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Říjen
Ke schodům z hradeb padá stín
a dny se valem krátí.
Křoví je plné pavučin.
Z údolí řeky stoupá dým
spálených kopek natí.
Vrány už krouží městu blíž.
Ve strouze hnijí hrušky.
Veverka střádá zásob skrýš.
Podzim se vrátil, ty to víš,
myslivci čistí pušky.
Na konci v parku zdobí svět
zlato, co spadlo na zem.
I báseň složená je z vět,
a žádná nevrátí se zpět,
zpět do úst ztuhlých mrazem.

Milan Růžička

Společenská kronika


Sportovní okénko
Hasičská soutěž pro mladé hasiče
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ZPRÁVY Z RADNICE
Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
v těchto Jemnických listech bych se rád zaměřil na několik událostí, které
v následujících měsících či letech budou pro život v našem městě významné.
Stavem komunikací a Dyjí II se zabývat nebudu. Vše, co proběhlo, jen potvrdilo
to, co jsem Vám psal již v minulém čísle Jemnických listů.
Významně se začíná měnit situace kolem naší železnice. Vládou ČR byla
schválena pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu na nové
nabyvatele. O těchto pravidlech jsem se zmiňoval již dříve. Pro nás je podstatná ta
část, která upravuje možnost získání finančního příspěvku od státu. Státní fond
dopravní infrastruktury – SFDI může poskytnout finanční prostředky na údržbu,
opravu, popř. investice pouze těch drah, kde je celoročně zajišťována dopravní
obslužnost v minimálním rozsahu, tj. nejméně dvou párů vlaků denně.
Touto podmínkou je nabyvatel dráhy vázán po dobu 5 let. Další podstatnou
skutečností je, že na nové nabyvatele se převádí kompletní majetek patřící
k předávané dráze, tedy kolejové těleso, pozemky, související infrastruktura a budovy.
Následně byl tedy ze strany Správy železniční dopravní cesty – SŽDC upřesněn
výběr první skupiny drah určených k prodeji. Byly zahájeny přípravné práce na
vypracování podkladových materiálů k těmto drahám. Důležité je, že naše trať č. 243
Moravské Budějovice – Jemnice je v této skupině. Završila se tak úspěšně jedna etapa,
na které jsme se výrazně v minulém období podíleli. Nyní ale nastal čas, kdy musíme
být připraveni na situaci, že budeme vyzváni potvrdit náš zájem na převodu majetku
souvisejícího s touto tratí na město Jemnice. Je tedy na členech zastupitelstva učinit
jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v tomto volebním období. Mám již na stole
koncept pro obnovení provozu na naší trati včetně zpracovaného ekonomického
modelu. Ten samozřejmě nemůže být úplně přesný, ale poskytuje celkem reálný obraz
toho, jak by mohlo hospodaření na železniční trati vypadat. Podstatná je skutečnost, že
je třeba rozlišit udržování trati a souvisejícího majetku v provozuschopném stavu a
provoz vlaků zajišťujících pravidelnou dopravu. Na tu první činnost lze získat ze
SFDI příspěvek, což v našem případě může být až 6 mil. Kč za rok. Provoz osobních
vlaků by v nákladech, tj. úhradě provozní ztráty dopravce, činil cca 1,7 – 2 mil. Kč
ročně. Tuto cenu by přirozeně platil objednavatel dopravy. Ten by zvolil dopravce na
základě výběrového řízení. Zde je prostor pro jednání s Krajem Vysočina, který
v minulosti prohlašoval, že pokud se změní podmínky provozování na naší trati, je
ochoten jednat o objednání osobní dopravy v rámci dopravní obslužnosti. Obecně
však platí, že když zvážíme finanční toky v rámci železniční dopravy ve vztahu
k městu a regionu, tak výdaj 2 mil Kč vynaložený na objednání dopravy přinese do
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regionu 6 mil Kč na posílení zaměstnanosti plus další pozitiva vyplývající ze
zachování železniční dopravy. Pokud bude vše probíhat ideálně, měl by výše popsaný
proces proběhnout v příštím roce.
Na závěr ještě dvě příjemné informace. V současné době probíhá výběr dodavatele
na zateplení mateřské školy s výměnou zdroje vytápění. Součástí tohoto projektu je
zateplení a oprava střechy, pláště s výměnou oken na všech budovách, výměna zdroje
tepla za tepelná čerpadla a instalace solárního ohřevu pro teplou užitkovou vodu.
Náklad je zhruba 12,5 mil. Kč s dotací cca 9 mil. Kč.
Druhou pozitivní zprávou je oznámení o akceptaci naší žádosti o dotaci na
protipovodňový plán, jehož součástí je i bezdrátový městský rozhlas. Doufejme, že
projdeme úspěšně dalším hodnocením a v Jemnici se dočkáme moderního
komunikačního zařízení.
Příjemné prožití letošního podzimu Vám přeje
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
v dnešním článku bych se rád zmínil hlavně o tématu, které mne v Jemnici velmi
trápí. Jde především o drogovou problematiku, zejména pak užívání tvrdých drog.
Byl jsem zcela šokován, když se mi dostal do rukou dopis Oblastní charity Třebíč, kde
bylo konstatováno, že v rámci celého Třebíčska vymění K – Centrum celkem 32 000
injekčních jehel. Mráz po zádech mi začal jezdit, když jsem se dočetl, že celá jedna
třetina, přesněji 9827 ks (!) se vymění na Jemnicku. Chtěl jsem se o této skutečnosti
dozvědět více, a proto jsem kontaktoval přímo pracovníky, kteří mají v Jemnici
zkušenosti z terénu. Nechtěl jsem slyšet žádná jména, místa či bližší specifikace
uživatelů (ani by mi je neposkytli), chtěl jsem rozklíčovat, co vězí za tak obrovským
číslem. Dovolte mi náš rozhovor shrnout:
 v roce 2011 navštívili pracovníci třebíčského K-Centra Noe Jemnici celkem 47x
 pracovalo se celkem s 16 uživateli (předpokládá se, že uživatelů je 2x – 3x více)
 vyměnilo se 9827 injekčních jehel
 Jemnice se nevymyká z průměru Kraje Vysočina v počtu uživatelů
 Jemnice je specifická tím, co se zde užívá
 v Kraji Vysočina se užívá zejména pervitin, v Jemnici zejména pak opiáty (heroin,
opium, subotex)
 uživatel pervitinu si píchá méně často než uživatel opiátů – proto tak vysoké číslo
jehel
 oproti kolísavosti počtu uživatelů v jiných městech se v Jemnici počet uživatelů
ustálil
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 K – Centrum nabízí i možnost testů na žloutenku, HIV, syfilis apod.
Z výše uvedených faktů vyplývá, že Jemnice má problém. Klobouk dolů před prací
Policie ČR, obv. odd. Jemnice, která má terén zmapovaný a soustředí se zejména na
postihy distributorů a výrobců. O „zajeté“ uživatele se stará již zmiňované K-Centrum
Noe. Před námi je však úkol nelehký a to, jak zajistit, aby počet uživatelů nenarůstal a
aby se z případných experimentátorů nestali závislí uživatelé.
Jednou z možností, jak částečně pomoci, je vést mladé lidi ke sportu, koníčkům,
dát jim motivaci. Možnosti jsem nastiňoval již dříve. Předně je potřeba vyzdvihnout
práci Základní školy v Jemnici a DDM Jemnice, které svou nabídkou kroužků a
dalších aktivit jistě osloví většinu dětí a z nich si spousta z bohaté nabídky vybere.
Problém je u starší rizikové mládeže. Když budeme pošilhávat po tom, jak to řeší
jinde, pak nám z toho vyjdou závěry: vybudování volnočasové plochy pro mládež
(tolik zmiňovaný skatepark), formu primární prevence – terénní práce, či centrum
nízkoprahových služeb. Jak mi bylo na konferenci k prevenci kriminality řečeno,
uvolňují se pravidla pro získání dotace, dokonce lze zažádat o dotaci právě např. na
skatepark. Město Jemnice tak učiní. Bez dotace se však této volnočasové plochy
dočkáme nejdříve v roce 2014. Různými kanály se mi dostávají informace, že sami
„skejťáci“ a „bajkeři“ se snaží na této věci spolupracovat a něco připravují…
Ačkoliv se v boji proti toxikomanii nedá vyhrát, nikdy nesmíme v tomto boji ustat!
Pár slovy se ještě vrátím k budování kanalizace. Ulice Budějovická je s omezením
průjezdná. Možná si někdo zaťuká na čelo, když vidí první úsek (kousek za
potravinami paní Chalupové), který je v neutěšeném stavu – po firmě, která již
v Jemnici naštěstí nepracuje. Bohužel asfaltování tohoto úseku nešlo provést
s úpravou zbytku této dlouhé ulice, firma KLEE s.r.o. nebude opravovat úseky po jiné
firmě jen pro naše krásné oči. I tak je potřeba společnosti KLEE s.r.o. poděkovat,
postarala se alespoň o nejnutnější provizorní úpravu tohoto kritického úseku. Hlavní
zhotovitel řeší tyto úseky zvlášť, v současné době se nedostatky naceňují a připravuje
se jejich řešení.
Ještě si dovolím pár slov k budoucnosti jemnického kina. Ani ta není růžová.
Nejenže město Jemnice doplácí na provoz statisíce korun ročně, nelze ani zařadit
filmy krátce po premiéře (kina jemnického typu jsou až na konci řetězce), ale hlavně
se blíží období, kdy všechny nové filmy budou distribuovány v digitální podobě. Na to
nejsme připraveni, investice do úprav promítacích zařízení je minimálně 3mil. Kč.
Žádná dotace není na obzoru, navíc těžko bude někdo chodit na starší filmy. Snažíme
se pro Vás kino udržet, ale obávám se, že už dnes mu zvoní hrana. Uvidíme, jak se
bude situace ve filmovém businessu vyvíjet a podle toho se i zařídíme. Všem, co přes
výše uvedená fakta jemnické kino navštěvují, moc děkuji.
Závěrem mi dovolte jménem města poděkovat panu Janu Kopečkovi, jehož kniha
Paměti aneb Jemnice, malý kluk a druhá světová válka vychází na pokračování
v Jemnických listech. Pan Kopeček byl tak laskav a věnoval městské knihovně
Stránka 4

