilienfeld, největšího středověkého
kláštera v Dolním Rakousku, kam jsme
dorazili kolem 16. hodiny. Tento klášter
založil v roce 1202 rakouský vévoda
Leopold VI. Babenberský a byl osídlen
mnichy z kláštera v Heiligenkreuzu.
Pro nás Čechy je toto místo významné
tím, že je zde pochována česká
královna
Markéta
Babenberská

(1204/1205-1266). I zde jsme za zvuku
zvonů vstoupili do baziliky. Po
přivítání následovala prohlídka baziliky
a kláštera. V 17.30 hod. začal v bazilice
koncert duchovní hudby v podání
Chrámového sboru při kostele sv.
Stanislava v Jemnici, Jemnického
Divertimenta a již zmíněných žákyň
varhanního oddělení ZUŠ Moravské
Budějovice, který si přišli poslechnout
kromě našich poutníků i místní.
Ručičky na hodinách ukazovaly 19
hodin, když jsme se vydali zpět na
cestu domů. Byl to krásný den. Přálo
nám i počasí. Nejen účinkující, ale i
ostatní účastníci této pouti z Jemnice a
nejbližšího okolí budou na pouť jistě
rádi vzpomínat. Na závěr je třeba opět
poděkovat
všem
zpěvákům
a
hudebníkům za přípravu na tuto pouť a
zejména paní Ing. Evě Balíkové, která
nás na ni pozvala a umožnila nám všem
prožít nádherný sobotní den a příjemný
zážitek.
Bc. Josef Hofbauer, sbormistr

Den dětí v Jemnici „Cestování časem, po stopách vody
V sobotu 2. 6. se v Jemnici uskutečnil již druhý ročník „Cestování časem“, letos
s podtitulem „Po stopách vody“. Část cesty šli účastníci místem, kudy vedl středověký
vodovod.
Aby získali mapku s trasou cesty, museli sestoupit do podzemí u kostela sv. Víta,
kde na ně čekal mnich, a projevit svou odvahu. První zastavení bylo u haltýře, kde
prameny vody hlídali podzemní skřítci. U Andělského rybníka číhal na své dušičky
vodník. Dále na své cestě potkali Pata a Mata, kterým pomohli nanosit vodu. Cesta
vedla také kolem silnice, a proto museli účastníci prokázat své znalosti z pravidel
silničního provozu jako chodci. U vzdušníku se potkali s jemnickým malířem
Romanem Havelkou. Tady se trasa oddělila od soustavy středověkého vodovodu, ale
účastníci i nadále plnili úkoly spojené s vodou. Před kulturním domem poznávali
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nádoby a u sokolovny si dali závod s královnou Koloběžkou. Na předposledním
zastavení si uvědomili, kdy je voda nejdražší. U místních hasičů si mohli vyzkoušet
zapojování hadic a míření na cíl. Cesta končila zpět u kostela sv. Víta, kde na děti
čekal vodní král a Rusalka s odměnou za splněné úkoly.
Den dětí v Jemnici připravili Mladí za rozvoj Jemnice,o.s. ve spolupráci se SHŠ
Lucemburk a SDH Jemnice. Ráda bych jim touto cestou poděkovala stejně jako
dalším dobrovolníkům a sponzorům, kteří pomohli při realizaci dětského dne.
Mgr. Jana Daněčková

