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Všem milým Josefům
Z chlapů mám nejraději ty, co se dovtípí,
když se jim řekne běž, tak vědí
a neptají se kam. A nosí bundu se zipy,
kde mají vercajk. A když potom sedí
na pivě, nevnucují všem své názory,
jak oni by prý dali gól.
Nemají v lásce sáhodlouhé hovory,
však šli by na severní pól,
kdyby je přítel prosil o pomoc.
Tuším, že nebyli by naštvaní
ani na extra šichtě dva dny do Vánoc.
Stačí jim slůvko uznání,
možná ti řeknou, kámo, na revanš,
ale myslejí si: kdoví kdy!
Když pozvou dál a uvaří mi lanč,
cítím se u nich jako na lodi.
Milan Růžička

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
tak jako každého patnáctého usedám k počítači, abych se s Vámi
podělil o pár postřehů z radnice.
Tou nejaktuálnější informací je, že velký projekt rekonstrukce vodovodů a kanalizace v našem městě dostává reálné obrysy.
Na financování akce bude použita dotace z 61. výzvy OPŽP.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele prací,
mohu prozradit, že předpokládaný objem investice je celkem
27,5 mil. Kč bez DPH (+5 mil. na rekonstrukci vodovodů).
Pokud nenastanou neočekávané skutečnosti (odvolání se uchazečů proti výsledku výběrového řízení), pak budeme svědky
rozsáhlých stavebních prací, které budou muset být dokončeny
do 30. listopadu 2015. Nemusíme být ani experty na vodovodní infrastrukturu, aby nám
bylo jasné, že se zhotovitel bude mít co ohánět. Jen rekonstrukce kanalizace proběhne
v rozsahu 2566 metrů! Již dříve jsem se věnoval jednotlivým lokalitám podrobněji. Jak se
říká, opakování matka moudrosti. Kanalizační stoky (nové + rekonstrukce) jsou navrženy:
Husova ulice přes náměstí Svobody (komplet), ulice V Zahrádkách, ulice Malá branka,
Zámecká ulice, ulice Na Podolí, ulice 28. Října, část ulice Dolní valy, ulice Dělnická, část
ulice Horní valy, ulice Lípová, Na Pořadí, horní část ulice Želetavská a drobná stavba v ulici
Romana Havelky. Plánovanou výstavbou a rekonstrukcí vodovodů pak budou dotčeny ulice
Na Pořadí, 28. Října, náměstí Svobody, Malá branka, Husova, Dělnická, Lípová, V Ráji,
Větrný kopec a městský park (přehlednou mapu naleznete na vývěsce města Jemnice v ulici Tyršova). I když jsme si vědomi, jak nepopulární mezi občany podobné investiční akce
jsou, ceníme si toho, že Svazek vodovodů a kanalizace se sídlem v Třebíči jako jediný uspěl
ve výše zmíněném dotačním titulu právě s rekonstrukcí. Politikou poskytovatelů dotačních
titulů na vodohospodářské stavby je, že v dalším plánovacím období budou dotovány pouze stavby nové. Zároveň Vás prosíme o trpělivost při řešení problémů, které s sebou takto
rozsáhlá investiční akce přinese. Zástupci města se budou pravidelně účastnit jednotlivých
kontrolních dnů a ve spolupráci s dozorem stavby se budou Vašimi podněty zabývat tak,
abychom zmírnili dopad výstavby na Váš každodenní život.
Pozitivně hodnotíme práci Policie České republiky. Proč? Protože jsme byli seznámeni
se statistikou objasněnosti trestných činů na Jemnicku za rok 2014. Celkem se v našem „rajónu“ stalo 111 trestných skutků. Co je pozitivní, tak jejich objasněnost je 66,7 % a je druhá
nejvyšší v rámci celého Třebíčska. Lépe si vedli pouze policisté na Moravskobudějovicku,
kde z 235 trestných činů bylo objasněno celkem 67,2 %.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se na tomto místě sklonil před prací pana
Mgr. Petra Jičínského. V publikaci Západní Morava (Vlastivědný sborník ročník XVIII.,
2014) představil naši slavnost Barchan z pohledu Knihy protokolů městské rady, která byla
vedena v letech 1713 – 1725 a po delším přerušení v letech 1768 – 1784. Autor si dal práci
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nejen s profesionálním komentářem k historii slavnosti, ale vypsal veškeré zmínky, které
se Barchanu týkají. Navíc zveřejnil zaznamenaná jména běžců, včetně jejich dosažitelného
životopisu. Pro ilustraci: v roce 1716 běželi Běh o barchan Josef Kratochvíle, Jiřík Kostpiel, Matěj Veselej a Antonín Hib. Netřeba zmiňovat, že sesbírané informace budou velmi
důležité při další snaze dobýt metu nejvyšší – zařazení Běhu o barchan na světový seznam
nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Sborník bude k dostání za velmi příznivou cenu
i v Turistickém informačním centru v Jemnici.
Ještě než se s Vámi rozloučím, rád bych Vás (a hlavně dámy) pozval na netradiční oslavu Mezinárodního dne žen. Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě si pro Vás
opět připravil mimořádné jízdy výletního vlaku, které připadnou právě na 8. března 2015.
Nevím, jak Vám, ale mně osobně přijde kombinace něžného pohlaví a netradičního vláčku
jako ideální.
Už tradičně Vám závěrem připomínám kontakty na mne, kam můžete směřovat své
připomínky a náměty. E-mail: mistostarosta@mesto-jemnice.cz, mobil: 775 394 944 nebo
pak po domluvě při osobní schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města

Ze zasedání…
Rady města konané dne 14. 1. 2015 (výtah z usnesení):
Rada města schválila:
„Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě ze
dne 27. 12. 2004“ uzavřený mezi městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice a firmou BK BUS, s. r. o., Moravské Budějovice se sídlem Jaroměřická 1120,
676 02 Moravské Budějovice.
Smlouvu o veřejných službách č. 30/2015 platnou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
spočívající v zajištění dopravní obslužnosti obce uzavřenou mezi městem Jemnice se
sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice a firmou ICOM transport, a. s., Jihlava se sídlem
Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava.
Bezplatný pronájem sálu kulturního domu na rok 2015 Mateřské škole v Jemnici, p. o.
Příspěvek na úpravu zevnějšku osobám činným při obřadech a slavnostech Městského
úřadu v Jemnici ve výši 500,- Kč na den.
Přidělení bytu č. 24 (1+kk) v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici.
Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou o 3 roky.
Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou o ½ roku do 31. 8. 2015 pod podmínkou uhrazení dluhů na nájemném.
Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 6 v ulici Na Předlískách 1155 v Jemnici ke dni 31. 1. 2015
Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 24 v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici
ke dni 31. 1. 2015.
Smlouvu č. 13142816 o poskytnutí podpory za Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí uzavřenou mezi Státním fondem
životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice.
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Pronájem nebytových prostor - garážového stání v autoparku. Pronájem bude uzavřen
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2015.
Pronájem nebytových prostor - garážového stání v autoparku sdružení Agentura Free
Time Jemnice, o.s., Třešňová 993, 675 31 Jemnice. Pronájem bude uzavřen na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2015.
Výpověď z nájmu nebytových prostor k 30. 4. 2015 (tříměsíční výpovědní lhůta),
pokud neuhradí dluh za nájemné do 31. 1. 2015
Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 15 v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici.
Dohodu o převodu investorství a postoupení práv a povinností ke stavbě „Vodovod
Větrný kopec – Větrná“ uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice
a dobrovolným svazkem obcí Vodovody a kanalizace, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč.
Mandátní smlouvu na zajištění zakázky „Terénní nízkoprahové služby ve městě Jemnici“ uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a STŘED, z. ú.,
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč.

Rada města vzala na vědomí:
Žádost nájemníků bytových domů č. p. 1060 – 1063, ul. Větrná, o výměnu starých
nevyhovujících oken a balkónových dveří a opravu střechy.
Informaci o nabídce na prodej budovy bývalého finančního úřadu.
Rada města jmenovala:
Předsedou komise výběrové Ing. Miloslava Nevěčného, komise prevence kriminality Ing. Petra Novotného, komise barchanické Mgr. Milana Havlíčka, komise bytové
Františka Jasanského, redakční rady JL Milana Šerku.
Ing. Petr Novotný

Svoz biopopelnic

Svoz biopopenic bude zahájen v pondělí 30. března 2015. Dále bude probíhat každé pondělí (včetně velikonočního a dalších svátků).
Jana Krejčí, odbor výstavby a životního prostředí

KONTEJNERY NA BIOODPAD

Rádi bychom informovali občany Jemnice, že ve dnech 27. 3. a 3. 4. 2015 budou
do zahrádkářských kolonií přistaveny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Kontejnery budou přistaveny na tři místa: na Nivku a jeden u zahrádek u Černého mostu, vždy
v pátek a odvážet se budou v pondělí.
Také bych upozornil, že kontejnery jsou určeny výhradně na biologicky rozložitelný
odpad. Dávejte tam, prosím, jenom takový materiál, který vozíte na kompostárnu. Jestliže
se tento svoz osvědčí a kontejnery budou využívány ke svozu bioodpadu, tak budeme
uvažovat o rozšíření svozu. Pokud nebude do přistavených kontejnerů dáván pouze bioodpad, svoz nebude. Záleží pouze na vás, občanech, jak se k tomu postavíte, my bychom vám
rádi vyšli co nejvíce vstříc.
Pro případné návrhy, nápady nebo připomínky mi můžete zavolat na číslo 601 555 792,
nebo napsat na e-mail: endl@smm-jemnice.cz.
Aleš Endl, Správa majetku města, s.r.o., Jemnice

březen 2015 / Jemnické listy / 5

Slovo hejtmana
I s téměř měsíčním odstupem se musím vrátit k mimořádné události, kdy byla Vysočina
skloňována s respektem a obdivem v médiích téměř celého světa. Závody Světového poháru
v biatlonu v Novém Městě na Moravě sledovalo začátkem minulého měsíce za tři dny sto tisíc
nadšených diváků přímo na místě a zprostředkovaně miliony televizních diváků v nejrůznějších zemích téměř všech světadílů. Na přípravě a vlastním průběhu soutěží se podílely stovky
obětavých lidí. Skvělí byli diváci, kteří vytvořili báječnou atmosféru. V hledišti panovala
velmi kamarádská nálada bez ohledu na to, jakým jazykem diváci hovořili. O velmi dobré
organizaci a velkolepé kulise hovořili s obdivem všichni čeští i zahraniční sportovci a hosté.
Jsem rád, že také Kraj Vysočina přispěl svým podílem na přípravě a organizaci k výraznému
úspěchu akce. A nejednalo se jen o současnost. Důležitým předpokladem pro takovou špičkovou akci světového významu byla i skutečnost, že dlouholetým společným úsilím zainteresovaných bez ohledu na politickou příslušnost se povedlo úctyhodné dílo – už při předešlých
akcích návštěvníky z celého světa obdivovaný sportovní areál „Vysočina Arena“. Výsledkem
je účinná propagace Vysočiny, která se může podstatně odrazit i v návštěvnosti našeho kraje.
Těšit se z úspěchů Vysočiny při akci světových rozměrů je velmi příjemné, podstata mé
funkce ale spočívá v něčem jiném. V každodenní běžné práci, při níž se snažím prosadit potřeby regionu. Mimo jiné například vyjednáváním v poslanecké sněmovně a na ministerstvech.
Zároveň se po celé své volební období snažím systematicky poznávat všechny kouty Kraje
Vysočina a problémy konkrétních míst. Naposledy byla cílem mé výpravy severovýchodní
část kraje. V Jimramově jsme při setkání s vedením obce diskutovali témata dopravní obslužnosti, údržby silnic i potíže při výkupu pozemků nutných pro realizaci projektu protipovodňových opatření. Svratka je zase zvláštní tím, že se jedná o jedno z nejvýše položených měst
Vysočiny a s tím je spojená i nesnadná údržba silnic v zimních měsících. Potíže městu přináší
i klesající počet obyvatel a jejich migrace do okolních obcí. Důvodem je zejména nedostatek
stavebních parcel pro individuální výstavbu. Ač se vedení města snaží o zasíťování nových
pozemků, není v možnostech rozpočtu města uspokojit všechny potřeby zájemců, a to ani
s využitím dostupných státních dotačních titulů. Naopak velkou spokojenost vyjádřil starosta
Svratky František Mládek s investicemi kraje do rekonstrukcí silnic v okolí města.
Jednou z rozhodujících podmínek dobrého života kdekoliv je jednoznačně zaměstnanost.
Proto jsem se, tak jako jindy, i tentokrát nevyhnul jednání s podnikateli. Navštívili jsme jednoho z významných zaměstnavatelů na Vysočině, žďárskou společnost TOKOZ. Společná
diskuse s generálním ředitelem firmy Vladimírem Chládkem se týkala především zaměstnanců, jejich dopravy do zaměstnání i spolupráce ve vzdělávání žáků technických škol. Jinou
náplň měla naše návštěva v sídle nestátní neziskové organizace Fokus Vysočina v Havlíčkově
Brodě. Ta se věnuje poskytování sociálních služeb pro duševně nemocné. Vyjasňovali jsme
si tedy s ředitelkou organizace Annou Šimonovou své pohledy a zkušenosti vzhledem k připravované transformaci psychiatrické péče v rámci České republiky, která se zařízení tohoto
typu úzce dotýká. Při tomto připomenutí svých nedávných prožitků jsem si uvědomil, že je
to u mne stejné jako v každém jiném všedním životě – chvíle slavnostní se střídají s běžnou
každodenní prací. Ta mě zatím velmi těší, protože cítím její smysl, což je podle mě na práci
každého to nejpodstatnější.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Víte, že...
Snad si mnozí vzpomenou na článek v Jemnických listech (červenec - srpen 2012),
ve kterém bylo napsáno o žentouru (keplu) používaném k mlácení obilí, který býval za domem čp. 300 v Jemnici, ulice Slavonická. Domníval jsem se, že skončil ve sběru.
Byl jsem překvapen, když jsem navštívil prodejnu a opravnu zahradní techniky pana
Václava Fučíka v Jemnici, Na Podolí čp. 310. Při rozsáhlé přestavbě domu, která probíhá,
po zboření stodoly je zde místo, kde bývalo podobné zařízení, ze kterého se zachovalo
jen hnací kolo. Zásluhou pana Fučíka se podařilo nejdůležitější část – soukolí s převody
– získat. Je připevněno na žulovém kvádru. Chtěl bych proto poděkovat za jeho přístup
k zachování části žentouru. Uvažuje o jeho repasování a umístění na svém pozemku. To, že
získá Jemnice prodejnu a opravnu zahradní techniky s ochotným majitelem, který (vedle
poskytování kvalitních služeb) se ještě věnuje přestavbě domu a dokáže mít snahu k zachování části tohoto starého zařízení, oceňuji.
Věřím, že se časem podaří při návštěvě této prodejny a opravny ukázat tuto zajímavost zákazníkům. Nyní prosím o trpělivost, aby se pan Fučík mohl soustředit na prodejnu,
opravnu a postupně i dokončení plánovaných prací.
Přeji mu hodně sil, aby se svými spolupracovníky postupně mohl uskutečnit své záměry.
Jemnici a okolí pak přeji více podobných ochotných a schopných lidí.
Vladimír Hrbek

