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Všem, co už opustili
školní lavice
Když důkaz v matice se táhl jako plaz,
smála se děcka, že na vše mají čas.
Sotva jsou venku, už se děsí.
Život je honička a stresy.
Najednou neplatí, co učili se ve škole,
že každý si lehne, tak jak si ustele.
Vyrostli a svět jim předvedl lekci:
ustláno má jen ten, kdo dobře leh si.
A tak dnes nevěří už ani školáci,
že koláče dostanou za práci.
Kdo v žití by čekal na koláče,
byť by byl pracovitý, spláče.
Rychle jim dojde, že byl pouhý sen
to, „kolik umíš, tolikrát jsi člověkem“.
Občanku dostane každý jen jednu.
A sotva udělá chybu, jde ke dnu.
Milan Růžička
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ZPRÁVY Z RADNICE
Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
tentokrát se ve svém příspěvku nechci zabývat již minulými událostmi, ale rád bych
naznačil, co nás čeká v nejbližším období.
V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace Dyje II se připravuje projekt na celkovou
úpravu podstatné části ulice Lípová a ulice Topolová. Ten bude řešit zpevnění
sesouvající se komunikace před stanicí hasičů, obrubníky a chodníky na ulici Topolová,
vybudování nových parkovacích míst a úpravu vstupu před prodejnou U Víta (za
spoluúčasti vlastníka objektu) a samozřejmě nový asfaltový povrch v celé šířce
komunikace včetně odvodnění.
Podle normy však projektant musí respektovat řadu aspektů, zejména šířky
komunikace, chodníků, rozhledové vzdálenosti, počet a umístění kanalizačních vpustí
atd. Podle projektanta je zde navíc velký problém se současnou zelení.
Prakticky v celé délce ulice Lípová jsou mohutné, přestárlé, přerostlé stromy, které
situováním zasahují nejen do volné šířky silnice, ale i do vlastní silnice – kmeny
přerůstají přes obrubníky a způsobují společně s kořeny deformace povrchu vozovky.
Podle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací v části 15.10 Vegetační úpravy
vzrostlá zeleň je uvedeno, že stromy nesmí zasahovat do dopravního prostoru (rozumí
se i větve). Kmeny stromů od hrany obrubníku nesmí být menší než 1,20 m,
v odůvodněných případech na komunikacích funkční třídy C (toto je řešený případ) je to
0,5 m. Stromy jsou v mnoha případech v kolizi s inženýrskými sítěmi.
Z hlediska výše uvedeného jsou stávající stromy závažnou překážkou bezpečnosti
dopravního provozu - situováním i stavem stromů, kdy dochází k padání suchých větví
na vozovku. Plánovanou rekonstrukci silnice ulic Lipová a Topolová není možno provést
v potřebných parametrech bez jejich odstranění, s tím, že by byla provedena náhradní
výsadba menších druhů a vhodněji umístěných.
V červenci začne zkušební provoz kompostárny. Podařilo se s dotací 90 % postavit
moderní zařízení v hodnotě 40 mi. Kč na likvidaci jakéhokoliv biologicky rozložitelného
odpadu. I když proces, který probíhá v tomto zařízení, je stejný jako v kompostu na Vaší
zahrádce, je tu jedna podstatná odlišnost. Kompostování se provádí v uzavřeném
tepelně izolovaném prostoru v automatickém režimu, který zaručuje optimální podmínky,
a tedy vysokou rychlost a účinnost. Jeden cyklus (asi 15 tun materiálu) trvá podle
požadované vlhkosti produkovaného kompostu 48 - 96 hodin.
Kromě posekané trávy, listí a větví je možné zpracovat odpady z kuchyně, kaly z ČOV,
jakýkoliv papír nevhodný k recyklaci (obalový, letáky, znečištěný papír…), štěpku. Zde
se nabízí možnost výrazné úspory, protože v současné době většina těchto
vyjmenovaných produktů končí na skládce, kde se za každou uloženou tunu platí,
nepočítaje odvoz na skládku. Bude samozřejmě záležet i na každém z nás, jak bude
ochoten odpad vytřídit a odvézt na kompostárnu. Počítá se i s možností odběru
kompostu pro občany. Je na čase si uvědomit, že přichází doba, kdy za uložení 1 tuny
komunálního odpadu na skládku budeme platit až 1500,- Kč. Od toho se pak bude
přirozeně odvíjet poplatek za likvidaci odpadů pro občany.
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S předstihem Vás chci informovat o přípravě dvou lokalit pro výstavbu rodinných
domků Na Předliskách. V současné době se dokončuje vypracování územní studie a
pokračuje projektování inženýrských sítí. V obou lokalitách bude k dispozici minimálně
40 stavebních parcel. S prodejem pozemků se počítá v první polovině příštího roku.
Na závěr ještě zmínka o provozu vlaku na naší trati Jemnice – Mor. Budějovice. Jak
jistě víte, v době slavnosti Barchan vlak jezdil od pátku do neděle. Jízdy využilo asi 250
lidí, což svědčí o zájmu lidí a budí v nás optimismus, že o prázdninové víkendové jízdy
bude rovněž zájem. Jízdní řád a navazující kulturní a společenské akce jsou uvedeny
na dalších stránkách tohoto čísla JL. Naše snaha o obnovení pravidelného provozu na
trati od příštího roku bude samozřejmě pokračovat. Přístup měst a obcí ke snaze
obnovit alespoň prázdninový provoz v sobotu a v neděli jasně ukazuje na veřejný zájem
železniční dopravu udržet.
Přeji Vám příjemné prožití léta a dovolených, školáci a studenti, užívejte si prázdnin a
letních radovánek.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Postřehy z radnice
Ještě plný dojmů z právě skončené tradiční historické slavnosti Barchan připravuji své
pravidelné postřehy z radnice. A ačkoliv nám počasí opět nepřálo, věřím, že místní i
návštěvníci našeho krásného města si přišli na své. Nepochybně k tomu přispělo i
rozšíření tradičního programu o další akce typu středověké mučírny, stezky odvahy či
alternativní scény na letním kině. Byl jsem velmi potěšen, že zde dostali prostor i místní
mladí hip-hopeři Šopy, Sommy, Gimly a Šesty. Jak bylo vidět, i přes pokročilou hodinu a
menšinový hudební styl, mají v Jemnici a okolí velké množství fanoušků. A to je dobře.
Mnozí z Vás také zaznamenali přítomnost redaktorky a kameramanky z televize R1
Vysočina. S velkou radostí oznamuji, že bude probíhat každý měsíc natáčení a vysílání
z našeho města. Začínáme (začali jsme) odvysíláním reportáží v rámci Zrcadla Vašeho
kraje 21.června 2011 v 17:50. Další natáčení proběhne 16. července v rámci
prohlídkového víkendu jemnického zámku, srpnové se pak bude konat 6. srpna, jehož
stěžejním bodem bude 1. jemnická bitva – o upevnění královské moci lucemburské. O
termínech vysílání budete pravidelně informování prostřednictvím městského rozhlasu,
na stránkách města, na facebooku apod.
Téměř evergreenem v mých článcích je výstavba a rekonstrukce kanalizace.
Absolvoval jsem jednání s nejvyšším vedením celého projektu Dyje II. Jak jistě víte, celá
tato akce probíhá nejen v Jemnici, ale v rámci celého Žďárska, Jihlavska, Blanenska i
Třebíčska. Měl jsem možnost vyměnit si zkušenosti se zástupci jednotlivých samospráv
a musím s potěšením konstatovat, že průběh prací v našem městě probíhá ve srovnání
s jinými lokalitami téměř bez problémů. Asi největší nepohodlí pro řidiče je uzavírka ulice
Budějovická. Je dohodnuto, že jako objízdnou trasu pro místní lze využít ulic Lipová a
Penkova. Rozhodně nenastane situace, kdy byla uzavřena jak ulice Budějovická, tak
ulice Lipová. Komplikace s dopravním značením řešíme operativně. Občas nějaký
vtipálek provizorní značení přemístí tak, že vzniká chaos. Zhotovitelé však mají
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povinnost značky denně kontrolovat a případně vracet na své pevně dané místo.
Intenzivně pracuji i na přípravě žádosti o vstup slavnosti Barchan na Seznam
nemateriálních tradic a lidové kultury České republiky. Chci poděkovat všem, kteří jsou
mi v této aktivitě významně nápomocni. Své čestné místo si na tomto prestižním
seznamu naše slavnost zaslouží, navíc je to první krůček k usilování o zápis na seznam
UNESCA – Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva.
28. května zavítali do Jemnice speleologové z Jihlavy. Mají, stejně jako my, zájem na
zmapování podzemních prostor města. Rád bych Vás tímto vyzval ke spolupráci. Jedná
se o poskytnutí informací ohledně vchodů do podzemních prostor, případně umožnění
vstupu z Vašich soukromých pozemků. V případě zájmu mne prosím kontaktujte,
nejlépe na mailu mistostarosta@mesto-jemnice.cz, nebo přes facebook či na osobní
schůzce.
Mnohé z Vás jistě zajímají i informace o slibované výstavbě nového dětského hřiště a
skateparku. Lokalita pro dětské hřiště je pevně daná, a to v prostoru za budovou kina.
Ve spolupráci s maminkami jsme dali dohromady vhodné atrakce. Nyní je vše ve fázi
nabídek případných dodavatelů. Termín realizace se předpokládá na jaro příštího roku.
Stejně tak i skatepark má svou lokalitu, prostor za dopravním hřištěm. Minulý týden
k nám zavítal zástupce firmy Swietelsky jako jeden z možných dodavatelů stavby. Vše
je ve fázi studie. Termín realizace není přesně známý, ale pevně věřím, že na místě
samém začneme pracovat v průběhu roku 2012.
Zásadní a důležitou informací ohledně řešení problému s jemnickým zámkem je, že
proběhlo jednání se zástupci Národního památkového ústavu v Telči, kteří vidí reálnou
možnost vstupu této dominanty města do Programu záchrany architektonického
dědictví. Pokud by se vše podařilo, měli bychom zajištěny každoročně finanční
prostředky na jeho obnovu a údržbu. Předběžně by se jednalo o částku cca 1,5 mil. Kč
ročně se spoluúčastí města 20 – 30%. Vše se však bude odvíjet jednak od toho, jak
budeme se svou žádostí úspěšní, ale zejména od rozhodnutí zastupitelů, zda se vůbec
chtějí touto cestou vydat. Konečný verdikt padne na zářijovém zastupitelstvu města, na
které Vás tímto co nejsrdečněji zvu.
Vedení města neustává ve svém boji za znovuobnovení provozu na trati Moravské
Budějovice – Jemnice. Z předchozích Jemnický listů víte, že v období měsíce července
a srpna bude fungovat víkendová doprava. Zajímavostí je, že jízdenka vlaku bude
použitelná jako vstupenka na řadu doprovodných akcí. Pro majitele platné jízdenky jsou
připraveny:
- speciální „vláčkové“ menu v bistru Sluníčko v Jemnici
- sleva na koupališti v Moravských Budějovicích – celodenní vstupenka za večerní
vstupné
- 50 kuliček zdarma přislíbeno Paintball klubem Jemnice
- speciální propagační balíček Turistického informačního centra zdarma
- jízdenka jako vstupenka do vodní nádrže v Jemnici
- jízdenka jako vstupenka (běžný vstup 30,- Kč) na prohlídkový víkend zámku ve dnech
16. a 17. července 2011 (časy prohlídek: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 v 15:00 hod.)
- sleva na vstupném v hodnotě jízdného na 1. jemnickou bitvu – o upevnění královské
moci lucemburské dne 6. srpna 2011
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- prohlídkový víkend s průvodcem po Turistickém okruhu královny Elišky ve dnech 30.
a 31. července (časy prohlídek 11:00 a 15:00) s vystoupením jemnické skupiny
historického a scénického šermu Lucemburk
- poloviční sleva na vstupném do Muzea Vysočiny – jemnická expozice
- jízdenka jako vstupenka na výstavu Ohrožené památky Vysočiny – expozice bude na
zámku probíhat ve dnech 2. srpna až 28. srpna 2011
- ve spolupráci s SDH Jemnice připravujeme na poslední den jízdy vlaku 28.8. výstup
(nejen) inženýrů na Inženýrský kopec
Postřehy z radnice jsou v tomto čísle poněkud obsáhlejší, ale cítím, že je velmi
důležité Vás o těchto důležitých bodech informovat.
Závěrem bych Vám rád popřál příjemně strávené zasloužené dovolené, abychom
všichni načerpali hodně sil do dalších pracovních dnů.
Ing. Petr Novotný,místostarosta města

Vydávání rybářských lístků opět na radnici
Dnem 1.7.2011 nabývá účinnosti zákon č. 104/2011 Sb., kterým se mění zákon č.
99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění
pozdějších předpisů. Jednou ze změn zákona o rybářství je
přesunutí kompetence k vydávání rybářských lístků z obecních
úřadů s rozšířenou působností na obecní úřady obcích
s pověřeným obecním úřadem. Ustanovení § 13 odst. 8 věta
první zákona o rybářství podle této změny zní: „Rybářský lístek
vydává občanům České republiky obecní úřad obce
s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel
o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují
v obvodu jeho působnosti“.
Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo chce lovit ryby v rybářském revíru a vydává
se pro celé území ČR na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání. Žadatel o
něj musí podat písemnou žádost na předepsaném formuláři, včetně všech
požadovaných náležitostí. K žádosti se přikládá buď doklad o získané kvalifikaci nebo
dříve vydaný rybářský lístek a doklad o zaplacení správního poplatku. Kvalifikační
předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou znalosti z oblasti rybářství,
biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané
kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství
k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. Kvalifikační
předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, jeho zástupcem, rybářskou
stráží, nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo
rybářskou stráž. Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným
lístkem nebo jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem lístku. Cizinci se
vydá rybářský lístek, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem,
osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, osvědčením o získané kvalifikaci
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nebo rybářským lístkem, licencí či obdobným dokladem vydaným ve státě, jehož je
občanem.
Správní poplatky za vydání rybářského lístku jsou uvedeny v položce 14 sazebníku
zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:
1 rok
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby,
které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
3 roky
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby,
které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
10 let
10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání nebo funkce

100 Kč
50 Kč
200 Kč
100 Kč
500 Kč
250 Kč

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá,
vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých
odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství,
odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní
náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby
se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu
povolání nebo funkce na území České republiky.
O vydání rybářského lístku můžete požádat:
Městský úřad Jemnice, odbor vnitřních věcí, úsek místního hospodářství - Rudolf
Tesař, tel. 568450221 kl. 101
Ivana Hampapová, vedoucí odboru vnitřních věcí

Změna ordinační doby
OČNÍ AMBULANCE na Havlíčkově náměstí 84/I v Dačicích oznamuje všem
pacientům změnu ordinační doby po dobu letních prázdnin:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Dovolená:
červenec:
srpen:

4.- 8.7.2011
8.- 19.8.2011

00

30

6 – 10
00
00
6 – 11
00
30
6 – 10
00
00
6 – 11
00
00
6 – 11

00

00

00

00

12 – 15
12 – 15

18.- 22.7.2011
Dr. Mario Novák
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Slovo hejtmana
V půlce června, kdy s předstihem píšu tyto řádky, jsme stále svědky dlouhodobých
bojů uvnitř vládní koalice, vzájemných výhrůžek, výčitek a ultimat. Také osobní aféry
vyplují na povrch, neřeší se, časem se otupí jejich hrot a zase se na ně zapomene. Tak
se tomu děje u nás léta. Nezvratným faktem je pouze realita, že jsme leccos v tom
našem státě prošustrovali a musíme šetřit. Čekají nás tedy, mimo jiné, léta odkládané a
neřešené reformy důchodového systému, sociálního systému, zdravotnictví a mnohé
další. Jejich potřebu nikdo nezpochybňuje.
Horší je skutečnost, že návrhy připravovaných reforem jsou sociálně velmi necitlivé.
Opět je mají odnést ti slabší, kteří se nemohou bránit. Hlavně mladí lidé a důchodci. K
těm bohatším se změny chovají s pochopením. A ještě více alarmujícím je to, že tyto
nedomyšlené reformy ve svém důsledku příliš úspor nepřinesou, naopak, v některých
případech se ještě prodraží.
Reformy jsou šité horkou jehlou bez diskuse nad důležitými souvislostmi a jejich
řešením. Například v jakési laické diskusi nad důchodovou reformou se mluví hlavně o
tom, že se nám bude zvyšovat odchod do důchodu na 67 nebo dokonce 70 či více let
věku. Bavíme se o tom, jak bude 70letá učitelka bojovat s čilými puberťáky, nebo jak
budou dělníci – stařečci zvládat fyzicky náročnou práci. Přitom ta práce jednoduše pro
ně nemusí být. Nebo budou všichni mladí na podpoře a staří se budou potácet v práci?
Bude pro stát výhodné, když budou místo třicetiletých pracovat pětašedesátníci?
Nebudou ti staří méně výkonní? A nebudou psychické problémy nezaměstnaných
mladých mít i jiné negativní důsledky? Zkrátka – vyřeší vše jen prosté posunutí věku, ve
kterém se ještě musí pracovat? Dovolím si o tom pochybovat.
Peníze nepřebývají ani v krajské kase. V této situaci nás ještě žádají o finanční
výpomoc policie nebo hasiči, což jsou ovšem organizační složky státu, který je zřizuje,
řídí a financuje. Bohužel omezeně a jak je vidět, nedostatečně. Stát nastavuje pravidla
na výběr peněz, ale neumí to – vybírá je špatně, s jejich přerozdělováním je to ještě více
tristní. Navíc stát omezuje tok finančních prostředků i na ty oblasti, které před časem
„hodil na krk“ krajským samosprávám. O více než sto milionů méně jsme dostali na
krajské školství, slíbené peníze stále chybí na zdravotnictví, záchranku jsme už museli
„zachraňovat“ další mnohamilionovou dotací z krajských prostředků. Města a obce mají
rovněž s omezováním svých příjmů dostatek zkušeností. Samosprávy nejsou firmy,
které si mohou peníze vydělat. Pokud vláda (stát) nezmění svůj přezíravý vztah
k oprávněným nárokům krajů, měst a obcí, budou problémy se zajištěním potřeb
občanů v místech jen přibývat.
Leč začíná léto a doba dovolených a je tedy čas myslet i na příjemné věci. Můžeme
nabírat síly pod silnými slunečními paprsky u moře, poznávat historické památky či jiné
způsoby života po celém světě. Anebo zůstat doma a prozkoumat třeba neznámé kouty
Vysočiny. V těch mírných kopečcích, v hlubokých lesích, u chladivých rybníků
nacházíme my domorodci i návštěvníci z jiných krajů a zemí místa pro relaxaci a
odpočinek po celoročním shonu. Každý může najít místa pro koupání, cykloturistiku i
klasické pěší túry s doprovodem šumění stromů. Vše záleží na vaší volbě. Přeji Vám
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všem pěkné léto, načerpání nových sil a vytržení alespoň na čas z každodenních
starostí.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

CO SE DĚJE
Víte, že...
Jezdíte z autobusového nádraží z Jemnice? Připomeňme si jeho historii.
Původně byly autobusové zastávky na náměstí Svobody (do zahájení prací na jeho
dláždění). Potom do roku 1980 v Lipové ulici u sokolovny. Protože stav byl neudržitelný,
bylo rozhodnuto o výstavbě autobusového nádraží V Ráji. Původně zde býval rybník
spojený propustní hrází s nynějším rybníkem v zámeckém parku. Okolo vedla silnice do
Police a k Černému mostu. Rybník byl zasypán. Pro výstavbu bylo třeba vykácet i část
zámeckého parku.
Výstavba začala v roce 1978 v tzv. „Akci Z“ plánovaným nákladem 2.373.000,- Kčs.
Vedení stavby se ujal pan Bedřich Tříska. Brigádnickou pomocí bylo třeba upravit terén,
provést odvodnění, usazení obrubníků, chodníky, opěrnou zeď, jednotlivé zastávky,
osvětlení, napojení veřejné komunikace. Také úpravu prostoru od vybudovaného bufetu
k městu. Součástí nádraží bylo postavení bufetu a sociálního zařízení.
Práce byly skončeny a autobusové nádraží předáno do užívání 30.5.1981. Celkové
náklady činily 1.466.523,- Kčs. Došlo tedy ke značné úspoře.
Čas běží a autobusové nádraží slouží již 30 let. Je jen škoda, že si nevážíme práce,
která byla vytvořena. Přesto, že je na nádraží 10 odpadkových košů, se prostor za zdí
do zámeckého parku stává skládkou odpadů lidí, kterým je líto hodit odpadky do koše a
raději je hodí do parku, kde nezbývá, než vše uklízet. Podobně jako poškrábané a
potrhané jízdní řády. Také chybí informační tabule o odjezdu autobusů. To by přivítali
zejména návštěvníci Jemnice. Zřejmě ale není zájem provozovatele autobusové
dopravy o poskytování informace o jejich provozu. Přitom například v čekárně by bylo
dost místa na umístění tabule o odjezdu autobusů. Ale, cestující, poraď si!
Vladimír Hrbek