Pozvánka na kulturní léto v Kraji Vysočina
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
například i svatební oslavy anglické
abych Vás osobně pozval na
královské svatby prince Charlese s
připravované
kulturní
aktivity
Dianou Spencer. Dále by Vaší
soustředěné pod společným názvem
pozornosti
neměly
uniknout
Vysočina fandí kultuře. Tento ojedinělý
několikadenní
Folkové
prázdniny
projekt Kraje Vysočina Vám nabízí
v Telči, nebo také pokračování akce
možnost aktivně strávit nadcházející
Putování Vysočinou 19. srpna 2012
měsíce. Od června do října je pro Vás
v Havlíčkově
Brodě,
který
je
připraven bohatý kulturní program, ve
předposlední zastávkou před Jihlavou,
kterém si určitě každý z Vás najdete
kde bude série koncertů zakončena na
své oblíbené kulturní vyžití. Pro
jihlavském náměstí 7. září 2012.
všechny věkové kategorie je připravena
Další neméně zajímavé kulturní
téměř padesátka aktivit, které stojí zato
aktivity na využití volného času
si zapsat do kalendářů a navštívit je.
připravuje Kraj Vysočina od jara do
Jedna z mnoha zajímavých aktivit,
podzimu 2012. Kompletní přehled
která je připravena na letní měsíce, je
plánovaných výstav, koncertů a
14. ročník Mezinárodního hudebního
festivalů je pro inspiraci nebo jako
Festivalu Petra Dvorského. Stejně jako
pozvání pro domácí i hosty k dispozici
předešlé ročníky i letošní rok bude
na internetové stránce http://www.krvýjimečný
díky
světoznámému
vysocina.cz/vysocina-fandi-kulture/dsinterpretovi. Na začátku srpna vystoupí
302017/p1=50750.
v zámecké zahradě v Jaroměřicích nad
Přijměte prosím mé srdeční pozvání
Rokytnou novozélandská sopranistka
a užijte si kulturní léto společně s námi.
Kiri Te Kanawa, jejíž hlas doprovázel
Ing. Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Milana B á l k a z Týnice,
který se v měsíci květnu dožil 90 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Annu U h l í ř o v o u z Jemnice,
která se v měsíci červnu dožila 96 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou
blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Jaroslava Č e l o u d a z Jemnice,
který se v měsíci červnu dožil 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody
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Vzpomínka
Dne 21. července 2012
uplyne již 10 led od smrti
naší maminky, babičky a prababičky
paní Terezie F u č í k o v é z Jemnice
S láskou vzpomínají děti s rodinami

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším
drahým manželem, tatínkem a dědečkem panem Františkem Chalupou.
Děkují manželka a děti Jana, Leoš a Alena

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Výsledky Barchanických turnajů ze dne 9. a 10. 6. 2012
Volejbal dvojic:
Dvojice
Kovář J., Kovářová K.
Boudná, Otáhal
Mocharová, Chvojka
Horká, Jobbagyová
Judová, Gajdoš