Neúprosná statistika
Úbytek obyvatelstva našeho města se nezastavil ani v roce 2014. Podle čísel ze statistiky
obyvatelstva k 31. 12. 2014, kterou poskytla pro zápis do městské kroniky matrikářka Jana
Habrová, je nás 3.896, a to je o 48 méně než koncem roku 2013. Možná se tento úbytek
někomu nezdá tak dramatický, jenže od roku 2008 se počet obyvatel našeho města snížil
o 366 lidí. Od roku 2008 je nás, Jemničanů, každým rokem méně. Následující čísla ukazují,
jak klesá počet obyvatel města Jemnice:
Rok
2008 – 4.262
		
2009 – 4.230
		
2010 – 4.056
		
2011 – 4.042
		
2012 – 3.994
		
2013 – 3.944
		
2014 - 3.896
Pomalu se snižuje i počet obyvatel v Panenské a v Louce. V roce 2010 žilo v Panenské
85 lidí. V roce 2014 už jen 79. V Louce v roce 2010 žilo 89 lidí a koncem roku 2014 už jen
82.
Čísla nejsou povzbudivá a bude těžké v příštích letech úbytek obyvatelstva zastavit.
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Statistika obyvatelstva k 31. 12. 2014
Jemnice: celkem 3896, z toho 1870 mužů a 2026 žen
Panenská: celkem 79, z toho 39 mužů a 40 žen
Louka: celkem 82, z toho 40 mužů a 42 žen
Počet narozených dětí v roce 2014: 32, z toho 12 mužů a 20 žen
Přistěhovalo se 57 občanů a odstěhovalo se 96 občanů
Počet svatebních obřadů celkem 17, z toho na MěÚ 10 a v kostele 7
V roce 2014 zemřelo 38 obyvatel, z toho 20 mužů a 18 žen
Počet dětí do 15 let: Jemnice 532, Louka 2, Panenská 10
Jana Jánská, kronikářka

Co nového v Domě dětí a mládeže v Jemnici
V sobotu 21. února odjelo 77 účastníků na týdenní lyžařský výcvik pro rodiny s dětmi.
Za tento týden si děti i dospělí užili nejen sjezdové a běžecké lyžování, zkusit si mohli i jízdu na bobech, sáňkování a snowboarding. Tzv. „lyžák“ byl doplněn koupáním v bazénu,
soutěžemi a výstupem na nejvyšší českou horu Sněžku.
Děti se jistě těší, že si zařádí na dětském karnevalu, který DDM pořádá dne 7. března
v Kulturním domě v Jemnici. Některé masky si děti vyráběly ve výtvarném kroužku Kreativ. Na dětském karnevalu vystoupí zpěvák Pavel Novák, syn pěvecké legendy Pavla Nováka s kapelou Family. Děti čekají soutěže a bohatá tombola, kde vyhrává každý. Pořadatelé
mají jediné přání, aby se děti i dospělí na karnevalu dobře bavili.
V Domě dětí a mládeže je po celý den pořádně živo. Všechny kroužky jedou naplno. Jaro sice teprve začíná, ale vedoucí DDM už připravují táborovou základnu na Zvůli
na prázdninové letní tábory. V příštím čísle Jemnických listů přineseme zprávu o jemnických mažoretkách.
Pracovnice DDM Jemnice

Policisté pomáhají obětem domácího násilí
Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vykázali ze společného obydlí
v průběhu loňského roku na Vysočině celkem 74 agresorů.
Oběťmi domácího násilí jsou většinou ženy. Člověk, kterému jeho blízcí ubližují, ať se
již jedná o psychické nebo fyzické násilí, by měl co nejdříve oznámit případ policistům.
Mnohdy oběť domácího násilí otálí s oznámením útoků. V těchto případech by měli oběť
podpořit přátelé nebo příbuzní a zároveň jí pomoci napadání na policii oznámit.
Útoky násilníka se většinou časem zintenzivňují. Chování agresora může začít v zamezování oběti ve styku s přáteli a s rodinou, vulgárními nadávkami a ponižováním, až
dospěje k prvním fyzickým útokům, které obvykle začínají fackami, či ranami pěstí. Ty ale
mohou velmi rychle vystřídat i útoky se zbraní, nejčastěji nožem. Problém je třeba začít
řešit včas a nenechat jej přerůst v závažnější zločiny. Je také třeba, aby okolí nebylo k jednání agresora lhostejné. Oběti mohou pomoci také sousedé nebo kolegové v práci. Vždy je
nejdůležitější, aby oběť nezůstala na problém sama.
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Poté, co je policii násilí na oběti oznámeno, na místo okamžitě vyjíždějí policisté. Zabrání útočníkovi v dalším napadání oběti a zajistí pro ni lékařské ošetření. Policisté provedou šetření a zjistí všechny nezbytné skutečnosti. V odůvodněných případech, obecně
pokud se pachatel dopustí závažného jednání, policisté ho zadrží a umístí do policejní cely.
Pokud je útočník pod vlivem alkoholu a vznikne podezření, že bude ve svém jednání pokračovat, policisté ho zajistí a převezou na protialkoholní záchytnou stanici. V obou případech
by se ale mohl útočník v poměrně krátké době vrátit zpět za obětí. Policisté mají ale velmi
účinné oprávnění, a to útočníka na deset dní vykázat ze společného obydlí a okamžitě mu
tak zamezit přiblížit se k ohrožené osobě, což je pro ni po napadení to nejpodstatnější. Tato
doba je optimální na to, aby si oběť zvážila další postup, vyřešila nejdůležitější záležitosti
nebo např. kontaktovala a požádala o radu odborníky. Obrátit se může například na intervenční centrum, které sídlí v Jihlavě, bližší informace lze nalézt na internetových stránkách.
Oběti domácího násilí zde mohou vystupovat anonymně a poskytovaná služba je bezplatná.
Vykázání je velmi dobrý způsob jak pomoci ohrožené osobě okamžitě. O vykázání útočníka rozhodne policista s ohledem na předcházející útoky agresora a lze-li důvodně předpokládat, že se dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě, nebo zvlášť
závažného útoku proti lidské důstojnosti. Policista je oprávněn vykázat násilníka z bytu
nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního
okolí společného obydlí, a to i v jeho nepřítomnosti. Vykázání trvá po dobu deseti dnů. Tuto
dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby, lze ji ale prodloužit. Vykázaný násilník je povinen opustit neprodleně prostor vymezený policistou, zdržet se vstupu do tohoto
prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou a vydat policistovi
všechny klíče od společného obydlí.
Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady a věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon
povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty. Policista poskytne
vykázané osobě informace o možnostech jejího dalšího ubytování a v souvislosti s tím nezbytnou součinnost.
Institut vykázání násilné osoby je platný od roku 2007. Od této doby mají policisté velmi účinný prostředek, jak obětem domácího násilí pomoci okamžitě a zamezit agresorovi,
aby se dopouštěl dalšího násilného jednání. Zákon umožňuje i přísně postihovat osobu,
která rozhodnutí o vykázání poruší.
Kraj Vysočina, rok
počet vykázaných osob
2007			
32
2008			
26
2009			
39
2010			
51
2011			
42
2012			
43
2013			
75
2014			
74
Ohrožená osoba má možnost využít psychologických, sociálních nebo jiných služeb
v oblasti pomoci obětem násilí.
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Důležité kontakty:
instituce				
Policie ČR			
DONA linka			
Bílý kruh bezpečí			
Intervenční centrum Jihlava

telefonní kontakt		
158
251 511 313		
606 631 551		
567 215 532, 606 520 546

e-mail
dona.linka@bkb.cz
bkb.jihlava@bkb.cz
ic.vysocina@volny.cz

nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Na území MAS Jemnicko se vzdělávají dospělí.
Kurzy pomohou v osobním životě i při hledání práce
Až do začátku června probíhají bezplatné kurzy vzdělávání na území MAS Jemnicko. Zúčastnit se může každý. Stačí si vybrat, který kurz je pro Vás ten pravý a jednoduše přijít.
A jaké věci na kurzech probírají? Můžete se naučit pracovat s počítačem i nejčastějšími
kancelářskými programy, dozvíte se vše podstatné o podnikání, o tom, jak funguje daňová
soustava, jak se stanovují ceny produktů a také jak se můžete bránit, když se vám praktiky
prodejců nelíbí.
Témata jednotlivých kurzů jsou zaměřena na čtyři hlavní bloky: finanční gramotnost,
ICT dovednosti, základy podnikání a spotřebitelskou gramotnost. Účastníci si sami mohou
zvolit, které oblasti pro ně budou nejpřínosnější, jestli je zajímají každodenní témata, nebo
ta, která jim mohou pomoct třeba s hledáním nové práce.
Přijďte si rozšířit svoje znalosti! Občerstvení zajištěno, navíc nabízíme možnost nechat
si proplatit zpáteční jízdenku hromadnou dopravou. Jako bonus získáte oficiální certifikát,
pokud se rozhodnete absolvovat všechny části jednoho tématu.
Nejbližší kurzy:
Finanční gramotnost (Třebětice, OÚ, 16-18 hod.)
Peněžní gramotnost						
Cenová gramotnost						
Rozpočtová gramotnost						
Trh finančních produktů						

5. 3.
12. 3.
19. 3.
26. 3.

Základy podnikání (Menhartice, Víceúčelová budova, 17-19 hod.)
Formy podnikání, založení firmy, podnikatelský plán, rozpočet		
Finanční řízení							
Řízení lidských zdrojů a daňový systém				
Marketing podniku						
Management podniku						
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31. 3.
7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.

Základní ICT dovednosti (Police, Budova bývalé MŠ, 17-19 hod.)
Základy používání PC a správa souborů				
Textové kancelářské programy					
Tabulkové kancelářské programy					
Počítačová grafika a multimédia					
Internet, e-mail, počítačová bezpečnost				

7. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
4. 6.

Vzdělávací kurzy patří do projektu Síť dalšího vzdělávání na venkově
CZ.1.07/3.1.00/50.0106 a pořádá je Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský
Krumlov ve spolupráci s Místní akční skupinou Jemnicko, o.p.s. Podrobnější informace
na www.jemnicko.cz.
Jana Karásková

Okresní hospodářská komora Třebíč informuje
Třebíčský knihař Martin Němec věří
v obnovu umělecké ruční práce
V knihařské dílně Martina Němce se zastavil čas. Místnost voní papírem a lepidlem,
u okna trůní ruční lis po předcích a na pultech leží části knih v různém stádiu vzniku. Moderní dobu tu připomíná jen nezbytný počítač. Papír je živý materiál, knihařská alchymie
stále žije. Mistr knihař, shrbený nad pracovním stolem, právě dokončuje vazbu publikací,
které si za pár týdnů odvezou do vysoké školy v Rakousku. Dílna poskytuje služby poblíž
centra města na Zdislavině ulici již dvacet let.
Třebíčský knihař Martin Němec věří, že i v době moderních technologií tradiční ruční
řemesla nevyhynou. „Není to pro mě zaměstnání, ale poslání. Věnuji tomu veškerý čas,
je to opravdu hodně náročné,“ říká zkušený odborník na knihařské práce.
Zakázkové studio poskytuje škálu dalších služeb a jednou z nich je vazba diplomových, bakalářských, disertačních a dalších prací. Jedná se o odbornou a kvalitně
odvedenou ruční práci v pevné vazbě s koženkovým designem v několika odstínech.
Nejen advokáti, ale i studenti chtějí mít elegantně a osobitým způsobem svázané své
závěrečné práce. Výhodou klasického knihařského postupu je, že tento důležitý dokument bude zachován v originále i několik dalších let a pořád bude vypadat jako čerstvě
dokončený.
Dále zde provádí vazbu pamětních knih, kronik, sbírek zákonů, různých tiskovin,
potisk tepelnou ražbou na diáře, zlacený tisk, výrobu maturitních stužek, tisknou svatební oznámení. Součástí dílny je studio, kde zarámují obrazy a fotografie – umělecká
díla i pastelkové výtvory dětí. Díky nabytým zkušenostem a výtvarnému cítění s výběrem vhodného produktu poradí v provozovně na ul. Zdislavina čp. 265/3 v Třebíči.
www.kniharstviramovani.cz
Jana Svobodová
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Služby LPS stomatologické –1. 3. – 31. 3. 2015
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin

ne 1. 3. MUDr. Černoch Vladimír ml.
Stomat. centrum, Kpt. Jaroše 1123, Třebíč		
									
so 7. 3. MUDr. et MDDr. Denk Karel
MUDr. Denková Libuše, Okružní 964/11, Třebíč
ne 8. 3. MUDr. Denková Libuše		
Okružní 964/11, Třebíč				
so 14. 3. MUDr. Machová Eva		
Husova 898, Náměšť n/Osl.			
ne 15. 3. MUDr. Machová Eva		
Husova 898, Náměšť n/Osl.			
so 21. 3. MUDr. Machová Eva		
Husova 898, Náměšť n/Osl.			
ne 22. 3. MUDr. Fafilková Božena
Vltavínská 1346, Třebíč				
so 28. 3. MUDr. Machová Eva		
Husova 898, Náměšť n/Osl.			
ne 29. 3. MUDr. Machová Eva		
Husova 898, Náměšť n/Osl.			