V Jemnici otevřela pobočku GE Money Bank
Od 17. června mohou zájemci i stávající klienti GE Money Bank využívat novou
kontaktní kancelář banky přímo v Jemnici na náměstí Svobody 79. Otevírací doba
kanceláře je každou středu a pátek od 9 do 12 a odpoledne od 13 do 16.30 hodin.
Jedná se o menší pobočku, která poskytuje všechny bankovní služby s výjimkou
hotovostních operací. Při založení běžného účtu Genius Active zde do konce srpna
2011 získají klienti vedení účtu na půl roku zdarma.
K výběru hotovosti nebo provádění platebních příkazů mohou klienti banky v Jemnici
využít bankomat na adrese Tyršova/Budějovická 545. „Otevřením kontaktní kanceláře
GE Money Bank v Jemnici jsme vyšli vstříc našim klientům z jejího blízkého okolí, kteří

8

Jemnické listy / červenec
červenecec-srpen 2011
tak k vyřízení většiny svých požadavků už nemusí dojíždět na pobočku do jiného
města,“ říká Jana Valenová, ředitelka pobočky GE Money Bank v Dačicích.
Na novém obchodním místě si zájemci mohou na počkání založit například účet
Genius Active, který jim v ceně 129 Kč měsíčně poskytne všechny běžně využívané
služby. Jeho součástí je také nástroj k ovládání účtu Internet Banka, která byla letos již
potřetí za sebou vyhodnocena českou veřejností jako nejlepší finanční produkt na trhu.
Platební karty k účtu jsou vybaveny věrnostním programem bene+, díky kterému se
klientům vrací na účet peníze z plateb u 19 vybraných partnerů programu. U těchto
obchodníků ušetří až 5 %.
Zákazníci si zde mohou vyřídit také Expres půjčku, kterou lze získat ve výši od 30 do
600 tisíc korun, přičemž GE Money Bank nevyžaduje žádné zajištění úvěru. O
poskytnutí rozhoduje banka na počkání, do 5 minut od podpisu smlouvy má klient
peníze na účtu.
V České republice mohou klienti GE Money Bank využívat široké sítě 242 obchodních
míst a 669 bankomatů. Jejich adresy včetně otevírací doby jsou k dispozici na
internetových stránkách banky www.gemoney.cz/pobocky .
Mgr. Pavel Zúbek

Proč učit finanční gramotnost
Počet finančně negramotných dospělých i mládeže v ČR roste.
Neznají „kupecké počty“, nepoužívají „selský rozum“, zapomínají, že
žádná sleva není zadarmo a že každé peníze něco stojí.
Když vyhledají finančního poradce, je většinou již pozdě – dluhy,
nevýhodné půjčky, neseriózní poradci, neporozumění smlouvám o
úvěrech, exekuce.
Řešení hledají v otevírání dalších a dalších půjček, u „laciných“ poradců, v sázení,
gemblerství, potažmo v alkoholu, drogách ...
Finanční gramotnost se v posledních letech stala součástí výuky na základních
školách, kde se žáci seznamují s jejími základy v matematice a občanské nauce.
Postupně se vyučování finanční gramotnosti rozšiřuje na střední školy, přičemž cílem
výuky je upevnit získané poznatky a některé rozšířit podle typu středního vzdělání,
vyspělosti žáků a možností školy.
Ve Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice se začne učit finanční
gramotnost v příštím školním roce. To by samo o sobě nebylo až tak zvláštní, když ke
stejným aktivitám přistupují i jiné školy. Zvláštní je, že neexistuje vhodný materiál, podle
kterého by se základní finanční gramotnost mohla učit na střední škole, v níž jsou
učební i maturitní obory ekonomického i neekonomického zaměření. Skladba žáků
SŠŘS Moravské Budějovice je velice různorodá a my chceme všem poskytnout
nezbytné vědomosti z oblasti financí.
Všichni se totiž setkají v pracovním i osobním životě s potřebou vyjít s určitým
množstvím peněz, umět sestavit domácí či osobní rozpočet, umět si poradit, když je
peněz nedostatek, i když jich zrovna přebývá. Kam peníze uložit, kde si je půjčit, jak
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vybrat z množství finančních institucí tu správnou, jak zjistit podmínky úvěru. Jak se
tvoří ceny a jak se vyvarovat psychologickému nátlaku cen. Jak zacházet s penězi
v inflaci, jak v nezaměstnanosti, jak v době krize a jak, když je ekonomika ve svém
vrcholu. Je dobré umět něco z finančního plánování. Je nutné přemýšlet o své finanční
budoucnosti.
Taková a podobná témata budou obsahem finanční gramotnosti, kterou budeme
v SŠŘS učit několika způsoby – v občanské nauce a v ekonomice ve tříletých učebních
oborech, ve čtyřletých maturitních oborech i v nástavbovém studiu. Výuka bude
samozřejmě různě náročná podle toho, zda se jedná o směr ekonomický nebo
neekonomický. Budeme využívat klasických vyučovacích metod, ale též nových
postupů, jako např. inscenačních metod, her, projektových prací, burz nápadů,
situačních metod či samostatných prací jednotlivců i kolektivů. Součástí vyučování
budou besedy, diskuze, exkurze.
Pro výuku finanční gramotnosti připravujeme metodické materiály tak, aby se podle
nich mohlo učit právě na typech škol podobných Střední škole řemesel a služeb
Moravské Budějovice. Na vypracování těchto materiálů jsme získali finance z projektu
zaměřeného na „Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
v počátečním vzdělávání“. Jako partneři přijali účast v tomto projektu ZŠ Moravské
Budějovice, ul. Havlíčkova a moravskobudějovické pracoviště STŘED, o.s. – díky jim se
nám snad podaří navázat na témata finanční gramotnosti na základní škole a
spolupracovat v rámci poradenství pro rodiny s finančními problémy.
Projekt je spolufinancován z fondů EU – ESF.
A co si od výuky finanční gramotnosti našich žáků slibujeme?
Preventivní působení proti vzniku finančních problémů, proti zadlužení jednotlivce
nebo celé rodiny a orientace v produktech, které působí na finančním trhu ( úvěry,
spořící účty, termínované vklady apod.)
Marta Bauerová, Yvona Švaříčková a Karel Janoušek / učitelé SŠŘS Mor. Budějovice

Okénko ZŠ
Oblíbené místo
Moje oblíbené místo tiše odpočívá na pláži v Chorvatsku u Jaderského moře.
Obvykle se za bílého dne jen tak povaluji na dece. Zlatý míč plující po obloze na mě
netrpělivě volá, abych vykoukla ze stínu stromečku, pod kterým odpočívám.
Ale já vím, že to je léčka. Určitě mě chce slunce spálit. Proto si otevřu zajímavou
knihu, nejlépe hodně velikou, abych se skryla za jejími stránkami. Občas se vůbec
nemohu soustředit, poněvadž mě vyrušují děti stavějící na břehu moře hrady z písku,
které řvou jako paviáni.
Když už je mi horko jako ve výhni, skočím do moře, které mě obejme svýma rukama.
Příjemně mě chladí. Cosi mi naléhavě šeptá, ale já mu nerozumím ani
jedno slovíčko. Racci kroužící nade mnou něco nesrozumitelného zpívají. Z
restaurace, kde prodávají vynikající zmrzlinu, se ozývá hudba.
Pláž se mi líbí ještě více, když si slunce sedne za obzor moře a uloží se ke spánku.
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Slunce vystřídá luna a na obloze se rozsvítí tisíce světélek. Procházím se po pláži a
písek mě příjemně šimrá do bosých nožiček. Když jdu kolem restaurace se zmrzlinou,
staví se mi do cesty hořící louče. Naštvaně je musím obejít. Přelezu malý kopeček.
Překvapí mě, jak je tady jemný píseček. Uvědomím si, že toto místo je označováno jako
,,dětská pláž“. Tady za slunečního svitu dovádí spousta dětí. Přibližně deset metrů od
břehu je hloubka vody jen půl metru.
Dominika Kellnerová (8.B)
Oblíbené místo
Moje místo, moje nejoblíbenější místečko leží asi 2 kilometry od mé rodné vesničky,
od Pálovic. Toto místo navštěvuji každé roční období. Vždy, když mám volnou chvilku,
zavítám do svého kousku ráje.
Z jedené strany je toto místo obklopené lesem a na druhé straně mám překrásný
výhled na uměle vybudovaný rybník. Nejraději sedávám na Žábě. Žába neboli můj
nejoblíbenější kámen. Vypadá jako ropucha přikrčeně sedící na leknínu, který vyrostl na
okraji rybníka. Rýha na přední části kamene vypadá jako usměvavá pusa. Dva důlky
vzdálené od sebe necelých 30 centimetrů tvoří oči. Žába poklidně sleduje bál, který se
odehrává na rybníku. Jiné ropuchy tvoří kapelu a hrají k zábavě všech zúčastněných.
Vodoměrky spolu tancují po třpytící se hladině. Kapr se dvoří štice a hašteřivě se spolu
honí po vodním parketu.
Vždy si Žábě sednu jakoby za krk a pozorujeme spolu tu nádheru. Svěřuji jí i svá
nejtajnější přání. Často si spolu povídáme a já jí vyprávím své nejpraštěnější příhody.
Vždy se tváří, že to chápe.
Někdy si na Žábu i lehnu. Třeba když je léto, nádherně se na ní odpočívá. Zavřu oči.
Všude kolem mě obklopuje naše matička příroda. Ptáčci zpívají, jak nejlépe umí, aby mi
udělali radost. Rádi prý pozorují, když se usmívám, když se mi ďolíčky prořezávají do
tváří. Zpívají mi serenády a koncerty. K nim se přidá i splávek, který mi leží u nohou.
Voda hučí a zurčí. Na ruce mě něco šimrá. To beruška se za mnou přišla na návštěvu.
Žábu obklopuje zelená, zeleňoučká travička. Cítím překrásnou vůni. Jako když
maminka vyndá z trouby čerstvě upečené buchty. Omamná vůně se loudavě line všude
kolem mě.
Otevřela jsem oči. Pozoruji kolonii pilných mravenečků, jak snášejí do svého paláce
zásoby na zimu. Už je podvečer a já sleduji západ slunce. Zlatého krále obklopují
červánky.
Někdy dokonce na Žábě usnu. Vždy se mi zdají překrásné sny. Nikdy se mi ještě
nestalo, že by se mi zdálo něco ošklivého.
Martina Kelblerová (8.B)

*****
Limerik je výbuch smíchu, kterým se jazyk alepsoň na chvíli osvobozuje ze svěrací
kazajky přísné logiky. Svoje limeriky teď představují žáci 7.B třídy.
Jitka Strebelová

11

Jemnické listy / červenec
červenecec-srpen 2011
Jedna holka z Jemnice
naštvala se nejvíce.
Limeriky zvučné, libé,
teď jí však už z toho šibe.
Chudák holka z Jemnice.
Ilona Beranovská, 7.B

Naše třída věčně trhlá,
z hodin nejradši by zdrhla.
Hráti vlastně cokoli,
jenom nepsat úkoly.
Naše třída trošku trhlá.
Ilona Beranovská, 7.B

Byl jeden dědek v Prčicích,
co sjížděl kopce na lžících.
Když ho děti předběhly,
skončil v zlosti na jedli,
tak řádil děda v Prčicích.
Marie Leitkepová, 7.B

Byl jednou jeden pán
a ten měl rád salám.
Kupoval si Vysočinu,
strkal si ji pod peřinu.
Ten mlsný pán z Vysočan.
Štěpán Kovář, 7.B

Byla jedna holka nesmělá,
která si z ničeho nic nedělá,
ta měla ráda jen vepře,
ale jedla je bez pepře,
ta jedna holka nesmělá.
Jiří Svatoš, 7.B
***********
Šesťáci vymýšleli básně o zvířatech. Posuďte sami, jak se jim to povedlo.
Kočka a pes
Když v Jemnici začal ples,
nastoupil do sálu velký pes.
Z oka mu sjela kontaktní čočka,
kouká a nevěří, je před ním kočka.
Rychle se rozběhne vyzvat ji k tanci,
ona však ptá se ho, co nese v ranci.
Nakonec kočička taneček přijímá,
pejska si přece jen trošičku všímá.
Po plese vyjdou ven. oba se smějí,
kolem nich veliké věci se dějí.
Hodím tě domů, chceš-li kočičko,
mám tady za rohem mé malé autíčko.
„Tohle je autíčko?“ ty můj milý,
vždyť je to krám na náhradní díly.
Neměl jsem peníze na drahé auto,
jezdí však parádně, neboj se zlato.
Iveta Mocharová, 6.B
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Mraveneček
Mraveneček běží, běží,
nese velký náklad.
Za chvíli už také leží,
to byl zase nápad!
Kateřina Kovářová, 6.B

STŘED informuje
Úspěšné ukončení kurzů … a od září znovu!
V dubnu 2011 byly úspěšně ukončeny první ročníky dlouhodobých
kurzů, které nabízí STŘED,o.s. Kurzy jsou určeny učitelům škol a
školských zařízení.
Kurz, který má název Nové možnosti práce s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami, je dotován 80 hodinami a
úspěšně jej ukončilo 15 absolventů. Druhý kurz má název Vzdělávání učitelů škol, je
dotován 50 hodinami a letos jej úspěšně absolvovalo 11 pedagogických pracovníků.
Díky kurzům měli účastníci možnost zlepšit si své profesní dovednosti v těchto
oblastech: práce se skupinovou
dynamikou,
komunikace
a
spolupráce v týmu, vytváření
preventivních
strategií
a
krizových
plánů,
řešení
konfliktních a krizových situací,
metody
práce
s dětmi
se
speciálními
výchovnými
potřebami, ale také získali
náměty na skupinové hry, které
mohou vyžít ve své praxi.
Jednotlivá témata pro kurz
Vzdělávání učitelů škol realizoval
na zakázku Skálův institut, který
má za cíl poskytovat vzdělávání
profesionálům
v pomáhajících
profesích. Oba kurzy vedou odborní lektoři, kteří se ve své praxi přímo věnují práci
s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné chvíli jsou již oba kurzy
akreditovány u MŠMT.
„STŘED,o.s. bude kurzy nabízet i v příštím školním roce,“ informovala Barbora
Švaříčková, koordinátorka kurzů. Více informací a přihlášky na tyto kurzy naleznete na
www.stred.info. Kurzy jsou finančně podpořeny z Evropských sociálních fondů Operační program pro vzdělávání a konkurenceschopnost.
Bc. Barbora Švaříčková, koordinátorka vzdělávání,tel.: 775 725 659,
svarickova@stred.info
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*****
Linka důvěry STŘED oslavila čtvrté narozeniny
Linka důvěry STŘED oslavila v květnu svoje čtvrté narozeniny a
stále se těší narůstajícímu počtu kontaktů. Tuto službu provozuje od
května 2007 třebíčské občanské sdružení STŘED. Je určena
především lidem z Vysočiny, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a
nemohou či neumí ji zvládnout vlastními silami.
V uplynulém roce fungování zaznamenala Linka důvěry STŘED více než třetinový
nárůst kontaktů, což svědčí o stoupajícím zájmu veřejnosti o tuto službu. Zvláště
poradenství formou e-mailu bylo využíváno mnohem více než v předchozích letech. Na
Linku důvěry STŘED se nejčastěji obraceli lidé s osobními problémy, s obtížemi ve
vztazích, se sebevražednými úvahami, lidé trpící osamělostí či finanční tísní.
Vzhledem k rozvíjejícím se způsobům internetové komunikace zřídila Linka důvěry
STŘED koncem loňského roku chat provoz. Protože je o tuto formu poskytování služby
zvláště mezi mladými lidmi velký zájem, rozšířila Linka důvěry STŘED, počínaje
měsícem dubnem, své chatovací hodiny. Lidé mohou poradenství formou chatu
využívat na adrese www.elinka.iporadna.cz, a to 8 hodin týdně. Chatovací místnost je
otevřena každé pondělí, pátek a sobotu do 19.00 do 21.00 hodin a každé úterý od
10.00 do 12.00 hodin.
Linku důvěry STŘED je možné kontaktovat i na telefonních číslech 775 22 33 11 a
568 44 33 11, a to denně od 8.00 do 22.00 hodin. Nabízíme také poradenství
prostřednictvím e-mailu. Adresa je linkaduvery@stred.info, odpovědi zasíláme do 48
hodin od přijetí e-mailu.
Lenka Fabíková, vedoucí Linky důvěry STŘED, tel. 775 725 656,
e-mail: fabikova@stred.info

Klub ZÁMEK
Den otevřených dveří PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ŠKOLÁCH
Dne 4.5.2011 uspořádala PRIMÁRNÍ PREVENCE, jedno ze středisek KLUBu ZÁMEK
– centra prevence Třebíč, Den otevřených dveří pro zástupce základních škol na okrese
Třebíč.
Posláním střediska je usilovat o zdravý životní styl a zvýšení informovanosti v oblasti
rizikového chování u žáků základních škol a studentů středních škol. Z důvodu
včasného započetí prevence jsou stěžejní cílovou skupinou druhé stupně základních
škol.
Pozvání přijali a setkání se zúčastnili zástupci z celkem osmi základních škol, dále
ředitel Oblastní charity Třebíč Mgr. Petr Jašek a také zástupci Krajského úřadu Kraje
Vysočina za projekt Podpora systému primární prevence. Společně se s lektorkami
PRIMÁRNÍ PREVENCE sešli v prostorách Nízkoprahového klubu BARÁK na
Mládežnické ulici v Třebíči.
Nejprve byly předány informace o činnosti PRIMÁRNÍ PREVENCE, tzn. o průběhu
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realizace preventivních programů, a poté byla rozvinuta diskuse o vzájemné hlubší
spolupráci mezi pedagogy a pracovníky PRIMÁRNÍ PREVENCE.
Řada pedagogů dnes již vnímá tyto cílené aktivity, bez nichž bychom mohli
předpokládat nárůst rizikových jevů, jako důležitou součást výchovného působení na
žáky. Přesto však o své místo musí toto působení bojovat, neboť ve školním prostředí
pro ni často není dostatek prostoru a ani důvěry ve výsledek. Dokud však budou
existovat rizikové jevy (dříve nazývány jako sociálně patologické), bude třeba i realizace
těchto aktivit. Proto děkujeme školám, které si význam prevence uvědomují a těchto
aktivit využívají.
Bližší informace o našem působení v oblasti prevence rizikových jevů rádi předáme i
veřejnosti – lze předem domluvit osobní setkání a nebo je možno nás kontaktovat emailem či telefonicky (veškeré kontakty na www.klubzamek.cz ).