Poměr míčů
109/63
108/69
89/92
86/109
56/120

Body
7
6
4
3
0

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Basketbalový zápas
Zápas se odehrál mezi dvěma zúčastněnými družstvy Jemkís a Základní školy v
Jemnici. Zde se projevila zkušenost hráček Jemkís, které vyhrály poměrem 28 : 8.
V rámci zápasu proběhly soutěže o nejlepší dvojtakt – vítězkou se stala Pavla
Hartmanová.
V trestných hodech Mocharová, Kovářová a Bastlová proměnily 3 z 5 hodů,
trojkové hody ovládly Kšírová a Čermáková počtem 2 košů z 5 hodů. Koš z půlky
proměnily Mocharová, Nevěčná a Čermáková, k dispozici byly 3 hody.
Poděkování patří Základní škole v Jemnici za poskytnutí tělocvičny a Městkému
úřadu v Jemnici za financování odměn.
Organizátor turnaje Ivan Chvojka
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V Jihlavě se konal krajský přebor staršího a mladšího
žactva
V neděli 17. června se v Jihlavě konal krajský přebor staršího a mladšího žactva.
Krásné počasí přilákalo na start 194 závodníků.
Nejvíce medailí si odvezli závodníci z pořádajícího oddílu Atletika Jihlava.
Výsledky krajského přeboru:
1.
Atletika Jihlava
22
10
6
38
2.
TJ Spartak Třebíč
6
10
10
26
3.
ŠSK Jemnice
4
11
5
20
4.
TJ Nové Město na Moravě
5
2
4
11
5.
TJ Slavoj BANES Pacov
1
4
6
11
6.
TJ Sokol Velké Meziříčí
2
1
3
6
7.
TJ Jiskra Humpolec
0
1
3
4
8.
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
0
1
3
4
9.
TJ TURBO Chotěboř
1
1
0
2
10. TJ BATT Nové Město na Moravě
0
0
1
1
starší žáci
150 m - 1. Růžička (JIHLA) 18,57, 2. Zuzák (JEMNI) 18,62, 3. Šmarda (SPTRE)
19,15.
300 m - 1. Zuzák (JEMNI) 39,54, 2. Němec (SPTRE) 39,79, 3. Puchnar (JEMNI)
43,40.
4 x 60 m - 1. Jihlava 30,25, 2. Jemnice 30,46, 3. Třebíč 30,68.
výška - 1. Suchý (JIHLA) 1,75, 2. Lhotka (PACOV) 1,70, 3. Bartoš (JEMNI) 1,60.
koule - 1. Dolák (SPTRE) 13,21, 2. Kincl T. (JEMNI) 11,37, 3. Farník (SPTRE)
10,73.
kladivo - 1. Tomek (SPTRE) 35,54, 2. Kincl (JEMNI) 32,13, 3. Míka (PACOV)
24,35.
mladší žáci
60 m - 1. Coufal (JIHLA) 8,31, 2. Chlád (CHSCH) 8,31, 3. Vacula (JEMNI) 8,42.
150 m - 1. Coufal (JIHLA) 20,43, 2. Kadlec (JEMNI) 20,64, 3. Šorm (NMMOR)
21,14.
dálka - 1. Kaplánek (JIHLA) 4,79, 2. Kadlec (JEMNI) 4,60, 3. Míka (PACOV) 4,55.
míček - 1. Kaplánek (JIHLA) 63,63, 2. Kadlec (JEMNI) 49,55, 3. Šorm (NMMOR)
46,17.
starší žákyně
4 x 60 m - 1. Jihlava 32,51, 2. Jemnice 34,82, 3. Pacov 35,70.
koule - 1. Mocharová (JEMNI) 10,19, 2. Málková (JEMNI) 9,50, 3. Dušková
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(PACOV) 9,32.
disk - 1. Málková (JEMNI) 22,92, 2. Dušková (PACOV) 22,72, 3. Nováková
(SPTRE) 15,91.
oštěp - 1. Mocharová (JEMNI) 32,30, 2. Horáčková (SPTRE) 26,30, 3. Kinclová
(JEMNI) 25,35.
mladší žákyně
60 m - 1. Marešová (JIHLA) 8,50, 2. Myslivcová (NMMOR) 8,77, 3. Slosarčíková
(JEMNI) 8,87.
150 m - 1. Marešová (JIHLA) 20,48, 2. Slosarčíková (JEMNI) 21,70, 3. Myslivcová
(NMMOR) 21,76.
4 x 60 m - 1. Jihlava 33,50, 2. Jemnice 35,29, 3. Třebíč 36,26.
Všem zúčastněným jemnickým závodníkům patří velké poděkování, také rodičům
Neshybovým, kteří dovezli opozdilce vlastním autem až do Jihlavy. Mnozí další však
bez omluvy dali přednost kolotočům a jiným zábavám o Barchanu.
Josef Novák, sekretář oddílu atletiky

Jarní část hasičské sezóny 2011/2012 pro mládež
Mladí hasiči a dorostenci z Jemnice zahájili jarní část zkouškami z odznaků
odborností. Den zkoušek připadl na neděli 29. dubna. Tříčlenná zkušební komise
složená ze starosty sboru Jaroslava
Boudy, vedoucího dorostu Milana
Šerky a vedoucího mladých hasičů
Pavla Vaculy ověřila znalosti čtyř

