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Pranostiky na leden





V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor.

ZPRÁVY Z RADNICE
Starostovo okénko
Vážení spoluobčané.
Nejprve bych Vás rád pozdravil v novém roce 2011. V tom uplynulém jsme prožívali
události příjemné i nepříjemné, tak to ostatně v životě bývá. Nechci se znovu vracet ke
každé z nich. To podstatné již bylo uvedeno v minulých číslech JL. Rozhodně však stojí
za zmínku zřízení stanice ZZS, nové prostory městské knihovny, nově upravené učebny
pro ZUŠ, nový chodník do Podolí, opěrná zeď u zámeckého parteru, upravené prostory
na Malé brance. Kromě zmíněného chodníku jsou to vlastně úpravy a rekonstrukce
něčeho, co tady již v nějaké podobě bylo. Rozhodně ale stojí za to zušlechťovat i to, co
již funguje a vytvářet tak příjemnější prostředí pro lidi. To ostatně potvrdily reakce žáků,
učitelek i hostů při otevření nových prostor ZUŠ dne 20. prosince.
Méně příjemné je, že musíme čelit snahám vyšších orgánů omezovat nebo rušit to, co
je pro město potřebné a co do značné míry určuje úroveň života zdejších obyvatel a
našeho města samotného. Naštěstí se podařilo oddálit zrušení stanice HZS
(profesionálních hasičů ). Vše ale naznačuje, že koncem roku 2011 bude tento problém
znovu otevřen. Zarážející je, že ministerstvo vnitra nemá jasnou koncepci v organizování
požární ochrany, zda jednotky dobrovolných hasičů nebo současná kombinace
profesionálních a dobrovolných hasičů. Dělat zásadní rozhodnutí bez koncepce je vždy
špatné.
Do jisté míry toto platí i o rušení železniční dopravy. Na jedné straně čteme v článku
pana náměstka Joukla o tom, jak kraj podporuje dopravu na železnici, přitom právě to, že
kraj neobjednal veřejnou dopravu, bylo příčinou probíhajícího správního řízení na
zastavení dopravy na naší trati. Jinak by totiž SŽDC jako pouhý vykonavatel nemohl
iniciovat zmiňované správní řízení. O tom, jak si kraj, resp. odbor dopravy, představuje
podporu naší regionální trati, svědčí i fakt, že KÚ objednal od jihlavského autobusového
dopravce „náhradní“ dopravu až do roku 2019. Musím ale upozornit, že KÚ neobjednal
náhradní autobusovou dopravu, která by nahradila předchozí železniční spoje.
Zkombinoval několik nových spojů s již existujícími linkami. Nehledejte tedy souhrnný
jízdní řád náhradních spojů. Rovněž autobusy budou jezdit z autobusového nádraží a
nikoliv z vlakového. Pokusili jsme se dát dohromady alespoň některé autobusové spoje,
které uvádíme na jiném místě JL. Informace je možné hledat v jízdních řádech na
autobusovém nádraží, na internetu, případně Vám je vyhledá pracovník jemnického
informačního centra.
Vážení spoluobčané, v roce 2011 nás čeká celá řada událostí, které se nás budou
dotýkat a ovlivní život ve městě. Kromě začínající stavby kompostárny to bude zejména
rekonstrukce kanalizace a vodovodu Dyje II. Jakmile bude znám přesný harmonogram
prací na jednotlivých úsecích, budete včas informováni. Rád bych Vás chtěl požádat o
trpělivost a toleranci, protože bude docházet k jistému omezení na komunikacích a řada
problémů se bude řešit operativně.
Ale protože v současné době nám zima ukazuje svoji sílu, rád bych poděkoval těm, co
pomohou dle svých možností s úklidem sněhu nebo posypem v okolí svého bydliště.
Velmi si toho vážím a naplňuje mě to optimismem, že existují lidé, kteří jsou ochotni
udělat něco navíc, protože je to rozumné. Vždy platilo, že okolí mého obydlí je i moje
vizitka.