Diana obyvatelům Jemnicka
Diana obyvatelům Jemnicka poskytuje 17 let domácí zdravotní péči. Kromě toho
nabízí pečovatelskou službu a domácí hospicovou péči.
Pečovatelská služba je poskytovaná za úhradu 95 Kč na hodinu osobám zdravotně
postiženým, seniorům a lidem v nepříznivé sociální situaci. Pečovatelka pomáhá
klientovi zvládnout úkony v péči o vlastní osobu – například pomáhá při osobní hygieně
a při podání jídla. Pečuje o domácnost, doprovodí klienta k lékaři nebo jinam, podle
jeho přání. Poradí, kam se obrátit se žádostí o příspěvek na péči a zprostředkuje
kontakt se sociálním pracovníkem.
Domácí hospicová péče je služba, která má pomoci nevyléčitelně nemocným lidem a
jejich rodinným příslušníkům. Jejím cílem je vytvořit nemocnému doma podmínky pro
důstojné prožití posledních
dnů (týdnů, měsíců) života
mezi svými nejbližšími.
Domácí hospicová péče je
kombinací zdravotní péče a
pečovatelské – odlehčovací
služby.
Do rodiny na doporučení
ošetřujícího lékaře dochází
zdravotní sestra. Ta zajišťuje
veškerou
odbornou
ošetřovatelskou péči. Tato
služba je hrazena zdravotní
pojišťovnou.
V péči o nemocného může
pomoci i pečovatelka. Kromě výše uvedených úkonů pečovatelské služby nabídne
pohlídání nemocného člena rodiny v době, kdy si pečující rodinný příslušník potřebuje
vyřídit některé záležitosti, nebo si chce jen prostě odpočnout. Této „úlevě“ v náročné

15

Jemnické listy / červenec
červenecec-srpen 2011
péči o umírajícího člena rodiny se říká odlehčovacé péče. Tato služba stojí 80,-Kč na
hodinu.
Diana nabízí veškerou péči v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, včetně víkendů a
svátků. Ve svém kolektivu má kromě lékaře - odborníka na paliativní péči, zdravotních
sester a pečovatelek
i sociální pracovnici, psychologa a pastorační asistentku.
Diana zapůjčuje kompenzační pomůcky (polohovací lůžka, toaletní křesla, chodítka,
invalidní vozíky, matrace proti proleženinám,..), které nabízí svým klientům k zapůjčení
za minimální poplatek. Pro poskytování specializované zdravotní péče má potřebné
přístrojové vybavení (injekční dávkovač na léky tlumící bolest, oxygenerátor nebo
elektrickou odsávačku), aby mohly sestry účinně nemocnému pomoci.
Na pořízení těchto drahých přístrojů a na poskytovaní pečovatelské a odlehčovací
služby se podílí každoročně finančními příspěvky vedle MPSV a Krajského úřadu
Vysočina i město Jemnice.
Na všechny služby se občané mohou informovat na MÚ v Jemnici, nebo osobně v
kanceláři Diany v suterénu zubní polikliniky ( lékařského domu ) na Vltavínské ulici v
Třebíči v pondělí až pátek, 7 – 15 hodin. Telefonicky je možné získat informace v
pracovní dny na čísle 568 808 227. V ostatní dny fungujeme nepřetržitě pro akutní a
hospicovou péči na telefonu 606 645 068.
Zájemci o služby mohou také nahlédnout na naše webové stránky www.domacipecediana.cz.
Dagmar Prokešová, ředitelka Diany

Štěstí a spokojenost
Byl krásný, vlahý kvíčerek. Po horkém dni mohl opět člověk nasát svěží vzduch.
Parno dne je alespoň na chvíli zažehnáno. Kdosi prohodil: „To už snad není možné,
taková vedra. Mohlo by konečně sprchnout.“ Jen děti si užívají volna a obléhají
koupaliště a dovádějí na skluzavkách.
A dále letní horké dny střídaly vlahé noci. Opět slunce nemilosrdně rozpaluje asfalt a
vysušuje louky, políčka lidí a lány statků. Dusno bylo takové, že by se dalo krájet. Opět
je slyšet nářek lidí: „Kdy už to horko skončí!“ I větřík jakoby se schoval před tímto žárem
dne. Nikdo ani nepostřehl, že se nad obzorem objevil pruh tmavé oblohy. Někde vdáli
zahřmělo. Jen slabě, jako když menší kámen upadne na pole. Den pomalu a jakoby líně
kráčel k svému konci. Snad i ten čas se zastavil. Z tmavého proužku nad obzorem se
vyklubalo mračno, které již zatáhlo více jak polovinu oblohy. Nebe bylo rozděleno snad
pomocí pravítka na krásně jasně modrou oblohu a na tmavě modrou až téměř černou
část. Začalo se stmívat, i když večer byl ještě daleko. Bylo slyšet jemné dunění hromů,
jako by se čas vrátil do doby, kdy auta nebyla potřebná k životu a někde v dáli, v klidu a
pomalu rachotil po prašné cestě žebřiňák. Jasný pruh oblohy najednou, jak mávnutím
kouzelného proutku, zmizel. Obloha tmavá a neprůhledná nastolila večer poněkud
dříve. Dunění hromů začalo narůstat na intenzitě. Vtom blesk rozřízl vzduch a zavrtal se
někde do kopce nad vesnicí. Rána, která v zápětí následovala, nenechala nikoho na
pochybách. Bouře je tady. A jakoby příroda čekala na znamení, z nebe se spustily
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provazy vod. A poryvy větru začaly cuchat korunami stromů. Kdo nebyl ještě pod
střechou, měl jistotu, že v několika málo minutách nebude mít na sobě nic suchého.
Rozpálená zem hltala vodu a netečně se chladila. Než nastal večer, bouře odešla zas
do jiného kraje. Jako památku na sebe zanechala servané listy a menší haluze. A taky
déšť, vytrvalý déšť.
Už druhý den déšť nemilosrdně padá a zvyšuje hladiny v korytech potoků, říček a řek.
Opět kdosi pronesl: „To snad není možné, tolik vody. Mělo by konečně být pěkně.“ Po
čase se vyjasnilo, slunce nejdříve nesměle a později s plnou vervou vysílá své paprsky
na zem. Opět horko nastolilo svůj řád. A lidem se opět zastesklo po chládku a dešti.
Opět je slyšet nespokojenost lidí.
Kdy člověk bude spokojen? Což již nemá vše, co k životu potřebuje? Na horko má
klimatizaci. Na zimu moderní vytápění. Různé obchodňáky naplněné zbožím jakoby
čekaly krach v zásobování. Na co si člověk pomyslí, to si může koupit.
Jídla všude tolik, že nikdo si ho už neváží. Popelnice a záchody odnáší nejrůznější
potraviny k totální likvidaci. Neodnáší tímto člověk i sám sebe k likvidaci?
Máme vše. Co materie může dát, to máme. A přece - člověk není šťasten. Stále po
„něčem“ touží, „něco“ hledá. Kdy budeme šťastni?
Je přelom století. Končí dvanácté století a začíná třinácté. Urozený pán z Teplé
opouští světské radovánky. Svůj velký majetek nerozdává a ani se ho nezříká. Ale ze
svého majetku zakládá dva premonstrátské kláštery. Mužský v Teplé a ženský
v Chotěšově. A jako by to bylo málo, sám se dává do služeb Bohu a lidu. Za zdí kláštera
nachází klid. Je tam vrcholně šťasten. Ano, on, který byl zvyklý na honosné hostiny,
šlechtické tituly, krásné šaty, nádherné paláce, nachází své štěstí v klidu kláštera. Ano,
je šťasten i z chudého pokrmu a klášterní suknice. Pochopil, že materie mu štěstí
nemůže dát.
Blahoslavený Hroznata může být pro nás světlem pro dnešní dobu. Člověk stále bude
hledat „nějaké“ zřízení státu, které je spravedlivé, bude stále hledat místo, kde bude
šťasten. Skupinu lidí, která mu dá, po čem touží. Dá mu to? A po čem stále toužíme? Co
nám chybí ke štěstí? Štěstí není zásoba nejlepších a nejchutnějších potravin. Štěstí
není dokonce ani stoprocentně fungující rodina. A štěstí není ani dokonce rozdání se či
položení života za nějakou skvělou myšlenku. Kde tedy hledat štěstí a spokojenost?
Vždyť co je člověk, stále hledá a nenalézá, stále kráčí a není u cíle. A jaký je cíl člověka,
ano, jaký je můj cíl? Kam já směřuji? Je to, co vidíme, to jediné pro co má cenu žít a
obětovat se? Kde máme hledat odpovědi na neustálé otázky našeho života? Je možné
je vůbec nalézt?
V jednom větším městě žil jeden člověk. Jeho otec v devadesátých letech začal
podnikat. Dařilo se. Byl bohatý. Majetek utěšeně narůstal. Aktivita v podnikání se stále
rozšiřovala. Užíval blahobytu. Měl všechno. Na co si vzpomněl, to měl. Dokonce i
„přátele“ si koupil. V bezstarostném „užívání“ si života čas příjemně ubíhal. Netušil, že
nad obzorem se nad ním již stahují mračna. A najednou to začalo. Rozdělení státu mělo
pro něj neskutečně katastrofické následky. Firma se mu přes noc rozsypala jako
domeček z karet. Z ničeho nic z podnikání zbyly jen dluhy. Postupně přicházeli o
majetek, na kterém si tak zakládal on i jeho otec. Otec se psychicky zhroutil. A on? Šel
jednou v neděli po náměstí a viděl, jak lidé jdou do kostela. Chvíli váhal. Přidal se. I on
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vešel do chrámu Páně. A po prvé ve své dospělosti se cítil šťastný. Nic neměl, nevěděl,
jak splatit dluhy, ale - byl šťastný. Nastoupil cestu víry. A opět začal hromadit. Tentokrát
však majetek, jenž není vidět - duchovní. Cítil se šťastný, spokojený, klidný.
Štěstí a spokojenost nelze hledat v hmotě. Jak rychle v hmotném nacházíme štěstí,
tak rychle o něj zase přicházíme. Uspokojení člověku nedá nový počítač, skvělý mobil či
pohodlné auto. To se musí hledat úplně jinde.
Začíná čas dovolených, čas letních radovánek, výletů, bezstarostného brouzdání
v písku na mořském břehu. Nezapomeňme na to, co má hodnotu. Nejen tu časnou, ale
věčnou.
Mgr. Vít Rozkydal, jemnický kaplan

Třetí říše a Třetí tisíciletí
V jižní části jemnického náměstí se na pravé straně Zámecké ulice nachází řada
domů, která kdysi ohraničovala teritorium židovské obce. Uprostřed zástavby se v její
zahradní části do roku 1942 nacházela i synagoga a v její bezprostřední blízkosti také
židovská škola. Existenci „božího stánku“ postaveného v letech 1648- 1649 nám dnes
dokladuje pouze památník na náměstíčku „U Templu“: Kamenný pylon s nápisem byl
odhalený 14.9.2006. Jak početná byla zdejší komunita vyvoleného národa, nám
připomíná nedaleký hřbitov - zahrada mrtvých - s hebrejskými nápisy na náhrobních
kamenech. Kamínky na pomnících, jež zaznamenávají frekvenci návštěv pozůstalých
však zde nenajdete.
Čas zavívá stopy blízkých, natož těch vzdálených, kterých
v důsledku holokaustu přežilo jen několik. Deportacím z Jemnice unikli jen čtyři občané
díky tomu, že těsně před válkou emigrovali. Z vyhlazovacích táborů se pak na konci
války vrátila jediná obyvatelka bývalé židovské komunity: Jana Kohnová.
Co bylo důvodem systematické genocidy židovského národa?
Vytvoření civilizace bez Boha.
Možná si řeknete: „Tak zjednodušenou odpověď slyším poprvé.“ Ano, i mě samotného
zamrazilo, co hrůzného by následovalo, kdyby se všechny vůdcovy plány podařilo jeho
soldatesce bez svědomí zrealizovat. Teprve zveřejněním tajných dokumentů z Hitlerova
archívu se můžeme seznámit s celkovou ideou Třetí říše.
Ale vezměme to popořadě. Půjdeme-li až ke kořenům výše uvedeného tématu, bude
dobře, když si nejprve připomeneme úryvek z homilie, kterou papež Benedikt XVI.
pronesl 15.srpna 2005. Analýzu nepřijetí daného řádu začíná tzv. od Adama:
Už naši prarodiče Adam a Eva… se báli, že kdyby byl Bůh příliš velký, vzal by
jim něco z jejich života. Mysleli si, že musí Boha odsunout, aby měli volný prostor
pro sebe.
To bylo také velikým pokušením pro modernu posledních tří až čtyř století. Stále
častěji si lidé mysleli a říkali: „Vždyť tento Bůh nám nenechává naši svobodu,
všemi těmi svými přikázáními zmenšuje náš životní prostor. Bůh musí zmizet;
chceme být autonomní, nezávislí. Bez tohoto Boha budeme bohy my sami a
budeme si dělat, co budeme chtít.“…
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Avšak tam, kde zmizí Bůh, nebude člověk větší než předtím. Naopak ztrácí svou
božskou důstojnost, ztrácí božský lesk na své tváři. Nakonec se ukáže, že je jen
produktem slepé evoluce a jako takový může být používán i zneužíván. Přesně to
potvrdila zkušenost naší doby.
Viz kniha: 365 dní s Benediktem XVI. (Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní
Vydří 2009 / str. 109 /)
Papežova slova se vztahují jak na Francouzskou revoluci, která pod heslem:
svoboda, rovnost, bratrství odstartovala anarchii, násilí a bezpráví, ale také i na
podobně destruktivní průběh revolučních událostí od roku 1917 v Rusku a později
jinde ve světě. Jejich společným jmenovatelem byl rozvrat společnosti na straně jedné
a nastolení totality na straně druhé. Rozpad monarchií rozvolnil stávající řád a z něho
plynoucí životní jistoty. V nastalém marasmu doby nabízí německému národu nadějné
řešení nový vůdce Adolf Hitler. A lid mu uvěřil. Vždyť ve svém prvním vládním
prohlášení z 1.února 1933 slavnostně slíbil, že jeho „nacionální vláda pokládá za
svůj nejvyšší a první úkol obnovit jednotu ducha a vůle německého lidu. Bude
chránit a hájit základy, na nichž spočívá síla našeho národa.Vezme pevně pod
ochranu křesťanství jako základ veškeré naší morálky, rodinu jako základní
buňku našeho národního a státního těla…“
Není proto divu, že první válkou vysílený a unavený národ řekl jednomyslně heil.
Konečně se dočkal nové naděje. Slyšel rozhodná slova, novou vizi a dal svůj hlas
přesvědčivému projevu vůdce. Jak Adolf Hitler opravdu smýšlel, ukázaly teprve
nejnovější publikace dosud neznámých materiálů: Gesprachte mit Hitler,( Zutích
140,188n.) Rauschning zde podává autentické Hitlerovy výroky, které jasně ukazují, že
jeho zášti k Židům se vyrovnala pouze nenávist ke křesťanství a že ho při konečném
řešení zamýšlel vyhladit právě tak jako židovství. V jeho říši měl mít oprávněnost
k existenci jen árijský Herrenmensch, kterého si ovšem musí nejprve vychovat. Hitler
prohlašoval: „Má pedagogika je tvrdá, všechno slabé se musí vykořenit. V mých
řádových hradech bude vyrůstat mládež, které se svět bude muset děsit. Chci
mládež násilnickou, panskou, neohroženou, krutou…Z jejích očí musí znovu
zasvítit pohled volného, nádherného dravce…Nechci žádnou intelektuální
výchovu. Věděním se mládež kazí. Musí se však učit ovládat. Učit se…překonávat
strach ze smrti. To je stupeň heroické mládeže. Z něho vyroste stupeň člověka,
který je mírou a cílem světa, stupeň bohočlověka…V mých řádových hradech
bude kultickým obrazem krásný člověk, který je sám sobě pánem…“.
Říšský velitel SS Heinrich Himmler prohlásil: „Za deset let budeme moci diktovat
Evropě zákon Adolfa Hitlera.“. V křesťanství viděl Hitler pokračování židovství,
vynález Žida Pavla; křesťanská morálka byla opakem jeho představy člověka. Jeho
programem bylo nekompromisní odmítnutí a zničení. V nejužším kruhu svých
spolupracovníků prohlásil: „Fašismus si může ve jménu božím uzavřít mír s církví.
Já to taky udělám. Proč ne? To mi nezabrání vyhubit křesťanství v Německu až do
kořene.Člověk je buď křesťan nebo Němec. Obojí být nemůže“.(F. Zipfel,
Kirchenkampf in Deutschland 1933-1945, Berlin 1965,9).
Říšský vedoucí Martin Bormann, snad nejfanatičtější nepřítel církve, převzal od roku
1941 vedení vyhlazovacího boje, který měl po ukončení války vést k likvidaci církve a
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křesťanství v celém okruhu panství nacismu a dovršit konečné vítězství. Viz. kniha:
Malé dějiny církve, August Franzen, knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství
Kostelní Vydří 2006 /Církev v Třetí říši str. 285-290 /
Dejme však ještě jednou slovo současnému papeži Benediktu XVI. Jeho projev u
příležitosti návštěvy Osvětimi 28.května 2006 zaznamenal profesor teologie na
univerzitě ve Vídni Jan-Heiner Tück. Hovořil o „zločinu proti Bohu a člověku, jenž
v dějinách nemá obdoby.“ „Zničením Izraele skrze šoa měl být v posledku vyrván
také kořen, z něhož vyrůstá křesťanská víra.“ V časopise Communio 1/2011 str. 74
se v článku uvedeném citátem z Bible: „Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice
mého oka“ (Zach 2,12) znovu vrací k zrůdnosti führerova programu.
(Pozn. Výraz šoa znamená úplnou likvidaci židovského národa, tzv. konečné řešení.)
Aby Třetí říše mohla vzniknout a prosadit nový Hitlerův řád, bylo třeba odstranit
pamětníky řádu Božího: Židy a křesťany. Likvidační domino, které Hitler k tomu účelu
použil, mělo mít následující etapy: Nejprve vojáci wehrmachtu a oddíly SS s arogantními
nápisy GOTT MIT UNS na opascích vyhladí Židy a pak mladí dravci vzešlí z
bezkonfesní výchovy v Hitlerjugend
odstraní křesťanské zbytky. Myslím, že
zfanatizovaní a bezcitní „stvůrci“ nového věku by nebrali ohled ani na své křesťanské
rodiče. Stejné obavy sdílela i Edita Steinová… Díky Bohu se tak nestalo.
Ale ruku na srdce. Neblíží se naše současná civilizace k postupné a alarmující ztrátě
Božího řádu a z něho plynoucích duchovních dober? A neděje se tak vlastní,
dobrovolnou volbou? Bez nucení a násilí?
Vždyť i současný materializmus je poznamenán pokušením povyšovat řád
hmoty nad řád Ducha, člověka nad Boha a užívat si svou svobodu bez hranic.
P.Jakub Deml, kdysi farář v Tasově, napsal v roce 1942 následující báseň:
Proč jsi tak smutná a proč pláčeš, matko našeho Pána?
Která je příčina tvého žalu, jaká tvoje rána?
Slyšte mne tedy, mužové i ženy: Líto mně dětí!
Nedávno ještě Ježíše vítaly, teď letí do prokletí!
Za vaším příkladem jdou, ničemu nevěří a co svět?
Žaludek, jazyk a svaly. Jsou bez Oběti.
Neradostně žijí, lhostejny ke všemu, nemají cíle,
Odvykly si klekat a nesmyslná jest jejich píle.
To jste chtěli vědět, vězte to tedy: Líto mně dětí!
Nedávno ještě za Ježíšem běžely, teď už jen letí do prokletí.
/Pozn.: Není oním časným „prokletím“ stav frustrace, alkoholizmus, drogy, AIDS…/
Demlova slova jsem si zapsal do svých poznámek v roce 1971, dva roky před
kněžským svěcením. Dodnes mně zní jako výzva k neúnavnému ohlašování Kristova
království rodičům, mládeži i dětem, aby se
probíhající proces sekularizace
společnosti i jednotlivých věřících nestal novodobou materialistickou potopou světa.
Na vážné napětí v celé společnosti i mezi národy kdysi reagoval papež Jan XXIII.
okružním listem Pacem in terris rozeslaným 11.4.1963. Naléhavě v něm vyzýval
státníky i jednotlivce k obnově a zachovávání Bohem stanoveného řádu. Kdo však má
jako první revidovat své dluhy vůči Bohu a světu ? Přece samotní věřící. Bez obnovy
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církve není naděje na vytváření a zachování civilizace lásky. A právě tuto duchovní
obrodu měl na mysli výše uvedený Svatý Otec, když svolal všechny biskupy světa do
Říma a 11.10.1962 zahájil II.Vatikánský koncil.
Jaké změny církevní sněm odstartoval?
Jednou z koncilních novot bylo např. zdůraznění dosud málo využívané aktivity laiků,
jejich nezastupitelné úlohy v životě církve. K pokoncilním iniciátorům laické aktivity
patří vedle Chiary Lubichové, aj. také španělský učitel výtvarné výchovy a hudby Kiko
Arguello (* 1946) . Právě jemu sdělila Matka Boží: „Zakládej malá křesťanská
společenství dle vzoru Svaté
rodiny z Nazareta, která žijí v pokoře,
jednoduchosti a chvále, kdy ten druhý je Kristus.“A právě tato výzva inspirovala Kika
k znovuzavedení katechumenátu jako nástroji autentické obnovy církve dle závěrů
II.Vat.koncilu. Název Neokatechumenát dal této pastorační formaci sám papež Pavel
VI. Také nedávno zesnulý a nyní blahoslavený papež Jan Pavel II. mnohokrát potvrdil
aktuálnost tohoto charismatu platného pro současnou dobu. Při slavení Světového dne
mládeže v Izraeli požehnal rozestavěné Neokatechumenátní centrum: Domus Galilea
na Hoře Blahoslavenství. Stalo se tak v Jubilejním roce 2000. A současný Svatý Otec
Benedikt XVI. potvrdil a schválil itinerář křesťanské formace pro dospělé, děti a mládež
jako platný pro celou církev.
Jsem šťastný, že při vědomí své lidské nedostatečnosti mohu i v současné
rozkolísané a nepřehledné době ohlašovat projekt Nové evangelizace jako velkou
naději pro přítomnost i budoucnost. Je to dobrá zpráva pro věřící i nevěřící. Vždyť to, co
přináší prospěch jedněm, nutně prospívá i druhým, a tak slouží k dobru všech.
Kde je totiž v mysli a srdci člověka místo pro dobro, tam je i místo pro Boha.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

OBČANSKÁ SONDA
Barchanová bilance
Tak už je po ní, po slavnosti,
i po té vůni ze stánků.
Z pečených selat zbyly kosti,
zdusaná tráva na zámku.