dorostenců a pěti mladých hasičů.
Po úspěšném absolvování zkoušky se
Preventistou stali Rostislav Peří, Miroslav
Nevěčný, Pavel Vacula, David Lukš a Nikol
Nečesalová. Strojníkem juniorem Aneta
Šerková. Strojníkem Václav Kadrnožka a
Radek Lukš. Kronikářem Linda Šerková.
Dorostenci se v neděli 27. května účastnili jarní části celoroční činnosti dorostu
v požárním sportu okresu Třebíč v Petrovicích. Za SDH Jemnice se soutěže účastnili
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dva dorostenci jednotlivci a dvě dorostenky jednotlivkyně.
Dorostenky:
Nikol Nečesalová:
podzimní část ZPV – 3. místo
100 metrů překážek – 7. místo
dvojboj – 5. místo
test z PO – 1. místo
Celkově obsadila 5. místo.
Postup do krajské soutěže.
Dorostenci:
Václav Kadrnožka:
podzimní část ZPV – 10. místo
100 metrů překážek – 10. místo
dvojboj – 6. místo
test z PO – 1. místo
Celkově obsadil 10. místo.

Linda Šerková:
podzimní část ZPV – 5. místo
100 metrů překážek – 6. místo
dvojboj – 6. místo
test z PO – 1. místo
Celkově obsadila 7. místo.

Radek Lukš:
podzimní část ZPV – 9. místo
100 metrů překážek – 12. místo
dvojboj – 14. místo
test z PO – 1. místo
Celkově obsadil 12. místo.

Fotografie naleznete na stránkách www.sdh.jemnice.cz a facebookovém profilu
www.facebook.com/SDH.Jemnice.
Za SDH Jemnice Milan Šerka

Zlatá tretra 2012 – Neohrožení jemničtí atleti
Jak určitě všichni sportovní příznivci vědí (samozřejmě i nesportovní), 25. května
se v Ostravě uskutečnil 51. ročník Zlaté tretry – největšího atletického mítinku na
našem území s účastí mnoha světových atletických hvězd. Mezi nimi např. Usain Bolt,
VCB (Veronica Campbell - Brown), Barbora Špotáková, Oscar Pistorius, Andreas
Thorkildsen, Jakub Holuša, Pavel Maslák, David Storl, Pamela Jelimová, Wallace
Spearmon, Caster Semenyaová… a mnoho dalších zahraničních i českých atletů.
Naše skupina měla lístky do sektoru D3 - zatáčka za cílovou rovinkou a sektor
koulařů. Všichni byli natěšeni už měsíc dopředu, a proto se nebylo čemu divit, že jsme
všichni byli dobře naladěni už při odjezdu z Jemnice.
Nutno dodat, že stadion byl téměř zaplněný už od 16:00, i když oficiální začátek
byl až v 18:15.
Bezpochyby se všichni těšili na výkon Usaina Bolta, který do Ostravy přiletěl už
v pondělí.
Na ostatní hvězdy ale také nelze zapomínat, každý si přišel na své, zejména oštěpaři
potěšili českého diváka, jak nejvíce mohli. Zuzana Hejnová splnila limit na ME i OH.
Padlo několik rekordů mítinku, např. ve skoku o tyči mužů, kde Renaud Lavillenie
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skočil 590cm.
Kdo chtěl podpis od některého z atletů, či si s ním alespoň plácnout, bylo výhodné
zabrat si místo úplně dole u mříží. Zde vždy po ukončení své disciplíny (převážně
běžci) atleti obcházeli celý stadion a bylo možné se ho dotknout nebo získat podpis.
Samozřejmě každý z nás, bez výjimky, chtěl podpis Usaina Bolta, největší světové
atletické hvězdy, světového rekordmana a věrného účastníka Zlaté tretry v Ostravě, na
kterou letos přijel už pošesté.
Jakmile Bolt doběhl, zvedla se vlna nadšení a všichni očekávali, až bude obcházet
stadion. Koho se Bolt dotkl, ten byl nadšený, bohužel, v našem sektoru se ale
nepodepisoval, a proto se někteří z nás rozhodli, že po ukončení závodů si počkají, až
bude obcházet zbytek stadionu a dávat autogramy. Ovšem, to jsme nepočítali s tím, že
na to budeme mít pouze půl hodiny.
Když závody skončily, rozhodla se naše malá skupinka hledat vstup na VIP
tribunu. Podařilo se, vstup jsme našli a neohroženě se i přes přítomnost SECURITY
hnali nahoru.
Když jsme dorazili, na tribuně bylo už jen pár novinářů a organizátoři. Ovšem naše
tušení, že Bolt tu někde je, bylo správné. Jakmile jsme ho spatřili, rozběhli jsme se
k němu s nachystanými památníky a fotkami na podpisy. Jeho ochranka na nás
nejdříve koukala docela udiveně, když ale zjistila, že mu nechceme nic udělat a
chceme pouze podpis, nechala nás být.
K mému udivení si s námi Bolt začal povídat. Ve chvíli, kdy jsme k němu přišli, na
jeho tváři se objevil úsměv a když slyšel: „Please, Mr. Bolt “, lehce se usmál a řekl:
„Czech fans ? Yes, yes.“
Po rozdání podpisů se naše nálada zvedla o 100% a my jsme odcházeli nadšení ze
zisku této cenné trofeje a navíc jsme stáli pouhých 10 cm od něj.
Myslím si, že za všechny, co tam byli se mnou, mohu říct, že je to úžasný zážitek,
který si budeme pamatovat do smrti.
Už se těšíme na další ročník Zlaté tretry.
Za atletický oddíl ŠSK JEMNICE – Pavla Hartmanová