Jemnické listy / říjen 2012
(potažmo Vám všem) dva kompletní výtisky těchto vzpomínek. Děkujeme.
V případě dotazů mne kontaktujte na telefonu 775394944, mailu
mistostarosta@mesto-jemnice.cz či facebookovém profilu Petr Novotný či Mladí za
rozvoj Jemnice.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Oznámení
o době a místě konání voleb
do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
1. Starosta města podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů o změně některých zákonů a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do 1/3 Senátu Parlamentu ČR oznamuje:
Volby do zastupitelstva kraje a I. kola 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek 13.10.2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 14.10.2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
v případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek 19.10.2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 20.10.2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb:
Číslo
volebního
okrsku

Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Volební místnost

1

ulice 28.října, Dolní valy, Havlíčkovo nám., Horní valy, Husova,
Malá branka, Masné krámy, Na Parkáni, nám. Svobody, Polická, Polní,
Templu, V Zahrádkách, Velká brána, Vět rná, Větrný kopec, Zámecká

vestibul radnice
Husova 103

2

ulice Bažantnice, Červenomlýnská, Dačic ká, Dělnická, Jandov,
Na Podolí, Na Pořadí, Pod Jandovem, Stará cesta, Slavonická,
Týnice, Údolní, Želetavská, Žižkova

firma KOVA, Na Podolí 954
kancelář v přízemí

3

ulice Boženy Němcové, Budějovická, Dvořákova, Jana Vrby,
Komenského, Les ného, Lípová, Palackého, Pod Tržištěm,
Revoluční, Růžová, Tyršova, U Klášt era, Úvoz, Znojemská, Na Předlískách

Hasičská zbrojnic e, Lípová
místnost v přízemí

4

ulice Fialova, Lesnick á, myslivna Záděra, Nivk a, Obůrka, Penkova, Romana
Havelky, Spojovací, Široká, Topolová, Třeš ňová, U Víta, V Ráji, Valentova

Kulturní dům, Tyršova 592,
Jemnice
vestibul kina

5

obec LOUKA

Louka
společenská místnost

6

obec PANENSKÁ

Panenská
společenská místnost

U
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3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo
cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou předány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Jemnici dne 21.9.2012

Ing. Miloslav N e v ě č n ý v.r.
starosta města

CO SE DĚJE
Víte, že…
Jsou období, kdy se městům daří lépe uskutečňovat záměry jejich rozvoje? Při
hovorech se spoluobčany a cestách po Jemnici se v poslední, ne zvlášť příznivé době,
můžeme přesvědčit, že když se chce, tak to jde. Viditelně se lepší čistota města, je
posečená tráva na veřejných prostranstvích, ubylo poházených odpadků, pravidelně
jsou vyprazdňovány odpadkové koše a dokonce na mnoha místech jsou vyčištěny
okraje cest a chodníků. Zmizela kritizovaná trafika pana Křivánka v Podolí –
autobusová zastávka, kontejnery před restaurací Na Podolí, nepořádek kolem
hřbitovní zdi a řada dalších, dříve opomíjených věcí.
Z větších akcí je to oprava padající zdi V Zahrádkách, Dolních valech, oprava
horní Malé branky atd.
Z těch větších akcí je to budování kanalizace v rámci čistoty Dyje I a II – náročná
akce za desítky mil. Kč, přestavba čistící stanice vody, ozelenění náměstí, vyčištění
části parku od starých stromů, označení památných stromů – Svatovítská lípa, lípa u
Lhotic, na Želetavské silnici. Rozsáhlé práce na kostele sv. Víta a jeho podzemí,
asanace bývalých kasáren PS, odhalení památníku sochaře J. Šlezingera a malíře R.
Havelky, přestěhování městské knihovny do kulturního domu, výstavba nákupního
střediska Penny. Již zmiňovaná výstavba kanalizace v ulicích Na Podolí, Na Pořadí,
Lipová, Větrný kopec, Polická, V Ráji, Horní valy, Budějovická a Dačická. Ulice Pod
Tržištěm, která přináší řadu problémů, je pro město řádným soustem.
A k tomu snaha o uskutečnění využití zámku k vybudování rehabilitačního centra
pro válečné veterány, snaha o znovuuvedení osobní dopravy na trati Jemnice – Mor.
Budějovice a celková rekonstrukce ulice Lipová, které se připravují a snad se podaří
jejich realizace. Jistě jsou některé další akce, které se povedly anebo se chystají.
Neměl bych zapomenout poděkovat zastupitelům města Jemnice, jeho vedení,
starostovi panu Ing. Miloslavu Nevěčnému a místostarostovi panu Ing. Petru
Novotnému, kteří se zapíší k nevelké řadě představitelů, již ve svém působení na
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radnici dokázali, že jejich volba byla správná. Nerad bych zapomněl na zaměstnance
MěÚ v Jemnici a na často kritizované spolupracovníky Správy majetku města Jemnice
vedené panem. R. Svobodou, na jejich podíl na zlepšující se vzhled našeho města.
Také na řadu spoluobčanů a organizací, kteří svým dílem přispívají k tomu, aby se
nám v Jemnici lépe žilo.
Těch, kteří prostředí města kazí nepořádkem, nápisy, poškozují dopravní značky,
ničí lavičky a odpadkové koše a podobně, se moje poděkování netýká. Ale snad i to se
zlepší!
Vím, že je celá řada věcí, které by byly potřeba udělat, ale i na ně snad postupně
dojde. Uvidíme!
Vladimír Hrbek

STŘED informuje
Je míra znalosti či neznalosti právních norem mladistvých důvodem jejich
problémů?
Jsou teprve ve věku 14 - 18 let, ale už mají za sebou první problém. Buď se
dopustili provinění proti zákonu a byl jim uložen dohled probačního úředníka, nebo
jsou v evidenci kurátora pro děti a mládež pro rizikové projevy v chování. Zároveň
dobrovolně souhlasili s účastí ve skupinovém probačním programu Právo pro každý
den, které od roku 2006 realizuje občanské sdružení STŘED díky podpoře
z Grantového programu Zdravého města Třebíč pro oblast prevence kriminality a
drogové problematiky.
Vybraných čtrnáct účastníků se seznámí se zákony naší společnosti z oblasti
občanského, trestního, pracovního a rodinného práva. V bezpečném prostředí lektorů
budou sdílet svoje životní příběhy a náhledy na svá provinění. „Naším cílem je, aby
mladí lidé, kteří šlápli vedle, pochopili, že jejich život může jít jiným, nekonfliktním
směrem. Všechny děti nemají takové štěstí vyrůstat v podnětném rodinném zázemí
s nastavenými hranicemi dovoleného chování. Některé jen zkouší, co se smí a nesmí
tak, jak je v pubertě běžné a naším hlavním zájmem je naučit je respektu k právním
normám,“ sdělila ředitelka sdružení STŘED, o.s. Martina Bártová.
Výsledky u absolventů probačního programu nejsou vidět. Nedají se zvážit ani
změřit. Vždy je nejtěžší práce účastníků na sobě samých. „Z pohledu lektora je pro mě
fajn se po čase s našimi svěřenci potkat, pozdravit, vidět a slyšet, že si našli přátele,
partnery, práci a umí zvládat životní situace, nebo vědí, kam se obrátit s žádostí o
pomoc, když jsou v nesnázích,“ doplnila Bártová.
Martina Bártová, ředitelka sdružení STŘED,o.s.
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Vloupání do sklepních kójí
V poslední době na Třebíčsku stále přibývá počet případů vloupání do sklepních
kójí. Pachatelé využívají neuzamčených vchodových dveří u panelových domů a
velmi malého výskytu občanů ve sklepních prostorách. Majitelé bytů mají velkou
nevýhodu, protože sklepní kóje bývají jediným možným úložným prostorem pro jízdní
kola, rybářské vybavení, lyže a vybavení na zimní sporty. Většinou poškozený zjistí,
že došlo k vloupání s velkým zpožděním. Tím získávají pachatelé velký náskok a pro
policisty je prověřování tím velice ztížené.
V loňském roce prověřovali třebíčští policisté celkem 16 případů vloupání do
sklepních kójí, z nichž se jim podařilo třetinu objasnit. Za prvních sedm měsíců došlo
v letošním roce již ke 14 případům. Bohužel doposud žádný z nich nebyl objasněn. Na
dopadení pachatelů policisté intenzivně pracují.
„V letním období mnoho majitelů sklepních kójí odjíždí na dovolenou a pohyb
v okolí domu je o to menší. Pachatelé mají velké pole působnosti. K vloupání dochází i
v průběhu dne. V těchto případech by nám pomohla větší všímavost obyvatel. Je
důležité, aby občané věnovali větší pozornost neznámým osobám, které se pohybují
v domě a v jeho okolí,“ sdělil vedoucí Obvodního oddělení v Třebíči npor. Mgr.
Martin Husa.
Snížení počtu vloupání do sklepních prostor panelových domů je možno docílit
tam, kde občané věnují dostatečnou pozornost otázkám bezpečnosti a zabezpečení a
mají mezi sebou dobré vztahy. Je důležité dodržovat alespoň některá preventivní
opatření:













Dům a sklepní prostory se musí celodenně zamykat.
Klíče od domu musí mít pouze omezený okruh lidí.
Za vpuštění cizí osoby do domu musí odpovídat dospělá osoba.
Nevpouštět neznámé a podezřelé osoby do domu.
V případě konfliktních situací ihned informovat policii.
Míru bezpečnosti v domě ovlivňuje i dodržování pořádku a dostatečné a
fungující osvětlení společných prostor i osvětlení venkovní.
Instalace kvalitního bezpečnostního uzamykatelného systému vstupních
vchodových dveří, vchodových dveří od sklepních prostor a dveří od
samotné sklepní kóje.
Zabezpečení přízemních okenních otvorů domu pomocí mříží,
uzamykatelných uzávěrů a kování.
Instalace bytových ovladačů zámku domovních dveří a videotelefonů.
Instalace druhých dveří až za prostor poštovních schránek.
Zamezení viditelnosti do samotných sklepních kójí.
Všímat si pohybu podezřelých osob.
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V rámci možností omezit ukládání cennějších věcí do kójí.