Trhovců křik už nedoráží,
kolotoč loučí se už dnes.
Z bran města zmizly přílby stráží,
zůstaly kočky, sem tam pes.

Na zboží zas je stará cena,
podtržen seznam zisků, ztrát.
Královna je nám ukradená
a král už není kamarád.

Ansámbl, i když chválu sklízí,
prý zahrát chce to za rok líp.
To bude doufám v televizi
z tradiční pouti aspoň klip.

Houpačkář v klidu sčítá mince,
co povybíral od děcek.
A z dlažby smrdí kobylince
a po grilu zbyl mastný flek.

Vždyť co jiného táhne davy
než podívaná, žízeň, hlad?
Jemnice, jež se dotkla slávy,
po zbytek léta může spát.
Jiří Prokop
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Výzva
Hledáme paní, která by byla ochotna občas vařit dietní stravu naší mamince přímo u
ní doma na Palackého ulici v Jemnici. Ostatní dle vzájemné domluvy.
Kontaktní telefon: 605 883 293

Silový trojboj - poděkování
Chci za celý oddíl silového trojboje poděkovat všem zastupitelům města Jemnice,
kteří odsouhlasili přidělení dotace na zakoupení soutěžní činky Ivanko pro oddíl silového
trojboje SK Jemnice. Činka byla po delší objednací době dodána koncem května a po
dokončení rekonstrukce posilovny bude podrobena zatěžkávacím zkouškám našich
siláků.
Za odd. ST SK Jemnice Ing. Anděl Marcel

Národe, co se s tebou děje?
Chtěl bych se ve svém článku zmínit o současném dění v Česku. Začal bych od
nejstarší generace – to jsou důchodci. Průměrný důchodce u nás žije ze dne na den.
Nemá nikde zastání a navíc ho různá individua šidí a okrádají při pochybných
návštěvách doma i na ulici.
Druhou nejpočetnější skupinou jsou pracující, kteří z vděčnosti, že mají práci, udělají
všechno, co po nich zaměstnavatel požaduje. Jak v pracovní době, tak i v době
osobního volna. Podnikatelé neuznávají osmihodinovou pracovní dobu, ani volno mezi
směnami. Sem bych zařadil i nezaměstnané – jak ty, kteří práci hledají, tak i ty, kteří
jsou na podpoře a jsou ochotni vzít práci za jakoukoliv finanční odměnu. Ale jsou zde i
tací, kteří práci jako hledají, berou podporu v nezaměstnanosti, ale spíš ji nechtějí najít,
poněvadž jim vyhovuje tento stav, kdy mají nějaký ten peníz jistý a přivydělávají si
načerno.
Další skupinou jsou ti nejmladší, tj. mládež narozená po tzv. Sametové revoluci a
přezdívaná Havlovy děti. Ty bych rozdělil na dvě skupiny. Jedni se chovají slušně a
druzí se chovají, jako by jim všechno patřilo a ničeho si neváží. Na lavičkách se chovají
tak, jako by ani nebyli lidé. K učitelům se chovají tak, že se to ani nehodí k jejich věku.
Učitelé nemají možnost jim v tom zabránit, protože by se dostali do problémů jak
s nadřízenými, tak i s rodinami, protože někteří žáci se ohánějí postavením svých
rodičů, někdy i jejich penězi. Navíc někteří rodiče svalují výchovu svých dětí na školu,
což je špatné. Děti jsou zrcadlem svých rodičů.
V této části bych se chtěl zmínit o volbách, volených funkcionářích a účasti lidí ve
volbách. Lidé přestávají chodit k volbám, protože říkají, že se stejně nic nezmění.
Poněvadž nerozhodují hlasy jednotlivých volených, ale to, jak je kdo drzý a koho tam
každá ta strana chce mít. Před volbami se už mluví, kdo na které volné funkci bude po
volbách a ve většině případů je to pravda. Předvolební sliby jsou po volbách
zapomenuty. Ještě zmínka o volených funkcionářích, kteří se ve své funkci chovají
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arogantně, názory voličů neuznávají, ani na ně nereagují. Myslí si, že oni jsou někdo a
voliči nic. I zde jsou někteří, kteří se chovají tak, že se snaží nezklamat voliče a splnit to,
co měli ve svém předvolebním programu. Někdy jejich arogance souvisí až s hulvátsvím
... tady by se hodil výrok: „Kde vůl, tam i cesta.“ Volič si musí rozhodnout sám, kteří jsou
ti špatní a kteří ti dobří.
Lidé, uvědomte si, že svou neúčastí ve volbách přihráváte hlasy stranám, které Vám
jen slibují a po volbách rychle zapomínají, viz VV = slibotechna. Nechtějte dopadnout
tak jako „Burlaci“. To byli za cara na Rusi ti nejubožejší z ubohých, bosi a otrhaní tahali
po Volze lodě a do rytmu kroku si brumlali: „dum, dum....“.

Co říci závěrem? Snad to vystihnou slova K. H. Borovského:
„Jen nikdy, a ať se vede sebehůř,
neztratiti naději v budoucnost,
nikdy z mrzutosti nad nynějšími nehodami neházeti vším
a zanedbati sám povinnost svou k budoucnosti ...“.
František Bastl

Jemnické pověsti
Naše Jemnické pověsti jsou vzácným odkazem našich dávných předků. V roce 1856
vyšly tiskem v Brně Moravské národní pohádky a pověsti z okolí jemnického, které
sebral Josef Stanislav Menšík; tato publikace už není v běžném knihkupectví k dostání a
lze do ní nahlédnout jenom v některé velké knihovně celostátního významu.
Josef Stanislav Menšík přišel do Jemnice s rodiči jako dítě někdy před rokem 1814 a
když dospěl, pracoval jako úředník v Uhrách asi do roku 1848. V tom roce se
přestěhoval do Jemnice a stal se písařem na radnici. Někdy kolem roku 1854 přesídlil
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do Brna, tam se horlivě zúčastnil vlasteneckého života a tam také 6. února 1863 zemřel.
Při své publikační činnosti uvádíval pod své jméno četné tituly, mezi nimiž nechybělo ani
„....a měšťan jemnický“. V Menšíkových pověstech se uchoval písemný doklad o
některých jemnických pověstech, ale ty žily v lidu dál a ústně se předávaly z pokolení na
pokolení. Přitom docházelo k některým změnám, které záležely na představivosti a na
vyprávěčském umění tohokterého vyprávěče. Pamatuji si z dětství na vyprávění, které
podávám v nářečí, jak se tehdy v Jemnici mezi lidem mluvilo.
Vo posvícení
Je to už dávno, moc let už uteklo a moc starejch vodešlo k Pánu, ale taky zasejc moc
mladejch se narodilo. Mělo se to stat před staletíma. Náš děda to slyšel vod svýho
dědka, ale ani ten to nezažil. Vo co vlastně šlo.
Ve Vostejkovicích bylo posvícení. Pozvali na něj taky strejce Sušickýho, toho z Pořadí.
jedlo se tam hodně a eště víc pilo. Pivo, víno a taky kořalka. Bylo to moc veselý, ale
hodiny při takový zábavě moc rychle běžely, a tak se strejc Sušický rozloučil až krátko
před půlnocí.
Byl v dobrý náladě, šlapal si to cestou z Vostejkovic do Jemnice zvesela, i gdyž byla
tma jako v pytli a i gdyž taky semtam klopejtl, protože toho vo posvícení přeci jen moc
vypil. Indy, za inejch vokolností, by se vobloukem vyhnul Šibeničnímu kopcu, ale co
všecko člověk neudělá, gdyž má v hlavě. Šel přímo na Šibeniční kopec, gde visela
kostra voběšenca. Byla akorát půlnoc. Kurážně šel k šibenici, chyt voběšenca za ruku a
hlasitě na něj zavolal: „Hoj, kamaráde, du z posvícení, dobře sem se tam poměl a teď tě
já taky zvu na naše podolský posvicení, přiď k nám a já tě taky dobře pohostím.“ Sotva
to strejc dořek, jako by na chvilku stuch, protože se mu zdálo, že mu kostlivec stisk ruku
a že zubama zaklapal: „Přidu, čekej mě.“ Strejc jen vydech : „Přiď“ a šel dál k Jemnici.
Už se mu nešlo tak zlechka a tak zvesela jako předtím a byl rád, gdyž se doklopytal
domu. Zalech a hned usnul. Spal dlouho, druhej den vstával moc pozdě. Hlavu měl
ňákou zabedněnou, a tak si na pulnoční setkání s voběšencem skoro ani nespomněl. A
jak dni ubíhaly v práci a lopotě, na voběšenca úplně zapomněl. Ždyť vite, jak to bejvá u
sedláka a strejc Sušickej byl dobrej sedlák. Sotva se převali zima, je člověk v práci, na
poli i doma u dobytka, jako v jednom kole a neš se nadějete, je i po žnich a zasejc se
chstáte na podolsky posviceni, kerý si v Podoli nigdo nenechá ujit.
Taky u Sušickejch Na Pořadi toho na posviceni navařili a napekli tolik, že to nebylo
kam dávat a sezvali příbuzný a přátele. Gdyž zasedali za stul a sceli začit jest, negdo
zaklepal na dveře a do seknice vešel voběšenec, kterýho v noci po loňským
vostejkovským posviceni pozval strejc Sušickej. V ňom to cuklo, gdyž ho uviděl, ale brzo
se spamatoval a hned mu udělal místo u stolu vedle sebe. To víte, jaký to bylo hodování
s kostlivcem u stolu. I gdyž bylo dobrýho jídla a pití dost, přeci jen nálada, jaká vo
posvícení má bejt, nebyla žádná.
Gdyž se hosti zvedli vod stolu, vstal taky voběšenec, poděkoval za pohoštění a ruku
v ruce se strejcem vodcházeli ze seknice. Vod ty doby nikdo strejce Sušickýho uš
neuviděl. Nadobro zmizel, jakoby se do země propad.
A čas zasejc rychle utíkal, moc se toho změnilo a strejc Sušickej upad v zapomněni.
Co všecko neutone v dlouhým a hlubokým toku věčnýho času!
Bylo to jednou vo podolským posviceni, gdyž se vobjevil Na Pořadi sporej belovlasej
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stařik, zamiřil si to rovnou do domku, gde bajvali gdysi Sušickejch. Byl takovej neistej,
zdál se cizej i domáci najednou, jakoby to v domě znal i nepoznával, no, byl jakoby
pomatenej. Ptal se po ňákejch Sušickejch, ale domáci, kerý se menovali docela inak,
mu o nich nedovedli nic řict. Pozvali ho taky k posvicenskymu stolu a za řeči se
dozvěděli jeho celej příběh. Byl to strejc Sušickej, co před dávným časem neznámo kam
zmizel. Vyprávěl im, že ho voběšenec na voplátku pozval k němu na posviceni – bylo to
něgde v pekle nebo gde inde – a že tam jedl a pil jen to všecko nejlepší; podle jeho
zdáni tam nebyl ani celej den, ale gdyž se vrátil na ten náš boží svět mezi lidi, tak
poznal, že tam musel bejt nejmíň sto let, za kerý se toho i v Jemnici moc změnilo a že
von je vlastně doma uš cizej.
Vod tý doby uteklo zasejc moc času, takže vo tom povidaji uš jen ti nejstarši podolšti
sousedi. A nigdo vlastně nevi, co je na tom pravdy, a co ne. Ale dobře se vo tom povidá
a dobře se to taky poslouchá. Suďte sami!
Ze spisů Dr. Jana Dvořáka vybral Vladimír Hrbek

Mé přátelství s panem J.L. aneb Chvála našich politiků
Přátelství, to je panečku věc. Už jen proto, že s přítelem se můžete radit o věcech, o
kterých milenky či manželky nemají potuchy. A jestli jste navíc kápli na přítele
moudrého, citově vyzrálého a který se s vámi o všechno bratrsky rozdělí, pak už můžete
psychiatry s jejich nabídkou předražených antidepresiv poslat rovnou k vodě. Já na
takového kápnul. J.L. se mi stal vším, čím přítel může být. Bohužel náhubkový zákon mi
zakazuje jmenovat ho. Používám proto iniciály. Jsem přesvědčen, že ho znáte.
J.L. je kliďas, na nikoho nekřičí, nic ho nerozháže. Ze mne, cholerika, udělal
naprostého beránka. Naučil mě spokojenosti s málem, vypěstoval ve mně schopnost
vděčně přijímat rány osudu. Říkal mi, že všechno zdánlivě zlé se jednou obrátí k
dobrému. Nikdo prý není tak neužitečný, abych se na něm nemohl učit aspoň trpělivosti.
Od J.L. mám nápady, které tu kladu na papír, mezi nimi i myšlenku, že je lepší blbost
předstírat než být blbý dopravdy. Šli jsme třeba polní cestou, on se vám před každým
křížkem uklonil, před každým svatým obrázkem se pokřižoval. Ukázal mi, jak člověk
může žehnat lidem, kteří ho špehují, za zády pomlouvají a vzájemným setkáním
předejdou tím, že přeběhnou na protější chodník. Podle vzoru J.L. jsem dávno odpustil
i té nešťastné osobě, která mi do nákupního vozíku v Penny propašovala plesnivou
mrkev.
Když mi J.L. popisoval, jak si v srdci vzbudit lásku k nepřátelům, myslel jsem si, že to
nedokážu. Ale ubezpečuji Vás: je to možné. Se špetkou sebezapření si lze vypěstovat
sympatie i k těm nejhorším exemplářům druhu Homo sapiens, k politikům, dokonce i ke
členům naší vlády. A tak, i když 90 % naší veřejnosti vládu odsuzuje, my dva jsme s ní
smířeni. A jestliže teď píšu o našich politicích pěkně, zásluha za to patří příteli J.L.
Politikové si zaslouží úctu nejen za odvahu provádět nepopulární věci jako
zpoplatňování zubních plomb a zdaňování knih. Politikům dlužíme dík i za to, že ať
dělají něco sebenesmyslnějšího, dělají to s tak kouzelnou upřímností, že my bychom to
nesvedli ani kdybychom se rozkrájeli. A navíc, dělají to, přestože jsou mizerně placeni,
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jak mi sdělil můj přítel J.L.
Já i můj přítel J.L. si vážíme jejich ohleduplnosti. Když někomu sahají do kapsy, činí
tak jen v jeho vlastním zájmu. Kdyby neměli ochranku, asi bychom je na potkání
objímali z radosti nad jejich úžasným smyslem pro humor, ale i za to, jak dokážou svou
nudnou práci proměnit v detektivku, špionážní film nebo i kovbojku.
Je úžasné, že ve mně a v mém příteli J.L. politici vůbec neprobouzejí komplex
méněcennosti. Vždyť nejsou ani o trochu inteligentnější či poctivější než my. Působí
nám přímo rozkoš, když vidíme, že stejně jako my dva neumějí ani oni hospodařit a
státní rozpočet se, navzdory jejich úmyslům, propadá do bezedna. S potěšením
kvitujeme, že své pravidelné lhaní provázejí dobráckým škubáním ramen, aby dali
najevo, že mluví v opojení svou vlastní slávou. Zřejmě tuší, že by nás mohlo rmoutit,
kdyby spolu s mocí měli i pravdu. Rovněž tento postřeh mám od přítele J.L.
A taky jsem zavázán (společně se svým přítelem J.L.) našim politikům za to, že se mi
z jejich projevů nedělá nevolno jako z grimas plukovníka Kaddáfiho. Hřeje mě v duši, že
se na ně nemusíme věčně koukat na zdech, plakátech a v televizi jak Bělorusové, kteří
den co den čumějí na nos a uši Lukašenka. Jsem příjemně překvapen, že se naši
politici nevrhají obnažení na uklízečky a místo smetáků jim nevnucují své vlastní
nástroje, což je oblíbený sport nejvyšších představitelů MMF.
Provoláváme našim politikům hurá za to, že z nás nedělají šaška jak Sarkozy, že
vrtošivě nepodléhají náladám, kam vítr tam plášť, jako nevypočitatelná Angela, že
pokud využívají služeb nezletilých prostitutek, nedělají to pyšně jako Berlusconi, že
kdyby posílali zabijácká komanda na své nepřátele, nechlubili by se, že je má Pán Bůh
za to rád a že jim fandí (God bless America!). Obzvlášť jsme našim zavázání za to, že k
nám pořád ještě promlouvají tak, jak jim zobák narostl a že ještě nepřesedlali na
světový jazyk jako zástupci Burkiny Faso, Izraele a nedávno zaniknuvší Rhodesie.
Drazí politikové, dovolte mi, abych se posléze obrátil přímo k Vám s veškerou
laskavostí, které jsem schopen, tak jak mě to učil přítel J.L. Jsem rád, že si nebarvíte
vlasy jako Mubarak a že jste ochotnější uzavřít nový sňatek než svou vyřídilku. Věřím,
že nás nezklamete a že nám dále budete navyšovat poplatky. Doufám, že abyste nám
ušetřili podepisování petic, že se brzo obviníte a sesadíte sami.
Milujeme Vás za to, že nekradete, a když už kradete, tak pouze z veřejného, kde to
nikoho nebolí, a navíc decentně a v zákulisí. Stejně jako přítel J.L. držím Vám palce ve
Vašem bohulibém zvyku strašit nás reformami a nakonec nechávat všechno při starém.
Buší mi srdce pýchou, když vidím, jak si na státních návštěvách zastrkáváte do kapes
jen psací náčiní a jsem jen nepatrně zklamán, že Vás ještě nenapadlo srolovat si tam i
ty červené koberce, na kterých Vás vítají.
Vy víte nejlíp, jak člověk dopadne. Tak moc jsem se nakazil velkorysostí svého přítele,
že se za Vás, politiky, dokonce každý večer modlím. Nakonec mi nezbývá, než abych
všem, zákon nezákon, prozradil jeho celé jméno. Nebudu se sobecky chlubit cizím
peřím. Ano, stejně jste ho uhodli. Je to pan Jebánek Linhart. Internetovou a občanskou
adresu však sdělím jen vybraným - a to na výslovné požádání.
Milan Růžička
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Jak se žije v DPS v Jemnici
Na chodbě se sejdeme
a všechno si řekneme.
Jsme rádi, že se můžem slušně bavit
a že nemusíme vařit.

V prvním poschodí se rozejdem
a dobrou chuť si popřejem.
Jsme rádi druhý den,
že můžem zase pro oběd běžet
a že nemusíme ležet.

U okna stojíme,
sem tam se podíváme,
jestli pečovatelky jsou
a oběd nám vezou.

Až se sejdeme, tak si to přečteme,
pak se tomu všichni zasmějeme.
Mějme se všichni rádi,
žijme ve zdraví
a smích nás vždycky uzdraví.

Potom sejdeme
a oběd si vezmeme,
pěkně poděkujeme
a klidně odejdeme.

B.V.