568 826 880
776 166 268
568 853 087
568 853 087
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 808 218
568 620 248
568 620 248

Bc. Veronika Ramachová

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Od začátku letošního roku do konce ledna hasiči evidují 16 mimořádných událostí se
zásahem jednotek požární ochrany. Z tohoto celkového počtu zásahů za měsíc leden byly
2 požáry. Jeden v obci Štěpkov s přítomností jednotky HZS Jemnice a druhý v Jemnici
na ulici Polní s přítomností jednotek HZS Jemnice a JSDHo Jemnice.
Jedna mimořádná událost byla vyhodnocena po příjezdu jednotky HZS na místo jako
planý poplach. Původně byla událost hlášena jako požár osobního vozidla, ale po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o technickou závadu na vozidle.
K vážnější technické pomoci byly jednotky HZS a JSDHo povolány na Havlíčkovo
náměstí v Jemnici. Jednalo se o únik vody z poškozeného vodovodního řádu v neobydleném domě. Jednotka HZS Jemnice byla také vyslána 1 krát mimo náš kraj na technickou
pomoc do obce Uherčice na okrese Znojmo.
nprap. Milan Šerka,  HZS Kraje Vysočina stanice Jemnice

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
mílovými kroky se nezadržitelně blíží letos už sedmá Noc s Andersenem – akce, která
v knihovnách a školách každoročně probíhá k svátku Mezinárodního dne dětské knihy.
Pohádkové šílenství vypukne tentokrát v pátek 27. března 2015. Všechny děti, které letos
chodí do 2. třídy ZŠ a chtějí si vyzkoušet spaní bez maminky a mají rády pohádky a tajemná překvapení, zveme, aby se přišly do knihovny přihlásit. A neváhejte, počet míst je
omezený!
Z nových knih:
Vaněk Roman - Snadno&rychle: kuchařka, která zaujme svou jednoduchostí a perfektně zpracovanými recepty „krok za krokem“.
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Vondruška Vlastimil - Ďáblův sluha: nový detektivní příběh z edice Hříšní lidé z Království českého.
Cunningham Michael - Tělo a krev: rodinná sága čtyř generací Stassosových, kteří
pocházejí z Řecka, se odehrává v Detroitu a obemyká bezmála celé 20. století.
Liebyová Angele - Zachránila mě slza: skutečný příběh ženy, která se probere z umělého spánku, ale nemůže se hýbat ani komunikovat. Ostatní se domnívají, že je v kómatu,
přestože ona sama všechno slyší a vnímá.
Formánek Josef - Úsměvy smutných mužů: místy úsměvné, místy drsné zápisky
z protialkoholní léčebny. Příběhy čtyř pacientů, kteří se skamarádí při nelehkém úkolu
- zbavit se závislosti.
Připravujeme:
Březen
27. března
		
		

- besedy jednotlivých tříd MŠ
- beseda ZŠ Lubnice - Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
- Noc s Andersenem - informace v knihovně nebo na
www.mesto-jemnice.cz odkaz městská knihovna,
telefon 702 090 434, 568 450 788

Otevírací sobota v měsíci březnu:
7. března 2015 - od 8.30 do 10.30 hodin

Pracovnice městské knihovny

Oslavený kříž
Před šedesáti lety zemřel na následky věznění v nechvalně známém táboře nucených
prací Vykmanov na Jáchymovsku jemnický rodák, akademický sochař Jaroslav Šlezinger.
Tuto tragickou událost padesátých let, která předčasně ukončila tvorbu našeho nadějného
umělce z Podolí, si letos zvláště připomeneme v měsíci srpnu. Co všechno stačil do svých
43 let prožít, je podrobně popsáno v knize Zaváté šlépěje od Marie Bohuňovské. /Vytiskl
EKON Jihlava, 2006./ Svědectví pamětníků a výjevy jeho 14. zastavení Křížové cesty
- jak ji ztvárnil z modelářské hlíny a doplnil vlastními texty - zachytil režisér Petr Palovčík v třicetiminutovém dokumentu stejného názvu. Film obdržel na festivalu v roce 2008
cenu Rady města Jihlavy.
U nás v Jemnici si dílo i tuto mimořádnou tvůrčí a osobní výpověď akademického
sochaře J. Šlezingera připomínáme vždy 5. postní neděli v rámci pobožnosti jeho Křížové
cesty. Kompletní zachycení jednotlivých zastavení je dokladem mimořádné umělcovy
duchovní zralosti. Ve čtrnácti plastikách poslední cesty Ježíše z Nazareta ulicemi Jeruzaléma vyjádřil i své nespravedlivé odsouzení.
A to přesto, že jej od historické události z třicátého roku n. l. odděluje téměř dva tisíce
let. Dějiny se totiž stále opakují, jen kulisa času se mění. Monstr - procesy obou odsouzenců mají shodné rysy: Křivé obvinění z vlastizrady, zrežírovaný soudní proces, předem
připravený rozsudek a nakonec potupná smrt.
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Paralela dvou příběhů má ale ještě jeden rozměr. Vypovídá o účinné síle živé víry.
A tak pohnutý úděl Ježíše Krista má nadčasovou platnost a může se stát zdrojem odvahy
k následování.
Místo rezignace pak nastupuje uvědomělé přijetí „osudu“ bez zbytečných otázek
typu: Proč tohle potkalo právě mě? Koho nenávidět? Nastupuje zcela pragmatické řešení
dané situace. Je to výzva k jejímu uchopení, přijetí a proměnění. Každý sochař ví, že
i ten nejtvrdší kámen se dá opracovat. Z potu a slz se může zrodit mimořádné dílo. Čím
bolestněji se rodí, tím se zvyšuje jeho hodnota a výjimečnost.
Ani v současném světě člověk není schopen se vyhnout různým těžkostem, zklamáním i tragédiím. Konflikty mezi sousedy, ubližování dětem, domácí násilí, nebo v celosvětovém měřítku obchod s lidmi, prodej jejich orgánů nebo náboženská nesnášenlivost
dokáží velmi bolestně zranit. Ublížit nejen na těle a na duchu, ale i zasáhnout duši. Je vůbec v silách člověka takové smrtelné rány přežít, vyléčit a zvládnout bez trvalých následků? Právě životní příběh zmiňovaného jemnického rodáka je dokladem, že možné to je.
Předpokladem je však přijetí dané situace bez reptání a s odevzdáním se nejen do zvůle
člověka, ale také do vůle Boží. V tomto postoji víry je totiž obsažena naděje, že všechno
zlé se může překonat dobrem. Vzpomeňte na policejního prefekta Javerta z románu a filmu Bídníci /Les Mizérables/ od Victora Huga. Zdálo se, že jeho tvrdost a domnělá spravedlnost bude triumfovat nad dílem milosrdenství a lásky, ale nestalo se tak. Jean Valjean
dal přednost pomoci druhým před vlastní záchranou. Riskoval svou svobodu i svůj život,
ale vše dobře skončilo.
Víra v nebeskou spravedlnost osvobozuje od trvání na spravedlnosti pozemské
a umožňuje člověku přijmout bez nenávisti každou křivdu a dokonce i smrt. Takovéto
smýšlení je skutečně božské a disponuje jím ten, který se opírá o víru.
Právě díky tomuto postoji mohl náš národní světec svatý Václav svému bratru Boleslavovi říci: „Bůh ti to odpusť, bratře!“ Tak jako kdysi zvolal svatý prvomučedník
Štěpán, když klesal pod padajícími kameny nepřátel: „Bože, nepřičítej jim tento hřích.“
/ Sk 7, 60 / Všichni tak opakovali slova Ježíše umírajícího na kříži: „Bože, odpusť jim,
vždyť nevědí, co činí.“ / Lk 23, 34 / A tak se stal kříž oslaveným. Přestal být symbolem
triumfující moci zla, ale naopak vítězným znamením Boží lásky. Vždy „Bůh tak miloval
svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný.“ /Jan 3, 16 /
Kdo věří v oslavený kříž, ten nemá problém „umírat“ bez nenávisti a zášti vůči svým
blízkým i svým nepřátelům.
Každý den nás čeká nějaká malá smrt: Ublížit nám může lhostejný pohled, zraňující
slovo, ignorance, nespravedlivý soud, a to vše ze strany našich bližních nebo nejbližších.
Jen ten, kdo má Ducha Kristova a miluje druhé božskou láskou, proměňuje každý kříž,
každou nespravedlnost ve vítězství nad sebou. Nad svým hněvem, nad svou neláskou.
Oslavený kříž je drahokam právě z těchto perel a rubínů. Můžeš se z něho těšit i ty a zakoušet štěstí těch, kteří na zlo neodpovídají zlem, ale dobrem.
Mons. Josef Brychta,
jemnický farář
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Vypuknutí 2. světové války a události,
které tomu předcházely
1. část
Z důvodu neustálých hrozeb ze strany fašistického Německa a nebezpečí vypuknutí
války, byla už od května 1938 zaujata Československou armádou okolo hranic obranná
postavení. Prozatím to bylo jen formou vojenského cvičení, současně ale byly v rychlosti
dokončovány stavby pohraničních pevností. Do těch (už z dřívějška hotových) se instalovaly těžké zbraně a navážely zásoby munice. V důsledku stále napjatější situace byla nakonec
vyhlášena 23. 9. mobilizace. Ročníky záložních vojáků, kterých se to týkalo, se musely
neprodleně dostavit na určená shromaždiště. Záložníci z Jemnice a okolí byli poté posláni
na obranné pozice k rakouské hranici do Mešovic a okolí. Autentický dobový snímek je tam
zachycuje a mezi nimi je i můj otec.