Důležité je, pokud majitel zjistí, že došlo k vloupání, okamžitě přivolat policisty a
nevstupovat do míst, kde se pachatel mohl pohybovat, aby nedošlo ke zničení stop
důležitých ke zjištění a usvědčení případného pachatele.
por. Bc. Marcela Lavická, tisková mluvčí, Preventivně informační skupina Třebíč

Zubní pohotovost
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace je pověřena zřizovatelem, tedy Krajem
Vysočina k zajišťování stomatologické lékařské pohotovostní služby.
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
včas oznámena, nebo nebylo možné již zajistit její zveřejnění, doporučujeme předem
telefonicky ověřit aktuální stav na informačním centru nemocnice nebo na příslušném
stomatologickém pracovišti.
říjen 2012
so
6.10.
ne
7.10.
so
13.10.
ne
14.10.
so
20.10.
ne
21.10.
so
27.10.
ne
28.10.

MUDr. Kovářová Dana, Budějovická 625, Jemnice
MUDr. Křižan J., Martinské nám. 3, Třebíč
MUDr. Křižan O. DentSmile, s r.o., Martinské nám. 3, Třebíč
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
MUDr. Kučerňák Z., První Brněnská strojírna Třebíč
MUDr. Látal Petr, Kpt. Jaroše 2, Třebíč
MUDr. Lhotská K., ESTHES s r.o., Sokolská 3, Třebíč
MUDr. Lhotský V., ESTHES s r.o., Sokolská 3, Třebíč

568 450 361
568 844 206
568 841 188
568 620 248
568 804 730
568 826 201
568 840 820
568 840 820

listopad 2012
so
3.11
ne
4.11.
so
10.11.
ne
11.11.
so
17.11.

MUDr. Louda J., JPL07, Gymnazijní 344, Mor. Budějovice
MUDr. Louda J., ml., Gymnazijní 344, Mor. Budějovice
MUDr. Mácová Marie, Kaštanová 99, Přibyslavice
MUDr. Mahelová Jana, DentSmile, Martinské nám.3, Třebíč
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568 420 737
568 420 737
568 894 221
568 841 188
568 620 248
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ne
so
ne

18.11. MUDr. Málková Ivana, Jelínkova 991, Třebíč
24.11. MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
25.11. MUDr. Novotná Irena, Vltavínská 1346, Třebíč

568 827 982
568 620 248
568 843 718

MUDr. Karla Chvojková

Okénko ZUŠ
Začátek nového školního roku přináší některé změny na naší škole. Protože již
před prázdninami někteří rodiče žáků školy žádali informace o probíhajících změnách,
pokusím se některé, pokud možno srozumitelně, podat.
V měsíci květnu a červnu proběhly na stovkách škol po celé republice konkurzy
na místa ředitelů, protože novela školského zákona z loňského roku upravila
s platností od ledna minulého školního roku délku funkčního období ředitelů škol.
Tato skutečnost umožňuje uspořádat na ředitelské místo konkurz každých šest let.
Z počátku se zdálo, že poslanci schválili zase jednu hloupou novelu. Skutečnost je
ale složitější. Až dosud platilo, že ředitel mohl vést školu od deseti k pěti, odrazovat
dobré učitele i žáky, pokud se nedopustil „závažného porušení nebo neplnění
povinností“, netloukl děti, neprohospodařil, či dokonce nezpronevěřil peníze, byl
prakticky neodvolatelný. Zřizovatelé, tedy zejména obce (u škol mateřských,
základních a uměleckých) a kraje (v případě škol středních) a někdy i veřejnost se
dožadovali změny. Té se jim dostalo. Když člověk zastával tuto funkci k lednu roku
2011 nepřetržitě více než šest let, skončil mu pracovní poměr 31. července 2012.
Původně se zdálo, že jde o přelomovou událost, ale ve skutečnosti tomu tak není.
Zákon sice říká, že zřizovatel musí vyhlásit konkurz, navrhne-li to (nejpozději šest
měsíců před koncem pracovního poměru konkrétního ředitele), česká školní inspekce
nebo školská rada. Jinak nemusí. A v případě, že konkurz vyhlášen není, prodlužuje se
trvání pracovního poměru automaticky o dalších šest let. Konkurz tedy není
povinností. Vůbec tedy není pravda, že by se konkurzy musely dělat. Závisí to na
rozhodnutí každého kraje nebo obce. Na některých školách vyhlašovaly konkurzy
pouze na základě podnětů České školní inspekce či školské rady, přihlíží se také
k výsledkům kontrol provedených zřizovatelem. Přestože zákon nevyžaduje, aby
proběhlo jmenování, je vhodné, aby zřizovatel vydal řediteli potvrzení o splnění
podmínek automatického prodloužení funkčního období. Ředitel totiž potřebuje
doklad, že danou funkci opravdu zastává.
Jak tedy tyto konkurzy probíhaly? Přihlásit se mohl v podstatě každý. Posoudit,
zda jde o vhodného kandidáta, měla šesti až sedmičlenná komise, v níž byli dva
zástupci zřizovatele, jeden člen určený ředitelem krajského úřadu, jeden odborník
v oblasti organizace a řízení školství, jeden inspektor České školní inspekce, dále
pedagog školy, případně člen rady školy, pokud tato existuje. Jak lze uspět? Kandidát
musí získat nadpoloviční počet hlasů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy
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komise (je jmenován zřizovatelem). Při více kandidátech se sestavuje pořadí. Ale
pozor, pro zřizovatele má rozhodnutí komise ve všech případech pouze doporučující
charakter. Ve skutečnosti může zřizovatel rozhodnout podle svého.
Není pochyb, že konkurzy vnášejí do škol cosi jako konkurenční prvek. Vědomí,
že po šesti letech budou muset svou funkci obhajovat, může přispět k lepší práci
ředitelů. Stejně nepochybné ale je, že se konkurzy mohou stát nástrojem pro
odstraňování nepohodlných a upřednostňováním spřízněných, tak jak to bohužel
v naší společnosti také funguje i v jiných oblastech. Kdo by měl dohlížet, aby se tak
nedělo? Zde je odpověď velice jednoduchá! Přirozeně voliči – tedy my všichni.
Do konkurzu na naší škole se přihlásili 4 uchazeči. V řízení byla komisí vybrána a
Městským úřadem v Moravských Budějovicích jmenována paní učitelka Iva
Šotkovská. Své funkce se ujala od nového školního roku.
S dalšími novými informacemi seznámíme jemnickou veřejnost v průběhu roku.
Těšíme se v nadcházejícím školním roce na spolupráci s městem. Jsme vděčni, že naše
podmínky se stále vylepšují a že mnohé problémy se naší pobočky netýkají, nebo jsou
porozuměním a vstřícností našich zřizovatelů minimalizovány.
Těm rodičům, jejichž děti nemohou být v letošním školním roce pro nedostatek
míst přijaty se omlouváme a doufáme, že na konci roku se u přijímacích pohovorů
opět setkáme.
A ještě jednu radu na závěr. Rodiče (tedy i tatínci!!!!) „zpívejte, zpívejte,
zpívejte.!“
Hloubka a šíře blahodárného vlivu hudby na organismus člověka je dostatečně
prokázána. Ten, kdo někdy pozoroval dvouleté batole, jak si při písničce radostně
bouchá do rytmu, ví, že hudba k nám promlouvá způsobem, jenž zasahuje do
nejhlubších vrstev našeho nitra. Hudba je lékem pro tělo, pro mysl i pro duši. Tuto
pradávnou moudrost dnes objevuje i moderní věda, jež nachází důkazy, že poslech
určitých druhů hudby může zlepšit kvalitu života v mnoha ohledech.
„Hudba dokáže v jediném okamžiku pozdvihnout naši duši. Probouzí v nás ducha
modlitby, soucitu a lásky. Vyjasňuje naši mysl a je známo, že v nás rozvíjí chytrost.
Hudba umí tančit i vyzpívat naše smutky. Přičarovává nám vzpomínky na ztracené
blízké. Umožňuje dítěti v nás, aby si hrálo, mnichovi v nás, aby se modlil, dovolí i té
holce od krav, co v nás přebývá, aby se roztancovala, a tomu hrdinovi v naší duši
vnukne odvahu překonat veškeré překážky.
Hudba je posvátným místem, katedrálou tak majestátní, že v ní vnímáme
velkolepost vesmíru, a zároveň chýší tak prostinkou a soukromou, že nikdo z nás
nezměří hlubiny jejích tajemství.
Hudba pomáhá rostlinám růst, naše sousedy dohání k šílenství, děti ukolébává do
spánku a muže nechává mašírovat do války.
Hudba z nás dokáže vybubnovat zlé duchy, zpívá k chvále Panny Marie, vzývá
Buddhu spásy světa, zaklíná vůdce a národy, bere do zajetí a konejší, proměňuje a
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přivádí k novému životu.
A přece je hudba víc než pouhý součet toho všeho. Je to zvuk země a oblohy,
přílivu a bouří. Je to ozvěna vlaku kdesi v dáli, dunivý ozvuk tesaře při práci. Zvuky a
vibrace nás obklopují v každičké životní chvíli, od prvního zaplakání života až do
posledního vzdechu smrti, od tlukotu srdce po rozlety naší fantazie. Hudba je prvotním
dechem samotného stvoření, řečí andělů a atomů, prapůvodním materiálem, z něhož je
uhněten život a sny, duše a hvězdy.“
Don Campbell - hudebník, dirigent a autor řady knih o hudbě
Mnoho radosti z Vašich dětí v nastávajícím školním roce přeje a na setkávání
s vámi se těší kolektiv učitelek ZUŠ.
Luba Jánská

Okénko MŠ
Dobré ráno, milé děti, prázdniny, ty strašně letí. Sešli jsme se tady znova, čeká na nás parta
nová. Bude tady legrace, budeme tady jako v pohádce. Máme se tu všichni rádi, jsme tu dobří
kamarádi.