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Police
1.7.-31.8.2012
14.7.2012

Otevření Zámku Police pro veřejnost, otevření návštěvnického
infocentra, prohlídkové trasy pro návštěvníky, výstava
XXI. Hrom do Police, hraje Duha z Mor. Budějovic, zámecký park,
začátek ve 20 hodin
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26.8.2012
9.9.2012

Loučení s prázdninami, začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné
Pouť, poutní místo Hájek, celý týden lunapark u hasičovny

Mladoňovice
04.7.2012
21.7.2012
18.08.2012
25.08.2012
02.09.2012
03.09.2012

Noční soutěž (sportovní areál - SDH)
Soukromá akce
Taneční zábava – Spektrum (sportovní areál Chobot – RS)
Dětský den (sportovní areál Chobot – SDH)
Rybářské závody pro děti (nádrž u č.p. 100 – RS)
Zahájení nového školního roku, vítání prvňáčků

Radotice
Ještě se tráva dost zelená?
Dávno již tomu, co se zrodila hra honby za kulatým nesmyslem, která dnes ovládla
svět. Dostalo se jí názvu jménem „fotbal“. Jde o fenomén, který se postupně vymkl
poslání sportu, původně zábavě tělocvičné, a stal se zvláště ve vrcholovém sportu
nástrojem k podnikání. Dělníci na hrací ploše, velmi dobře placeni, se snaží udržet
v dobré kondici, která předurčuje jejich postavení. Fandovství příznivců dospělo do
stavu, že fotbalová utkání vyhlášených rivalů zaměstnávají kordony policistů a přesto
dochází ke škodám na majetku, nezřídka i na zdraví. Jako na každou podobnou
činnost se nabalí takoví jedinci, jejichž zájmem, víc než o fotbal, je dostat příležitost,
porvat se pro cokoliv a s kýmkoliv. Co se dá dělat, zájem a peníze jsou, jak je patrné,
proč toho tedy nevyužit? Že není každý den posvícení, nejsou schopni plně zvládnout
ani ti slušnější fanoušci, dalo by se říct skoro fotbaloví profesoři. Když se daří, chtěli
by vidět své hvězdy nejraději na „hradě“, v opačném případě je ne zrovna zabít, ale
hodně potupit. Jejich nezvladatelné fandovství má problém s tím pochopit, že souběh
vlivů, včetně peněz, také sehrává svoji roli. Kdysi jsem fandil jistému hokejovému
mužstvu, které získávalo po několik let v řadě prvenství. Věřil jsem tomu, že tito hráči
se bijí o úspěšnost v olympijském duchu a že jim jde o čest ukázat se. V
jednom televizním rozhovoru s úspěšným hráčem toho klubu došlo na otázku, proč se
zrovna nedaří, odpověď oblíbeného a úspěšného hráče byla: „Zahrajeme tak, jak nám
zaplatí.“ Dnes jsou hráči té úrovně zaměstnanci klubu, tenkrát to byli reprezentanti,
kteří byli na výplatních listinách významných podniků, kde je nikdo neviděl, natož,
aby tam pracovali. Bylo to veřejným tajemstvím. Výrokem reprezentanta jsem
zklamán natolik, že jsem zanevřel na všechny hvězdy toho druhu. Došlo mně, že oni
nejsou vlasti chlouba a já že jsem byl naivní trouba. Jeden klad to však pro mne mělo,
byl jsem tímto výrokem doživotně od fandovství osvobozen. Opusťme svět, který
zastiňuje ten prvotní nefalšovaný fotbal kluků, na které toho mnoho nezbylo a přesto