Osudové dny Československa avšak nastaly 29. 9. zradou spojenců a podepsáním
hanebné smlouvy s Hitlerem v Mnichově. Rozkaz pro Československou armádu zněl:
S okamžitou platností složit zbraně, ponechat je na místě, vyklidit pozice a navrátit se
domů! Někteří vojáci se však bouřili a odmítali rozkaz splnit. Dne 9. 10. začala německá armáda obsazovat také pohraničí tehdejšího jemnického okresu. Celkem bylo zabráno
13 německých, 2 smíšené a 2 ryze české obce. Poslední dvě, ve kterých nebyli žádní občané
německé národnosti, byly Menhartice a Báňovice.
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V případě Menhartic byla hranice stanovena zhruba 1,5 km od místní tabule Jemnice
v místě zvaném „U Borovice”. Po protestech československých orgánů byla posunuta zpět
za vesnici na křižovatku zvanou „U Lip”, kde je odbočka vpravo do Lovčovic. Tato vesnice
zabrána zůstala, protože téměř všichni obyvatelé byli Němci. Druhý případ – Báňovice
- dopadl obdobně, hranice byla posunuta zpět, a sice až za vesnici Panenská (ta se tehdy
jmenovala Flandorf, přejmenovaná byla až po válce). Ta byla národnostně smíšená, proto
zůstala v záboru a hranice před ní ve směru od Jemnice byla v místě zvaném „U Zeleného
kříže”. Odbočuje tam v zatáčce ze silnice polní cesta k rybníku zvanému „Pálovák”.
Pro období od 29. 9. do března příštího roku se v současnosti užívá název „druhá republika“. Toto definitivně skončilo 15. 3. obsazením zbytku zemí českých a moravských a zřízením protektorátu Čechy a Morava. Do Jemnice přijela okupační armáda 18. 3. odpoledne.
Tragikomická situace nastala, když přijela na náměstí, kde zrovna (o den dříve) vyhrávali
muzikanti Josefům k jejich svátku. Okamžitě si je začali fotit a snímky zřejmě použili pro
svoji propagandu do tisku, jako že jsou vítáni s hudbou. Bylo ale smutným paragoxem, že
na jednom domě na náměstí, ve kterém bydleli Češi, zavlála vlajka s hákovým křížem! Taková se také objevila na vile, ve které tehdy bydlel Josef Schlegelhofer, ten však byl Němec
a po celou dobu války zastával funkci jemnického vládního komisaře.
Původní stožár pro vytahování praporu se zachoval na střeše vily v blízkosti věžičky
s cimbuřím dodnes (viz foto).
Stožár jsem si mohl zblízka prohlédnout, když jsem tam
opakovaně opravoval poškozenou střešní krytinu. V blízkosti
tyče je vikýř, asi pro snadný přístup. Dodnes jsou na ní zbytky
kladek pro vyvěšování vlajky.
Zespoda se to nezdá, ale tyč je
dlouhá zhruba 4 metry. Síťová
televizní anténa na ní je samozřejmě pozůstatek po bývalých
nájemnících.
Byl to prý za války skličující pocit, když se chodilo okolo
a nahoře vlála nenáviděná vlajka. Po projití bránou museli lidé
šlapat na dlažbu z židovských
náhrobků otočených záměrně
lícní stranou nahoru. Za války
je nechali Němci ze židovského hřbitova vytrhat a vydláždit
jimi uličku, která vede okolo
školy k náměstí. Po válce byly
náhrobky vráceny zpět na místo.
František Železný
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Nezapomínejme
V tomto roce si připomínáme 70. výročí konce 2. světové války. Největší války
ve světových dějinách. Bylo do ní zapojeno přes 40 států, trvala od 1. září 1939 do 2. září
1945 a zanechala na 62 miliónů zmařených lidských životů.
I Jemnice a okolní obce mají své padlé. Osobnosti, které za český národ a za svobodu
položily to nejcennější – svůj život. Proto nezapomínejme!
VLADISLAV FIALA
Narodil se 23. března 1914 v Myslibořicích, v rodině
mistra kolářského jako předposlední ze čtrnácti dětí.
Po ukončení školní docházky se vyučil v Dukovanech
pekařem a toto řemeslo vykonával až do roku 1934.
Základní vojenskou službu nastoupil u 24. pěšího pluku
v Jemnici, kde zůstal jako délesloužící četař. Během vojenské služby absolvoval poddůstojnickou školu a praktický živnostensko-obchodní kurz.
V červenci 1937 se seznámil s Boženou Holečkovou z Pálovic. Jejich vztah byl
od počátku velice silný. Věděli, že se mohou jeden na druhého spolehnout. Brzy začal
navštěvovat rodinu Holečkových z Pálovic, cítil se zde jako doma. V srpnu 1941 se
s Boženou vzali a zůstali v Pálovicích. Po roce se jim narodila dcera „tátovo štěstí“. Bylo to
přesně týden po vypálení Lidic.
Ale vraťme se zpět do roku 1938. Od 20. května do 22. června 1938 proběhla částečná
mobilizace, vojsko se vrátilo do kasáren. Dne 23. září byla vyhlášena všeobecná mobilizace. V říjnu celé pohraniční území bylo vydáno Němcům. Vojáci se museli stáhnout
z hranic. A tak chtěli všichni bránit republiku!
Dne 15. března 1939 přijímá Vladislav Fiala denní rozkaz podepsaný velitelem
plk. gšt. Jiřím Jarošem.
„Vojáci české republiky.
Dne 15. března 1939 od 6.00 hod. v dohodě české vlády s říšským kancléřem Adolfem
Hitlerem, jest postupně obsazována říšským vojskem země Česká a Moravská. Český národ
jest opět podroben těžké zkoušce, kterou přežije jen tehdy, bude-li ukázněný a v bolesti
důstojný.
Musí přežít tuto – doufejme poslední ránu. Český národ nezahyne.
Vojáci, z nařízení nejvyššího velitele presidenta republiky česká armáda nebude a nesmí
klást odpor říšskému vojsku při plnění jejich rozkazu. Aby se předešlo všem možným
nedorozuměním, česká armáda vydá své zbraně. Je to bolestné a pokořující, avšak jde nám
o záchranu národa. Proto i této tvrdé nutnosti se podrobíme. Zachovejte důstojný klid,
varujte se všech incidentů a plňte dál poctivě své denní povinnosti, dokud nebude
rozhodnuto jinak.
Bože, chraň naši českou zemi a český národ, nedej nám zahynouti.“
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Do civilu odchází Vladislav Fiala až zánikem české branné moci v červnu 1939. S vojáky 24. pluku se rozloučil velitel plk. gšt. Jiří Jaroš Zvláštním rozkazem, v němž mimo
jiné říká:
„A nezapomeňme, že jsme Češi. Své češství uplatňujeme i obhajujeme všude důsledně
i hrdě; je to z mála kladných hodnot, které národu zbyly. S národním sebevědomím národ
stojí i padá. Nedopusťme, abychom zmalomyslněli nebo zelhostejněli my ani druzí okolo
nás - naopak posilujme v sobě i jiných pevnou i vřelou víru v lepší zítřek našeho národa,
který nemůže zahynouti, jestliže sám v sobě nepřestane věřiti.“
To je faktická výzva k boji proti nacistům.
Po likvidaci branné moci byl Vladislav Fiala povolán k Vládnímu vojsku do Benešova.
Na vlastní žádost byl propuštěn a začátkem roku 1940 nastupuje na ministerstvo obchodu. V polovině téhož roku přechází jako kancelářský pomocník na Katastrální úřad
v Moravských Budějovicích.
Hned po okupaci se začíná formovat vojenský odboj - Obrana národa. Vl. Fiala byl jejím
členem od začátku. Cesty do Prahy, Benešova, Dobříše a zpět do Mor. Budějovic umožnily
dovážet z Prahy odbojový časopis „V boj“. Po rozbití Obrany národa kontaktuje bývalé
důstojníky a stává se členem odbojové skupiny „Bílá Hora“. Navazuje spojení s nově se
tvořící skupinou na Jemnicku, která vznikla z bývalých příslušníků Obrany národa a členů
Sokola. Jejím členem je i jeho nejbližší spolupracovník František Valenta.
FRANTIŠEK VALENTA
Narodil se 30. září 1905 v Jevíčku, sloužil u 24. pěšího
pluku v Jemnici. Po okupaci zde zůstal, byl inspektorem hasičské pojišťovny, pokladníkem Sokola a pracoval v okresní
komisi péče o mládež. Do odboje se zapojil od prvních dnů
okupace. Již 7. 11. 1941 byl za podezření z odbojové činnosti zatčen a v lednu 1942 zase propuštěn - nic mu neprokázali. On však pokračoval ve své činnosti dále.
Fr. Valenta s dalšími odbojáři dodávali zprávy hospodářského, politického a vojenského charakteru Vl. Fialovi, který je předával do Prahy představiteli odboje skupiny „Kapitán Nemo“. S touto skupinou udržoval spojení přes manžele
Bílkovy.
V září 1941 se horší situace pro odboj. Nebezpečí hrozí i strojvůdci Rudolfu Volkovi
z Prahy, který byl členem skupiny „ÚVOD“. Manželé Bílkovi se rozhodli Volka zachránit.
Dovezli ho do Pálovic k Holečkům. Když už zde nebylo bezpečno, domluvil se Vl. Fiala
s Fr. Valentou a ten vyjednal další úkryty. Pan Volek válku přežil pod falešným jménem
v Jakubově.
V roce 1941 se podařilo Vl. Fialovi spojení mezi Kapitánem Nemo a skupinou v Myslibořicích. V dubnu 1942 došlo ke sjednocení odboje na Moravskobudějovicku, podíl na tom,
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kromě jiných, měl i Vl. Fiala a Fr. Valenta. Po atentátu na říšského protektora Heydricha
bylo zatčeno vedení Kapitána Nema a tím přetrženo spojení moravskobudějovického odboje s pražským.
Na jaře 1944, v noci ze 4. na 5. května, byli u Kramolína shozeni parašutisté skupiny
„SPELTER“ - velitel kpt. Chrastina, rtm. Kotásek, rtm. Novotný, des. Vavrda s vysílačkou
Lenka. Po seskoku se od skupiny oddělil velitel. Zbývající tři se dostali do Boňova, kde jim
byl poskytnut úkryt. Odtud se přesunuli do Myslibořic na hájenku Na Ostrých, k hajnému
Vitoušovi. Dostali se tak do blízkosti odbojové organizace. Vitouš sdělil členu této organizace
Lad. Papulovi, že jsou u něj parašutisté, ten informoval Vl. Failu. Z Papulova statku se měsíc
po seskoku vysílala první zpráva do Londýna. Činnost výsadku se začala slibně rozvíjet, odvysílala se celá dislokace vládního vojska. Cenné informace dodal Vl. Fiala, který měl ještě
kontakty na jeho členy. Vl. Fiala se neustále snažil o další spojení s pražským odbojem.
Lad. Papula se snažil o napojení myslibořické organizace na brněnský odboj. Postupně
se dostal až k Otakaru Večeřovi, který byl pod vlivem konfidenta gestapa Viktora Ryšánka. První schůzky s Večeřou se za moravskobudějovickou organizaci zúčastnil Vl. Fiala,
Fr. Přikryl a Rud. Volek. Pojali k Večeřovi nedůvěru. Parašutisty zajímal kontakt na Brno,
naléhali na Papulu, aby jim zajistil spojení na vedoucí činitele. To se stalo. Gestapo se tak
dozvědělo o úkrytu v Boňově, ale potřebovalo ještě zjistit, kde je vysílačka. Hra konfidentů
byla rafinovaná, odbojáři nebyli včas varováni. Poslední schůzky s brněnskou volavčí sítí
na Papulově statku se zúčastnili i VL. Fiala a Fr. Valenta. Dne 15. června 1944 se ve vysílání BBC objevilo varování před konfidenty Ryšánkem a Jizerou. Následovala obrovská
policejní akce. Při přepadení hájenky Na Ostrých přišel o život rt. Kotásek, zbylým dvěma parašutistům i hajnému Vitoušovi se podařilo utéct. Byli zatčeni všichni jejich nejbližší spolupracovníci v Myslibořicích, Račicích a Boňově. Gestapo pátralo po Vl. Fialovi
a Fr. Valentovi.
Došlo jim, že v osobě Vl. Fialy je klíč k odhalení moravskobudějovické skupiny. Pro
oba dva byly připraveny falešné doklady, chystal se jejich přesun na Slovensko. Odmítli
- kvůli rodinám. Vl. Fiala se skrýval u různých známých, Fr. Valenta u příbuzných v Jevíčku. Když se zdálo, že se situace zklidnila, nastoupili opět do zaměstnání. Dne 19. srpna
1944 byli oba zatčeni, Vl. Fiala na nádraží v Jemnici a Fr. Valenta doma (bydlel u Kneslů
vedle školy). Noc přečkali v cele místního soudu, ráno pak byli převezeni do Jihlavy a odtud do Kounicových kolejí v Brně. Byli vystaveni krutým výslechům, které měly dovést
gestapo na stopu parašutistů a zbylých odbojářů na moravskobudějovicku. Nezradili nikoho, zachránili mnoho životů. Když gestapo zjistilo, že z nich nic nedostane, zařadilo je
do transportu do koncentračního tábora Mauthausen. V tomto transportu se ocitli i Papulovi
z Myslibořic, Urbánek s matkou z Račic. Do Mauthausenu dorazili 26. září 1944 a druhý
den 27. září 1944 ráno byli popraveni. Splnili doslova svoji vojenskou přísahu.
Po Františku Valentovi byla pojmenována ulice vedoucí od bývalého dětského domova
(finanční úřad) a po Vladislavu Fialovi ulice rovnoběžná s Valentovou.
Použitá literatura a dokumenty:
-soukromý archiv Olgy Pitourové
-Ing. Vlastislav Janík - Operace SPELTER- LENKA JIH
-Ing. Vlastislav Janík - Příběh Vl. Fialy….
Zpracovala Olga Pitourová, roz. Fialová
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Sestry od Sv. Kříže — Jemnice
Ráda vzpomínám na dětská léta a věřím, že se najde ještě pár pamětníků, kteří podobné popisování zážitků pamatují a snad se poznají i na fotografii. K napsání mne inspiroval
příspěvek Mons. J. Brychty koncem r. 2014. Budova řádových sester v dobách mého mládí
stála ve městě, kde je dnes dostavěná část školní budovy, vedle domu MUDr. J. Šustáčka
(dnes paní Kletečková). Podobal se ostatním jednoposchoďovým domům s břízolitovou omítkou a třídílnými okny, dvorkem a další budovou za dvorem. Jemnické sestry ve své době
ovlivnily mnoho dětí k dobrému. Jsou mi dnes ještě bližší, protože jsem se dozvěděla, že
ve vsetínské nemocnici byly sestry stejného řádu a na výslovnou žádost primáře chirurgického oddělení nebyly odsunuty v 50. letech jako nepostradatelné odbornice, ale měly možnost
dále v nemocnici pracovat do odchodu do důchodu odborníka, který měl autoritu.
Před nástupem do jemnické základní školy mne maminka vodila do mateřské školy
k sestřičkám. Důvod byl prostý, abych si zvykla na činnost v dětském kolektivu a dokázala
se přizpůsobit společné práci. Ve třídě nás učila sestřička Terezička s pomocnicí, čekatelkou
na věčné sliby a pomáhala i laická pomocnice. Do školky se chodilo přes chodbu a dvorek
do další budovy. Ve třídě vládla pohoda, radostná nálada, nacvičovali jsme divadlo, zpívali,
přednášeli, tvořili výrobky, hráli na pískovišti na dvoře, chodili na procházky, společně se
modlili a nenásilně učili ohleduplnosti. Velmi jsem si oblíbila, když si sestřička navlékla
na ruku maňáska a hrála a vychovávala pomocí loutky. Jako malé dítě jsem nemohla pochopit, jak to funguje, protože spojení zakrýval široký rukáv hábitu. Myslím, že mnoho
jemnických školáků získalo dobrý základ předškolní výchovy. Z první třídy jsem z počátku
roku po vyučování chodila za sestřičkou, až musela maminka zakročit. Paní učitelka se mi
zdála méně laskavá, ovšem, to jsou pocity dítěte. Také pamatuji, že nad školkou v prvním
poschodí byla krejčovská dílna a maminka mně a sestřenici Máje dala ušít flanelové noční
košile až po paty, ještě důkladně založené. Užily jsme je bohatě a byly naše nejoblíbenější.
V dílně učnice i zpívaly a bylo tam dobře.
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Asi v deseti letech jsem se začala učit u sestry Jaroslavy hře na klavír. Jsem hudebně
průměrná, ale sestřička mne od září do prosince naučila obstojně brnkat a já jsem o Vánocích už hrála koledy v lehčím slohu. V mé mysli mi z té doby utkvělo několik zážitků. Při
vstupu do chladné chodby, vzorně uklizené, visel na pravé straně obrázek lurdské jeskyně
s Pannou Marií a mnoha zavěšenými berlami kolem. Vždy jsem se u obrázku zastavovala.
V poschodí, před vstupem do učebny visel v rámu ozdobný nápis: „Učit se, učit se, učit se!“
Antonín Dvořák. To se mi zarylo do paměti na celý život a upevnil to ještě můj prastrýc
Adolf Straka, který byl jedním z posledních žáků Ant. Dvořáka a jeho velký ctitel. Byl
50 let varhaníkem v Kvasicích u Kroměříže, ale to je jiný příběh. Než rodiče zakoupili
v Jihlavě pianino značky Hoffman, chodila jsem cvičit na staré křídlo do přízemní místnosti
vlevo s oknem na náměstí. Sestřička na klávesy napsala čísla a tak první hra byla podle
čísel, ne podle not. V té místnosti vzadu na stole byly někdy krásně naparáděné dorty a rolády, asi na svatby a jiné slavnosti a já je dychtivě okukovala, ale netroufla jsem se ničeho
dotknout. Tam žačky cvičily bez dohledu. Také jsme se ve skupině učily hudební teorii
a zpívat. Pamatuji si písně České besedy, která se v té době hrála, zpívala a tančila na jemnických plesech. Také mi utkvělo v paměti, když šla maminka platit výuku, byla sestra
Jaroslava vážná a smutně mamince něco šeptala a já zaslechla něco o stěhování.
Ještě vím, že sestra hrála v kostele na varhany, některé asi učily ve škole náboženskou
výchovu, pomáhaly potřebným. Myslím, že byly mezi lidmi oblíbené. Jejich představená se
jmenovala Hermína. Mé kusé a neúplné vzpomínky mi pomáhala utřídit paní Alenka Malířská, roz. Simandlová. Po odchodu sestřiček jsem ve výuce nepokračovala, později mne
učila slečna Slávka Zikmundová, která byla kapelnicí tehdejší populární kapely „Myšáci“.
Jisté je, že sestry byly velké odbornice ve svých profesích a vykonaly mnoho dobrého tam,
kde mohly působit a pomáhat.
Věra Vášová, rozená Muchová

Oligarchizace po česku
Dne 16. ledna vyšel v deníku MF Dnes článek s titulkem Ministerstvo průmyslu a obchodu zvažuje, že zpoplatní využívání wi-fi, tzn. statisícům klientů to zdraží internet
– i v Jemnici by se to týkalo všech, kteří využívají služby firmy Starnet. Tuto zprávu lze označit jako poplašnou, jelikož jde o manipulaci s informacemi. Je pravda, že
na ministerstvu o tom v interním dokumentu uvažovali, ale když se tato informace dostala ven,
okamžitě ministr Mládek oznámil: „Dokud budu ministrem, wi-fi nezpoplatním! On totiž
podobný plán v Maďarsku minulý rok vyvolal obří demonstrace, které málem vedly i k pádu
vlády. Bohužel pravicová ODS a média jako např. časopis Reflex okamžitě napadly ČSSD,
že vymýšlí nové daně. Pravda je však někde úplně jinde. Většina odborníků v IT, soudím, že
zpoplatnění iniciovalo vedení O2. Jde o Kellnerův boj o to, jak získat zpět peníze, za které
O2 od společnosti Telefonica koupil. A tady se vracíme do docela blízké minulosti: Fakta,
Kellner (nejbohatší Čech, vlastník PPF – nejsilnější investiční skupina v ČR, která nastartovala svůj ekonomický-oligarchický vliv na pochybné kuponové privatizaci v 90. letech
– právem tedy pokládána za dítě ODS) chtěl přijít s novým operátorem. Tak jeho lidé
na ČTÚ (Český telekomunikační úřad) přichystali podmínky aukce na nová pásma kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE tak, aby noví hráči měli určitou výhodu.
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Jenomže, co se nestalo? Dražba vystoupala do závratných výšin (přihlásili se i noví,
bohatí zahraniční operátoři), a tak si Kellner spočítal, že levnější varianta bude koupit nějakého dosavadního operátora. Potom se tedy aukce zrušila (dodnes bez udání pádného
důvodu – státní pokladna na tom samozřejmě tratila. A to vše za pravicové vlády Petra
Nečase) a PPF oznámila koupi O2. Nová aukce již nové hráče nezvýhodňovala a pásma si
rozebrali staří hráči za pakatel. Kellner ale pomalu a jistě zjišťuje, že koupená O2 je churavá
a dostává na frak téměř na všech frontách. Proto přišel nápad vyřídit si to s wifi providery,
jež mimo velká města jasně dominují proti podinvestovaným ústřednám, co nedokáží zajistit kvalitní adsl signál víc než pár desítek metrů kolem sebe. Tak přišel nápad na zpoplatnění
dnes bezplatných pásem, ve kterých wifi provideři staví svou infrastrukturu a O2 nebude muset konkurovat kvalitou a investicemi do zrychlování a zpřístupnění adsl, zlikviduje
svou konkurenci zdražením jejich páteřních spojů. Dalším střípkem k této skládačce je, že
se oligarcha Kellner snaží od českých drah odkoupit dceřinou společnost ČD – Telematika
(jedna z mála ziskových částí ČD), a to díky pomoci bývalého generálního ředitele ČD Daniela Kurucze – který teď PPF dělá poradce. ČD – Telematika totiž vlastní 3,5 tis. kilometrů
optických sítí. Na nich je závislá k připojení k internetu řada státních institucí, podniků
i domácností a je v takzvaných páteřních sítích hlavním konkurentem právě O2. Co z toho
všeho plyne? Staneme se skutečně všichni oběťmi mocných oligarchů – pánů Kellnera,
Babiše a dalších? Nahradí diktaturu jedné strany diktatura monopolních korporací?
Petr Ambrůz DiS.