V letošním školním roce 2012/2013 do Mateřské školy v Jemnici nastoupilo 155
dětí. Do ZŠ odešlo 46 dětí a k zápisu do MŠ přišlo 60 dětí z Jemnice i okolí. Všechny
děti byly přijaty ve správním řízení. Stejně
jako vloni i letos jsme musely žádat
zřizovatele (město Jemnice) o výjimku z počtu
dětí.
V pěti třídách je 28 dětí, v jedné třídě
s upraveným vzdělávacím programem je dětí
16. Složení všech tříd je heterogenní.
V tomto školním roce jsme se opět
zapojily do projektu IB-KSB (Interkulturní
vzdělávání dětí, žáků a pedagogů), který
navazuje na předešlé, tříleté interkulturní
vzdělávání. Projekt je dvouletý. Po předešlých zkušenostech jsme do projektu zapojily
děti z jedné třídy. Ve třídě Sluníček se děti budou moci každé pondělí setkávat
s lektorkou němčiny a seznamovat se s německým jazykem. Lektorkou je Elena
Klauzsová, která má již zkušenosti z předchozího projektu. Během dvouletého období
si děti prohloubí i rozšíří partnerství mezi MŠ na obou stranách hranice, aby i nadále
mohly společně s rodiči navštěvovat své přátele v sousední zemi a tím porozumět
svým sousedům.
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Nově jsme pro děti připravily ekologický
výukový program se zajímavými výlety do blízkého
okolí i vzdálenějších míst, pokračovat budeme ve
čtenářské a předmatematické gramotnosti, nebudou
ani chybět další nová divadelní představení z divadla
Úsměv z Brna, divadla Ludmily Frištenské, divadla
Radost z Brna. Opět chystáme dny otevřených dveří,
společné akce s rodiči, návštěvu v DPS, spolupráci
s DDM, ZŠ. O všech akcích budou rodiče včas
informováni formou nástěnek v každé třídě, na
internetových stránkách školy, které nám upravuje
pan Kamil Stehlík a kterému touto cestou děkujeme.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme šťastný
vstup do mateřské školy, co nejméně slziček a
mnoho společně strávených chvil.
Bc. Nováková Radka

Zprávy z Gymnázia Dačice
Není začátek jako začátek
Každé září začíná nový školní rok. O tom, že všechny začátky
nejsou stejné, se můžete přesvědčit výčtem změn, které nastaly na naší
škole v minulém školním roce a díky kterým se začátek letošního školního roku
odlišuje od začátku minulého školního roku.
1. Školní televize G-ONE
První školní den natáčela školní televize "G-ONE", kterou jsme slavnostně pokřtili
9. prosince 2011. Tým G-ONE zvládl v minulém školním roce natočit více než 100
reportáží!
2. Výuka v digitálních třídách
Studenti primy a sekundy zahájili školní rok v digitálních třídách. V těchto třídách
využijí pro výuku a domácí přípravu netbooky a digitální učebnice, které mají k
dispozici od školy zdarma. Studenti sekundy již mají své netbooky od března doma a
primáni je převzali první školní den v pondělí 3. září.
3. Nová školní počítačová síť
Všichni pracujeme na nové školní počítačové síti. Její přestavba probíhala
postupně od prosince do srpna:
- nový server (prosinec 2011)
- zasíťování všech učeben (březen 2012)
- nová wi-fi síť pokrývající kompletně celou školu (srpen 2012)
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- ve všech učebnách nové počítače typu "All in one" (srpen 2012)
4. Nový školní informační systém
Pro rodiče a žáky všech tříd běží rozšířený informační systém. K elektronické
žákovské knížce jsme nově spustili elektronickou třídní knihu, která přinese rodičům a
žákům informace o absenci, probírané látce a domácích úkolech.
Přejeme všem žákyním a žákům naší školy, stejně jako jejich rodičům, aby jim
uvedené novinky dobře sloužily a přispěly ke kvalitnímu vzdělávání žáků a k dobré
komunikaci rodičů a školy.
Podrobnější informace o všech akcích najdete na www.gymn-dacice.cz a www.gone.tv
Mgr. Milan Točík

Informace z městské knihovny
Milí čtenáři,
zdravý životní styl je téma, kterému v poslední době věnujeme nemalou pozornost.
Objevují se však odlišné definice a nesčetné množství návodů říkajících: „Dej na mě a
budeš zaručeně zdravý, krásný a fit.“ Všichni jistě dobře víme, že poctivá polévka a
řízek s bramborovým salátem doplněná vychlazenou „Plzní“ není ideální oběd pro ty,
kteří chtějí zůstat v dobré kondici. Ale „jak na to“, jak mít z jídla potěšení, chutně se
najíst, ale udržet si váhu?
Udělejte první krok k zdravějšímu životu a přijďte v pondělí 22. října 2012
v 16:00 hodin do městské knihovny na přednášku s besedou na téma: Jíme zdravěji
aneb velký zisk z malých změn. Přednášející Jarmila Mandžuková
(www.jmandzukova.cz) je zkušenou a oblíbenou autorkou, napsala více než třicet knih
o zdravém životním stylu, zdravém stravování a několik kuchařek. Pravidelně
publikuje v časopisech Praktická žena, Zahrádkář a Spirit. Znát ji můžete také
z pořadů České televize. Na závěr přednášky proběhne losování o některé
z autorčiných knih.
Z nových knih:
Bolaňo Roberto – 2666: v románu se čtveřice badatelů vydává po stopách tajemného
spisovatele do Mexika, kde se dozvídá o řadě surových vražd. Ty ukazují šílenství
světa, který může zachránit snad jen literatura. Román získal cenu amerických kritiků.
French Dawn – Tak trochu úžasní: anglický bestseller s notnou dávkou humoru
vypráví o obyčejné anglické rodině, která má k ideálu opravdu daleko.
Knaak Richard A. – Minotauří války: vládce minotaurů je během Krvavé noci
zavražděn. Říše se pozvolna noří do chaosu. Minotauří války jsou neodvratné…1. díl
trilogie.
Flanagan John – Vyděděnci: ve Skandii existuje pouze jediná cesta, jak se stát
bojovníkem. Chlapci jsou vybírání do skupin zvaných bratrstva a musejí podstoupit
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tříměsíční výcvik. Bratrstvo stojí proti bratrstvu a soutěží spolu v řadě úkolů. Vítěz
může být jen jeden. 1. díl z fantasy série Bratrstvo.
Babicovy fotbalové dobroty: recepty pro všechny fanynky a fanoušky. Recepty na
skvělá jídla.
Připravujeme:
1. – 7. 10. 2012 – Týden knihoven (informace Jemnické listy září 2012,
www.mesto-jemnice.cz odkaz městská knihovna
22. 10. 2012 – beseda s Jarmilou Mandžukovou
listopad 2012 – beseda a autorem pro 2. ročník ZŠ
„Otevírací“ soboty v měsíci říjnu:
20. října 2012
od 8:30 do 10:30 hodin
27. října 2012
od 8:30 do 10:30 hodin
Pracovnice knihovny

Prohibice
Dle sdělení ve zprávách TV 24 dne 13.9.2012 policie ČR ze Zlína odhalila a
zajistila pět distributorů pančovaného alkoholu. Jejich výdělek za Tuzemák a jiné
destiláty vylepšené metylalkoholem stál životy více jak dvě desítky konzumentů a
další postihlo poškození zraku. Zjištění příčiny a zdroje záhadných úmrtí v důsledku
požití toxických destilátů se dalo očekávat. Těžším úkolem pak je zachytit všechny
podezřelé lahve, stáhnout je z oběhu a odpovědně zlikvidovat. Dále je třeba prověřit,
kolik podobných nelegálních stáčíren ještě funguje. Teprve pak si mohou oddechnout
nejen konzumenti, ale i vyšetřovatelé. Jisté je, že nečekaná causa nastartovala a
prověřila součinnost všech složek při ochraně zdraví občanů a jejich životů. Vždyť
teroristický útok na obchodní centrum 11. září 2001 je stálým mementem a vnáší
nejistotu a obavy z možných modifikací útoků na západní kulturu. Brát vážně každou
mimořádnou skutečnost je proto nanejvýš prozíravé. Lépe planý poplach bez
následků, než utajování havárek s nedozírnými ztrátami na přírodě a lidských
životech. Katastrofa jaderné elektrárny 26.4.1986 v ukrajinském Černobylu je toho
výmluvným dokladem. Kolika lidským obětem by se dalo předejít, kdyby pravda o
havárii nebyla maskovaná jako obyčejný požár. Žádný z tehdejších hasičů čtvrtého
bloku reaktoru již dnes nežije…
Podívejme se však na dnešní téma i z jiného konce. Již více jak dvacet let se naše
země podřizuje principům tržní ekonomiky kdysi západní Evropy a zbytku světa.
Základním pravidlem tohoto systému není jenom poptávka a nabídka, ale funguje to i
opačně. V pečlivě nastaveném mechanizmu je totiž skrytá záměrná manipulace
s názory jednotlivců i veřejným míněním. Jeden nejmenovaný producent známého
nealkoholického nápoje prohlásil při školení distributorů: „Co lidé ještě neznají a
Stránka 15