Paměti aneb Jemnice, malý kluk a druhá světová válka
Rádiové spojení s nepřátelským Londýnem jsme svým způsobem měli i my ostatní,
v odboji nezapojení. Tedy alespoň jednostranně. Prakticky každý totiž poslouchal
rádiové vysílání BBC z Londýna v českém jazyce, vysílání, které přinášelo zprávy o
tom, co z německé strany bylo před obyvatelstvem tajeno. „Poslouchat Londýn“ bylo
přísně zakázáno a bylo to pro udavače, konfidenty vhodné téma pro udávání. Byly za
to, hlavně, pokud se to dalo spojit ještě s něčím jiným, i tresty smrti.
S matkou jsme měli rádio v kuchyni nahoře na kredenci a když jsme chtěli vyladit
Londýn, obložili jsme rádio vzadu polštáři, aby se zabránilo přenosu zvuku rezonancí do
stěn s eventuelní možností, že by to někdo mohl zvenčí slyšet a stáli jsme s matkou
vedle sebe, každý na své židli, ucho až u rádia a rádio bylo nastaveno na co nejtišší
provoz.
Při poslechu českého vysílání BBC jsem se poprvé seznámil s firmou V+W a
s nezapomenutelnými písněmi Jaroslava Ježka. Werich s Voskovcem přispívali do
vysílání a vnášeli do suchých zpráv a informací a do vysílání vkládaných kódovaných
hesel pro odbojové skupiny a agenty (typu: „Teta má nový deštník“, „Kohout zase
kokrhá“, „Ceny chleba klesají“ a pod.) i dávku inteligentního a povzbuzujícího humoru,
který jsme oceňovali. Zde jsem poprvé slyšel i písně Osvobozeného divadla pro daný
účel doplněné příslušnými protinacistickými texty.
Po ukončení relace jsme polštáře odstranili a rádio vypnuli, přičemž jsme ještě před
vypnutím přeladili přesně zpět na Prahu, nebo Vídeň. Toto přeladění zpět na povolené
stanice bylo velmi důležité. Pokud jste na to zapomněli, velice jste riskovali. Nikdy jste
totiž nevěděli, kdy přijde domovní prohlídka, která to může objevit. To by pak bylo zle.
Pan František Valenta, zástupce pojišťovny a známý mých rodičů, byl podle vyprávění
matky také zatčen, ale z nějakého důvodu byl později Němci propuštěn na svobodu.
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Pustili ho, ale nespustili ho z očí. On to netušil a zase poslouchal Londýn. Jednou
k němu náhle vtrhla domovní prohlídka, zkontrolovala rádiový přijímač, našla na něm
zapomenuté vyladění na Londýn a pan Valenta putoval opět do vězení. Už se nevrátil.
Domovními prohlídkami nebyli postihováni všichni, ovšem postihováni byli všichni, kdo
měli co do činění s vězněnými politickými vězni. U nás byly prohlídky dost časté. Někdy
přišli prostí vojáci, pak byla prohlídka formální, někdy si jen povídali s matkou a dívali se
na hodinky, aby „prohlídka“ trvala tak dlouho, jak měla a venku hlídající „zajištění“ bylo
ubezpečeno, že vše probíhá podle regulí a rozkazu. Někdy přišli příslušníci gestapa, to
už bylo horší. Jednou jsem jaksi unikl jejich pozornosti a snažil jsem se nepozorovaně
proklouznout, měli jsme totiž s kluky domluvený fotbal. Na chodníčku ze dvorku do
předzahrádky mě ale odchytil gestapák, který hlídal venku. A lámanou, podle jeho
představ srozumitelnou češtinou, se otázal: „Ist muj kamerád eště da?“ Já mu na to
plynnou němčinou, zabarvenou navíc těžko napodobitelným rakouským akcentem,
podal vyčerpávající zprávu o jeho „kamerádovi“, který právě u nás kontroloval pečetě na
bedně, ve které byly uloženy zabavené tátovy věci. Byl tím tak vyveden z míry, že mě
nechal běžet. Byl jsem pak na sebe hrdý, jak jsem to skoulel s gestapákem.
Nejhorší byly prohlídky prováděné příslušníky vojenské policie. Ti přišli s puškami,
v dlouhých kabátech a s helmami na hlavě a na prsou měli na tlustém ocelovém řetěze
veliké plechové plakety s nápisem „Militärpolizei“. Vypadali trochu jako středověcí
těžkooděnci a šel z nich strach. A taky se nebavili. A určitě také, byť nenápadně,
kontrolovali naladění rádia.
Kromě obřadu „poslouchání Londýna“, obřadu to poněkud riskantního, existoval ještě
jeden rádiový obřad, ovšem tentokrát obřad, na který úřady pohlížely se zřejmou
blahovůlí. V pravidelných vysílacích časech vysílal německý vojenský vysílač
v Bělehradě (Soldatensender Belgrad), původně určený pro vojáky Afrikakorpsu,
kultovní šlágr „Lilly Marlen“. Byl to vyložený „slaďák“ s nepříliš náročným textem a ač
text byl určen pro mužského interpreta, zpívala jej z Bělehradu zpěvačka s nezvykle
hlubokým hlasem, Lala Anderson. Po určité době bylo pravidelné vysílání této písně
zastaveno, ale okamžitě začaly chodit do bělehradské vysílací stanice protesty a
požadavky od vojáků osy na obnovení pravidelné masáže uvedenou písní. Bylo jim
vyhověno a protože měla píseň posluchače i mezi západními spojeneckými vojáky, tak
nakonec poslouchali Lilly Marlen pravidelně denně v 21.55 hodin snad všichni vojáci ve
Středomoří.
Infekce zmíněnou písní, která vyústila až v pandemii, se rozšířila i do řad civilního
obyvatelstva v celém Německu i v protektorátě, a tak i ve Vranovské Vsi bylo často
slyšet výroky typu: „Nezlobte se, musím domů, za deset minut je Lilly Marlen“. Mně bylo
v době největší slávy písně nějakých osm nebo devět let, ale i mne píseň zasáhla
natolik, že si dodnes přesně pamatuji jak melodii, tak i text první sloky. Tady je:
„Vor der Kaserne, vor dem großen Tor
stand eine Laterne
und steht noch heut‘ davor

Před kasárnami, před tou velikou branou
stála lucerna
a stojí tam dodnes.

So woll’n wir uns da wiederseh’n

Tady se zase setkáme,
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bei der Laterne woll’n wir steh’n
-mit dir, Lilly Marlen,
mit dir, Lilly Marlen.
Prostě skvost.

zase budeme spolu u té lucerny stát
s tebou, Lilly Marlen,
s tebou, Lilly Marlen.

Příbuzným vězněných bylo dovoleno vězněným trochu pomáhat. Třeba poslat - snad
jednou za dva měsíce - malý bochník chleba. Matka toho využívala. Bochník vydlabala
a do vzniklé dutiny uschovala tu tabulku čokolády, tu trochu husího sádla. Ve věznici
pak otce pravidelně zavolali, ukázali mu balík, otevřeli jej, bochník rozlomili, čokoládu
vyňali, a prohlásili: „To bude pro nase dety“ (naše děti). A otce poslali zpět do cely. Jako
v Cimrmanově hře Hospoda na mýtince, kde se s vězni v blízké věznici zacházelo
humánně. Na Vánoce dostávali i jablíčko, a vrátit je museli až na Štěpána.
Během návštěv ve věznici se matce několikrát stalo, že uviděla některého
z vězněných známých, jak stojí na chodbě věznice tváří ke zdi. Několikrát se jí podařilo
nenápadně se kolem něho protáhnout a vtisknout mu nepozorovaně do ruky tu vzkaz
od jeho blízkých, tu kousek té čokolády, obojí jako morální vzpruhu.
Kde brala matka čokoládu? Jako Němci jsme měli jednu výhodu. Každý měsíc jsme
jako nadřazená národnost měli nárok na extra příděl jedné kostky másla navíc a na
tabulku čokolády. Byl to zavrženíhodný zvyk, pozitivní diskriminace a někdy nám to bylo
ze strany Čechů, kteří se museli bez té kostky másla a kousku čokolády obejít,
vyčítáno, a to právem. Přesto jsme se tohoto privilegia nezřekli, jenže máslo mizelo
v pečivu, které se posílalo v balíčcích do vězení v naději, že tentokrát to cenzuře unikne
a s čokoládou to bylo stejné. Tu šlo alespoň během návštěv a příslušných přesunů
vězeňskými chodbami náhodně se objevivšímu známému vězni nenápadně podstrčit.
To se matce občas povedlo a na to pak byla nesmírně hrdá.
Jaký byl můj vztah k čokoládě? Byl veskrze kladný, ale skoro jsem už za války
zapomněl, jak chutná. U babičky jsme o každých Vánocích zdobili stromek vánoční
kolekcí, tedy vánočními ozdobami z čokolády zabalenými do staniolu. Kolekce
pocházela z doby první republiky. Pokaždé jsem loudil, aby mi babička jeden kousek,
jednu ozdobu dala, abych mohl ochutnat, jak vlastně chutnala čokoláda. Babička nikdy
nedala ani kousek s tím, že to rozbalíme, až bude po válce. A po Vánocích se tedy
čokoládová vánoční kolekce opět zabalila mezi skleněné vánoční ozdoby a uschovala
se na příští rok. Hospoda na mýtince. Pak jednou válka skončila a babička kolekci
uvolnila ke střídmému ochutnání. Ochutnat už nešlo, ozdoby byly plné dírek od molů a
uvnitř v dutinách čokoládových ozdob bylo plno larev nebo uschlých kukel. Podobný
osud stihl i kokosový ořech z první republiky, který se směl rozseknout také až po válce.
Uvnitř byl vyschlý, rozumí se, a k ničemu. Ale to bylo až po válce, později, zatím tak
daleko ještě nejsme. Zatím ještě navštěvujeme vězně a snažíme se trochu jim ulehčit
v jejich údělu, tedy pokračujme ještě v této fázi:
Jednou seděla matka na návštěvě otce v návštěvní místnosti věznice, ona na jednom
konci dlouhého stolu, otec na druhém konci a uprostřed seděl klímající dozorce. Matka
měla na zemi v tašce nakrájený jablečný závin. Když dozorce zaklimbal trochu víc a
ochabl ve své pozornosti, matka vylovila kus štrůdlu a hodila jej vysokým obloukem přes
stůl směrem k otci. Otec jej chytil a bleskově strčil za gumu kalhot. Dole už měl
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nohavice zavázané, takže štrůdl nevypadl. Po několika opakovaných vrzích měl otec
napakováno, jen se obával, jestli dozorce, odvádějící ho zpět do cely, nebude mít
starost o jeho zdravotní stav, když tak těžce jde a každý krok mu zjevně činí potíže.
Dozorce si ale starosti nedělal a transfer štrůdlu vyjímečně prošel.
Za války byla velmi vzácným artiklem zubní pasta. Zuby se běžně čistily podivným
šedozeleným zubním práškem, vskutku nechutným. Jednou jsem byl matkou poslán až
do Podolí, asi do obchodu paní Emmerové a pana Moravce. Tam prý pro nás mají pár
tub zubní pasty. Byl to nakonec opravdu jen pár, byly dvě. Tak jsem tovar vyzvedl a
vracel jsem se takovou postranní cestou, zvanou Úvoz, domů. Byl jsem zvědavý, jak
taková zubní pasta vypadá. Otevřel jsem tubu, trochu pasty vytlačil, prohlédl a také
ochutnal. A to mi zachutnalo! Pasta mi chutnala tak, že jsem, než jsem došel domů,
obsah obou tub snědl. Nedokázal jsem odolat, tak vzácné pro mne byly sladkosti.
Špatně mi z toho nebylo, ale matka byla rozladěná. Ony ty tuby byly součástí její nové
spiklenecké akce na pomoc vězněnému otci, což jsem nevěděl, ale brzy poznal. Matka
opět sehnala tuby na zubní pastu, ale tentokrát jich byl velký počet a byly nové. Opatřil
je pan Kacetl, lékárník, dobrý známý mých rodičů. Bůh sám ví, jak to dokázal. K jakému
účelu mají sloužit, věděl, a proto taky trochu riskoval, ne že ne. Pomáhal přece mojí
matce oklamat státní instituci, německou vězeňskou správu v zájmu pomoci
usvědčenému velezrádci. Ale pomohl a bylo mu jedno, je-li moje matka Němka, nebo
Češka, nebo co jiného. Pomohl.
Tuby byly vyrobené z tenkého hliníkového plechu a zajistit, aby během vší nutné
manipulace s nimi zůstaly neporušené, to už samo o sobě byl výkon. Matka je vymyla
horkou vodou, rozvěsila je po kuchyni na šňůrách, aby vyschly, pak pod uzávěry tub
natlačila trochu pasty na zuby, a zbytek doplnila husím sádlem. Tuby po opětném
zatočení spodního okraje vypadaly jako nové, nikde ani faldík. Úžasný to výkon. Pak
začala matka dbát zvýšenou měrou o otcovu ústní hygienu a posílala mu v těch
nejkratších možných intervalech novou a novou pastu na zuby. Dozorcům to kupodivu
nebylo nápadné. Pastu na zuby otci vždy vydali a je s podivem, že si nějakou tubu také
neoddělili pro ty své „nase dety“.
Jan Kopeček

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Program kulturních pořadů
1.7.2011
00
17 hodin

Vernisáž výstavy Báry Kaluzsné a Mirka Bártíka
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

2.-10.7.2011
00
00
9 - 16 hodin

Výstava Báry Kaluzsné a Mirka Bártíka
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

16.7.2011
00
14 hodin

Jemnická heligonka a harmonika
- sál KD v Jemnici
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- vstupné 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
16.-17.7.2011

Prohlídkový víkend na zámku
- prohlídka jemnického zámku s výkladem PaedDr. J. Třísky
00
00
00
00
00
- časy prohlídek: 10 , 11 , 13 ,14 a 15 hodin
- vstupné 30,- Kč
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem v
Jemnici

30.-31.7.2011
Prohlídka Jemnice – turistický okruh královny Elišky
45
45
10 a 14 hod. - sraz zájemců na vlakovém nádraží
- prohlídka Jemnice s průvodcem
- vystoupení SHŠ Lucemburk
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
30.7.2011

2.-28.8.2011

5.8.2011
00
17 hodin

Kočovné divadlo - Tři úkoly pod zámkem
- pohádka nejen pro děti
- sál KD v Jemnici
- vstupné dobrovolné
- pořadatel Velký vůz, o.s., www.velkyvuz.cz
*******
Výstava – Ohrožené památky Vysočiny
- prostory zámku v Jemnici
- pořadatel Národní památkový ústav úz. odb. pracoviště Telč
Vernisáž výstavy kožených obrazů a výrobků
- vestibul KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

6.-28.8.2011
Výstava kožených obrazů a výrobků
00
00
9 – 16 hodin - prodejní výstava
- vestibul KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
5.8.2011
00
20 hodin

I. Jemnická bitva o upevnění královské moci Lucemburské
- průvod kostýmovaných postav městem

6.8.2011
00
13 hod.
00
14 hod.
00
15 hod.
00
17 hod.
00
18 hod.
30
19 hod.
00
21 hod.
00
22 hod.
30
23 hod.

I. Jemnická bitva o upevnění královské moci Lucemburské
- otevření bojiště, zahájení provozu dobové tržnice
- vystoupí SHSŠ Lucemburk
- bitva „O upevnění královské moci lucemburské“
- bitva s pigmeji (dětská bitva)
- lukostřelba
- vystoupení SHSŠ Páni z Corštejna, rytíři řádu keltského kříže
- noční bitva „Kruh pravdy“
- noční ohňová show
- zavření bojiště
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- letiště u Jemnice (mezi silnicí na Menhartice a Pálovice)
- pořadatel Páni z Cornštejna, rytíři řádu keltského kříže
27.8.2011
00
14 hodin

O putovní pohár starosty města Jemnice
- soutěž v požárním útoku pro mladé hasiče – kategorie mladší a
starší děti
- hřiště na Podolí
- pořadatel SDH Jemnice, www.sdh.jemnice.cz

27.8.2011
00
19 hodin
00
20 hodin

Podolské posvícení
- stavění máje
- tradiční posvícenská zábava
- Restaurace V Podolí
- pořadatel MO KDU ČSL a město Jemnice

28.8.2011
15
11 hodin

Slavnostní mše svatá
- vystoupí Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava
- kostel sv. Jakuba v Jemnici

28.8.2011
35
10 hodin

Výstup (nejen) inženýrů na Inženýrský kopec
- sraz na vlakovém nádraží v Jemnici
- pořadatel město Jemnice a Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.,
www.mesto-jemnice.cz

3.9.2011
00
18 hodin

*******
Jazzový most
- sál KD v Jemnici
- bez vstupného
- pořadatel Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci s městem
Jemnice

17.-18.9.2001

Dny Evropského dědictví
- v rámci EHD budou zpřístupněny kulturní památky:
Kostel sv. Stanislava
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00
Kostel sv. Jakuba
9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00
Kostel sv. Víta + podzemní prostory
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

18.9.2011
00
16 hodin

Koncert v kostele sv. Víta
- Libor Janeček (kytara) a Komorní sbor FESTIVIA CHORUS
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

20.9.2011/
(úterý)
00
19 hodin

Vystoupení travesti skupiny SCREAMERS
- kino Jemnice
- vstupné 170,- Kč
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- předprodej od 5.9.2011 v TIC Jemnice, Husova 2, tel. 721508737
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

Kino Jemnice
30

27. středa
Útěk ze Sibiře
začátek 19 hodin
Drama USA 2010, 133 min., do 12 let nevhodný
vstupné 59+1
Drama založené na skutečné události z roku 1940 popisuje útěk skupinky vězňů
z ruského gulagu. Je to jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze po
svobodě.
Hrají: Colin Farrell, Dragos Bucur, Ed Haris, ad.
30

30. sobota
Czech made man
začátek 19 hodin
Černá komedie ČR 2011, 90 min., přístupný od 15 let
vstupné 74+1
Bláznivé osudy „malého českého člověka“, který dobude svět, ale mezitím si vyzkouší
hodně strmých jízd osudu směrem nahoru i dolů.
Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin Písařík, Estar Kočičková, ad.
00

31. neděle
Máma mezi Marťany
začátek 15 hodin
Animovaná komedie USA 2011, 88 min., přístupný, mluveno česky
vstupné 69+1
Devítiletý Milo zjistí, jak moc potřebuje svoji maminku, když ji unesou Marťané. Na její
záchranu podnikne Milo výpravu vesmírnou lodí…
*****
Pokladna je otevřena hodinu před zahájením představení.
Na filmy mládeži nepřístupné a večerní představení má mládež přístup od 15 let.
Rezervované vstupenky musí být vyzvednuty půl hodiny před začátkem představení.
Telefon: 568 450 509. Změna programu vyhrazena.
DOPŘEJTE SI NĚKOLIK PĚKNÝCH VEČERŮ A PŘIJĎTE DO KINA. NEBUDETE LITOVAT.

Kočovné divadlo v Jemnici
Kočovné divadlo je tradiční akce občanského sdružení Velký vůz. Koná se od roku
1998, letos se tedy uskuteční její 13. ročník.
Smysl akce vyplývá z jejího názvu – vskutku se jedná o kočování „po vlastech
českých“ a hraní divadla na nejrůznějších místech (od kulturních domů až po dětské
tábory..) a pro nejrůznější publikum od dětí po dospělé.
Akce se zúčastňují lidé z celé ČR, převážně se jedná o studenty vysokých škol a
obecně o mladé lidi do 30 let, příležitost zahrát si však mají všichni, bez rozdílu věku.
Někteří kočovníci již mají za sebou pár divadelních vystoupení, minimálně pro polovinu
souboru však jde o první zkušenost s hraním divadla.
Vstupné je na akcích dobrovolné a rozhodně není smyslem hraní. Naším cílem je
potěšit a pobavit diváka a umožnit mu zhlédnutí zajímavého představení. Na oplátku
uvítáme, pokud je nám v místech hraní vytvořeno přátelské prostředí – zapůjčení sálu,
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propagace, možnost přespání apod.
VELKÝ VŮZ
Hlavní náplní činnosti sdružení je pořádání víkendových, krátkodobých i dlouhodobých
akcí a kursů, na kterých se snažíme vytvořit prostor ke hře, tvorbě, zamyšlení i
konfrontaci a nabídnout netradiční a neopakovatelné, tak trochu bláznivé zážitky. Tím
předkládáme účastníkům poněkud neobvyklý způsob vzdělávání a prožití volného času,
kdy účastníci mají zároveň možnost dozvědět se něco o sobě, o druhých, o světě kolem
sebe a také mohou srovnávat své představy, pocity a názory se svým okolím.
Za organizátorský tým Jan Drochytka

1. Jemnická bitva
O upevnění královské moci lucemburské
Pokaždé je něco poprvé, něco začíná a něco končí. Právě tento rok se bude konat
poprvé jemnická bitva.
Velkolepé klání pojednává o vzpouře sádeckých sedláků a jejich pána proti královské
moci Jana Lucemburského. Částečně je tato bitva inspirována místní pověstí, která se
traduje po mnoho pokolení.
Bitva se koná v sobotu 6. 8. L.P. 2011 na polním letišti mezi obcemi Pálovice a
Menhartice, asi jeden kilometr jižně od města Jemnice.
Bitvy se zúčastní celá řada skupin historického šermu. Kromě zápolení zde
návštěvníci najdou bohatý doprovodný program:
13:00 otevření bojiště, zahájení provozu dobové tržnice
13:30 vystoupení SHSŠ Lucemburk – půtka sádeckých u královského soudu
15:00 bitva „O upevnění královské moci lucemburské“
17:00 bitva s Pygmeji /dětská bitva/
18:00 lukostřelba
19:30 vystoupení SHSŠ Páni z Cornštejna, rytíři řádu keltského kříže, středověká
mučírna
21:00 noční bitva „Kruh pravdy“
23:30 zavření bojiště
Změna programu vyhrazena
Organizátorem této akce jsou SHSŠ – Páni z Cornštejna, SHSŠ – Lucemburk.
Generálním partnerem je město Jemnice. Dále se na této akci podílí celá řada
sponzorů.
Přijďte si s námi užít středověkou atmosféru, srdečně zvou pořadatelé.