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je chytil pro svoji atraktivnost kolektivní hry a možnosti sportovně se vyžít. Našel-li
se někdo, kdo bez ohledu na čas obětavě vytvářel za pomoci příznivců podmínky pro
tuto činnost, stalo se to pak pro ně zájmem trvalým. Zájemci o fotbal v naší vsi to
zvládli a zvládají to již neuvěřitelných „30 let“. Třicet let účasti v soutěži okresního
přeboru. Je to téměř období produktivního věku v životě člověka. Zájmu o fotbal
předcházelo to, že ve vsi zajímal kluky již dávno. Nebyl na počátku vždy míč
nafukovací, byly to i hadráky, které mnohdy nepřežily ani odpoledne. Kluci za to
sklízeli i výprasky poté, co pro fotbal byly zanedbány domácí povinnosti. Později
byly již jen míče nafukovací, pořízené třeba za vyvrkané peníze o Velikonocích.
Příjemné byly pastvy po sklizni otav na lukách, když se začalo pást „po všech“,
nerozlišoval se vlastník. Tato, do té doby nepříjemná povinnost, byla zpříjemněna
hraním fotbalu. Hlavním nositelem podpory jubilující Jednoty Družstevník bylo ZD
Menhartice, jehož předseda se stal i předsedou jednoty. Měl jsem tu čest jako zástupce
obce provést slavnostní zahajovací výkop. Podpora byla i ze strany zástupců obce a
především veřejnosti svojí účastí. Kultura, která tím byla do obce vnesena, se zaplatit
nedá. Po „sametové revoluci“ se podmínky této činnosti začaly zásadně měnit.
Finanční závislost se omezila jen na sponzory, kteří postupně slábli, dále vlastní
příjmy z brigád a od obce. Příznivým přispěvatelem byl a je i majitel pozemku, na
kterém se nachází hřiště. Toto všechno by nebylo ničím nebýt těchto špatně placených
dělníků na hřišti, nastupujících plnit svůj závazek, který dobrovolně uzavřeli. Někdy
se něco zadrhne, ale tak už to chodí. Mají to štěstí, že nebyli rozprášeni jako jiní jim
podobní pro vidinu účasti v lepším fotbalovém světě. „Jejich šéfové“ na tuto hru
nepřistoupili, ať už měli důvody jakékoliv. Získané „hvězdy“ jsou přeregistrovány a
křoví buď získalo někde azyl, nebo fotbal nehraje. Ve většině měli štěstí. Po dělnících
pracujících jen pro svůj dobrý pocit je poptávka. Pomýšlet na vyšší cíle je správná
cesta, je-li využito vlastního potu, ne však cestou boření. Tak to viděli ti, co ztrácí.
Poděkování patří všem, co stáli u zrodu jednoty, ne všem je pocit trvání „30 roků“
aktivní jednoty dopřán. Slibujeme a jsme připraveni i nad nějakým tím „vlastňákem“
přimhouřit oči, důležité je, že jste. Ať je pro Vás tráva ještě dlouho dost zelená.
Blahopřejí a děkují Vám spoluobčané a příznivci fotbalu.
Převzaté:
Murphyho zákon praví: Umění není upoutat na sebe pozornost, ale vyhnout se
jejím následkům.
Poznámka: O tom vědí své skutečné i takzvané celebrity. Celebrita je zvláštní tvor,
který na rozdíl od obyčejných lidí nežije z potravy, ale z popularity. Když nemá dost
popularity, hyne.
Blahopřejeme jubilantům:
V a ň u r o v á Marie
76 roků
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L i š k a Miloslav
Z e l e n k a Jan