Jemnické listy / říjen 2012
neumí, to je naučíme, a tak z nich uděláme pravidelné a následně závislé odběratele.“
Ano, důmyslná a cílená reklama tento úkol lehce zvládne, protože každý chce být tzv.
„in“, aby mohl říci: „To znám, to mám, to jsem již viděl.“ A tak se pije cola, i když je
přeslazená a působí nadváhu, zaručeně dobrá voda, i když může být dlouho
skladovaná v PET lahvích , pivo z kovových obalů, nekolkovaný alkohol, cigarety a
drogy- často se slevou- ale vždy i s rizikem návyku. Kde jsou ty časy, kdy se víno
nebo benzín „křtily“ jen neškodnou vodou. Státní podniky pomalu zanikají a produkty
soukromníků jsou nesnadno evidovatelné a tím spíše kontrolovatelné. Nepoctivost pak
má volné pole k působnosti.
Je zde však ještě jeden úhel pohledu a ten se týká samotného smyslu života nebo
chcete-li zaměstnanosti. Dokud je člověk v pracovním procesu, má rodinu s dětmi a
zahrádku zarůstající plevelem, nemá moc času nad sebou přemýšlet. Je stále v poklusu
a tzv. nestíhá. Ale jak už to v životě bývá, nic netrvá věčně. Děti odrostou, osamostatní
se a odejdou z domu. Zaměstnání a pracovní povinnosti skončí a do důchodu je ještě
daleko. Pak je čas vážně se zamýšlet nad sebou a nad důvody k dalšímu žití. Jestliže
platí, že myšlení bolí už školáky, pak o to více se to týká těch, kteří ani absolvováním
univerzity třetího věku nenašli odpověď na všechny otázky, které klade život. Proč žít
až do smrti? Proč čekat na to, čeho se obávám? Není řešením tu „zubatou“
předběhnout? Nepopírám, že je někdy velmi těžké akceptovat čas, o kterém najednou
nemůžeme rozhodovat. Je takový, jaký je: Někdy trápí záda, jindy klouby nebo něco
leží na srdci. Jak se však vyrovnávat s tím, že už „nesedím za volantem“ a nemohu
rozhodovat o směru ani rychlosti jízdy? Takovému umění je třeba se učit již
odmalička. Nesnažit se každé ticho vyplnit zvuky, každý klid aktivitami, každou žízeň
a hlad nadbytečným uspokojováním. Ticho je k přemýšlení, klid k odpočinku
všehochutě k vytrávení. Album vzpomínek, adresář a telefonní seznam jsou také
výzvou k návratům do minulosti s možností ji vylepšit či poopravit. Vděčnost za život
je projevem úcty k rodičům, kteří nám ho dali, i úcty k samému Původci veškerenstva.
„Života, bído, přece mám tě rád,“ napsal kterýsi básník. Ano, tak to má i být.
Žádný člověk se přece nevyhne těžkostem. Je však nezbytné se s nimi „popasovat“.
Utíkat před stínem, který nás následuje, nebo předbíhá, je marnost. Kdo však nechá
svítit slunce Boží lásky o polednách, kdy Slunce nevrhá žádný stín, a za pomocí víry
nezpochybňuje hodnotu svého žití, ten nemusí minulost, přítomnost a budoucnost
utápět v propadlišti zapomnění nadměrnou konzumací destilátů, požitků a drog.
Svou minulost svěřme Božímu milosrdenství, svou budoucnost Boží
prozřetelnosti a svou přítomnost Boží lásce.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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OBČANSKÁ SONDA
Verše Josefa Veselého
Josef Veselý se narodil 19. 2. 1907 v Dělnické ulici v domku č. 530 (před
přečíslováním domů po 2. sv. válce č.103). Po absolvování školní docházky se šel učit
k mistru provaznickému Jánu Nerádovi. V ulici Velká brána č. 546 (dříve č. 101). Po
vyučení ještě ve firmě několik roků pracoval. Už jako ženatý se se svojí rodinou v r.
1933 odstěhoval do Blížkovic. Ve svém volném čase se kromě psaní také jako samouk
věnoval hře na harmoniku. V r. 1958 zemřel a je pohřben na hřbitově v Blížkovicích.
Z jeho obsáhlého díla uvádím především ty části, které se vztahují k Jemnici.
Rodnému městečku
Jemnice bílá, městečko mé rodné,
třeba jsem vzdálen, přece tě mám rád.
Touha po tobě vždy mě v srdci bodne,
když večer hledím na západ.
Zdaleka kyneš svojí štíhlou věží,
znavené chodce vábíš v stromů stín.
Ve tvých zdech slavná minulost tvá
leží,
když člověk zahloubá se do dějin.
Tvé hradby dosud nad Podolím stojí,
hlásají podnes svoji zašlou slávu.
Kolik tu nepřátel v urputném boji
rozbilo o ně svou tvrdou hlavu.
Podolský kostel s románskou věží
již tisíc let hledí na český lid,

kol něho steré pokolení leží.
Zde každý Jemničan má věčný klid.
Pět století již u svatého Víta
se Kapistránská lípa zelená.
Tisíce poutníků o pouti mile vítá,
pod ní vždy slyší slova plamenná.
Údolím Želetavka plyne,
rybníky k vlahé koupeli tě zvou,
nádherné parky, krásné lesy stinné,
kde ptactvo pěje hymnu velebnou.
Městečko rodné, Jemnice má milá.
Lesk dávné slávy zdobí čelo tvé.
Kéž by se tvoje sláva obnovila,
by byla chloubou celé vlasti své.

Jemnické pověsti
Poslyšte pověsti pradávné,
které se k Jemnici pojí,
nevím, zda někde jsou napsané,
zda o nich v knihách co stojí.

Že jsou tak prosté ty verše jen?
Vždyť nejsem na Parnesu hostem!
Já přece nejsem žádným básníkem.
píšu jen ve slohu prostém.

Bylo by škoda jich, aby snad
z Jemnice zmizely navždy.
Proto je píšu a byl bych rád,
by je znal Jemničan každý.

Jen láska k tobě, má Jemnice,
vtiskla pero v moji ruku,
jen tobě patří mé srdce
až do posledního tluku!
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O panně Jemné
Kde Želetavka vlnkami si hraje,
tam staroslavnou Jemnici uzříš.
O jejím původu nás staré báje
uvádí až v Svatoplukovu říš.
Pro nás už je to dávná doba temná,
zprávy o ní různí se velice.
Jedna pověst dí, že panna Jemná
je prý zakladatelkou Jemnice.
Ve které době ona panna žila?
Historik žádný letopočet nezná.
Mocného vladyky to dcera byla
a nebo nějaká urozená kněžna?
Ještě dnes je v hradební zdi viděti
z kamene tam vytesanou pannu.
Přes ní přelétlo už mnoho staletí,
zdobila prý kdysi malou bránu.
Panna bývala symbolem Jemnice,
která byla po dlouhý čas pannou,

že nikdy v její úzké ulice
nevnikl nepřítel přepevnou branou.
Jak nedobytnou Jemnice bývala,
o tom svědčí kruté boje, o ní,
jež slavně nad husity vyhrála,
že s porážkou odtáhly jejich voje.
Dávno už své panenství ztratila
ta naše Jemnice starobylá,
mnoho nepřátel v sobě hostila,
mnoho zla od nich zkusila.
Pryč už je sláva královské Jemnice.
Dávno už skončily kruté boje,
přežila všechny válečné litice
a dočkala se blahého pokoje.
Ještě dnes hradby nad Podolím stojí
a panna Jemná jak by říci chtěla:
,,Pracujte s láskou, Jemničané moji,
pak vám zas vzejde nová doba skvělá!“

František Železný

Nejstarší popis slavnosti Barchan
V kronice Karla Kasárníka jsem našla nejstarší popis slavnosti, tak jak jej popsal
v roce 1817 Václav Friedrich. Tento jemnický vysoký úředník se zasloužil o
zpracování i dalších úseků z dějin města.
Slavnost se tehdy, stejně jako dnes, zahajovala v předvečer pouti ke svatému Vítu
hlasitým troubením a bubnováním. Z oken staré radnice byla vysunuta praporeční tyč
ozdobená dnes odměnami pro běžce. Potom se sešla s nejstaršími měšťany městská
rada, aby všichni společně vybrali 4 mládence, kteří budou příštího dne závodit o
ceny. Tato volba nebyla vždy jednoduchou záležitostí. Zvoleni mohli být jen hoši
z měšťanských rodin. A právě o tom je zápis v městské knize z 15. června 1713.
Měšťan Johan Karel Seidl odmítl vydat atributy Barchanu proto, že „…páni ouřadní
k běžení o takový Barchan pacholky a ne synky městské jsou přijali…“. Měšťan Seidl
byl pro napadení rychtáře povolán před městskou radu. Ale ani tam nezkrotl, naopak,
„… jednoho z pánů radních za vlasy porval a proti Francovi Fedrovi kordem nahým
v přítomnosti pana rychtáře městského jest sekal …“. V pozdějších letech, zřejmě pro
nezájem městských hochů, byla připuštěna možnost i běžců z chudších poměrů.
Zápis z městské knihy potvrzuje, že Barchan byl na počátku 18. stol. součástí
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svatovítské slavnosti. Ale jaký průběh měla před staletími tato „pouťová oslava“,
popsal až roku 1817 justiciár Václav Fridrich v překladu těmito slovy: „ Pobyt
královny Elišky v Jemnici a takto osvědčená důvěra králova k jemnickým měšťanům
zůstala ve vděčné paměti potomků. V neděli po svatém Vítu 15.6. zazní zvuk trub a
rachot bubnů ulicemi městskými. Dopoledne slouží kněz s nejstarším důstojenstvím
v klášteře sv. Víta slavnou mši, které předchází slavnostní kázání pod starodávnou
lípou. Mše se musí účastniti též čtyři mládenci, kteří odpoledne o závod běžeti mají.
Odpoledne po požehnání oblekou se na radnici do lněného roucha, jaké se za časů
krále Jana nosilo. Roucho - to se na radnici uchovává po celý rok. Tak vystrojení
odeberou se ven z města směrem k Budkovu na nejzazší hranice městského obvodu
v doprovodu jezdců na koních a očekávají, až bude dáno znamení. Když bylo
zatroubeno, spěchají mládenci vždy spěšnějším krokem k městu. Poslední část cesty
běží plným během o závod. Cílem jest místo před zámkem, kdež druhdy královna
Eliška sídlila. Zde shromážděni jsou vrchnostenští úředníci, rada městská, měšťanstvo
a nesčetné množství lidí. Netrpělivě dívají se všichni na blížící se běžce a provolávají
hlasitě tomu, který prvně přiběhl, pochvalu. Zvuk trub a rachot bubnů vítá posly
přiběhlé. Jakmile doběhl poslední, vedení jsou všichni ve slavnostním průvodu za
jásotu lidu na radnici, kde odměna mezi ně se rozděluje. První dostane několik loket
barchetu, druhý pár punčoch, třetí šátek na krk a čtvrtý věnec. Večer veselým tancem
ukončí se slavnost, kterou měšťanstvo jemnické uctívá panovníka, jenž byl Jemnici
velkým dobrodincem“.
Popis slavnosti se také zmiňuje o tom, že závod byl vždy sledován velkým davem
lidu, „…proti nimž se často muselo i helebardami (halapartnami) příčiti…“. K tomuto
popisu průběhu slavnosti bych ještě chtěla přidat jednu zajímavost. Běžec, který
v závodu doběhl poslední a dostal jako cenu útěchy věnec nazývaný našimi předky
„prasátko“, na tom nebyl špatně. Věřilo se totiž, že rostliny, ze kterých byl udělán,
mají čarovnou moc uzdravovat dobytek. Za kousek věnce platívaly prý hospodyně
„tvrdými“, tj. stříbrnými tolary, neboť věřily, že nakouří-li se jejich nemocná kráva jen
částečkou z barchanového věnce, ihned se uzdraví.
Jana Jánská