Jazzový most
Jazzový most je součástí přeshraniční spolupráce v projektu Porta culturae. Projekt
bude trvat po dobu tří let a celkem se uskuteční 12 jazzových koncertů. V letošním roce
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to budou koncerty dva. První koncert 2. září v Chotěboři v areálu zámku a druhý koncert
3. září v Jemnici.
Začátek koncertů se bude pohybovat kolem 18. hodiny. Na každém z koncertů budou
hrát 3 kapely, z nich 1 bude z Rakouska. Každá kapela bude hrát přibližně 1 hodinu,
takže koncerty budou končit kolem 22. hodiny.
Bc. Ludmila Janáčková

Dny otevřených ateliérů

Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vaší redakci touto cestou představili akci Dny otevřených
ateliérů 2011 - podzimní slavnost výtvarného umění a uměleckých řemesel v kraji
Vysočina. Neboť se v našem regionu uskuteční poprvé, prosíme Vás touto cestou o
malou pomoc při její organizaci a propagaci. Tou je zveřejnění základních informací o
projektu ve Vašich obecních a místních zpravodajích.
Podstata Dnů otevřených ateliérů je velmi jednoduchá. Výtvarníci a umělečtí
řemeslníci, kteří se do projektu zapojí, pozvou veřejnost do svého ateliéru či dílny. Tady
příchozím mohou nejen představit svoji tvorbu, ale i předvést techniku, kterou pracují a
promluvit s návštěvníky o svém díle. Představivosti a vynalézavosti se v tomto ohledu
určitě meze nekladou. Tvůrcům se tak nabízí příležitost navázat nové kontakty s
milovníky umění, ale i s laickou veřejností. Ukážou svoji práci pro tentokrát trochu jinak,
než na výstavě v kamenné galerii.
Projekt je letos naplánován na víkend 8. a 9. října. Myslíme si, že by Dny otevřených
ateliérů mohly být zajímavým obohacením kulturního života ve Vaší obci a celém
regionu. Pořadatelé připravují v rámci projektu PORTA CULTURAE již od jara databázi
výtvarníků a galerií působících v celém regionu Vysočiny. Ta ale zatím není a zdaleka
nemůže být kompletní.
A tady přichází chvíle, kdy bychom Vás co nejzdvořileji poprosili o Vaši pomoc. Pokud
informaci o Dnech otevřených ateliérů ve Vašem zpravodaji zveřejníte, s největší
pravděpodobností se o projektu výtvarník působící ve Vašem okolí dozví a kontaktuje
nás. Rádi s ním probereme detaily jeho spoluúčasti v projektu a zajistíme propagaci
jeho aktivit. To zároveň zviditelní Vaši obec v rámci našeho projektu.
Co nabízíme my? Vaše obec se prostřednictvím „Vašeho umělce“ objeví na kulturní
mapě kraje Vysočina a v propagačních materiálech Dnů otevřených ateliérů, které
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budou distribuovány nejen na Vysočině, ale i v Jihočeském, Jihomoravském kraji a
Dolním Rakousku, kde Dny otevřených ateliérů mají již dlouholetou tradici. Možná ještě
ne v letošním roce, ale postupně, až Dny otevřených ateliérů budou známou a
zavedenou akcí, bude mít Vaše obec další turistickou atraktivitu, o které budou vědět i
návštěvníci mimo kraj Vysočina. Věříme, že se Dny otevřených ateliérů stanou tradiční
akcí, která do regionu přiláká další návštěvníky. Myslíme si, že to není málo.
Znáte výtvarníky ve svém okolí? Ať už je to sochař, malíř, grafik či třeba fotograf.
Nebo umělecké řemeslníky? Umělecké kováře, kameníky, řezbáře, skláře a kumštýře
v dalších oborech? Dejte nám o nich vědět, nebo jim řekněte o nás. My už se
domluvíme. Dnů otevřených ateliérů se mohou samozřejmě zúčastnit také výtvarníci
„chalupáři“, tedy autoři působící v regionu Vysočiny jen občasně.
Navrhovat umělce k zapojení do Dnů otevřených ateliérů může kdokoliv na e-mail:
portaculturae@muzeumhb.cz nebo telefonním čísle 569 432 868. Rádi Vám zde také
poskytneme bližší informace.
Bc. Ludmila Janáčková

To bylo něco!
„Hele, nevíš, co bylo v sobotu na sokolce?“ ptali se mě po tom víkendu známí.
„Soutěž mažoretek a bylo to úžasný.“ Odpovídala jsem a vodopád příjemných pocitů mi
znovu rozzářil oči a vyčaroval úsměv. Bylo to vážně úžasné.
Byla jsem oslovena, zda bych byla ochotna stát se členem poroty. Nejdříve jsem
váhala. Celá sobota? Mohla bych přece něco na zahradě, … A pak jsem si řekla, proč
ne. Vím to dopředu, zařídím se. Dobře jsem udělala. Tolik pozitivní energie, tolik
úsměvů, tolik usilovné práce. Byla jsem naprosto unesena. Jak někdo dokáže třeba i
taková malá tříletá pimprlata přimět k takovým výkonům. To byste museli vidět. Mohli
jste. Viděli? Pak mi dáte za pravdu. Jestli jste raději pracovali na zahradě, plevel už se
pravděpodobně znovu zelená, ale vy jste ochuzeni o neopakovatelný zážitek.
Dne 21. 5. 2011 se totiž uskutečnil 2. ročník nepostupové soutěže mažoretek O
májovou korunku, kterou pořádá DDM v Jemnici. Během slunečného dne postupně
mažoretky různých věkových kategorií a formací předváděly s maximálním úsilím své
sestavy, kostýmy a úsměvy. Nemohly vyhrát všechny, ale nikdo neodcházel s prázdnou.
Pokud půvabné slečny nezískaly dort, skutečné poháry a medaile, dostaly útěchou
alespoň drobné sladkosti a keramické korunky, které byly o to cennější, že je vyrobily
děti v kroužcích keramiky při DDM.
A když se nesoutěžilo, stále bylo postaráno jak o diváky, kteří se mohli občerstvit
mokem podle své chuti, či perníkovou sladkostí, tak o samotné účastnice. Vše bylo
zajištěno. Celý den se o zábavné hry, které krátily malým i velkým chvíle napínavého
čekání na vyhodnocení jednotlivých kategorií, staral Milan Řezníček, moderátor rádia
Vysočina. Velmi příjemně, přirozeně a s nakažlivým optimismem provázel všechny
přítomné celým programem.
V závěru odpoledne sice přišel malý deštík, ale ani ten neodradil od vystoupení
rodičovské týmy. Ohodnotit jejich vystoupení byl pro porotu další pořádný oříšek,
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protože dospěláci dokázali zajímavými choreografiemi jednak rozesmát, jednak
skutečně ohromit. Předvedli, že i dospělí, i hodně dospělí, muži i ženy mohou být
aktivní, že mohou být příkladem svým dětem i vnukům, že si umí dokonce udělat legraci
ze sebe samých.
Za to všechno patří dík sponzorům, zúčastněným soutěžícím a jejich rodičům, porotě,
všem pořadatelům, jmenovitě paní Furdanové a paní Matějkové.
Renáta Danicsová, Jana Šroufeková

Den dětí v Jemnici „Cestování časem“
V sobotu 4. 6. se „cestovatelé časem“ přenesli strojem času do středověku a museli
se cestou plnění úkolů probojovat až do současnosti, kde na ně v cíli čekala odměna.
Při své cestě potkali historické postavy a objevili historické památky Jemnice.
Na startu účastníci obdrželi průvodní dopis s indiciemi jednotlivých stanovišť,
historických zastavení. Na základě indicií měli za úkol najít jednotlivé památky města
Jemnice. První historické zastavení bylo na hradním dvoře (před jemnickým zámkem),
kde se cestovatelé potkali s hradním pánem Petrem, který spravoval v té době raně
gotický hrad a který provedl opevnění města. Zde se také účastníci setkali s královnou
Eliškou Přemyslovnou a museli odpovědět na její tři hádanky. Dále cesta pokračovala
přes židovské ghetto, kde na cestovatele čekal židovský obchodník s váhami. Další tři
historická zastavení souvisela s opevněním města, z cestovatelů se stali rytíři a snažili
se město ubránit. Vyzkoušeli si balancování na lavici, střelbu z luku, praku a mohli také
zhlédnout šermířské vystoupení historické skupiny Lucemburk. Cesta vedla kolem
kamenné půlkruhové bašty a dále podél hradeb až k Dolejší bráně, zvané nyní Malá
branka. Zde se cestovatelé dozvěděli, kdy a kým byla Jemnice nakonec dobyta. U
kamenné panny si připomněli pověst o dívce Jamné. Předposlední památkou byla
kostelní věž, nejvyšší dominanta města, která je vidět ze širokého okolí. Cestovatelé si
vyzkoušeli postavit vlastní věž. Cílem bylo objevit nejmladší památku našeho města,
která připomíná jemnického umělce z 20. století. U nového pomníku Jaroslava
Šlezingera si cestovatelé zahráli na sochaře.
Cílem tohoto odpoledne bylo, aby se děti zábavnou formou dozvěděly něco málo
z historie svého bydliště a aby se učily vnímat historické památky okolo kterých denně
chodí. V příštím roce se pokusíme přiblížit některé další památky a zajímavá místa,
protože Jemnice je opravdu bohatá na historické památky a bylo by škoda, kdyby je
naše děti neznaly.
Den dětí v Jemnici připravili Mladí za rozvoj Jemnice ve spolupráci s DDM Jemnice.
Ráda bych touto cestou poděkovala zejména historické skupině Lucemburk a dalším
dobrovolníkům a sponzorům, kteří pomohli při realizaci dětského dne.
Mgr. Jana Daněčková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Rudolfa N u n v á ř e ,
který se v měsíci červnu dožil 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Annu U h l í ř o v o u ,
která se v měsíci červnu dožila 95 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Terezii K n í ž o v o u ,
která se v měsíci červnu dožila 90 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody
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Vzpomínka
Dne 5.7.2011 uplynulo 25 let,
kdy nás navždy opustil
pan Karel B a s t l z Jemnice

Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Vzpomínka
Dne 11. července 2011
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Stanislava P r ů š i

S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie s celou rodinou

Vzpomínka
Dne 13. 7.2011 by oslavil 90 let
pan Alois F u k a l z Jemnice
Dne 30.12.2011 tomu budou 4 roky,
co nás navždy opustil.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcera Marcela a syn Alois s rodinami
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OKÉNKO PŘÍRODY
Smil písečný (Helichrysum arenarium)
Smil písečný je drobná vytrvalá bylina s krátkým oddenkem a celým trsem slabých
lodyh nahoře větvených, vlnatých, vysokých asi 30 cm. Listy jsou malé, podlouhle
vejčité, vlnatě plstnaté. Kvete žlutě v červenci a v srpnu. Vyskytuje se běžně v celé
republice, hlavně na písčitých a kamenitých stráních v nížině a pahorkatině. Známější
je pod jménem protěž písečná nebo pod lidovým názvem myší ouško.
Užívanou částí je květ sbíraný v začátku kvetení, někdy se sbírá celá nať. Droga
obsahuje glykosidy, silice, karotin, kumarin, fytosteroly, pryskyřice, hořčiny, třísloviny a
organické sloučeniny.
Smil je jaterní a žlučníková „superbylina“. Má také protizánětlivý a protialergický
účinek i antibiotické působení, zlepšuje trávení a celkově urychluje látkovou výměnu,
tlumí nadýmání i nadměrný odchod střevních plynů.
Drogu podáváme formou nálevu nebo odvaru v obvyklých dávkách. Protizánětlivé a
protialergické poslání drogy lépe splňuje tinktura nebo lihovodný roztok. Postup při
žlučníkových kamenech ovšem vyžaduje odvar.
Je to vynikající droga pro samostatné podávání, ale je vhodná i pro míchání do
různých směsí. Jsou to většinou směsi s působením na játra nebo na žlučník. Může se
podávat bez časového omezení i těhotným a kojícím ženám. Jedinou kontraindikací je
ucpání žlučových cest.
Speciální čaj při žaludečních a žlučníkových potížích má složení:
nať smilu písečného
50 g
nať dobromysli
30 g
nať ožanky kalamandry
20 g
Podává se nálev z jedné lžíce na šálek vody 2 – 4x denně před jídlem.
Pro posílení žlučového a zažívacího systému užíváme odvar z květů. Dvě čajové
lžičky přelijeme dvěma sklenicemi studené vody, přivedeme k varu, pět minut vaříme,
pak necháme deset minut vyluhovat. Přecedíme a naplníme do termosky. Pijeme 3x
denně půl sklenice odvaru – po jídle.
Pro vypuzení žlučníkových kamenů se doporučuje následující postup: Dvě čajové
lžičky květu smilu přelijeme půllitrem studené vody, přivedeme k varu, povaříme pět
minut a pak odvarem přelijeme dvě polévkové lžíce směsi ze stejného dílu nati pelyňku
pravého a nati žebříčku obecného. Necháme deset minut vyluhovat a pijeme 3x denně
jeden šálek před jídlem. Odvar musíme pít nepřetržitě nejméně 30 dní.
Ing. Bedřich Stehlík

Kukuřice setá (Zea Mays)
Kukuřice je hojně pěstovaná kulturní rostlina, jen ojediněle zplaňující. Kvete v červenci
a v srpnu. Drogou jsou čnělky. Dlouhá vlákna, která vyčnívají z palicových klasů, se
sbírají v době květu.
Obsahují hlavně saponiny, flavony, silici, z minerálních látek především draslík,
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třísloviny, pryskyřice, aminy, mastný olej a další látky.
Silně močopudná droga kukuřice je vhodná do čajů proti obezitě. Působí též jako
mírné kardiotonikum při současném mírném zvyšování krevního tlaku. Působí také
žlučopudně a snižuje hladinu krevního cukru.
Léčivé účinky má i olej z kukuřičných klíčků běžně přicházející na trh jako veterinární
léčivo. Olej je možné použít i v humánní praxi, kromě jiného je bohatý na vitamin E a
obsahuje i velké množství nenasycených mastných kyselin. Léčebně se využívá i
kukuřičný škrob, u nás známý pod názvem Maizena.
Vhodnou lékovou formou je nálev připravený obvykle ze 4 - 6 g na sklenici o objemu
dvě deci. Nálev se nechá 15 minut vyluhovat a podle požadovaného účinku se podávají
dvě i více sklenic denně.
Tato droga je zcela neprávem opomíjena. Je vhodná jak do směsí, tak i pro
samostatné podávání. Není vhodná pro inhalace, a to pro možnost vzniku nevolnosti
přecházející až do dávení. Protože zajišťuje zvýšené vyplavování solí z těla, je vhodná
pro léčbu revmatických problémů, dny a urolitiázy různého původu. Při dlouhodobém
podávání může dojít k iontové nerovnováze, a proto se nedoporučuje léčebná kúra delší
než 30 dnů. Kromě osobní nesnášenlivosti se nevyskytují žádné nežádoucí účinky a při
běžných dávkách nejsou žádné kontraindikace.
Doporučená odtučňovací čajovina:
nať svízele syřišťového
100 g
kukuřičné čnělky
50 g
krušinová kůra
50 g
nať čekanky
25 g
nať tymiánu
25 g
Podáváme nálev v množství minimálně 2 a maximálně 4 sklenice za celý den.
Přehnané konzumování kukuřice, což je současná móda, může mít z důvodu vysokého
obsahu selénu za následek jednak nadměrné působení tohoto důležitého stopového
prvku v organismu a jednak nedostatek vitaminu PP – niacinu, neboť kukuřice obsahuje
antivitamin, který snižuje účinnost niacinu v organismu.
Ing. Bedřich Stehlík

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Výsledky Barchanického turnaje
ve volejbale smíšených dvojic
Turnaje se zúčastnilo celkem 7 dvojic. Hrálo se ve dvou tělocvičnách systémem každý
s každým.
1. místo – Mochar Dominik, Hotová Kristýna (9 bodů)
2. místo - Otáhal Miloš, Boudná Dáša (6 bodů)
3. místo – Šprincl Marek, Hotová Katka (6 bodů)
4. místo – Chvojka Ivan , Vrchotová Pavla (6 bodů)
5. místo – Štěpán Radek, Pejčochová Eliška (2 body)
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6.

místo – Gliganičová Lenka, Chmelíčková Martina (2 body)

Pří rovnosti bodů rozhodlo o umístění rozdíl bodů ze všech zápasů.
Dvojice Zdeněk Bouda a Míša Boudová z důvodů zranění turnaj nedohráli.
Poděkování patří všem zúčastněným za výbornou hru, ředitelství ZŠ v Jemnici za
umožnění odehrát turnaj v prostorách základní školy.
Napsal Chvojka Ivan, organizátor turnaje