Starý hrad aneb Jak Modrácký kopec ke jménu přišel
(1. část)
Není tomu tak dávno, co občané Jemnice vnímali historii města jinak, než je tomu dnes.
Původní kostel v Podolí, ze kterého zbyla jen válcová věž, považovali za nejstarší kostel
na celé Moravě, tedy i starší než kostel ve Znojmě. Staletí se traduje a lidé tomu věřili, že zde
za Velké Moravy krátký čas pobýval biskup Metoděj a pro novou víru získal a ve zdejším
kostele pokřtil řadu tehdejších obyvatel. Podle stejné pověsti přebýval ve stavení Na Pořadí,
podle starého číslování v čísle popisném 9, protože v té době u zdejšího kostela nebyla fara.
Lidé věřili i kronikáři Tomáši Pěšinovi z Čechorodu, podle kterého Jemnice „byla prastaré místo na vysokém návrší s prastarým hradem a v době krále Svatopluka zde byl postaven hrad, pevnost, odkud jeho vojska odrážela útoky Franků“. Odpověď na stáří osídlení
Jemnice může dát jen archeologický průzkum popelnicového pohřebiště, které se nachází
na zahradě stavení u Kubínů.
V Jemnici i v Podolí za dlouhých zimních večerů dědové nebo babičky svým synům či
vnukům vyprávěli následující pověst o starém hradu.
Když byl král Svatopluk propuštěn z franckého vězení a vracel se na Moravu, přiváděl
s sebou Karlomanovo vojsko, jako by chtěl proti Slavomírovi bojovat; tak totiž slíbil králi
Franků, bude-li mu povolen návrat do vlasti. Zatímco ostatní s ním přicházející budovali
tábor, vstoupil Svatopluk do starého Rastislavova města a obrátil své snahy a síly ne k přemožení Slavomíra, ale k pomstě potupy, kterou mu Karloman způsobil. S velkým vojskem
Moravanů napadl v táboře Bavory, kteří netušili nic zlého a méně se strážili, a tak mnoho
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jich zajal živých, když všechny ostatní pobil. Když Karloman uslyšel o záhubě svého vojska, nesmírně se rozzlobil a slíbil
Svatoplukovu zradu pomstít. Proto moravský král nařizuje opevnit a obsadit stálými
posádkami zemské brány, kterými nepřítel
nejsnáze mohl proniknout k centru říše.
Prastarou kupeckou stezku vedoucí
údolím řeky Moravy chránila na soutoku
Dunaje a Moravy nedobytná pevnost Děvín. Dále jižní hranici staré Moravy tvořila
močálovitá krajina porostlá lužními lesy
řeky Moravy a Dyje, která byla pro armádu neschůdná. Nejméně opevněna byla haberská cesta, která vedla z Prahy přes Vysočinu a procházela okolím staré Jemnice.
Tou mohli nepřátelé snadno a bez většího
odporu proniknout dál na Moravu. Proto
Svatopluk rozhodl, že právě zde postaví
několik pevných hradů podle franského
vzoru; budovy i hradby měly být z kamene a součástí opevnění měly být i válcové Rekonstrukce (podle pověsti velkomoravské) rotundy v Jemnici - Podolí
věže.
Jedno takové příhodné místo vybral také tam, co později bylo postaveno hrazené město
Jemnice. Že to bylo místo výhodné z hlediska obrany neznamená, že bylo výhodné i jinak.
V kraji žilo málo obyvatel a ještě méně bylo těch, co se mohli na stavbě hradu podílet,
protože neuměli těžit kámen ani z něho stavět složité opevňovací systémy. Proto Svatopluk
povolal z jiných částí říše potřebné stavitele, řemeslníky a na ostatní práci velký počet
prostého lidu.
Pokud se kácely stromy, hloubily příkopy a dělaly jiné hrubé práce, stavba rychle pokračovala. Když se ale začaly stavět kamenné zdi opevnění a dalších hradních budov, tempo
značně zpomalilo i přesto, že kámen a jiný stavební materiál se nemusel dovážet. Svatopluk často přijížděl a sledoval, jak práce pokračují. Snažil se je všemožně urychlit, protože
očekával útok Franků a věděl, že při střetu s nimi v otevřeném terénu nemá velkou šanci
uspět. O to více ho mrzelo, že ať stavitelé dělali, co mohli, nedařilo se jim nalézt vodu. Vyhloubili již několik hlubokých studní, ale v žádné z nich voda nebyla. Král dobře věděl, že
ani sebepevnější hrad bez vody mu není k užitku, protože nemůže vzdorovat déletrvajícímu
obléhání nepřátel.
Když tak zase jednou chodil smutný a zamyšlený po staveništi a přemýšlel, jak udělat,
aby vodu pro hrad opatřil, stanul u něho mladík a nabízel se, že mu jeho přání splní.
Mladík byl urostlý, opálený i pěkně oblečený. Jemu podobných již však zde bylo několik
a nikdo z nich neuspěl. Na druhé straně se král divil, jak neznámý mladík mohl uhádnout
jeho nejtajnější přání. S nedůvěrou se proto otázal:
„Jak chceš dokázat ty to, co řada jiných před tebou nedokázala? Studnu sice vykopali,
ale voda v ní nebyla!” Mládenec mu odpověděl: „Co nedokázali druzí, to já dokážu. Jak to
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udělám, to je moje tajemství. Vykopu studnu přímo ve hradě a vody v ní bude dost pro celou
posádku a po celý rok.“
To byla lákavá nabídka, i když zněla skoro neuvěřitelně. Naděje, že stavba hradu by
mohla být v blízké době zdárně ukončena, zlákala Svatopluka natolik, že se mládence
zeptal, jakou odměnu za svou práci bude chtít. Ten mu odpověděl, že nevelkou - jen jeho
duši.
Svatopluk byl křesťan, ale ještě pohanský. Dobře však věděl, že když někdo chce za odměnu duši, nemůže to být nikdo jiný než čert. Dlouho váhal a přemýšlel. Nakonec nabídku
přijal. Věděl, že peklo již tu jeho duši stejně z větší poloviny má, protože z touhy po moci
zradil a vydal Frankům svého strýce krále Rastislava. Ale tu druhou polovinu duše nechtěl
jen tak bez boje vydat. Vždyť tu byl ještě Metoděj a ten dokázal peklu vyrvat duši již zcela
propadlou a ne jen z poloviny. Začal tedy s rohatým vyjednávat: „Dobrá,“ sliboval, „tu mou
duši budeš mít. Ale musíš splnit tři podmínky, které ti nyní uložím.” Čert souhlasil a krále
pobízel, jen ať je řekne a budou splněny. „Ta první podmínka je,“ říká Svatopluk, „aby
voda ve studni byla dobré chuti a dala se ke všemu použít“. „Svoluji,“ říká čert, „ta druhá?“ „Studna musí mít dostatek vody i při dlouhotrvajícím suchu nebo obléhání, kdy bude
ve hradě více lidí a dobytka, než čítá stálá posádka.“ „To je těžká podmínka, ale souhlasím.
A ta třetí?“ „Tu studnu musíš vykopat sám během jedné noci a s prací musíš být hotov dříve,
než biskup Metoděj tam dole v kostelíku,“ a ukázal směrem k Podolí, „začne při mši kázat
evangelium.“
„To je tuze těžká podmínka,“ ošívá se čert a v duchu se sám sebe ptá, stojí-li mu za to
tolik riskovat, když stejně tu královu duši z větší poloviny má. Jen tak pro sebe si brumlá:
„Raději tu jeho podmínku příjmu. Jistota je jistota. Vždyť ten Metoděj již peklu provedl
nejeden kousek a připravil ho tak o mnohé duše.“ Pak nahlas povídá: „ Tak dobrá, ale o naší
úmluvě nesmíš s nikým mluvit. To je zase má a jediná podmínka.“ S tím Svatopluk souhlasil. Podepsal čertu úpis, ve kterém byly zapsány dohodnuté podmínky a stanoven termín,
kdy si pro královu duši přijde. Pak se rozešli.
Zdroje: Vyprávění Marie Uhrové (provdané za Jana Kačenku), které zaznamenal její
vnuk Ing. Karel Bakeš
Napsal a rekonstrukci rotundy provedl
JUDr. František Kačenka

Kam s tím vším?
Brzo se pustíme do inventury. Nastanou týdny jarního úklidu, bude se zas pálit smetí,
přijde na řadu zahrádka, pak začne pomalu příprava na pouť, nakonec nastanou měsíce
prázdnin a dovolených.
Obdivuji umění brát si s sebou na cesty jen věci opravdu potřebné. Kdykoli jsem padal
pod tíhou kufrů, záviděl jsem těm, kteří odjížděli s ruksakem a ruce měli volné. Čeština
je geniální v tom, že věcem, které s sebou vláčíme, dala jméno „zavazadla“. Je radost se
pohybovat, když nic nezavazí.
Taky cesta životem je lepší, jedem-li na lehko. Zavazadel bychom proto měli mít míň
a míň. Místo toho jich mnozí z nás mají tolik, že se už ani nepohnou.
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Jednou nám veškerý majetek, vědomosti i dovednosti, všechno, co jsme kdy nashromáždili, bude na obtíž. Brána, kde své věci musíme zanechat, je před námi, nikdo ji neobejde. Čím dřív si to uvědomíme, čím dřív se zbavíme zbytečností, tím líp. Odevzdávat už
teď znamená vyhnout se pozdějším krizím. Využívejme každé příležitosti rozdávat: nejen
ochotně platit daně, ale i dobrovolně přispívat na různé jiné účely. Věci, které nepotřebujeme, odkazujme těm, kterým můžou ještě posloužit.
Příležitost k dávání máme zde v Jemnici, ale i při návštěvě větších měst: na různých
místech tam sedí nebo klečí žebráci s nataženou dlaní. Nebo stačí zajít do kostela. Podají
vám misku, abyste na ni vložili příspěvek. Ať se nestane, že od vás půjde prázdná. Když
nemáte peníze, vložte tam prstýnek, náušničku, v nejhorším případě aspoň cukrátko.
Jsou lidé, kteří si svůj vlastní prostor zastavěli harampádím. Po koutech mají krámy,
které jim už k ničemu nebudou. Nedokážou se jich však vzdát. Shromažďují, schraňují,
protože se v duchu pořád vrací k případům v minulosti, kdy potřebovali věc, kterou zrovna
neměli. Chtěli by se pojistit, aby se jim to podruhé už nestalo. Bohužel netuší, že žádná
minulost se neopakuje. Jejich dědici to budou muset řešit za ně: najmout si vlečku a nechat
všechno vyvézt na skládku. Udělat z toho muzeum asi nepůjde.
Sběratelé zamilovaní do svých pseudo pokladů nevnímají, o kolik lepších možností
se okradli. Nepochopili, že být je víc, než mít. Možná jsou svým způsobem nešťastní.
Snad chtějí světu ukázat obraz svého nitra. Zdá se, jako by říkali: zrovna tak jako u mne
to vypadá i ve mně. Je tu všude taková spousta věcí, jenomže to, co nejvíc potřebuju, ne
a ne najít.
Mám tady známého, kterému patří dva domy. Jeho vášní je hromadění všeho, co přijde
pod ruku. Jelikož větší místnosti má už zcela zaplněné, spává v úzké kuchyni. Ani pořádně
umýt se nemůže, vana je plná krabic záhadného obsahu. Už roky se chystá, že všechno probere, nepotřebné vyhodí, ale rok od roku je ten úkol těžší. Už ani neví, kdy a jak se do své
pasti chytil. Lidi k němu nechodí, neměl by je ani kde přijmout. Když se někdy dívám přes
plot do jeho oken, říkám si, že vidím obraz naší pyšné civilizace. Dokáže maximálně kupit
odpadky, dluhy, konference, paragrafy. Řešit však problémy, které tím kupením vznikají, už
schopen není. Jenom slepě doufá, že to tak může pokračovat do nekonečna.
Zavčas přestat je umění. Dokud je čas, je třeba se naučit používat slovíčko „sbohem“.
Možná se domníváte, že věc, se kterou se nikdo nechce rozloučit, je vlastní já. Myslíte si,
že je to ta nejdůležitější věc na světě. Ano, jste blízko, ale pořád ještě ne v cíli. I to vaše já
je často jen hromádka různých dojmů, návyků a potěšení: návyky si odvyknete, potěšení
vás přestanou těšit a je-li vaše já složené z povinností, pak vám zaručuju, že i povinnosti
dříve či později skončí. Šťastný člověk, který pak bude natolik svobodný, aby radostně řekl:
„Do tvých rukou, Pane, odevzdávám svou duši, nic víc už nemám.“
Milan Růžička