Paměti aneb Jemnice, malý kluk a druhá světová válka
Svoje „studium vojenského letectva“ jsem do jisté míry mohl doplnit i praxí.
Dvakrát v polích u Jemnice (hned za naší Dvořákovou čtvrtí) a jednou v polích
západně od Podolí přistála nouzově na břicho německá stíhačka. U všech tří jsem
samozřejmě byl a někdy mě pilot, který to pokaždé přežil bez úhony a jenom trochu
otřeseně stál, někam se díval a kouřil, pustil i do kabiny. Dvě stíhačky byly Me 109,
jedna ale byla (ta vzácně k vidění jsoucí) Fw 190. Příznačné bylo, že jsem zase byl
přesvědčen, že piloti přistáli, aby se vyhnuli boji. Skutečnost asi byla jiná. Ve
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vzdušných bojích nejspíš vylétali benzin a na svoji základnu už nedoletěli.
Svědčila by o tom i skutečnost, že potlučená letadla nepáchla ani v nejmenším
benzínem a nikdy nebyl ani náznak možnosti vzniku požáru. Odnesla to ale pokaždé
nějaká švestka v poli rostoucí. Z nouzově přistávajících letadel v našem okolí mi
neuniklo ani jedno, měl jsem už jistý odhad a podle chování letadla už jsem předem
poznal, že hledá jakž takž rovnou plochu bez překážek. A už jsem tam utíkal.
Blízko Grešlového Mýta v poli, hned vedle železniční trati, jednou nouzově přistál
právě vyvíjený obří Messerschmittův vojenský nákladní kluzák Me 321, ze kterého
byl následně vyvinut do té doby nevídaně obrovský šestimotorový transportní Me 323
„Gigant“. Ten byl předobrazem dnešních transportních strojů s odklopnou či otevírací
přídí pro nakládání rozměrných nákladů i celých vozidel. Byl to ještě dost utajovaný
vývoj, a tak to nouzové přistání asi bylo pro úřady dost trapné. Matka, vracející se
z Vranovské Vsi, mi o tom hned referovala a já ji přemluvil, abychom jeli do
Vranovské Vsi ještě jednou. A viděl jsem ho! Toto letadlo bylo ovšem silně střeženo,
až k němu se civil nedostal. Jeli jsme kolem vlakem a když se vlak ke stroji blížil,
procházel vagony příslušník Sicherheitsdienstu, nebo kdo to byl, a zavíral okna. Přes
okna totiž nelze fotografovat – to se tenkrát myslelo. A tak zavřením oken „zabránil“
eventuelním nepřátelským špionům, jedoucím případně ve vlaku, pořídit snímek. Na
základě této události jsem dlouhá léta věřil, že přes sklo fotografovat nelze, i když mi
bylo divné, že přece i samotné čočky v objektivu jsou skleněné a fotografuje se přes
ně.
Starost německých úřadů, aby se nepřátelští špioni nedozvěděli příliš mnoho, byla
neustále zřejmá. I na poště ve Vranovské Vsi (tam byla za války i pošta) visely plakáty
s heslem „Psst, der Feind hört mit“. „Ticho, nepřítel naslouchá“. Svědčilo to o tom, že
odboj navzdory krutým represáliím stále fungoval a do určité míry i efektivně.
Ve Vranovské Vsi jsem jednou viděl srocení ozbrojených místních příslušníků
Volkssturmu, domobrany, složené ze staříků a mladých kluků chystajících se do lesa
na zátah proti anglickým výsadkářům, jak se tenkrát říkalo. Nebyli to ovšem angličtí
výsadkáři, nýbrž byli to čeští příslušníci Československé zahraniční armády v Anglii,
kteří se dobrovolně přihlásili k riskantnímu působení jako agenti v německém týlu,
konkrétně v obsazeném Československu a byli na naše území vysazováni v noci
padáky. Zde organizovali spolupráci s domácím odbojem, špionáž, spojení
s Londýnem, přípravu povstání, příjem zbraní shazovaných rovněž anglickými letadly
v noci na padácích a podobně. Zaplatili za to ale krutou daň. Z osmdesáti sedmi
z Londýna poslaných agentů přežilo 39, téměř všichni ale pocházeli z výsadků v roce
1944. Pouze tři z přeživších pocházeli z výsadků dřívějších.
Lidí doma v protektorátě, kteří je ukrývali, s nimi spolupracovali a organizovali
odpor pod jejich vedením, bylo během války popraveno mnohonásobně víc. Dodnes si
pamatuji vývěsní skříňku umístěnou v Jemnici na domě po pravé straně hlavní ulice
směrem k náměstí v jeho blízkosti. Tam byly vyvěšovány temně červené plakáty,
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„Bekanntmachungy“, obsahující dlouhé seznamy těch, kteří byli zase popraveni. V
seznamech lidé vždycky s obavami hledali, nejsou-li tam zase jména lidí, které dobře
znali.
Jan Kopeček

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Přehled kulturních pořadů
1.-7.10.2012 Týden knihoven
12.10.2012
1600 hodin

Enkaustika – výtvarný kurz rozvoje Vaší osobnosti
- naučíte se novou techniku kreslení rozehřátým voskem (2-3 hod.)
- lektor Olga Lazárková
- cena 400,- Kč, přihlášky: Z. Kamanová,  603 154 283
- www.arielkreativ.cz

12.-13.10.

Kreslení pravou mozkovou hemisférou
- dvoudenní kurz po 5 hodinách, lektor Olga Lazárková
- cena 1.600,- Kč, přihlášky: Z. Kamanová,  603 154 283
- www.arielkreativ.cz

13.10.2012. Literologie- význam písmen a jmen
1500 hodin Rozvahové karty – osobní rozbory propojené s literologií
-3-4 hodiny- cena 400,- Kč,
- přihlášky: Z. Kamanová,  603 154 283
- www.arielkreativ.cz
15.-19.10.2012
Burza podzimního zimního ošacení, obuvi, sportovního
a spotřebního zboží
- výběr zboží: Po – Út 800 -1600 - prodej zboží: St – Čt 800 -1600
- výdej neprodaného: Pá 800 -1500
- DDM Jemnice
19.10.2012
1700 hodin

Vernisáž výstavy Jiřího Albrechta
- vestibul KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

20.-31.10.2012
Výstava kreslíře Jiřího Albrechta
- Po – Pá 900 -1600 hodin, So-Ne 900 -1400 hodin
- vestibul KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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20.10.2012

22.10.2012
1600 hodin

26.10.2012
2000 hodin

3.11.2012
2000 hodin
16.11.2012
1900 hodin
17.11.2012
2030 hodin
24.11.2012
1500 hodin

1.12.2012
2.12.2012
5.12.2012
14.12.2012
16.-21.12.
25.12.2012

Jemnický Podzim Fest 2012
- Vystoupí: Wohnout, Nightwish revival, Crash Road, Remains of Force,
4K, Vigo, M. Kubín a V. Novaková
- předprodej vstupenek od 2.10. 2012 za 165,- Kč v TIC Jemnice
bližší informace na Facebook.com/JemnickyFest a www.nkn.jemnice.cz
- KD Jemnice
Jíme zdravěji aneb velký zisk z malých změn
- přednáška s besedou s autorkou knih o zdravém životním stylu,
zdravém stravování a kuchařek paní Jarmilou Mandžukovou
- Městská knihovna v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
Večer s Bobem Kleplem a Evou Holubovou
- vstupné 150,- Kč
předprodej od 1.10.2012 v TIC Jemnice, 721 508 737
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
*****
Taneční zábava – hraje Spektrum
- sál KD v Jemnici
- pořadatel AFT Jemnice
Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em)
- divadelní představení, vystoupí Tyl Dačice
- kino Jemnice
- - pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
Taneční zábava – hraje VIGO
- sál KD v Jemnici
- pořadatel TJ Sokol Jemnice, oddíl tenisu
Pekelná pohádka aneb kam čert nemůže
- vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
*****
Taneční zábava, hraje Spektrum
Adventní koncert
Mikulášská nadílka
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Vánoční výstava
Vánoční setkání
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25.12.2012
31.12.2012

Štěpánská taneční zábava, hraje Secret
Silvestrovský ohňostroj

Kino Jemnice – říjen 2012
středa 17.10.
Prci, prci, prcičky: Školní sraz
začátek v 1930 hodin
Komedie USA 2012, 113 minut, přístupný od 15 let
vstupné 59 +1
Stará známá pětice opět na scéně. jenže mít dobrý plán nestačí, protože se to vždycky
nakonec nějak zvrtne a realita pak pekelně bolí.
Hrají: Jason Biggs, Sean William Scott, Mena Suvari a další.
neděle 21.10.
Útěk z MS – 1
začátek v 1930 hodin
Akční fantastický, Francie 2012, 95 min., přístupný od 15 let vstupné 59 + 1
Krvavá vzpoura ve vesmírné věznici a jako rukojmí – prezidentova dcera. A ven ji
může dostat jen jediný člověk…
Hrají: Guy Pearce, Maggie Grace, Peter Stormare a další.