85 roků
72 roků
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Budkov
V květnu žáci Základní a Mateřské školy Budkov pořádali charitativní vystoupení
pro veřejnost. Zapojila se většina žáků základní i mateřské školy, žáci tančili,
recitovali, hráli scénky, zpívali. Do této charitativní akce se zapojily i děti z jemnické
družiny I. a taneční skupina 4K z DDM Jemnice. Vystoupení přišlo zhlédnout mnoho
štědrých návštěvníků. „Děkujeme, podařilo se nám vybrat pro školu v Africe
7.500,- Kč.“
Tyto peníze jsme zaslali charitativní společnosti WHISPER do Ugandy v Africe.
Peníze budou použity na činnost místní školy. Společnost WHISPER plánuje stavbu
další, větší školy. Pomáhat potřebným má smysl, a pokud i Vy chcete pomoci dětem
v Africe, můžete zaslat příspěvek nebo využít „adopce na dálku“ na:
www.whisperorphans.org.
Mgr. Jana Daněčková

Panenská
Dětské rybářské závody v Panenské
V neděli 10. 6. 2012 se v obci Panenská uskutečnily dětské rybářské závody,
kterých se i za deštivého počasí zúčastnilo celkem 44 dětí.
Na prvním místě se umístila Kamila Šmídová z Jemnice – 1067 bodů, na druhém
místě Lukáš Denk z Jemnice – 750 bodů a na třetím místě skončil Tomáš Přikryl
z Dačic – 732 bodů.
Nepříznivé počasí však vyrovnalo množství velkých úlovků, které se podařilo
vytáhnout.
Trofej za největší úlovek si odvezl Jan Bártů z Telče – kapr 75 cm a 57 cm.
Z dalších krásných úlovků to byl kapr 50 a 54 cm – Pavel Vrbka (Ostašov), kapr 52
cm – Tomáš Seidl (Staré Hobzí), kapr 49 cm – Michal Vrbka (Ostašov), kapr 42 cm –
Michal Mrkva (Plačovice) a kapr 41 cm – Petra Celá (Jaroměřice nad Rokytnou).
Další dětské rybářské závody se uskuteční v měsíci září 2012. Termín bude včas
upřesněn.
Projekt se uskutečnil za podpory Kraje Vysočina.
Fotografie
z této
akce
najdete
na
stránkách
www.aft.jemnice.cz.
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Večerníčkův pohádkový les v Panenské
Na sobotu 9.6.2012 byl v obci Panenská připraven již 7. ročník akce pro děti
Večerníčkův pohádkový les. Letošní ročník byl poznamenán deštivým počasím, které
přimělo organizátory akce k řadě opatření, která měla zajistit hladký průběh akce i
v tomto nepříznivém počasí.
Kvůli podmáčené cestě v lese byla zkrácena celá pohádková trasa a nebylo možné
použít řadu kulis, které se dlouhou dobu připravovaly. Ale i přes tuto nepřízeň počasí
se dostavilo celkem 420 dětí a ještě o něco více dospělých účastníků.
V lese děti plnily nejrůznější úkoly, za něž získávaly razítka do kartiček a od
některých postaviček i sladké odměny. Po projití celé trasy dostaly na památku
diplom, perník ve tvaru Večerníčka, pohlednici pohádkového lesa a dále si mohly
vybrat ze spousty dalších odměn.
Po celé odpoledne byl připraven i bohatý doprovodný program. Děti se mohly
vydovádět na skákacích hradech, trampolíně, čtyřkolkách, nechat si namalovat
nejrůznější motivy na obličej a soutěžit s Poštovní spořitelnou.
Od půl čtvrté pak probíhal kulturní program – zumba pro děti, vystoupení
kouzelníka, žonglérská show, ukázka výcviku psů, prezentace jednotky dobrovolných