Faastova vila (a nejen ona) chátrá. Proč?
V minulém čísle JL vyjádřil pan Růžička údiv a lítost nad stavem jedné z nejhezčích
jemnických staveb, Faastovy vily. Ty nejzajímavější formulace jeho článku (město tuto
široko daleko jedinečnou stavbu ... prodalo za pakatel spekulantovi; město nemá proti bezohlednosti vlastníka žádnou páku; opatření na náklady města, nikoli v režii majitele, který
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je bůhvíkde; proč by jim /spekulantům/ měly patřit domy v našem městě?) mají jednoho
společného jmenovatele: neuvážený, přesněji řečeno zcela zpackaný prodej!
Podle mého názoru, prodává-li už město jednu ze svých nejpozoruhodnějších budov
(ale proč vlastně?), měly by být v kupní smlouvě jasně stanoveny povinnosti nabyvatele
a rovněž sankce v případě jejich nesplnění. Pokud s nimi kupec nebude souhlasit, je to zřejmý signál o podezřelosti jeho úmyslů. Ve smlouvě o prodeji Faastovy vily očividně žádné
sankce v případě úmyslného devastování stanoveny nebyly. Pak nám ovšem vyvstává pár
dosti naléhavých otázek. Kdo tuto smlouvu připravil? Kdo ji odhlasoval? Kdo ji podepsal?
Bylo to opravdu za pakatel (mluví se o 400 000 Kč)? A nejde jenom o Faastovu vilu. Téměř
jako přes kopírák se město zbavilo i mauzolea Pallaviciniů. To prodalo dokonce včetně
vzácného mobiliáře...! Zřejmě ani tato smlouva neobsahovala žádné termíny, povinnosti,
sankce!
Ještě hůř bude ale město vysvětlovat ten zatím nejostudnější zásah do osudu význačných jemnických památek. V objemné publikaci „Dějiny zámků v Čechách, na Moravě
a ve Slezku“ autorů P. Davida a V. Soukupa (vydal Knižní klub v r. 2013) se na str. 291
pod heslem Jemnice píše: „Město dlouho hledalo pro prázdný objekt vhodné využití. To
se našlo až v r. 2012, kdy ho jemničtí zastupitelé pronajali za symbolický nájem na 50
let Řádu Křižovníků s červeným srdcem - Cyriakům. V první etapě (do r. 2015) by mělo
vzniknout v bývalém zámeckém pivovaru interaktivní vojenské muzeum, zaměřené
na obě světové války, příběhy legionářů a západní odboj. Vlastní zámecká budova má
být upravena na Evropské vojenské rehabilitační a ubytovací centrum, které bude sloužit
českým i zahraničním veteránům. Dokončeno by mělo být zhruba za 10 let. Na úhradu
předpokládaných nákladů kolem 400 miliónů Kč chce řád Cyriaků využít evropské a tzv.
norské fondy i dary sponzorů.“
Tento pronájem (mluví se o 1 Kč) byl na neveřejném jednání zastupitelstva prý odhlasován zcela jednomyslně! Tak se ptám: co věděli jemničtí zastupitelé před tímto hlasováním o Cyriacích? Věděli tehdy (a vědí to aspoň dnes?), ve kterých zemích tento
„mezinárodní“ řád působí? Ve kterých zemích má členy a kolik jich celkem je? Kolik
má peněz (odpověď zejména na tuto otázku je v daných souvislostech dosti podstatná)?
Vycházíme-li z čísla 400 miliónů, pak by řád musel každý rok, včetně toho letošního,
investovat do oprav 50 mil. (50 000 000 korun). Abychom si udělali aspoň přibližnou
představu o poměrech Cyriaků: při loňském porcování jemnického medvěda (přidělování
dotací různým spolkům a organizacím) řešili zastupitelé též žádost Cyriaků o poskytnutí
příspěvku cca 45.000 Kč, přičemž pan generální převor tohoto řádu vyslovil naději, že
zastupitelé budou k jeho žádosti velkorysí! Naštěstí nebyli...
Tak si to zrekapitulujme! Město prodalo Faastovu vilu a mauzoleum za pakatel, bez
podmínek a stanovení sankcí za jejich neplnění. Oba objekty nezadržitelně chátrají a ještě
dlouhou dobu chátrat budou. Faastova vila ve vlastnictví snad pana Agostiniho, mauzoleum opět ve vlastnictví města, neboť nový majitel asi 7 let po koupi objektu zemřel, aniž
by do jeho opravy cokoliv investoval ... Spolek, který by měl ročně vložit do rekonstrukce zámku 50 miliónů, trapně škemrá o 45 tisíc - na co? A radnice se tváří, jakože my nic,
my muzikanti. Nu, snad nám to pan starosta všechno aspoň dodatečně objasní ve svém
okénku ...
Luboš Tesař
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Paměti Jana Kopečka
„Poklidný život“ po válce a cosi jako bilance
Po skončení války a po otcově návratu jsme tedy mohli žít spokojeně a v poklidu. Patřili
jsme teď k vítězům, že? Ale nemohli jsme žít spokojeně a v poklidu. Do pohraničí se začaly
vypravovat celé zájezdy lidí z vnitrozemí s cílem rabovat. I babičku s dědou několikrát
stavěli ke zdi, ohrožovali samopalem a loupili v jejich přítomnosti. Otec se svojí autoritou
osvobozeného politického vězně s největší námahou odvracel to nejhorší. Stalo se i to, že
večer do Jemnice přijely na kolech dvě známé české dívky z Vranovské Vsi poslané dědou
a babičkou s prosbou o pomoc, a naši pozdě večer sedli na kola a jeli 40 kilometrů nocí,
krajinou plnou cizích otrlých vojáků, zachraňovat prarodiče před vyrabováním a odsunem.
A tak to bylo několikrát. Někdy je už našli na seřadišti, připravené k odsunu, nebo držené pod samopalem během rabování. Jednou už byli prarodiče i za hranicemi v rakouském
Guntersdorfu.
K tomu je však nutno dodat, že při těch několika odsunech, které děda a babička zčásti
nebo zcela absolvovali, nezažili to, o čem se dozvídáme až v posledních letech, totiž kruté zacházení, nebo dokonce masakry odsunovaných civilních německých obyvatel. O tom
jsem tenkrát ani neslyšel, i když k tomu prý podle nedávných odhalení došlo i nedaleko nás,
například prý při odsunu Němců z Brna.
Děda s babičkou už přesáhli věk šedesáti let, a proto už podle platných pravidel do odsunu neměli být zařazováni, jenže praxe byla jiná, na pravidla se tak moc nehledělo.
„Černý děda“ ještě v roce 1945 zemřel a babičce byl zkonfiskován veškerý majetek
(včetně stavení). Konfiskace a hrozící ztráta mého rodiště a moc milovaného druhého domova byly další psychickou zátěží, která zanechala následky. Babiččino stavení dostala
od státu, jako jistou kompenzaci, paní Doležalová, která přišla o muže v revoluční době
v roce 1945. Zbytečně, nešťastnou náhodou, vinou neopatrného zacházení se zbraní jednoho jeho známého. Nutno přiznat, že se k babičce nechovala špatně. Nechala ji dál bydlet v té
skromnější polovině a umožňovala i celé naší rodině babičku navštěvovat bez omezení, tak
jako dřív. (Až na to, že bylo méně místa.) Od státu dostala paní Doležalová licenci na prodej tabákových výrobků a babička jí ty cigarety prodávala, když paní Doležalová musela
na pole. Někdy jsem je prodával i já. Takže vlastně dobré sousedské vztahy. Jisté trauma
tu však bylo.
Větším a rozhodujícím traumatem babičky však byla ztráta druhého syna Karla. A ta
byla příčinou toho, že jsem zase vídal ten pohled upřený kamsi a slzy stékající po tváři.
V tomto případě ještě dalších dvacet let. Karel byl stavební inženýr a za první republiky byl
záložním důstojníkem československé armády. Po okupaci a vypuknutí války musel narukovat do Wehrmachtu, pozbyl důstojnickou hodnost a skončil na ruské frontě jako desátník.
Jeho jednotka byla u Voroněže obklíčena jednotkou Rudé armády a Rusové poslali, tuším,
dva parlamentáře, kteří ujistili německého velitele, že další odpor nemá cenu, jen zbytečně
zvýší počet obětí. A vyzvali ho, aby kapituloval. Německý velitel s nabubřelým vojáckým
gestem výzvu odmítl a oba parlamentáře dal zastřelit. Tento čin nejenže odporoval všem
mezinárodním válečným pravidlům a byl jasným zavrženíhodným válečným zločinem, ale
v dané situaci byl i neskutečně hloupý. Rusové nakonec odpor jednotky zlomili, její přísluš-
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níky zajali a poté, co se zajatci museli svléknout donaha, kulomety je postříleli. Spravedlivý
trest, nebo logická odplata? Bylo by tomu tak, kdyby byl zajištěn německý velitel, viník
incidentu a po zásluze potrestán. Asi zastřelen, jiné tresty v těchto situacích snad ani nepřicházely v úvahu. Ostatní příslušníci jednotky ale byli v této věci nevinní.
Protože masakr zajatců byl ilegální, mrtvým zajatým vojákům nikdo neodlomil spodní
části identifikačních známek na krku a neposkytl je příslušným úřadům evidujícím oběti
války. Sovětský svaz také, z důvodů mně ne dost pochopitelných, nespolupracoval s mezinárodním Červeným křížem, a tak strýc Karel nakonec oficiálně figuroval v kategorii „nezvěstný“. Tak to také bylo dědovi a babičce německými vojenskými úřady oznámeno. Jak
to bylo doopravdy, zjistil strýc Ota soukromým šetřením, když získal informace od strýcova
nadřízeného velitele.
Takže o tom všem nakonec věděla celá naše rodina, věděl jsem to i já, desetileté děcko.
Jen babičce a dědovi (ten zemřel ještě v průběhu roku 1945) to nikdo neřekl a babička
čekala až do konce svého života, že se snad Karel přece jen ještě objeví jako opožděně se
navrátivší zajatec. (Babička zemřela v roce 1969.) Nekonečné čekání prodlužovala i skutečnost, že na rozdíl od vojáků zajatých na západní frontě, zpravidla dobře evidovaných
a propuštěných několik měsíců po skončení války, tak v Sovětském svazu mizeli zajatci
beze stopy. Po řadu poválečných let se tvrdilo, že v SSSR už žádní němečtí zajatci nejsou.
Proto také ani NDR nepodnikala žádné kroky pro objasnění osudu zajatců a pokoušelo se
o to jen západní Německo. Bylo jasné, že Sovětský svaz skutečnost, že na svém území má
ještě roky po válce válečné zajatce, úmyslně tají, a to zase vzbuzovalo v babičce marné naděje. Když SSSR usoudil, že by pro něj mohla být výhodná případná hospodářská smlouva
se západním Německem, navzdory tomu, že západní Německo je třídní nepřítel, vymínil
si tehdejší západoněmecký kancléř Konrad Adenauer propuštění zbývajících německých
zajatců, to jest alespoň těch, kteří byli ještě naživu. A tak se najednou, v roce 1955, deset
let po válce, začali z Ruska vracet zajatci. Babička sledovala všechny zprávy o navrátilcích
a zase čekala, kdy se v seznamech navrátilců konečně objeví Karlovo jméno. Samozřejmě
zase marně.
Jan Kopeček

Přehled kulturních pořadů
4. 3. 2015
16.00 hodin
		

Výroční schůze Muzejního spolku Jemnice
- velká zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořádá Muzejní spolek Jemnice

7. 3. 2015
14.00 hodin
		

Dětský maškarní karneval
- KD v Jemnici
- pořadatel DDM v Jemnici
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7. 3. 2015
17.00 hodin
		
		
		

Oslava MDŽ
- k tanci a poslechu hraje DUO MIX, vstupné dobrovolné,
bohatá tombola
- restaurace U Víta
- pořádá MO KSČM

7. 3. 2015
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Sex on the beach party, hraje DJ Rudys

8. 3. 2015

Jízda výletního vlaku SVDJZM
   /Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě/
- dárkový vláček k MDŽ

8. 3. 2015
18.00 hodin
		
		
		

Divadelní představení „Když se zhasne“
- divadelní spolek při N.K.N. Jemnice, hrají: Alena Drachovská,
Dana Babišová, Martin Riška a Petr Kadrnožka
- Kino Jemnice, vstupné 50,- Kč, předprodej: TIC Jemnice
- pořádá N.K.N. Jemnice

14. 3. 2015
		
		
		

Tvořivé dílny
- workshopy a aktivity pro všechny (mladí, dospělí, rodiny)
- areál bývalého letního kina
- pořadatel AlterNaiva, o.s., www.alternaiva.jemnice.cz

14. 3. 2015
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Cuba libre night, hraje DJ Kitt

18. 3. 2015
16.00 hodin
		
		

Promítání fotografií pana Vladimíra Hrbka s výkladem
- téma: Havlíčkovo náměstí, Zámecká ulice
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

21. 3. 2015
21.00 - 05.00

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

22. 3. 2015
15.00 hodin
		

Křížová cesta
-VII. zastavení Křížové cesty – akad. sochař Jaroslav Šlezinger
- kostel sv. Stanislava v Jemnici

24. - 31. 3. 2015
9.00 - 16.00
(po - pá)		
9.00 - 12.00
(so - ne)

Velikonoční výstava
- práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel Svaz tělesně postižených v Jemnici ve spolupráci
s městem Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

28. 3. 2015
14.00 hodin
		
		

Skautské zábavné odpoledne pro děti
- na děti a jejich rodiče čekají hry a aktivity ze skautské praxe
- dopravní hřiště v Jemnici
- pořadatel Junák – český skaut, středisko Jemnice, z. s.
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28. 3. 2015
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Boom boom party, hraje DJ Izzy Cooper

29. 3. 2015
15.00 hodin
		
		

O pejskovi a kočičce
- divadelní pohádka nejen pro děti
- Kino Jemnice, vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

8. 4. 2015
		
		
		
		

Přednáška na téma: Rozkvetlá Jemnice
- květiny v zahradách a ve městě
- přednáší: doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. a doc. Pavel Šimek
+ Zahradnická fakulta MENDELU Jemnice
- velká zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

22. 4. 2015
16.00 hodin
		
		

Beseda s PhDr. Martinou Veselou
- téma: Svět dětí II.
- velká zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

Připravujeme:
25. 4. 2015		
30. 4. 2015		
1. 5. 2015		
1. 5. 2015		
1. 5. 2015		
2. - 17. 5. 		
2. 5. 2015		
16. 5. 2015		
22. 5. 2015		
23. 5. 2015		
24. 5. 2015		
30. 5. 2015		
30. 5. 2015		
30. 5. 2015		
			
30. 5. 2015		

Jarní pochod ke Dni Země
Pálení čarodějnic
Jízda výletního vlaku SVDJZM - prvomájové jízdy
Sportovní odpoledne a IX. ročník jemnické palačinkiády
Vernisáž výstavy „2. světová válka na Jemnicku“
Výstava - 2. světová válka na Jemnicku
Paintball Open day
O májovou korunku DDM Jemnice – soutěž mažoretek
Akordeonový koncert žáků ZUŠ
Dětské rybářské závody
Rybářské závody o O putovní pohár Barchanu
Jízda výletního vlaku SVDJZM
Den dětí
Mezi stromy
- dobrovolnická akce zaměřená na kultivaci letního kina
Hudební slavnosti

Výsledky prvního eliminačního turnaje
pro Bitvu národů 2015
První kolo nominačního turnaje pro výběr reprezentantů do národního týmu můžeme
prohlásit za úspěšné. Do Jemnice se 24. 1. sjelo přibližně 60 bojovníků z České republiky,
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včetně pozvaných hostů z Rakouska a Slovenska. Ti před zraky přibližně 150 diváků zápasili v několika disciplínách. Hlavním bodem byl samozřejmě turnaj v kategorii 5 vs 5.
Již při samotném rozcvičování a oblékání do zbrojí bylo vidět, že všechny týmy využily
zimní přestávku k maximálnímu zlepšení ve všech oblastech, části zbrojí se leskly novotou
a všichni byli velmi natěšeni na první střet. Po úvodním nástupu začali bojovníci ihned
ukrajovat z nabitého programu. Jeden střet střídal druhý, bojovníci nechávali vyniknout své
dovednosti, nejednou si některé z přítomných dam zakrývaly oči, jako by se již nemohly
dívat na nálož úderů, kterými se bojovníci zasypávali. Ani Rakušani a Slováci nezůstávali
pozadu a reprezentovali svoje země opravdu se ctí. Již od začátku potvrzoval svoji nadvládu
tým Trollů z Prahy. Naproti tomu domácímu týmu MFC Vysočina začátek nevyšel a na tvářích bojovníků bylo vidět zklamání. Z první části turnaje vyšli chlapi z MFC Vysočina se
třemi prohrami, což nebylo příjemné. Přestávku v buhurtové kategorii vyplnili naši duelanti
a ukázali divákům rozmanitost a rozdílnost technik používaných při svém zápolení. V této
kategorii nastoupila poprvé i bojovnice z pražského týmu, která je první ženou v českém
HMB.
Po přestávce kolbiště opět ovládly hromadné boje 5 vs 5. Tým MFC Vysočina využil
přestávku k nabrání sil, zamyšlení se nad taktikou a sebrání svého sebevědomí. Zcela jistě
se to povedlo, neboť poté již šli chlapi od vítězství k vítězství. Zbylé zápasy odbojovali
s nadšením a napravili tak svoji pošramocenou reputaci. I druhý moravský tým Moravia
velmi překvapil, vítězstvím nad Rakouskem a dalším z pražských týmů Tvojí Mámou ukázal svoje kvality. Po odbojování všech zápasů v kategorii 5 vs 5 jsme divákům poděkovali
exhibičním střetem AllvsAll a tzv. Last Man Standing neboli Poslední zůstává. Poté již nic
nebránilo vyhlášení výsledků. V kategorii 5 vs 5 bylo pořadí následující:
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1. místo Trollové (Praha)
2. místo MFC Vysočina
3. místo Slovensko
4. místo UmpaLumpové (Praha)
5. místo Moravia
6. místo Tvoje Máma (Praha)
Rakouský tým musel bohužel v průběhu bojů odstoupit pro zranění.
Do českého bodování si Trollové odnesli 3 body, MFC Vysočina a UmpaLumpové
2 body a Moravia a Tvoje Máma 1 bod.
Nic tedy není rozhodnuté, všechny české týmy mají velkou šanci promluvit do konečných výsledků a pokusí se o to již teď o víkendu 21. 2., kdy se uskuteční další eliminační
kolo, tentokráte v Praze. Na tento turnaj přijalo pozvání i velké množství týmů ze zahraničí,
včetně úřadujících mistrů světa z Ruska a dalších velmi kvalitních bojovníků z Běloruska,
Polska, Itálie, Anglie a dalších. Držte nám tedy palce a doufejme, že se MFC Vysočina
a Moravia předvedou opět v dobrém světle.
Na závěr jedna perlička. Celý turnaj měl po stránce rozhodcování na starost akreditovaný rozhodčí George Yurchak z Litvy. Přes jeho počáteční rozpačitý výraz, když
zhlédnul místo konání turnaje, se mu akce velmi líbila a říkal, že již viděl mnoho turnajů
na hradech, sportovních stadionech, ve velkých sportovních halách, ale v Jemnici si rád
zavzpomínal na své začátky, kdy se turnaje pořádaly ve velmi podobných prostředích.
Dodalo to turnaji v Jemnici velmi syrový až undergroundový náboj, který se pomalu z našeho sportu vytrácí.
Děkujeme všem divákům, bojovníkům, pomocníkům a samozřejmě městu Jemnici, bez
kterých by se turnaj nepovedlo uspořádat.
Za MFC Vysočina
Josef Pohl