Dny evropského dědictví
O víkendu 15.-16.září 2012 proběhly v našem městě Dny evropského dědictví.
Návštěvníci měli možnost navštívit jemnické kostely a podzemí kostela sv. Víta. Byl
pro ně připraven bohatý program v podobě varhanního koncertu, koncertu
Chrámového sboru při kostela sv. Stanislava v Jemnici a Jemnického divertimenta,
výstavy v kostele sv. Stanislava a ukázek skupiny historického šermu Lucemburk.
Ráda bych všem poděkovala za to, že mi pomohli připravit a zrealizovat pěkný víkend
pro místní obyvatele a návštěvníky města. Nemohu opomenout ani členy Muzejního
spolku v Jemnici, kteří zajišťovali službu ve výše zmíněných kostelech.
Už teď se těším na příští ročník EHD a věřím, že se nám společnými silami podaří
pro návštěvníky připravit zajímavý program.
Dana Babišová

Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em)
V pátek 16. listopadu 2012 vystoupí na „jemnických prknech“ v místním kinosále
Divadelní spolek Tyl Dačice. Pod vedením paní Nadi Jahelkové se Vám představí v
historické komedii Olgy Šubrtové a Martina Glasera s názvem Ženy Jindřicha VIII.
aneb Chudák král(em). Začátek představení je v 1900 hodin.
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Nyní pár slov paní režisérky:
Proč právě Jindřich?
„Pro amatérský divadelní soubor je největší dilema – co hrát?
Volby repertoáru musí vycházet z možností souboru. Těžko může hrát Romea a
Julii, když věk žen překročil čtyřicítku nebo divadelní kus, kde jeden kompars čítá přes
padesát lidí a soubor má deset členů včetně nápovědy.
Když se mi dostal do rukou scénář této hry, řekla jsem si: „To je ono! Máme přece
dostatek pěkných ženských a byla by škoda to nevyužít.“ A tak začala strastiplná cesta
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od scénáře, který se již několik let uvádí na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, na
kukátkové jeviště v Dačicích.
V notoricky známém příběhu z anglických dějin o králi Jindřichu VIII., který měl
za svůj život šest řádných manželek a neurčený počet dalších žen, žádnou velkou
filosofii nehledejme. Bylo by to pokrytecké. Jediný důvod, proč jsme tuto hru zvolili, je
prostý: chceme Vás pobavit. A když si zapamatujete, jak se všechny ty ženy jmenovaly,
rozšíříte své historické vědomosti, a to není zase až tak málo.
Pokud by Vám jednotlivé postavy připomínaly někoho ze současnosti, je to jen
náhoda, protože tento příběh je ze 16. století.“
Dana Babišová

Jemnický Podzim Fest opět zavírá festivalovou sezónu
Jemnickou kulturní scénu opět zpestří Jemnický Fest, tentokráte jeho podzimní
část. Návštěvníci se mohou těšit jak na pestrý hudební zážitek, tak i na doprovodný
program. Na letošním Jemnickém Jaro Festu vystoupí hudební skupina Wohnout,
Nightwish revival, Crash Road, Remains of Force, Vigo, Martin Kubín s Veronikou
Novakovou a 4K.
Letošní ročník se uskuteční v Kulturním domě v Jemnici!
Začínající tradice Jemnických Festů si na svoji podzimní část pozvala českou
hudební skupinu Wohnout, kterou tvoří bratrská dvojice Jana a Matěje
Homolových, Jiří Zemánek a Zdeněk Steiner. Skupina vznikla v roce 1996, ale do
širšího povědomí se dostala v roce 1998,
kdy dělala předkapelu při turné
skupiny Lucie, Žlutého psa i na koncertu
amerických
The
Offspring v Praze.
V tomto roce také skupina vydala první
desku CunDaLIa. V roce 2006 na podzim
vydala skupina Wohnout své páté studiové
album s názvem Polib si dědu, na kterém
hostují i členové finské skupiny Waltari.
Album je zajímavé tím, že nebylo
natočeno v klasickém hudebním studiu, ale
na samotě u lesa, v bývalém statku
předělaném na pension.
Skupina vsadila na pestré, tvrdé a zároveň melodické kytary, české texty a
energické koncerty, tím si brzy získala přízeň posluchačů.
Dalším hostem Jemnického Festu bude Nightwish revival, která je naprosto
totožná s originální finskou skupinou. Co se hudebního stylu týče, jejich hudba by se
dala nazvat jako symfonický metal. Tomuto originálnímu žánru dává svůj prvek
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operní zpěvačka. Nejznámější písní je zřejmě Fantom opery ze stejnomenného
muzikálového filmu se svojí originální sestrou. Jednou ze známých písní je také
Storytime.
Stálicí Jemnického Festu je brněnská kapela Crash Road. Kapela patří mezi ty,
které se jen tak nevzdávají, což dosvědčuje i fakt, že díky Jemnickému Festu má tato
čtyřčlenná skupina spoustu fanoušků nejen na Jemnicku. Za připomenutí stojí vítězství
ve vysoce prestižní soutěži Radegast Líheň a Česká rocková liga. Crash Road se také
představili a zaujali v televizním vysílání, a to v pořadu Živák, kde se umístili po
dlouhém boji na druhém místě.
Z Brna také přijede kapela Remains of Force se známým jemnickým návštěvníkem
Tomášem Vaverkou, který je bubeníkem v této kapele. Kapela odehrává svůj první
koncert v roce 2011 na brněnské Melodce s velkým úspěchem, tudíž následují další
koncerty po moravských městech. Počátkem roku 2012 vydává kapela první své CD
Fight for Dream a vyráží napříč Českou republikou se svými koncerty. Letos také
vystoupila ma Master of Rock anebo na festivalu SUMMER ROCK NIGHT, kde
předskakují kapele ARAKAIN.
Na festu se také představí jemnická taneční hip-hopová skupina 4K.
Celý festival ukončí skupina Vigo, která je už jemnickému publiku velmi známá
z Barchanů anebo plesů.
Celým večerem bude provázet Martin Kubín, který zazpívá několik písniček a na
pomoc si vezme Veroniku Novakovou.
Aktuální informace jsou na www.facebook.com/JemnickyFest
Předprodej vstupenek za 165 korun bude od 2. října 2012 v TIC Jemnice, TIC
Moravské Budějovice a v TEXTIL Domino Dačice. Vstupenky bude možné zakoupit
také na místě.
Jiří Prokeš

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Ve čtvrtek 6. září 2012 si náš Klub důchodců naplánoval zájezd: plavbu lodí po
Dalešické přehradě a prohlídku v muzeu dalešického pivovaru s ochutnávkou
dalešického piva. Dalším bodem zájezdu byl oběd v restauraci Sport-V-hotel
Hrotovice, kde jsme se naobědvali a odpočali. Pak jsme pokračovali prohlídkou kozí
farmy v Ratibořicích s ochutnávkou a možností nákupu výrobků z kozího mléka.
Autobus byl plně obsazen a snad každý spokojen, zase je na co vzpomínat. To je u
starého člověka třeba, aby měl nějakou činnost a necítil se sám.
Zájezd zajišťovala Eliška Malečková a Jitka Lavičková a děvčata z městské
knihovny Hana Křikavová a Věra Chvátalová. Proto všem patří poděkování.
Marie Čurdová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Marii P o l í v k o v o u z Jemnice,
která se v měsíci srpnu dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Tomáše C í c h u z Jemnice,
který se v měsíci září dožil 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Štěstí se skládá z tisíce malých radostí…
Maurois

Dne 7. 10. 2012
se dožívá krásných 88 let
pan Bohumír C y p r i á n z Jemnice
Do dalších let hodně zdraví a stálého optimismu
přeje s láskou celá rodina
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Blahopřání
Dne 18. října 2012
se dožívá 90 let
paní Vlasta Kvasňová z Jemnice
Milá Vlasto,
přejeme Ti k Tvému krásnému životnímu jubileu
mnoho zdraví, lásky a spokojenosti.
Ještě dlouho to s námi vydrž.
Rodina

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale lásku a vzpomínky v srdcích žijí dál

Dne 10. října 2012
vzpomeneme 2. výročí úmrtí,
kdy nás opustil drahý syn
pan Luboš S a l a v a z Jemnice
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
maminka, bratr a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 15. října 2012 uplyne 10 let
od náhlého úmrtí
pana Viléma A n d r l í k a

Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami
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Vzpomínka
Čas neúprosně letí a v srdci bolest zůstává,
slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný zůstává

Dne 16. října 2012 vzpomeneme
1. výročí úmrtí
naší milé maminky, babičky a prababičky
paní Jaroslavy H a v l í k o v é z Jemnice
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcera a synové s rodinami
a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Na zemřelé duše nám blízké
mějme vzpomínky hezké.
Přátelé, milé jsou vzpomínky veselé.
Také neměli vše, co chtěli,
hlavní je, že rádi jsme se měli.

Dne 31. října 2012 dáme na hrob kytičku,
rozsvítíme svíčku a myslet budeme na hodnou máti a babičku
paní Věru B a s t l o v o u
Nikdo neví, co se stane, před 4 lety umřela tak nečekaně.
Život je někdy krátký, dík i za její kamarádky.
Rodina Janouškova z Jemnice

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, známým a sousedům, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším
milovaným panem Janem Štáglem z Jemnice. Zároveň děkujeme za projevy soustrasti.