hasičů z Jemnice, středověké hry a vrcholem celého programu byly dvě letecké
ukázky modelu vrtulníků, které si připravil profesionální letecký modelář ze
sousedního rakouského Karlsteinu.
Po projití pohádkové cesty děti hlasovaly, které pohádkové stanoviště se jim líbilo
nejvíce.
V letošním roce to byli Šmoulové, na druhém místě skončil Asterix a Obelix a třetí
místo získali loupežníci.
V letošním roce byla tato akce pořádána v rámci přeshraniční spolupráce, kdy se
partnerský region Zukunftsraum Thayland podílel na přípravě, realizaci a propagaci
akce v Rakousku. Mezi účastníky bylo právě i několik dětí s rodiči z Rakouska,
kterým se tato akce velmi líbila. Jejich nižší účast byla zřejmě ve velké míře ovlivněna
právě deštivým počasím.
Z celé akce bude zpracováno DVD, které si budou moci všichni zájemci následně
zakoupit. Veškeré bližší informace, včetně fotografií, najdete na našich internetových
stránkách www.aft.jemnice.cz nebo přímo www.pohadkovyles.jemnice.cz.
Věřím, že se celá akce vydařila ke spokojenosti dětí i rodičů a že se zde všichni
příští rok opět setkáme. Snad již opět při slunečném počasí.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase podíleli na
přípravě a realizaci celé akce. Velké poděkování patří také Střední škole technické a
obchodní v Dačicích (aranžérky – 2. ročník, truhláři), která nám pomohla s výrobou
kulis pro jednotlivá stanoviště.
Poděkovat také musíme všem sponzorům, bez jejichž materiální a finanční pomoci
by se tato akce nemohla uskutečnit:
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Lékárna Alexandra, Mochar Josef – Panenská, PATEB s.r.o. Jemnice, PAS-D
s.r.o., Obec Vratěnín, ZOS Jemnice, družstvo, Drogerie Svobodová Jemnice, ZD
Menhartice, Prádelna Váka – Třebíč, Kadeřnictví VIVIT, Farmář František Habr –
Báňovice, Sportovní potřeby Urbanovský, SDH Panenská, Nekon – půjčovna nářadí,
Lékárna Sluníčko, Farmář Jiří Staněk, Občané Panenské, Pekařství – cukrářství
Meidlovi, Tipafrost a.s. Třebíč, Voda, plyn, topení Wojtyla – Jemnice, Roaktiv s.r.o.,
ASA Dačice, In Optik Jemnice, Jemča Jemnice, Jemnice On-Line, Jemnická Stavba,
Město Jemnice, Paintball Jemnice, Poštovní spořitelna, Rain tiskárna Jindřichův
Hradec, Správa majetku města Jemnice, WSPK Dačice, ZZS kraje Vysočina, Hron
Dačice, Rhea Holding, Střední škola technická a obchodní – Dačice, Centropen
Dačice.
Projekt byl vybrán v rámci Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007 – 2013“.

Bc. Zdeněk Hopian

OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 15. srpna 2012. Zdůrazňuji, že ty
příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny v dalším
čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu
kultura@mesto-jemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo
mně na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 9).
Dana Babišová

Mladí za rozvoj Jemnice,o.s
Vás zvou na:

ŠMOULÍ PÁRTY
1. 9. 2012 od 1500 hodin
LETNÍ KINO JEMNICE
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OBRAZOVÝ SERIÁL
Žentour

Jemnice - ulice Slavonická, rok 1983
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