Plesová sezóna v Jemnici
Ples je společenská událost obvykle slavnostní povahy,
která je spojena se společenským tancem za zvuků taneční
hudby. Tato událost, mimo jiné, umožňuje vzájemné setkávání lidí, kteří by se jinak pravděpodobně nikdy nesetkali.
Plesy bývaly v minulosti především výsadou vyššího stavu,
tedy šlechty. V průběhu 19. století se plesy postupně staly
(ostatně tak jako mnoho jiných původně šlechtických výsad)
běžnou součástí tehdejší měšťanské společnosti. V té době
byly takovéto lidové plesy označovány slovem bál. Pořádaly
je obvykle různé občanské spolky nebo profesní a stavovská
společenstva (cechy) apod.
Vzhledem k slavnostní povaze události je obvykle nutné,
aby lidé na plese byli oděni ve vhodném společenském oděvu (společenské šaty, plesové šaty). Tolik nám říká otevřená
encyklopedie Wikipedie.
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Již podruhé zahajoval plesovou sezónu v Jemnici Městský ples, jehož pořadatelem je
město Jemnice. Vzpomínám si na první ročníky plesu. Návštěvníků bývalo pouze kolem
stovky, ale atmosféra plesu byla vždy úžasná. Trochu nás to jako pořadatele mrzelo, ale
bylo jasné, že to, abychom v Jemnici vytvořili novou tradici, bude chvíli trvat. A nemýlili
jsme se. Návštěvníků plesu začalo rok od roku přibývat, až byl najednou plný sál. Co
víc si pořadatel může přát? Zaplněná všechna místa a samozřejmě to, aby návštěvníci
byli spokojeni. Každý rok se snažíme návštěvníkům plesu zpestřit jeho průběh nějakým
kulturním vstupem. Tradičně vystupují Jemnické mažoretky při DDM v Jemnici. Někdo
může namítnout, že už je „přemažoretkováno“. Nemyslím si. Děvčata ve svém volném
čase pilně nacvičují a o víkendech se zúčastňují nejrůznějších soutěží po celé republice.
Jsou úspěšná, v soutěžích se umisťují na předních místech a vozí „domů“ medaile. Bylo
by smutné, kdybychom jim nedali prostor ukázat na „domácí půdě“, co se naučila a jak
jsou každým rokem lepší a lepší. Návštěvníci plesu měli letos možnost zhlédnout laserovou show. Ale jak už to bývá, člověk se nezavděčí všem. Někdo byl nadšen a okouzlen, jiní zas měli úplně opačný názor. K tanci a poslechu hrála skupina Genetic. Ráda
bych poděkovala členkám Svazu tělesně postižených v Jemnici za jejich pomoc v šatně
a tombole.
První únorovou sobotu se tradičně konal Hasičský ples. Z názvu vyplývá, kdo je
jeho pořadatelem. Sbor dobrovolných hasičů v Jemnici věnuje svůj volný čas přípravám plesu několik týdnů předem. Kdo nikdy nic takového nepořádal, troufám si říci,
že si vůbec nedokáže představit, jak je to náročné. Návštěvník vidí až výsledek práce.
Dřívějším místem konání Hasičského plesu bývala restaurace Na Podolí. Před několika
lety se SDH rozhodl přemístit ples do prostor kulturního domu. A to se vyplatilo. Svědčí
o tom plný sál návštěvníků. S manželem se tohoto plesu (od doby, kdy je pořádán v KD)
každoročně účastníme. Pro oko je velmi příjemné už to, když vás po odložení věcí v šatně na schodech přivítají členky a členové SDH v uniformách. Musím pochválit výběr
skvělé kapely, která umí zahrát snad každý žánr a její hudba se dostane člověku opravdu
až pod kůži. Oceňuji organizační zajištění plesu a přeji členům SDH v Jemnici, ať se jim
i nadále daří.
Posledním plesem, který se konal do doby, kdy píši tyto řádky, byl Ples královny
Elišky. Pořadatelem je Nezávislý klub nadšenců v Jemnici. Zatímco se výše zmíněných
plesů zúčastňuje v převážné většině střední a starší generace, tento ples byl dle složení
návštěvníků v minulosti nazýván plesem „mládežnickým“. A tak je to i nadále. Více jak ¾
návštěvníků tvoří mladí lidé. Ples královny Elišky je v podstatě takovou první vlaštovkou
v roce propagace historické slavnosti Barchan. Letos se poprvé v historii plesu účastnila
postava krále Jana, který se svým doprovodem a po boku své choti Elišky zahájil ples
prvním tancem. O vystoupení se postarala skupina Novus Origo z Polné, kterou Jemničtí
znají z dřívějška – vystupuje v rámci historické slavnosti Barchan, je pořadatelem Jemnické bitvy a ohňovou show předvedla rovněž při Vánočním setkání. Poděkování patří
všem, kteří se na přípravách a zdárném průběhu plesu podíleli. Zvláště děkujeme členkám
STP v Jemnici za pomoc s tombolou a úklidem po plese.
A jeden poznatek na závěr. Je potěšující, že v předprodeji byly výše zmíněné plesy
poprvé v historii vyprodány. Svědčí to o tom, že i v dnešní těžké době jsou lidé schopni
a ochotni se bavit a dát přednost vzájemnému setkání s ostatními před sezením u TV
obrazovky.
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Citlivější lidé mi dají určitě za pravdu, že atmosféra letošních plesů byla opravdu
skvělá. Tanec blahodárně působí nejen na tělo, ale i na duši. Strhující jednoduché rytmy
bubnů, opakující se pohyby připomínající tlukot srdce regenerují energii. Hlavně proto je
tanec tak uvolňující. Co si budeme povídat, člověk při tanci často zapomene na všechna
trápení. Pohyb harmonizuje svaly, podporuje sebevědomí a boří bariéry mezi lidmi. Už
nyní se těším na plesovou sezónu 2016!
Dana Babišová,
pracovnice pro kulturu

Když se zhasne
Co byste dámy řekly tomu, kdyby vás vaše nejlepší přítelkyně požádala, abyste na vánočním večírku svedly jejího manžela? A naopak, copak by pánové asi odpověděli svému
příteli, kdyby prosil, abyste svedl jeho ženu, kterou zrovna moc neobdivujete? Právě taková
prekérní situace je hlavním tématem divadelní veselohry, kterou pro diváky nastudovali
jemničtí ochotníci. Hra „Když se zhasne“ nemá opravdu co dělat s verzí české privatizace
z 90. let 20. stol., ač by tomu název odpovídal. Ale snad můžeme prozradit, že jde také
o peníze. Konec hry je však více než překvapivý. To tajemství, jak manželský čtyřúhelník
dopadne, však zjistí každý divák až na samém konci děje. Doufám, že jsem vás dostatečně
navnadila a že tentokrát bude hlediště plné. A když 8. 3. 2015 v 18.00 hodin nestihnete
premiéru, herci budou představení jistě v brzké době opakovat.
Hru „Když se zhasne“ napsali dva mladí autoři - Michaela Doleželová a Roman Vencl
a uvádělo už ji několik profesionálních i ochotnických divadel.
Hrát ochotnické divadlo není vůbec jednoduché. Chce to nejen kus komediantství, kterému se říká talent, ale i výdrž a odpovědnost k ostatním hercům. Zatím co my večer koukáme na televizní seriály, ochotníci zkouší a pilují texty, pohyby, výslovnost. V lednu mě
poprvé herci pozvali jako diváka na zkoušku do kulturního domu, ale v tom sále byla taková
zima, že šla hercům pára od pusy. A oni to nevzdali. Scházeli se 2x týdně a nacvičovali.
Za tu dobu se z těch 6 lidí stala dobrá parta a právě to je velmi důležité. Třeba se k nim
příště přidají i další lidé.
Jana Jánská,
kronikářka

Pozvánka
Český zahrádkářský svaz zve všechny své členy na členskou výroční schůzi,
která se koná 18. března 2015 v budově MOŠTÁRNY od 17 hodin
Při účasti je možnost zakoupení členské známky.
Za hojnou účast předem děkuje výbor ČZS
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Křížová cesta
„Popros Ježíše, podruhé klesajícího pod tíhou kříže,
aby ti odpustil Tvou malou víru a Tvou slabost“

VII. zastavení křížové cesty,
akademický sochař Jaroslav Šlezinger

Uctění památky všech obětí zvůle, násilí a terorizmu
s prosbou o Boží milosrdenství pro všechny
5. postní neděle
22. březen 2015 od 15.00 hodin
kostel sv. Stanislava v Jemnici

Dílny, knihobudka, papír a kapely
Dílny tvořivé a knižní budou probíhat v prostorách bývalého Knihkupectví Hejl, a to
14. března od 13 do 17 hodin. Následovat bude večerní koncert alternativních kapel
Tiché Lodi a Žen - od 20 hodin. Hlavním tématem Dílen je „papír“ v mnoha souvislostech. Vyzkoušet si budete moci origami jedné dámy, vazbu deníku a ilustrace. Knihobudka
je miniknihovna ve veřejném prostoru, kterou v rámci akce dotvoříme a pokřtíme. Pro
děti i dospělé bude připraveno čtení pohádky a papírový koutek pro zábavu. Akce se koná
za spolupráce spolku AlterNaiva a pana Hejla.
Jak vypadají hlavní hrdinové knih, které čteme? Jistě si každý představujeme jinak zabarvené obrazy, někdo je má rád jen v mnoha odstínech šedi. Ilustrace k příběhu, kterou si
návštěvníci budou moci vyzkoušet, tak může dopomoci ke společné představě. Workshop
povede Monika Holíková, jejíž kresby můžete znát z přebalu Jemnických listů. Obsah deníku je naopak velmi různý, jen je potřeba nějaký mít – u nás bude možné si s Anetou
Tomalukovou jeden jedinečný vyrobit. Dagmar Ferdanová Vás provede origami tvořením.
Knihobudky jsou velice oblíbeným doplňkem veřejného prostoru měst i venkova
po celé ČR i v zahraničí. Knihobudka má za hlavní cíl osvěžit veřejný prostor a doplnit
ho o možnost využít čas strávený venku smysluplně. Jednoduše, kdokoli si může vypůjčit
knihu a po přečtení opět vrátit. Knihu je také možné vyměnit za jinou, vlastní, a dát tak
obsahu knihobudky živost a rozmanitost. Hlavním konstruktérem jemnické knihobudky je
Ondřej Malotín.
„I po zkušenostech s jemnickým simulátorem vandalismu věříme, že Knihobudku nechá
místní mládež přežít a bude o ni zájem. Čeká nás testovací období, kdy rozhodneme, zda ji
zrušíme či přidáme další.“, vysvětluje možné námitky koordinátorka akce Petra Ferdanová. Knihobudku pokřtíme v 16 hodin v průjezdu u knihkupectví, a do veřejného prostoru
u zámku ji zabudujeme následující den. Budka druhá bude na místě pro zájemce k dotvoření a vyzkoušení.
Veškeré aktivity jsou pro všechny generace a povedou je mladí lidé z Jemnice. Více
informací najdete na webu www.alternaiva.jemnice.cz a facebooku AlterNaiva.
Za spolek AlterNaiva Ondřej Ferdan
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Červené jablíčko,
celé léto tě hřálo sluníčko.
Déšť z nebe tě zaléval,
abys pěkně rostlo dál.
Na podzim tě otrhali,
aby si v zimě na tobě pochutnali.
Když jsme byli ještě malí, tak maminka nám do školy namazala chleba se sádlem nebo
máslem a k tomu jablíčko. Jablka rostla na každé stráni a zahrádce. Když se dobře uskladnila, vydržela až do jara. Na pohled nebyla tak pěkná jako dnešní jablka v obchodech, ale
byla zdravější. Nedávno jsem mluvila s jedním zahradníkem, který pracoval na farmě, kde
se pěstovala jablka ve velkém a ten mi říkal, že jablko, než se dostane ke spotřebiteli, je 8x
chemicky ošetřeno.
Jablko je ovoce, ze kterého se dá připravit nejvíce pokrmů.
Nakonec jedna osvědčená rada: když večer rodina zasedne k televizi a maminka začne
krájet jablka nebo i jiné ovoce, tak se po nich jen zapráší.
Marie Čurdová

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Miladu Simandlovou z Jemnice,
která se v měsíci lednu dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou
blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Dne 24. ledna 2015 uplynuly 3 roky,
kdy nás navždy opustil
náš bratr a strýc
pan Karel Křivan z Jemnice
Vzpomínají rodiny Tomákova a Lukšova
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Vzpomínka
Dne 5. března 2015 uplynou 4 smutné roky,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Táborská z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje dcera s manželem
a ostatní příbuzní
Nikdy nezapomeneme

Vzpomínka
Měla jsi nás ráda a chtěla jsi žít,
přišla zlá nemoc a Ty jsi musela odejít
Dne 17. března 2015
vzpomeneme 25. smutné výročí úmrtí
naší drahé maminky, manželky, babičky, tety a švagrové
paní Boženy Dvořáčkové z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují manžel, děti s rodinami
a rodiny Havlíkova a Kubova

Vzpomínka
Jako Kristus umřel a potom z mrtvých vstal,
tak věrní, když s Kristem mřou,
s ním také živí vstanou při svém vzkříšení
(starokřesťanský hymnus z r. 1636)
Dne 24. března 2015
uplyne 14 let,
kdy nás ve věku 60 let opustila
paní Antonie Vodičková z Jemnice
Za tichou vzpomínku a modlitbu děkují
dcery Ivana a Naďa s rodinami, dcera Eva
a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Dne 24. března 2015 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Františka Havlíka z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami
a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 29. března 2015 uplynou 3 roky,
kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička
paní Anna Křivanová z Jemnice
Stále vzpomíná dcera Ivana s rodinou
a vnoučata Martin, Tereza a Roman