Zájezd na Zlatou tretru 2011
V úterý 31.května uspořádala ZŠ v Jemnici zájezd na Zlatou tretru. 48 dětí a 2 učitelé
přijeli do rozpálené Ostravy zhlédnout největší atletický mítink na území České
republiky.
Již začátkem dubna jsme získali vstupenky do zatáčky za cílovou rovinkou, takže
jsme měli největší česká a
světová sportovní esa a
čestné hosty jako na dlani/
např. Maurice Greena,
Ivana Lendla, Tomáše
Plekance, Jaromíra Jágra,
Tomáše Dvořáka, Romana
Šebrleho/.
Z metrové
vzdálenosti
jsme
mohli
sledovat
rozcvičování závodníků a
porady s trenéry, např.
Báru Špotákovou, Denisu
Rosolovou,
Jaroslava
Bábu , ze zahraničních es
např. Ivana Uchova, LJ
van Zyla, Veronicu Campbell – Brownovou, všechny uchvátil Oscar Pistorius –
jihoafrický atlet, který na karbonových protézách závodí se zdravými atlety. Tito
závodníci a mnozí další zanechali podpisem v naší atletické kronice trvalou památku na
úžasný atletický program.
Všichni jsme však čekali na největší sportovní osobnost – na Usaina Bolta,
nejrychlejšího muže planety, který své umění prokázal časem 9,91 v závodě na
100metrů.
Největší dojem však na nás udělal po skončení celého mítinku, kdy se stadion ponořil
do tmy a na plochu přišel Usain Bolt a více než hodinu se podepisoval na natažené
dlaně, památníky, plakáty, programy,… obešel takto celý!!! stadion a podpisu se dočkal i
ten poslední zájemce. Získal si nás svojí skromností.
Jeho podpis máme na předním místě naší kroniky.
Josef Novák a Aleš Krajčí – trenéři atletického oddílu
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Historický úspěch jemnické školní atletiky
I v letošním školním roce se žáci a žákyně naší školy pod vedením Aleše Krajčího a
Josefa Nováka zúčastnili již tradiční atletické soutěže Poháru Rozhlasu, která je určená
žákům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
v celé ČR.
Soutěž probíhá na okresní, krajské i republikové úrovni a je výborným měřítkem při
srovnávání atletické výkonnosti a připravenosti jednotlivých škol. Bohužel v atletických
disciplínách proti sobě stojí sportovní školy se zaměřením na atletiku a ostatní školy,
které nemají srovnatelné atletické zázemí a odpovídající podmínky tréninku. Družstva,
která zvítězí v okresních kolech, postupují přímo do krajských finále (14 krajů). Osm
nejlepších týmů z celé ČR s nejvyšším bodovým ziskem z krajských kol bez ohledu na
dosažené pořadí si změří síly v celorepublikovém finále.
Závodní disciplíny pro mladší kategorie – 6. a 7. ročníky: 60 m, skok daleký, skok

vysoký, štafeta 4 x 60 m, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh (dívky 600 m,
chlapci 1000 m).
Závodní disciplíny pro starší kategorie – 8. a 9. ročníky: 60 m, skok daleký, skok
vysoký, štafeta 4 x 60 m, vrh koulí (dívky 3kg, chlapci 4kg) a vytrvalostní běh (dívky 800
m, chlapci 1500 m).
Družstvo může tvořit maximálně 12 závodníků (platí pro okresní a krajská kola), při
republikovém finále je tento počet omezen na 10 závodníků. Každé družstvo může na
disciplínu nominovat 3 závodníky, body pro družstvo získávají dva lepší z této trojice
(každý výkon je převeden podle tabulek na body). Štafety na 4 x 60 m mohou za
družstvo startovat maximálně dvě, boduje vždy ta kvalitnější.
Okresní kolo mladšího žactva letos proběhlo 18. 5. v Třebíči. Družstvo mladších žáků
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naší základní školy zvítězilo a se ziskem 4418 bodů postoupilo do krajského kola.
Družstvo mladších žákyň obsadilo se ziskem 4129 bodů 5. místo a tím pro něj cesta
soutěží skončila. Přispělo k tomu bohužel i zranění hlavní opory týmu Ivety Mocharové,
která nemohla závodit. Určitě by svými výkony pomohla družstvu k lepšímu umístění.
Okresní kolo staršího žactva se konalo o den později 19. 5. rovněž na stadionu TJ
Spartak Třebíč. Družstvo starších žáků suverénně zvítězilo se ziskem 6179 bodů a
postoupilo do krajského kola. Družstvo starších dívek s počtem 5565 bodů obsadilo 2.
místo, ale získalo od ředitele závodu pana Svobody tzv. divokou kartu a rovněž
postoupilo do krajského kola.
Krajského kola, které se konalo 24. 5. v Třebíči, se zúčastnilo 6 nejlepších družstev
v kategoriích staršího žactva a 5 družstev v kategoriích mladšího žactva. Družstvo
mladších žáků zvítězilo a se ziskem 4578 bodů si vybojovalo postup do republikového
finále. Družstvo starších žáků opět s velkým náskokem vyhrálo a s celkovým ziskem
6117 bodů si rovněž zajistilo postup do republikového finále. Družstvo starších žákyň po
urputném souboji se ZŠ Třebíč Bartuškova obsadilo konečné 2. místo a cesta soutěží
tím pro naše děvčata skončila.
43. republikové finále Poháru Rozhlasu se uskutečnilo za tropického letního počasí 7.
června na Městském stadionu v Domažlicích. Už samotný postup našich družstev do
celorepublikového finále je historicky nejlepším výsledkem naší školy v této atletické
soutěži. V konkurenci osmi nejlepších škol z celé ČR se naši atleti rozhodně neztratili a
předváděli výkony na hranici svých osobních rekordů. Nakonec se našim družstvům
podařilo porazit dva týmy ve svých kategoriích a obsadit shodně krásná 6. místa.
Umístění je o to cennější, že podmínky pro atletický trénink na naší škole v porovnání
s ostatními zúčastněnými školami jsou mnohem skromnější a omezenější.
Družstvo mladších žáků startovalo ve složení: Jakub Zuzák, Lubomír Fanta, Vít
Přívětivý, Vojtěch Bastl, Michal Mrkva, Martin Urbanovský, Ondřej Puchnar, Petr Jurka,
Martin Bartoš, Jaroslav Svoboda.
Družstvo starších žáků bylo sestaveno pouze z žáků 9. ročníků: Vít Králík, Lukáš
Novák, Filip Horák, Lukáš Slosarčík, Jakub Kopr, Michal Dobeš, Martin Axman, Daniel
Smetana, Václav Kadrnožka.
Mezi nejkvalitnější výkony mladších žáků patřil běh na 60 m Jakuba Zuzáka, který
časem 8,01 a s bodovým ziskem 557 bodů obsadil v republikovém finále 3. místo.
K nejhodnotnějším výsledkům starších žáků bezesporu patřil výkon Lukáše Slosarčíka
ve finálovém běhu na 1500 m, jenž skvělým časem 4:33,39 a s bodovým ziskem 723
bodů obsadil celkové 2. místo v ČR. I ostatní výkony našich mladých závodníků
zaslouží pochvalu a uznání a jsou velkým příslibem do příštích závodů. Bohužel
kapacita Jemnických listů je omezena, a proto podrobné výsledky a výkony jednotlivých
závodníků všech kategorií, včetně zajímavých fotografií a reportáží, najdete na našem
atletickém webu http://sites.google.com/site/atletikajemnice v sekci výsledky a
fotogalerie.
Závěrem bych chtěl všem našim závodníkům a jejich trenérům poděkovat za
vzornou reprezentaci naší školy a města Jemnice na této významné republikové
atletické soutěži a do dalších závodů a sportovních klání popřát mnoho úspěchů a
kvalitních výkonů.
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A dovolím si ještě podotknout, že pomyslná atletická mapa ČR byla doplněna dalším
místem, kde vyrůstají nové mladé naděje naší atletiky – Jemnicí!
Za kabinet tělesné výchovy zpracoval Aleš Krajčí

Pažitková a Mocharová v atletickém výběru kraje Vysočina
Dne 11. 6. se v Novém Městě na Moravě uskutečnilo 3. kolo atletického Krajského
přeboru družstev Vysočiny na dráze. Naši závodníci a
závodnice potvrdili výsledky z prvního a druhého kola této
soutěže a před finálovým kolem, které se uskuteční v září
v Pacově, drží ve svých kategoriích přední příčky.
Družstvo juniorů je páté, dorostenci jsou na krásném
druhém místě, dorostenky obsadily zatím pátou příčku,
starším žákům a starším žákyním patří shodně třetí místo.

Ocenění naší práce a snahy našich závodníků a
závodnic přišlo rovněž v podobě zařazení Ivety Mocharové a Martiny Pažitkové do
Krajského centra talentované mládeže. Zde mohou děvčata lépe rozvíjet svůj talent a
schopnosti pod vedením zkušených trenérů. Iveta byla zařazena do sekce hodů a vrhů
k panu Vomelovi, Martina bude trénovat pod vedením pana Hubáčka v sekci běhů.
První společná akce KCTM čeká vybrané sportovce koncem srpna v Pacově.
Více informací, reportáží, fotografií a výsledků najdete na našem atletickém webu
http://sites.google.com/site/atletikajemnice.
Výsledky 3. kola KPD:
Junioři:
Danics: 100 m - 12,76; koule - 9,71.
Umístění družstva po 3. kole - 5. místo (celkem 7 družstev).
Dorostenci:
Štumfol: 100 m - 12,10; dálka – 558; Dobeš: 100 m - 12,34; dálka – 559; Králík: 100 m-
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12,64; 400 m- 59,13; koule - 9,28; Novák: 100 m- 12,57; dálka – 570; Slosarčík: 100 m 12,20; 400 m - 55,63; št. 4 x 400 m: Štumfol, Králík, Slosarčík, Dobeš - 4:07,77.
Umístění družstva po 3. kole - 2. místo (celkem 7 družstev).
Dorostenky:
Hartmanová: disk - 14,98; koule - 9,12.
Umístění družstva po 3. kole - 5. místo (celkem 8 družstev).
Starší žáci:
Fanta: 150 m- 19,98; dálka – 510; Zuzák: 60 m - 7,94; 150 m - 19,32; výška: - 145 873,41; Peří: 1500 m - 6:22,11; Lukš: 1500 m - 6:03,44; Mrkva: 60 m - 8,93 - 0; 150 m 22,58; št. A 3 x 300m: Mrkva, Fanta, Zuzák - 2:15,77.
Umístění družstva po 3. kole - 3. místo (celkem 8 družstev).
Starší žákyně:
Hotová: 60 m - 9,06; dálka – 411; Navrátilová: dálka - 438; koule - 8,57; Zvěřinová:
výška - 130; dálka - 434; koule - 8,17; Jiřičná: 60 m - 9,71; 150 m - 24,51;
Mocharová: 60 m- 9,31; koule - 7,91; Králíková: 60 m - 9,20; 150 m - 23,09; Kšírová: 60
m - 9,40; 150 m - 23,83; Náplavová: 60 m - 9,55; 150 m - 24,75; Slosarčíková: 60 m 9,57; 150 m - 23,79 Vaňurová: 60 m - 9,17; 150 m - 22,86; Kovářová: 150 m - 25,46;
dálka – 355; Farkašová: 60 m - 9,36; 150 m - 22,43; št. A 3 x 300 m: Navrátilová,
Mocharová, Zvěřinová - 2:33,50; št. B 3 x 300 m: Slosarčíková, Vaňurová, Kšírová 2:41,83.
Umístění družstva po 3. kole - 3. místo (celkem 9 družstev).
Za atletický oddíl zpracoval Aleš Krajčí

Volejbalová sezona na ZŠ v Jemnici
Ve školním roce 2010/2011 probíhal volejbal jako kroužek při DDM v Jemnici pro
starší žáky a kroužek při ZŠ zaměřený na 6. a 7. ročník. Sezonu považuji za velice
úspěšnou. Především starší žáci se prezentovali kvalitními výkony, které vycházely z
víceletého tréninku volejbalu.
V okresním přeboru starších žáků obsadili v sestavě Tomáš Mařík, Martin Polák,
Lukáš Váka, Lukáš Mandát, Petr Pavlík, Fanta Luboš, Bauer Lukáš , Gajdoš Jan 2.
místo. Starší žákyně v sestavě Vrchotová Pavla, Hotová Kristýna, Koukalová Veronika,
Hartmanová Pavla, Kinclová Kamila, Nováková Eliška, Kovářová Katka, Mocharová
Iveta také 2. místo.
3 dvojice starších žáků, Mandát, Váka, Pavlík, Mařík , Polák a Bauer se zúčastnily
turnaje dvojic na ZŠ Týnská v Třebíči. Dvojice, Váka, Mandát obsadila pěkné 2. místo.
V plážovém volejbalu opět na Týnské v Třebíči žáci Váka a Mandát obsadili 3. místo.
Turnaje se zúčastnily 3 naše dvojice.
Mladší žáci se zúčastnili okresního a krajského kola v minivolejbale. První družstvo
v sestavě Fanta Luboš, Nikrmajer Zdeněk, Kovářová Katka a Kašparides Petr obsadilo
3. místo. Druhé naše družstvo Mocharová Iveta, Koukal Kamil, Buček Roman, Přívětivý
V. se umístilo na 5. místě. Mladší žáci jsou příslibem pro výborné výsledky i v příštích
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letech.
Chvojka Ivan

Úspěch v Dačicích
Ve středu 15. 6. 2010 se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili atletické soutěže základních škol
nazvané „O Malý Štít města Dačice“, kterou organizačně zajišťuje ZŠ Komenského
v Dačicích. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 škol . Soutěžilo se v těchto disciplinách:
běh 60 m, běh 600 m a 800 m, skok daleký, hod míčkem a štafeta 4x60 m.
Naši žáci získali stříbrný pohár za 2.místo, předstihla nás pouze ZŠ Slavonice o
pohých 87 bodů. Na 3. místě se umístila ZŠ Komenského Dačice.
Umístění našich nejlepších sportovců v celkovém pořadí všech družstev nyní
uvádíme:
3.Vacula Pavel 8,7 s

Hod kriketovým míčkem:
3. Šestáková Sára 31,11 m

4. Kelbler Michal

7. Peří Martin
13. Kovář Šimon

Běh 60 m:
2. Gašparíková Michaela 9,3 s

Vytrvalostní běh ( chlapci 800m, dívky 600m)
2.Gašparíková Michaela
6. Fuksová Věra
9. Krajíčková Kateřina

Štafeta (4 x 60 m )
3. Gašparíková Michaela
Fuksová Věra
Leitkepová Anna
Krajíčková Kateřina
1. Kadlec Ondřej 404 cm
3. Vacula Pavel 389 cm

Skok do dálky
2.Krajíčková Kateřina 375 cm

Touto cestou děkujeme všem sportovcům za vzornou reprezentaci naší školy a
přejeme jim mnoho dalších úspěchů.
Za ZŠ Mgr.Vladimíra Koprová
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OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář obcí Jemnického mikroregionu
Mladoňovice
2.7.2011
4.7.2011
10.7.2011
16.7.2011
30.7.2011
3.-7.8.2011
20.8.2011
27.8.2011
Police
1.7.-31.8.2011
16. 7. 2011
11.9.2011

Taneční zábava – Spektrum – sportovní areál – RS
Noční soutěž – sportovní areál - SDH
Setkání seniorů a přátel Mladoňovic – sportovní areál
Taneční zábava – Mercedes Band – sportovní areál SDH
Disco – sportovní areál – SDH
Rybářské závody – Asuán -100 hod. – RS
Dětský den + disco – sportovní areál – SDH
Rybářské závody pro dospělé – nádrž u č.p. 100- RS
Otevření Zámku Police pro veřejnost, otevření návštěvnického
infocentra, prohlídkové trasy pro návštěvníky, výstava
XX. Hrom do Police, hraje Duha z Mor. Budějovic, zámecký park,
začátek ve 20 hodin
Pouť - poutní místo Hájek, celý týden lunapark u hasičovny

Kalendář akcí Klubu maminek Police
20.8.2011
Diskotéka, vstupné 50,- Kč, budova"staré" MŠ v Polici
00
20 hodin
28.8.2011
Loučení s prázdninami v zámeckém parku v Polici
00
14 hodin
- soutěže pro děti, možnost opékání špekáčků a diskotéka
- za nepřízně počasí se akce ruší

Radotice
Žít nebo živořit?
Boj o důstojné místo v životě odpovídající dvacátému prvnímu století se stává čím
dále víc složitým. Být dobrým a slušným člověkem již nestačí. Nestačí již být jen dobrým
řemeslníkem, který odvádí dobrou práci, ale poslušným vykonavatelem požadavků nad
rámec jeho povinností. Toto však není ve většině pouhá libovůle zaměstnavatele, i on je
v podobné situaci. Chce-li obstát v konkurenčním prostředí, zákon nezákon, musí se tak
chovat. Nedokáže-li toto svoje počínání patřičně zdůvodnit a ohodnotit, je viděn jako
zneuživatel tísně zaměstnanců z obav o ztrátu zaměstnání. Vytváří se tím emoce, které
u těch lidí následně zplodí nemoci a lidé pak plní ordinace lékařů. Dochází k vyřazování
produktivních dělníků z pracovního prostředí a nedivme se, že záchytný sociální systém
se potom jeví nadužívaným. Tímto ubývá těch, se kterými systém ještě dlouho počítal
jako článkem přispívajícím. Nikdy v minulosti, pomineme-li dobu mimořádných situací,
nebyli lidé vystaveni takovému tlaku, aby podávali maximální výkony a co je nejhorší,
musí čelit trvale stresu a vyčerpání. Využívání nespočívá v těžké fyzicky náročné práci,
ale v její délce a tempu, které dříve představovala v některých oborech pásová výroba,
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dnes navíc ještě všude přítomná snímací videozáznamová technika. To vše postupuje
dnes člověk ve snaze zabezpečit si důstojné prožití života a nestát se člověkem
závislým na charitě, která mu umožní život pouze přežít. Co je alarmující?
Nezaměstnanost mladých do dvaceti pěti let. Z počtu nezaměstnaných dosahuje 20%,
jeden Evropský stát vykazuje dokonce 45%. Mnozí z nich si na tento stav navyknou a
pracovat pro ně bude nezajímavé. Nějaký způsob příjmů si osvojí, zabezpečení na stáří
se stane pro ně zbytečné, poněvadž zaslechnete-li občas jejich výroky, nevyznívají pro
víru v budoucnost. I statistiky zaznamenávají nárůst sebevražd v této věkové kategorii.
Pryč je doba, a to snad ti mladí ani nevědí, že na každého zhodnoceného človíčka
čekala umístěnka v zaměstnání, jakmile složil zkoušku dospělosti. Ne všechny byly dle
gusta, ale vytvořil se prostor rozhlížet se po něčem lukrativnějším. Někteří dnešní
pětatřicátníci, kteří se objevují na politické scéně, vznáší soudy k době předešlé. Dalo
by se předpokládat, že člověk, který vstoupí na dráhu politika, si osvojí fakta, o kterých
chce hovořit. Prosím, abych nebyl považován za nějakého obhájce s nostalgickými
vzdechy po době předešlé, i když v mnohém by si to zasloužila. Soudný člověk, který
prožije čtyřicet let života ve zmiňované době, nebyl-li hluchý a slepý, musí mít názor.
Doba, která vzala mnohým ideály i životy, nemůže být pro ně dobrá a
neodsouzeníhodná. To je šrám, po kterém se jizva jen tak nezacelí. Jsou i takoví a
nebyli komunisté, kteří tu dobu chválí. K tomto přináší informaci současní historici.
V letech 89 a 90 v odpovědích respondentů, dle výzkumu veřejného mínění, po
sametové revoluci bylo zjištěno, že 43% dotázaných bylo pro pokračování socializmu,
54% pro pokračování reformovaného socializmu a 3% pro nastoupení cesty kapitalizmu.
Bylo by jistě odvážné, od takového politika, tvrdit, že jeho rodiče pocházeli zrovna ze tří
procent, která volila cestu ke kapitalizmu. Měl by proto uznat, že důvodem jejich
vyjádření byla spokojenost nebo téměř spokojenost. Člověk si dost dobře nedovede
s odstupem času, a navíc má-li informace zprostředkovaně, představit reálnou situaci té
doby. Ceny zboží byly tištěné přímo na obalech v tiskárně. Zvýšila-li se cena másla z
osmi korun na deset, demonstrovali havíři a hutníci, i když byli oproti ostatním velmi
dobře honorováni. Navenek vykazoval určitou loajalitu k režimu každý, jinak si žil svůj
život, netoužil-li být zrovna úderníkem, měl dost volného času i pro sebe. Zahrádkářské
a chovatelské kolonie rostly jako houby po dešti. Mohl nadávat na mistra, nesměl
nadávat na ministra. Záchytný sociální systém tehdy působil plošně dotací základních
životních potřeb. Chleba , mléko, máslo, teplo, elektřina, bydlení a další potřeby za
prodejní cenu nebyl schopen vyrobit nikdo. Nevěděl, co jsou to rozpočtové potíže.
Kladem a výhodou systému byl stále se zlepšující stav. Někdo z pamětníků může
namítnout, že tímto došlo až k bezvýchodné situaci, to je krachu. Jistě naším velkým
břemenem bylo společenství, kam jsme museli přispívat a lze to tak i vidět. Jak je tomu
dnes, není třeba zmiňovat, zažíváme sami denně. Pokud práce je, využívá člověka
celodenně, neplánovaně se octnete na pracáku, nevíte co s časem, založíte si
zahrádku, získáte opět práci a je po zahrádce, když se nezalévala. Máte svobodu
projevu, musíte ji však využívat obezřetně, vážit, kdy a kde ji využít, jinak se mu může
stát, že bude nejen svobodný, ale i nezaměstnaný. S rozpočtem má dnes zkušenost a
starosti každý. Zvláště mladá rodina s třemi dětmi a podprůměrnými příjmy rodičů. Žít se
dá, nedá se však příliš vyskakovat, zadluženost domácností dále roste. Dají se koupit