Manželka Paraska a děti s rodinami
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Hasičská soutěž pro mladé hasiče v Jemnici
Domácí dětské soutěži předcházelo čtyřdenní soustředění mladých hasičů a
dorostenců.
Od pondělí 20.8. do čtvrtka 23.8. se mladí hasiči a dorostenci připravovali po
téměř dvouměsíční pauze na
domácí soutěž a začátek další
hasičské sezóny. Trénovali
požární útok na soutěž,
opakovali
si
teoretické
vědomosti a střelbu na
podzimní
část
soutěžní
sezóny. Ubytování bylo
zajištěno
jako
v roce
minulém na požární stanici
v Jemnici.
25. 8. 2012 se v Jemnici
konal XII. ročník soutěže O
putovní pohár starosty města Jemnice. Od roku 2006 je soutěž rozdělena na dvě
kategorie – mladší do 11 let a starší do 15let. Obě kategorie mají svůj putovní pohár. I
v letošním roce byla soutěž na hřišti v Podolí. Na soutěž v tomto roce přijelo soutěžit
15 družstev z našeho i sousedních okresů. Počasí v den soutěže bylo vrtkavé, ale
nepršelo. Mladí hasiči z Jemnice
soutěžili v obou kategoriích. Na
zahajovacím nástupu přivítal
soutěžící starosta SDH pan
Jaroslav Bouda a starosta města
Jemnice pan Ing. Miloslav
Nevěčný.
Domácí
družstvo
z kategorie mladších zahájilo
samotnou
soutěž.
Jemnické
družstvo v kategorii starších mělo
startovní číslo 4. Po ukončení
všech útoků došlo na slavnostní
vyhodnocení soutěže. Všechna soutěžící družstva byla odměněna věcnou cenou a tři
nejúspěšnější obdržela samozřejmě poháry a medaile.
V kategorii mladších 1. místo vybojovalo a putovní pohár obdrželo z rukou pana
starosty města družstvo SDH Rudíkov s časem 22.99 s.
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V kategorii starších 1. místo vybojovalo a putovní pohár taktéž z rukou pana
starosty města obdrželo družstvo SDH Hvězdoňovice s časem 16.65 s.
Výsledková listina – kategorie mladší
1.
2.
3.
4.

Rudíkov
Mladoňovice
Jemnice
Oponešice

22,99 s
26.49 s
53,11 s
nesplněno

Výsledková listina – kategorie starší
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hvězdoňovice
Kněžice
Kostníky
Blatnice
Písečné
Jemnice
Rudíkov
Budkov
Nové Syrovice
Knínice
Mladoňovice

16.65 s
17.01 s
20.18 s
21.27 s
22.20 s
24.57 s
25.33 s
27.95 s
42.99 s
nesplněno
nesplněno

Poděkování patří všem hasičům z Jemnice, kteří se na přípravě soutěže i
soustředění podíleli.
Velké poděkování patří všem sponzorům letošní soutěžní sezóny:
město Jemnice, A.S.A. Dačice s.r.o., PATEB s.r.o., CENTROPEN a.s., ERSICO
s.r.o., NÁŘADÍ VYSOČINA s.r.o., JEMNICKÁ STAVBA a.s., Petr Karpíšek –
Jemnice, OD Večerka Jemnice Ladislav Chalupa, ZEOBS Jemnice s.r.o., Martin
Urbanovský – SPORT Jemnice, BaN STAV s.r.o. Jemnice, Restaurace v Podolí – Aleš
Kasal, Antonín Habr – Louka, Jemnice OnLine., Okna Štěpán – Radkovice, Zdeněk
Karkula – Radkovice, TATA GLOBAL BEVERAGES CZ, ECOREM s.r.o. Jemnice,
Správa majetku města Jemnice, Antonín Hotový – výroba oděvů, Pavel Pokorný –
sklenářství, PROEX 2000 Radek Tůma, Veronika Nesibová – kadeřnictví, RECEO
s.r.o., Radek Ježek , Klempířství a pokrývačství Jaromír Schmeiser, www.azhobby.cz ,
Lékárna Alexandra.
Další informace a fotografie SDH najdete na www.sdh.jemnice.cz a na
facebookovém profilu www.facebook.com/SDH.Jemnice.
Milan Šerka
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OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Police
5.10.2012
7.10.2012
25.11.2012

Broučkiáda ve škole
To nejlepší od babičky, 1400 hod., vstupné dobrovolné
Adventní výstava na zámku Police

Mladoňovice
27.10.2012 Disco (KD)
08.11.2012 Beseda nad kronikou
24.11.2012 Disco (KD)
02.12.2012 Adventní koncert
05.12.2012 Mikulášská nadílka
24.12.2012 Štědrovečerní průvod obcí
31.12.2012 Silvestrovský ohňostroj
Pálovice
20.10.2012

Posvícenská zábava, hraje Trio band, 2000 hodin, KD

Radotice
Mít či nemít, žít či nežít?
„Bylo, nebylo“, tak začínala pohádka, kterou se snažil děda vnoučkovi přiblížit
dobu, kdy na světě bylo jen dobře a lidé k sobě byli ve velké většině ohleduplní a
vlídní. Proč právě tato pohádka přišla dědovi jako vhodná? Chtěl tím u něho přehlušit
zážitek včerejšího večera, když se tatínek u televizního zpravodajství rozčílil,
nevlídně, ba vulgárně se vyjadřoval k informaci, kterou televizní zpravodajství
přineslo. Vnouček se pak ráno, když oba rodiče odešli za svým zaměstnáním, dědy,
který ho měl svěřeného do péče, optal: „Dědo, proč tatínek tak škaredě nadával tomu
pánovi do televize?“ „Tomu ty ještě nerozumíš, znáš tatínka, je hodný, má nás rád, má
rád i ostatní slušné lidi, ale to, co ten pán sděloval, bylo zase, skoro jako bezohledná
urážka obyčejných slušných lidí, to ho tak popudilo, že musel něco říct.“ Tatínek
vnoučka byl obchodníkem v malé prodejně, kterou měl pronajatou. Jeho situace se
stávala čím dál víc tíživou poté, co i do jeho města pronikl velkoobchod, který mu
odlákal zákazníky cenami, se kterými on nebyl schopen, měl li vydělat alespoň
minimální mzdu, držet krok. Zákazníci se do těch velkoobchodů hrnou i přes
skandalizace podvodů s potravinami v nich. Slevové akce přitahují. Lidé mají stále víc
hluboko do kapsy, ale potřeba najíst se přebíjí riziko s tím spojené. Obliba je i pro
snadnou dostupnost a rozlehlá parkoviště, jež si mohou dovolit. Jde o pokrok, který
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nezastavíš, podobně jako s příchodem obuvi od Baťi na trh, která svoji cenou ovlivnila
většinu ševců, ti pak neměli nejmenší šanci proti ní obstát. Tehdy psaly noviny: „Baťa,
Busi, ševce dusí.“ Dnešní ševci jsou schopni zhotovit ručně dva páry elegantních bot
do měsíce. Cena jednoho páru se pohybuje kolem třiceti tisíci korun a o zákazníky
nemají nouzi. Jsou však pouze dva ševci v republice. Čím dál víc se zmenšuje prostor
pro obyčejné, ne zrovna chudé, ale nenáročné lidi, kteří jsou se svým standardem
spokojeni. Je snahou vnutit jim na každém kroku rytmus života, který nejenže
nepochopí, ale ani o něj nemají zájem. Jsou svědky, jak naivní lidé jejich rozhledu
sedli na lep podvodným aktivitám podnikavců, kteří sází na neznalost zákonů těch
lidí, na které se soustředili. Výsledkem pak je, že po celoživotní poctivé práci jsou
z těchto lidí zoufalci, či dokonce žebráci. To vše v mezích zákona. Nedá se říct, že stát
proti tomu nic nedělá, ale to, co dělá, je zřejmě málo a zákonodárství v tomto směru
postupuje velmi pomalu a liknavě. Jsme svědky, jak rychle jsou schopni rozhodnout,
jde-li o ně a jejich potřebu. Jsou známy i případy poškození občana státem samotným
pro nedůslednost úředníka, která se mu nedá zpětně prokázat. Stát se jeví v tomto
případě jako slaboch, který nedokáže prostřednictvím svých orgánů člověka, občana,
plátce daní, ochránit. Nabízí se otázka, žít či nežít v takovém státě? Jde o
amaterismus, neschopnost, nebo nedej bože o úmyslné chování? To by vážně
demokracii degradovalo. Je to nepochopitelné, vymykající se zdravému rozumu
odkazovat se na dikce zákona a nevidět nespravedlnost páchanou na nevinném.
K takovému rozhodování není potřebné právní vzdělání, ale stačí jen pouliční výchova
partou. V drtivé většině jsme naštěstí stále ještě národem Masaryka a tyto
nedokonalosti přičítáme dani za demokracii, kterou bohužel platíme již dvacet dva
roky a stále jen s ručením omezeným. Při naší všeobecné vzdělanosti začínáme mít
mezery ve vědomosti, jak jsme ke své stání hymně přišli. Jistě se dočkáme toho, že
budeme moci konečně pronést“ „Tak přece se máme lépe než před pěti lety.“
Oceníme, že ty pilíře, balíčky, batůžky a další tehdy viděná nepopulární opatření
k něčemu přispěly. Zdomácnělé slovo „deficit“ (latinského původu značí-schodek
v pokladně, úbytek, nedostatek, prodělek, ztráta), bude zapomenuto. Jeden diskutující
televizního pořadu, kompetentní člověk v této věci řekl: „Ze státního rozpočtu jde
téměř padesát procent na veřejné zakázky, polovina z toho je prokázané použití,
z druhé poloviny se půlka jaksi vypaří, kdyby se to řádně ošetřilo, rozpočtový deficit
by nebyl už dnes a ještě by nejméně padesát miliard bylo k dobru. Možná jde o
nadsázku, ale není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Co však se stane, když
se z tohoto marasmu nevymaníme?
Převzaté:
Murphyho zákon praví: První na ráně je ten, kdo vyčnívá z řady.
Poznámka: Každý o tom ví a každý na to kašle a kvůli tomu, aby vynikl nad ostatní je
ochoten dělat psí kusy. Přitom platí, že i když si člověk nasadí volské rohy, ještě vůbec
neznamená, že je předurčen stát se vůdcem – spíše naopak, ukazuje to, ke komu patří.
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Blahopřejeme jubilantům:
Č e ch Miloslav
V a ň u r a Ondřej

50 roků
83 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic

OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 12. října 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
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OBRAZOVÝ SERIÁL
JEMNICE

Zámek - rok 1888

Budova vlakového nádraží - rok 1981
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