Vzpomínka
Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě
Dne 29. března 2015 uplyne 14 smutných let,
kdy nás navždy opustila ve věku 55 let
paní Marie Krejčí, rozená Lukšová
S láskou vzpomínají děti Petr, Lenka a Martina
s rodinami
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1. FC Jemnicko
Tak, jak probíhá řada změn ve společnosti, mění se mnohé i ve sportu. Změny přinesl
nový občanský zákoník. Mnoho administrativních úkonů vyžaduje změnu občanských
sdružení na spolky. To však je úkol pro funkcionáře. K 30. 6. 2014 odstoupil z funkce
člena a manažera Výkonného výboru 1. FC Jemnicko Zdeněk Kounek a na jeho místo
byl zvolen Stanislav Křivánek. Výbor pracuje v tomto složení - předseda výboru Pavel
Kincl, místopředseda Ervín Reegen, členové Zbyněk Kincl, Stanislav Křivánek a Zdeněk
Frühauf.
1. FC Jemnicko mělo k 31. 12. 2014 už 169 členů zapojených do 6 družstev. Potěšitelné je, že přibylo 18 mladých členů.
Muži „A“ hrají Krajský přebor kraje Vysočina. Po skončení soutěžního ročníku 2013/2014 obsadili 4. místo se ziskem 50 bodů. Po podzimní části soutěže ročníku
2014/2015 vystoupali až na vrchol a jsou na 1. místě se ziskem 34 bodů. Je to pro Jemnicko historický úspěch. Vedoucím mužstva je Stanislav Křivánek a trenéři jsou Zbyněk
Kincl a Pavel Klejdus. Za soutěžní rok 2013/2014 byl vyhlášen náš hráč František Kříž
nejlepším střelcem. Nastřílel soupeřům 29 branek.
Muži „B“ hrají III. třídu Okresního fotbalového svazu Třebíč. Po skončení soutěžního
ročníku 2013/2014 skončili na 6. místě se ziskem 39 bodů. Od ročníku 2014/2015 trénuje
mužstvo „B“ Martin Kincl. Po podzimní části soutěže obsadili 1. místo. Asistentem trenéra je Jan Trávníček a vedoucím mužstva Radek Komenda. Úspěchy obou mužstev nás
velmi těší, ale uvědomujeme si, že bude v jarní části soutěže velmi těžké obě prvenství
obhájit.
Dorost skončil v sezóně 2013/2014 na 3. místě, a mohl tak postoupit do I. krajské
třídy. Výkonný výbor však rozhodl, že dorostenci budou i nadále hrát okresní soutěž.
Příčinou jsou ekonomické důvody, ale také nízký počet dorostu. U tohoto oddílu došlo
i ke změně trenéra. Rosťu Šamánka nahradil Marek Šafrata. Vedoucím zůstal Zdeněk
Kaisler. Po podzimní části soutěže je dorost na 5. místě.
Družstvo starších žáků se umístilo v „Okresním přeboru“ na 6. místě, ale po podzimní
části roku 2014 se propadlo na 9. místo. Starší žáky vede Ervín Reegen a Martin Sevelda.
Starší přípravka hraje také „Okresní přebor“. V soutěžním ročníku 2013/2014 chlapci
obsadili 6. místo. V podzimní části 2014/2015 vystoupali na 4. místo. Zde je potřeba
ocenit cílevědomou trpělivou práci vedoucích přípravky Radka Obrdlíka a Dalibora Süssenbeka.
Velkou radost máme i z úspěchů mladší přípravky, kterou vedou Mirek Gardoň a Jiří
Anděl. Ve finále soutěže Přeborník okresu byl vyhlášen nejlepším brankářem Martin
Plank a Radek Obrdlík, který nastřílel soupeřům 13 branek. U mladší přípravky není
nevedena tabulka. Po sčítání výsledků je stanoveno konečné pořadí. Po podzimní části se
naši fotbalisté z mladší přípravky probojovali na první místa.
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Všechna mládežnická družstva 1. FC Jemnicka hrála zimní halové turnaje podle rozpisu Okresního fotbalového svazu v Třebíči.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem fanouškům 1. FC Jemnicka a ujistit je, že
si jejich přízně vážíme. Na zápas předposledního kola do Ždírce jsme 2. listopadu 2014
vypravili autobus i pro naše příznivce.
Dne 24. ledna 2015 uspořádali fotbalisté z 1. FC Jemnicko VI. reprezentační ples v kulturním domě ve Vratěníně.
Na základě dosahovaných výsledků je zřejmé, že se nám daří dělat dobrou propagaci našeho
regionu. Poděkování za podporu patří městu Jemnici i obci Vratěnín a celé řadě sponzorů.
Pavel Kincl

Kulturní kalendář
Mladoňovice
1. 3. 2015
7. 3. 2015
10. 3. 2015
15. 3. 2015

Otevírání myslivecké střelnice (střelnice MS) – začátek 09.00 hod.
Zabíjačkové hody v Dobré Vodě – začátek 08.00 hod.
Beseda v knihovně
Dětský karneval (KD – ČČK) – začátek 14.00 hod.

Radotice
7. 3. 2015
		

7. Fotbalový ples, hraje Credit, KD, začátek 20.00 hod.,
TJ Družstevník Radotice

Police
8. 3. 2015
		
		
		

Dětský karneval, 14 hodin v budově ZD Police,
pořádají ZŠ a MŠ Police
vstupné: dospělí 25,- děti 20,- masky zdarma, bohatá tombola
a na závěr překvapení

Radotice
Očekávání, nebo jen čekání?
Každá změna vyvolá očekávání, přirozeně k lepšímu, proč by se jinak měla konat. Ta
naše, za účasti struktur veřejnosti bez sebemenších známek tvrdého střetu, byla od počátku
založena na dialogu. Očekávání, které lidé od této změny měli, spočívalo v nápravě stavů
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a nepořádků. Kdo pozorně sledoval dění, tušil, že se tak děje pod tlakem změn probíhajících
ve světě, kterých naše změna byla jen okrajovou součástí. Důvěřivost lidí, kteří se postavili
na stranu změn, podlehla informacím, které přirozeně pozitivně nadchly převážnou část
populace, zvláště té mladší. Volnější cestování, zrušení vojenských paktů, životní úroveň,
lepší volba povolání a demokracie se vším všudy.
Co je demokracie se vším všudy, jsme při našich zkušenostech záhy pocítili všichni.
Nespokojeným pak bylo vysvětlováno od aktérů změn, že tento přechod si žádá čas, jakousi
daň za znovunabytou demokracii. I to bylo lidmi pochopeno a čekali, čekají již dlouhou
řadu let a jak se postupně dovídáme, nebude mít čekání konce. Mnozí se cítí oklamáni
realizátory změn, které již nahradili ti, kteří ekonomickému vedení státu rozumí, a necítí se
povinováni skládat lidu účty. Vývoj ukazuje, že chovat se jinak v obojcích, které tomu byly
nasazeny, již ani nemohou.
Doba dvaceti let k dohnání „Západu“ jak se předpokládalo, již dávno minula a propastný rozdíl se pro větší polovinu čekajících nezměnil. Skutečností je, že skupině dobře informovaných se zadařilo, „Západ“ nejen dohnat, ale i předehnat. Ta, ač měla na dění značný
vliv, nevytvořila žádnou vizi do budoucna k vzestupu pro všechny. Proč? Erudovaný politik
mající na mysli prosperitu země do budoucna by se tak chovat nemohl, zřejmě šlo jen
o populismus, který sázel na jedinou kartu „získat pro sebe.“ Bylo by odvážné říct, že když
svého dosáhli, jsou jim ostatní lhostejni.
Čas, kdy bylo hospodářskou stabilitu země ještě řešit, uplynul tak před patnácti lety,
než jsme se všeho, co rozhodovalo o stabilitě, z neznalosti či neschopnosti, dokonce snad
i úmyslně, dobrovolně vzdali. Bourali jsme a bourání napomáhali, třeba daňovými prázdninami pro vstup cizího kapitálu, který po využití výhod nám v mnohých případech lidi,
které zaměstnal, na bedra státu (úřady práce), stejně poslal. Je potřebné vědět, že řešení
nezaměstnanosti bylo v té době strategicky důležité k zachování sociálního klidu. Podržet
domácí producenty na úrovni (i takoví tu byli, s odborníky) jsme za podpory státu nedokázali z obav před kritickým pohledem těch, u nichž perspektiva nebyla. Šlo tehdy o krutou
politickou bitvu, kterou politici nebyli ochotni podstoupit.
Proč asi, své jisté měli na obou stranách bitevního pole a jejich vize již naplněna byla?
Nám ostatním by pomoc státem jim přinesla hubená léta možnosti podpory pro nás. Plody
by se dnes sklízely v podílu miliardových částek, odcházejících od nás dnes do daňových
míst majitelů zahraničních firem u nás podnikajících. Tento národ by to pochopil, jak již
mnohokrát, šlo tehdy jen a jen o poctivou hru. Rozpočty by se nyní obešly bez deficitu. Stali
jsme se zemí závislou na ekonomicky silných státech, i když dnes máme dvůr společný, je
naše prosperita bez nich nežádoucí. Výsledkem toho všeho je, že mzdová úroveň je dnes
u nás jen na čtyřiceti procentech k úrovni jejich, i když naše produktivita práce je s nimi
srovnatelná.
Dříve nám ekonomové toto zdůvodňovali nízkou úrovní produktivity práce u nás. Jak
nyní vyplývá, příčina spočívá v závislosti na cizí ekonomice, kam náš vývoz z plných dvou
třetin směřuje, v čí režii je pak cena, se lze jen domýšlet. Klást si podmínky v naší pozici
může znamenat ztrátu trhu vůbec a v nabídce na výběr není.
Příležitost, jak uplatnit své schopnosti k ostatnímu světu, byla trestuhodně zahozena.
Sobectví, pohodlnost a naivita nás provází již staletí, závislost je patrně naším údělem,
i když máme řadu příkladů ve světě, že i menší země s horším zázemím si svoji hospodářskou nezávislost uhájit dokáží.
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Co může následovat, co lze očekávat u nás? Ti, co lpí na tradičních hodnotách a zažitých
věcech, nahrbí svá bedra, přizpůsobí se, něco si zaopatří bokem a budou žít spokojeně dál.
Ti tvořiví a činorodí se při nejmenším pokusí poohlédnout u sousedů a o ty, co potká štěstěna, přijdeme a budeme na tom ještě hůř. Z Pešla se stane Pézl a přesto, že jsme ho, obrazně
řečeno vyrobili, zdarma ho poskytneme, abychom ho znovu kupovali. Tak takový hospodář
přichází a přišel vždy záhy na buben a byla to jen a jen jeho naivita. Jak nás vidí okolní
svět? I když často zazní ve sdělovacích prostředcích, že nejsme žádná banánová republika,
některá chování k nám naše sebevědomí zviklají.
Tak třeba studentíci ze Skandinávských států nám předvádí, za jakou kulturou k nám přijeli, čím pro ně skutečně jsme, levně se u nás pomějí, dovolí si zde, co u nich nepřípustné je,
to, co lehkovážně roztřískají snadno a levně zaplatí. Jako doprovod mají i svou policii, aby
jim, nedej Pánbůh, nenaštědřil náš policajt nějakou pendrekem. To všechno podstoupíme jen
proto, že zde utratí pro ně zanedbatelný peníz, který ve výsledku nenahradí ani mimořádnou
aktivitu policie konanou pro tento důvod, placenou z peněz daňových poplatníků.
Jedná se o jakousi obdobu předrevolučních Barchanů, kam se sjížděli nadržení i ze
vzdáleného okolí. Demokratický stát funguje jen za určitých předpokladů, solidárnost, rovnoprávnost a spravedlivá posouzení pro všechny jsou stěžejními předpoklady. Řadu toho
splňujeme, tak doufejme a čekejme, že naše očekávání snad, budou naplněna.
Blahopřejeme jubilantům:
Fedrová Milada
Tobolková Marie

77 roků
60 roků

Jan Vyletěl, obyvatel obce Radotice       

Mladoňovice
VÍTEJTE V DŽUNGLI!
Život je pes, jak praví klasik. Každý si může vybrat mezi bojem nebo útěkem. Stačí se
podívat kolem sebe. Umí se dnešní děti za sebe prát? Klíčem k tomu není vysedávání u počítače, ale akce, pravidelný pohyb. Najednou /?/ se zjistilo, že se jej dnes dětem nedostává,
v rozvrhu zřejmě přibude hodina tělocviku /?/, odborníci prý poradí. Dělá se z toho málem
věda.
Jedno je jisté. Sportovec má v džungli dnešního světa neskonale větší šanci na přežití.
Sport simuluje náročné životní situace a učí vypořádat se s nimi vlastními silami. Akční
člověk se nevyhýbá řešení problémů a neodvolává se na druhé jako zbabělec. Sport posiluje
tělo i ducha, regeneruje životní síly, učí práci v týmu, pomáhá zvládat školní nezdary, připravuje pro boj, … A hlavně: Sport nás baví.
Sportovní činnosti jsou důležitou složkou vzdělávacího programu naší školy a součástí
spousty mimoškolních aktivit. Máme členství v České unii sportu a účastníme se jejich
soutěží. Z našich školních lavic vyšla řada vynikajících sportovců: David Novák, Simona
Tříletá, Zdeněk Václavek… Už dnes mají u nás své následovníky.
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Sportovní kalendář 2014/2015
Podzim 2014
Žactvo: Zimní čtyřboj Třebíč. Do krajského kola v Havlíčkově Brodě 22. 11. 2014 postoupila
Karolína Nehybová
Ženy: Rekondiční a motivační program WELLNESS START spojený se soutěží o „startovní“ wellness balíček
Rok 2015
leden – únor
Žactvo:		
Ženy:		
březen – duben
Žactvo:		
Ženy:		
		
		
květen
Žactvo:		
		
		
Ženy:		
		
červen
Žactvo:		
		
Ženy: 		

zaměření na sportovní hry, 6. 3. 2015 přehazovaná region
step aerobik, latino, kruhový trénink
zaměření na vytrvalostní běh, orientační závod DEN ZEMĚ
zahájení a realizace projektu FIT ŽENA 2015 – různé druhy aerobního
cvičení, aktivity zaměřené na redukci tuku a formování postavy,
body and mind
zaměření na aerobní tanec a gymnastiku, pódiová skladba HASIČI
- veřejné vystoupení s využitím netradičního náčiní, turistika,
cyklovýlety
FIT ŽENA 2015, minimaraton v aerobiku s tombolou, občerstvením
a přírodní kosmetikou
zaměření na atletiku, školní odznak zdatnosti, atletická olympiáda
málotřídních škol /region/
Expedice „Bihanka a Želetavka“
Za školu a tělovýchovu Mladoňovice Ivana Tesařová

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. března 2015. 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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Složení redakční rady:
tajemnice:
předseda:
členové:

Dana Babišová
Milan Šerka
Jana Jánská a Mgr. Ing. Vít Feldbabel
inzerce
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