49

Jemnické listy / červenec
červenecec-srpen 2011
levné potraviny, i když je v poslední době provází zvěsti o kvalitě druhořadosti proti
prodávaným v zahraničí. Dost je zdůrazňována vládou povinnost ochrany majetků
občanů. Jak si tyto obavy dát do souvislosti s tím, že k tomu, aby vlastník přišel o
majetek, stačí zfalšovaná kupní smlouva, aby v evidenci nemovitostí byl váš majetek
převeden na jiného vlastníka. Doporučuje se proto, aby si vlastník stav svého majetku
občas ověřoval, jinak mu dá mnoho práce a dokazování získat jej zpět. Dnešní mocné
chudý člověk příliš nezajímá a přitom jde o polovinu národa. Jejich situaci vidí asi tak,
jak paní hraběnka, která se svým chotěm objížděla svoje panství. Když viděla, jak lidé
na polích pracují, dotázala se chotě, proč že to dělají. Vysvětlil jí, že si tím vydělávají
peníze. Podivila se a odpoví: „Ti se ale musí mít, když si ještě vydělají peníze, my přece
nepracujeme a jak dobře se máme.“ Naivitu paní hraběnky lze pochopit, její stav jí
neumožnil poznat tíhu života obyčejných lidí. Dnešní mocní ve většině záplatované
kalhoty obyčejných lidí odložili a dobře tedy vědí, co těm lidem svými opatřeními činí,
nemohou se proto divit, že je převážná většina lidí nechápe. Jejich domněnky o
nedostatečném vysvětlení opatření jsou liché, ono se to ve většině případů totiž vysvětlit
nedá. Velkou nevýhodou systému, jak jej předvádíme, je neustále se zhoršující stav a
obavy ještě z něčeho daleko horšího. Postavme se proto k těm dole, jak radí písničkář.
„Nech brouka žít, hleďme jak se pachtí světem dál láskou k těm bližním svým, špína
ten, kdo na něj šláp.“
Převzaté.
Murphyho zákon praví: Starého osla nepředěláš.
Dodatek k zákonu: Ani mladého osla nepředěláš.
Poznámka: Zdá se, že toto je jeden z nejméně známých Murphyho zákonů. Jak jinak
si vysvětlit, že každý každého se snaží předělat k obrazu svému: žena muže, muž ženu,
šéf podřízeného, podřízený šéfa, premiér voliče, voliči premiéra atd. Kolik práce a
k ničemu! A to všechno proto, že se z národa vytratil zdravý selský rozum.
Blahopřejeme jubilantům:
Červenec
V a ň u r o v á Marie
75 roků
V a l ch á ř Mojmír
50 roků

Srpen
L i š k a Miloslav
Z e l e n k a Jan

84 roků
71 roků

Jan Vyletěl, občan Radotic

Mladoňovice
Výpravy za dobrodružstvím a poznáním
Konec školního roku odjakživa patří cestování. My jsme 9. června podnikli výpravu do
jižních Čech. Vzhledem k věkovým rozdílům a zkušenostem dětí jsme se rozdělili na
dvě skupiny. Ti mladší navštívili zámek Červenou Lhotu, kde navíc zhlédli pohádku
Princ Bajaja. Někteří si v ní bez nároku na honorář dokonce zahráli.
Žáci 3., 4. a 5. ročníku se rozjeli do Slavonic prozkoumat naučnou stezku „ Po stopách
loupežníka Grasela“ a Českou Kanadu. Tento výlet byl závěrečnou částí projektu a děti
se na něj připravovaly dlouho předem. Netušily, že kousek od domova můžeme objevit
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divokou a lidskými zásahy nezměněnou přírodu. A tak se postupně seznamovaly
s Českou Kanadou, Slavonicemi, zdokonalovaly v práci s mapou, pracovaly na své
kondici, dokumentovaly svoji činnost.
Sestavily si harmonogram výletu :
5.00 Budíček, Cesta linkovým autobusem do Slavonic
7.00 Začátek 15 km pěší túry po turistických značkách
9.00 Objevení Graselovy sluje, seznamování s přírodními zvláštnostmi České
Kanady
10.00 Archeologické naleziště Pfaffenschlag, pozůstatky středověké vesnice
11.00 Kaskáda rybníků a návštěva Pevnostního areálu Slavonice
12.00 Lokalita Bejčkův Mlýn s občerstvením a minizoo
13.00 Muzeum samorostů
13.30 Prohlídka renesančního náměstí ve Slavonicích
14.00 Odjezd
Díky školním výletům se děti zábavnou formou sbližují s přírodou a historií této země
a učí se tyto hodnoty chránit. Získávání vědomostí si okoření dobrodružstvím, na které
se nezapomíná.
Učitelé a žáci ZŠ Mladoňovice

Vratěnín
Vratěnín 1251 – 2011, 760 let od první písemné zmínky
V historických pramenech se Vratěnín poprvé připomíná r. 1251, kdy byl ve vlastnictví
Vikarta z Trnávky. Český král Jan Lucemburský v r. 1325 povýšil Vratěnín na městečko,
dal mu současně právo výročního trhu a dokonce i hrdelního soudu. Král Zikmund
zapsal Vratěnín v r. 1423 lénem Lipoltovi z Krajku a následně došlo k sepsání
vratěnínských městských práv a o městečku se hovořilo jako o tržním místě. Všechna
dosavadní privilegia a k nim právo jarmarku potvrdil v r. 1498 král Vladislav II. V letech
1548 až 1564 je zde mezi majetkem rodu Krajířů uváděná tvrz, později přestavěná na
zámeček, dnes č.p. 1. Roku 1564 prodal Václav Krajíř městečko Vratěnín, tvrz a některé
další zboží Adamu Volfovi Krajířovi, který vše ještě téhož roku prodal Štrejnům ze
Schvarzenau. V 17. století vlastnili městečko Berchtoldové a hrabě František Benedikt
Berchtold předal v r. 1697 zdejší zámeček Augustiniánům bosákům k založení kláštera.
V roce 1699 byl položen základní kámen k loretánské kapli a r. 1719 byla zahájena
stavba nového kláštera, který byl zasvěcen Mikuláši z Tolentina a stavba byla
dokončena v r. 1730. Již v roce 1784 byl Josefem II. vydán dekret o zrušení kláštera,
ale i přes tento dekret zde žili řeholnici v malé komunitě až do roku 1814. Za vpádů
Francouzů, v době napoleonských válek, byla v klášteře zřízena vojenská nemocnice.
Klášterní kostel zůstal opuštěný a v roce 1821 vyhořel. Přes městečko Vratěnín vedla
stará kupecká a později poštovní cesta z Prahy na Vídeň. Na této cestě bylo
vybudováno v letech 1526 až 1532 první poštovní spojení mezi Prahou a Vídní. Kolem
roku 1700 byla v městečku postavena velká poštovní budova, dnes sídlo OÚ. Po roce
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1750 za vlády Marie Terezie byla vybudována nová císařská silnice, která vedla z Prahy
na Jihlavu, Znojmo, Hollabrunn, Vídeň a od této doby se datoval úpadek městečka
Vratěnín i pozdější zánik poštovní stanice. V letech 1806, 1816 a 1817 postihly Vratěnín
ničivé požáry a na základě těchto požárů docházelo k přestavbě zastavěného území
obce. Podle mapy zastavěného území obce z r. 1824 se ráz zastavěného území obce
dochoval takřka v nezměněné podobě až do dnešní doby. Toto bylo hlavním důvodem,
že celé zastavěné území obce bylo v r. 1995 vyhlášeno vesnickou památkovou zónou,
kde se rovněž nachází řada nemovitých kulturních památek a v celém katastru obce
jich napočítáme celkem 22.
V katastru obce se rovněž nachází archeologická lokalita s místním názvem U kola.
Jedná se o středověký hrádek nižší šlechty a na poli kolem hrádku měly být nalezeny
kamenné sekery z období neolitu (mladší doby kamenné 4 800 – 4 000 př. Kr.) a střepy
nádob z období laténského (450 – 0 př. Kr.). Koncem feudálního období v r. 1843 žilo ve
Vratěníně 539 obyvatel v 92 domech. Po rozpadu Rakouska – Uherska na podzim 1918
a při vzpouře v pohraničí byl Vratěnín obsazen rakouskou domobranou, až 11. prosince
přišel do městečka československý vojenský oddíl. V r. 1921 zde bylo napočítáno 101
domů a 528 obyvatel. Smutnou událostí městečka byl vstup okupační německé armády
8. října 1938, ale již den předtím opustily městečko české rodiny. Toto je jen část
z dávné a bohaté historie městečka Vratěnín, ale i z tohoto je zřejmé, že toto malé
městečko bylo v minulosti významným místem.
Dalším mezníkem pro historii obce se stal rok 1945. Krátce po konci II. světové války
došlo ve dvou vlnách k odsunu Němců. Ta první vlna byla již 9. června 1945 a druhá
proběhla 6. dubna 1946. V této době probíhalo rovněž nové osídlení Vratěnína a 5.
května 1946 proběhlo předání dekretů o vlastnictví půdy novým osídlencům.
Hospodaření na svém netrvalo dlouho a od roku 1949 do roku 1961 zde působilo JZD,
které počínaje rokem 1962 bylo začleněno do Státního statku Lesná. Postupem času
bylo v obci zrušeno zdravotní středisko, škola, obec byla začleněna pod střediskovou
obec Uherčice. Její poloha v bezprostřední blízkosti státní hranice, v té době hranice
dvou světů, vedla tehdejší režim k tomu, že obec byla vedena jako zániková se stavební
uzávěrou. I přes tuto nepříznivou situaci obec žila čilým kulturním a společenským
životem, dbalo se na dodržování tradic, vzhled a čistotu obce. Významným mezníkem
pro další rozvoj obce byl rok 1990, kdy obec opět získala svoji samosprávu a v témže
roce byl 1. září po 45 letech znovuotevřen hraniční přechod do Rakouska. Již v roce
1991 se obec aktivně zapojila do programu obnovy venkova a vytýčila si hlavní akce pro
následující období a samotná realizace na sebe nenechala dlouho čekat. Celá tato
činnost, spolu s obnovením kulturních tradic a oživení společenského života, byla
korunována úspěchem v prvním ročníku celostátní soutěži Vesnice roku v roce 1995,
kdy obec obdržela modrou stuhu za rozvoj společenského života a dokonce ve druhém
ročníku této soutěže v roce 1996 získala titul Vesnice roku v rámci ČR.
Nezapomenutelnou událostí v historii obce bude navždy zapsána návštěva tehdejšího
prezidenta republiky Václava Havla v říjnu 1997, který přijel dodatečně poblahopřát
občanům Vratěnína k získání tohoto titulu. Získáním titulu Vesnice roku naše aktivita
nekončila, ba naopak. V této době jsme měli již zpracovanou projektovou dokumentaci
na výstavbu úpravny vody, vodovodu, kanalizace a ČOV a podanou žádost o dotaci

52

Jemnické listy / červenec
červenecec-srpen 2011
v rámci programu PHARE CBC. Dotace na tuto akci nám byla přidělena a výstavba se
realizovala od listopadu 1998 do listopadu 1999 a vyžádala si investici 25,5 mil. Kč.
V roce 1997 jsme zahájili výstavbu šesti obecních bytů a tato výstavba byla dokončena
v srpnu následujícího roku. V roce 2002 provedla obec další investiční akci nákladem
4,8 mil. Kč a to plynofikaci obce. V roce 2004 a 2006 se nám podařilo zrealizovat
opravu místních komunikací a chodníků nákladem 7,5 mil. Kč. V roce 2006 jsme zahájili
a taktéž dokončili investiční akci ve výši 6,1 mil. Kč a to výstavbu dalších šesti obecních
bytů. I v roce 2007 jsme se věnovali bytové výstavbě, kde se nám podařilo zrealizovat
přestavbu bývalé víceúčelové budovy na čtyři malometrážní byty nákladem 2,9 mil. Kč.
Hlavní akcí roku 2008 za 4 mil. Kč, byla oprava a rozšíření místního hřbitova. Nevyužité
přízemí budovy mateřské školy jsme v roce 2010 přestavěli na dva bezbariérové byty
pro seniory. Nástup do roku 2011 se nesl ve znamení zahájení realizace akce
,,Odbahnění Vratěnínského rybníka“ nákladem 6,4 mil. Kč a tato akce je již dokončena.
Dále byla v tomto roce provedena úprava návsi u kostela v hodnotě 940 tis. Kč, oprava
opěrné zdi u kostela za 300 tis. Kč. Poslední akcí, kterou v tomto roce budeme
provádět, je výměna oken na budově MŠ Vratěnín za 280 tis. Kč, což nás čeká o letních
prázdninách. V tomto krátkém výčtu nelze uvést veškeré akce, které jsme za dobu
dvaceti let realizovali. Z výše uvedeného je ale zřejmé, že se nám v minulosti poměrně
dařilo získávat dotační finanční prostředky, bez kterých by nebylo možné vše realizovat.
Velkou pozornost obec věnuje čistotě veřejných prostranství, péči o veřejnou zeleň a
květinovou výzdobu, stranou nezůstává ani péče o nemovité kulturní památky, což je na
vzhledu obce zřejmé. Stranou představitelů obce nezůstává ani kulturní, společenský a
sportovní život a v rámci možností se obec snaží vytvářet pro tuto činnost vhodné
podmínky. Pro turisty jsme vytvořili informační systém, který popisuje nejvýznamnější
nemovité památky v obci, zřídili jsme značenou vycházkovou trasu s názvem
,,Graselova stezka“, která vede kolem řeky Dyje do přírodní rezervace Bílý kříž
s romantickou vyhlídkou na řeku.
Poděkování patří všem občanům Vratěnína za jejich neutuchající zájem o obec a
nechme na nich, nebo na ostatních, kteří naši obec navštíví, aby posoudili, zdali to, co
se nám podařilo v naší obci zrealizovat, nebo jak obec vypadá, je hodně, nebo málo. Ale
stejně je pro nás náš Vratěnín nejhezčí, v celém světě jeden, tak se přijďte k nám
podívat, co všechno dovedem.
Zastupitelstvo obce Vratěnín rozhodlo, že ve dnech 23. a 24. července 2011, v době
konání pouťových oslav, uspořádá historickou oslavu u příležitosti 760 let od první
písemné zmínky.
Program oslav:
23. července (sobota)
17:00
slavnostní průvod kostýmovaných postav, zahájení oslav
17:30
vystoupení šermířské skupiny Společenstvo Libertas
18:00
taneční zábava se skupinou Paroháči
19:30
vystoupení šermířské skupiny Společenstvo Libertas
21:30
večerní historický průvod s ohňovou show skupiny Libertas
24. července (neděle) po celý den stánkový prodej
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8:30
14.00
15:00
16:00

mše svatá v kostele sv. Jakuba Většího
kejklířské divadlo kejklířské skupiny Jonáš
pouťové sousedské posezení,
k tanci a poslechu hraje hudební skupina Stanici
vystoupení taneční country skupiny Banjo Dance z Vranova nad Dyjí

Po celou dobu oslav budou v provozu pouťové atrakce a zajištěno občerstvení.
Martin Kincl, starosta obce

Panenská
Výsadba ovocných stromů v obci Panenská
Počátkem měsíce dubna proběhla v obci Panenská výsadba ovocných stromů. Za
přispění občanů obce, členů spolupracujícího sdružení AFT Jemnice, o.s. a dalších
dobrovolníků bylo vysazeno celkem 48 ks ovocných stromů. Oproti projektu byly do
volného prostoru navíc dosazeny ještě 3 ks jabloní.
Výsadbou však celý projekt nekončí. V dalších letech je třeba zajistit následnou péči,
dokud nebudou stromky zcela samostatné. Tu zajistí občané obce formou veřejných
brigád.
Výsadbou stromů byla oživena a ozeleněna část místní komunikace a obec se stala
opět o něco krásnější a zelenější.
Fotografie z výsadby naleznete na stránkách obce www.panenska.jemnice.cz.
Na realizaci projektu získala obec finanční podporu z Nadace Partnerství, SFŽP ČR a
MŽP, kterým tímto děkujeme.
*****
Dětské rybářské závody v Panenské
Letošních dětských rybářských závodů,
které se uskutečnily v neděli 12.6.2011 v obci
Panenská, se zúčastnilo celkem 49 dětí. Ty se
snažily nasbírat co možná nejvíce úlovků a
zároveň také chytit ten největší úlovek. Tento
den ovšem štěstí nikomu nepřálo, a tak jsme
se dočkali jen „malých“ úlovků. A někteří jich
nachytali opravdu dost. Na prvním místě se
umístila Simona Přikrylová z Dačic – 1179
bodů, na druhém místě Jakub Šulista
z Panenské – 622 bodů a na třetím místě
skončil Martin Kabelka z Třebelovice – 593
bodů.
Již nyní se můžete těšit na podzimní dětské
rybářské závody, které se uskuteční v neděli
11. září 2011.
Fotografie z této akce najdete na stránkách www.aft.jemnice.cz.
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*****
Večerníčkův pohádkový les v Panenské
Na sobotu 11.6.2011 byl v obci Panenská připraven již 6. ročník akce pro děti
Večerníčkův pohádkový les. Ten letošní si nenechalo ujít přes 1300 návštěvníků, kteří
se vydali na pohádkovou cestu lesem, kde mohli potkat bezmála 70 pohádkových
postav. Cestou děti plnily nejrůznější úkoly, získávaly razítka do kartičky a od některých
postaviček dostávaly odměny. Po projití celé trasy čekaly na děti nejrůznější odměny a
především bohatý doprovodný program a atrakce pro děti. Z atrakcí se děti mohly
vydovádět na skákacím hradu, trampolíně, nechat si namalovat nejrůznější motivy na
obličej, svézt se na koni, zajezdit si na čtyřkolce, hrát si v dětském koutku a nebo plnit
úkoly s Poštovní spořitelnou.
Od půl čtvrté pak probíhal doprovodný program, kde si všichni mohli zacvičit zumbu
pro děti, zhlédnout ukázku výcviku psů, vystoupení kouzelníka a žongléra, prezentaci
profesionálních hasičů z Jemnice a zdravotnické záchranné služby. Na závěr celého
odpoledne pak bylo připraveno vystoupení
Šmoulů a závěrečné překvapení pro
všechny děti, kdy hasiči nastříkali na
louku hasicí pěnu. V té se děti mohly
vydovádět až do samého závěru akce.
Po projití pohádkové cesty děti
hlasovaly, které pohádkové stanoviště se
jim líbilo nejvíce.
Opravdovým překvapením bylo vítězství
čertů, na druhém místě to byla Sněhurka
a trpaslíci a na třetím místě Asterix a
Obelix.
Z celé akce bude zpracováno DVD,
které si budou moci všichni zájemci
následně
zakoupit.
Veškeré
bližší
informace najdete během následujících
dní na našich internetových stránkách
www.aft.jemnice.cz
nebo
www.pohadkovyles.jemnice.cz.
Věřím, že se celá akce vydařila ke
spokojenosti dětí i rodičů a že se zde
všichni příští rok opět setkáme.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem,
kteří se ve svém volném čase podíleli na přípravě a realizaci celé akce. Bez jejich
pomoci by se opravdu nedala zvládnout. Poděkovat také musíme všem sponzorům, bez
jejichž materiální a finanční pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit:
ASA Dačice, In Optik Jemnice, Jemča Jemnice, Jemnice On-Line, Jemnická Stavba,
KOUS Vysočina, Kraj Vysočina, Město Jemnice, MF Dnes, Ozvěny jihozápadní Moravy,
Paintball Jemnice, Poštovní spořitelna, Rain tiskárna Jindřichův Hradec, Správa majetku
města Jemnice, TRW Dačice, Vysočina news, WSPK Dačice, ZZS kraje Vysočina, Hron

55

Jemnické listy / červenec
červenecec-srpen 2011
Dačice, ZOS Jemnice, Čech odpady, Drogerie Svobodová Jemnice, Farmář František
Habr Báňovice, Farmář Jiří Staněk, Kadeřnictví VIVIT, Lékárna Alexandra, Lékárna
Sluníčko, Micro Chem s.r.o., Mochar Josef, Panenská, Nekon – půjčovna nářadí,
Občané Panenské, Obec Vratěnín, PAS-D Dačice, Pateb s.r.o. Jemnice, Pekařství –
Cukrářství Meidlovi, Prádelna Váka Třebíč, Roaktiv s.r.o., SDH Panenská, Sportovní
potřeby Urbanovský, Velkoobchod s nápoji Hamplová, Veterinární stanice Petra
Kubešová, Voda, plyn, topení Wojtyla Jemnice, ZD Menhartice, Tipafrost a.s. Třebíč.
Fotografie z této akce najdete na stránkách www.pohadkovyles.jemnice.cz.
Bc. Zdeněk Hopian

OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15.8.2011.
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. 209).
Dana Babišová
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