Na závěr bych rád Vám všem popřál hodně zdraví, štěstí a splněných přání nejen
v roce 2011, ale i letech následujících, abychom byli k sobě vstřícní, upřímní a
ohleduplní.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Je to k neuvěření, ale jsem ve funkci již téměř 2 měsíce. Za tu dobu se událo mnoho
věcí, o kterých, kdybych se rozepsal, by patrně nestačila kapacita Jemnických listů.
Vypíchnu tedy ty nejdůležitější.
Jako zástupce města se účastním porad projektu Dyje 2 v rámci rozšiřování a obnovy
kanalizace v Jemnici. Moje aktivity jsou zaměřeny na spolupráci v Jemnickém
mikroregionu, kde kromě jiného připravujeme i novou aktivní brožuru (sběr razítek ve
vybraných obcích – pro úspěšné lovce razítek bude připravena památeční mince).
Účastním se všech jednání ohledně budoucnosti Jemnice, prodeje pozemků, pronájmů,
řešíme i nepříjemné záležitosti neplatičů apod.. Připravuji se na jednání rady a
zastupitelstva města. Absolvuji celou řadu školení – právních, evropských dotací,
zmíněného projektu Dyje 2 a dalších. Navazuji a prohlubuji spolupráci s památkovým
ústavem, Moravským zemským muzeem atd.. Na každém kroku komunikuji s lidmi,
snažím se řešit jejich problémy. Zde je nutno podotknout, že řada věcí se daří, zůstává
však spousta těch, které se vzhledem k nařízením, opatřením, zákonům, vyhláškám,
dotačním podmínkám, projektovým omezením, stěžovatelům, a hlavně nedostatku
financí vyřešit stále nepodařilo. To samozřejmě není důvod se jimi dále nezabývat!
Píši články do novin, komunikuji s novináři. Dost času zabírají i různé schůzky a porady
v odpoledních i nočních hodinách. Velmi rád poznávám zajímavé lidi a koncem roku této
možnosti plně využívám svou přítomností na veselých i vážných akcích souvisejících
s koncem kalendářního roku. Zde bych chtěl vyjádřit obrovské poděkování mojí rodině za
bezmeznou trpělivost (i když všechno prý má své meze).
Jak bylo zmíněno v jiném článku těchto listů, zapojujeme se do soutěže v rámci
regenerace památkové zóny, s kolegy jsme připravovali Vánoční setkání. Pracuje se i na
zpřístupnění zámku veřejnosti, jeho využití pro kulturní akce. Zkrátka je toho hodně, ale
jedno je jisté. Moje práce mne naplňuje, uspokojuje a baví. Lidé mi přejí, aby mé nadšení
neopadlo. Směle mohu prohlásit, že neopadne, právě naopak!
Ještě bych se chtěl zmínit o mém článku k postřehům z radnice z předcházejících listů.
Poplakal jsem si zde nad tím, jak nám z dětského koutku mizí omalovánky, pastelky
apod. Svět se mění! Během posledních dnů nezmizelo nic, naopak jedny pastelky přibyly
stejně jako omalovánky. Díky.
Závěrem bych Vás rád pozval na stálou expozici fotografií Jemnice a okolí, která je
umístěna na radnici. Zároveň chci upozornit na to, že tato výstava bude čas od času
obměňována a její součástí může být i Váš obrazový úlovek. Stačí jen svou fotku zaslat,
poslat mailem, donést na radnici. Posoudíme, rozhodneme, vystavíme…
Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám do nového roku popřál hodně zdraví, štěstí a
pevných nervů.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Jemnice památková
Mám velikou radost, že se město Jemnice opět po pěti letech účastní
soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace
městské památkové rezervace a městské památkové zóny. Jen
připomenu, že městská památková zóna v Jemnici byla zřízena v roce
1992 vyhláškou č. 3. Patří do ní náměstí Svobody a náměstí
Havlíčkovo, ulice Husova, Zámecká, U Templu, Horní valy, Masné
krámy, Na Parkáni, část ulice Velká brána přiléhající k městu, Obůrka,
zámecký park, Malá branka, část ulice Údolní, židovský hřbitov a V Ráji.
Ochranné pásmo městské památkové zóny pak zahrnuje i původní jádro historické osady
Podolí, městské parky a bezprostřední okolí kostela Sv. Víta.
Rádi bychom touto cestou navázali na nádherné druhé místo z roku 2005, kdy chyběl
opravdu jen malý krůček k výhře v krajském kole. A skutečně nejde o zanedbatelné
ocenění. Pakliže bychom měli to štěstí, je v krajském kole ve hře 100 000,- Kč na obnovu
památek, dalších 100 000,- pro dvě nominované obce na rozvoj cestovního ruchu nebo
pořízení regulačního plánu (Jemnici stále chybí) a pokud by se štěstí opravdu hodně
naklonilo na naši stranu, hlavní výhra v celostátním kole je celý 1 mil. Kč.
Těžko vybrat lepší rok, který by byl Jemnici nakloněnější. V roce 2010 bylo vyhrazeno
na obnovu památkových skvostů Jemnice, zejm. v rámci spoluúčastí řady dotačních
programů, celých 5% prostředků rozpočtu obce. Navíc jsme v tomto roce oslavili 555.
výročí založení františkánského kláštera u kostela Sv. Víta. Nezapomínáme ani na 700.
výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou. V tomto roce byla navíc
vydána publikace Dějiny Jemnice, kde je pro širokou veřejnost velmi přijatelným
způsobem shrnuta historie našeho městečka. Málokterá obec se může pochlubit
podobně „bohatým“ rokem.
Jak jistě všichni víme, Jemnice je v současné době raritou v množství památek
vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel. Podíváme-li se na Dačice (34 památkových
objektů) či Moravské Budějovice (20 památkových objektů), pak se Jemnice stává se
svou téměř stovkou takových staveb (navíc 35 ha památkově chráněné zeleně)
opravdovým gigantem v této oblasti. Záleží, z jakého pohledu se na tuto skutečnost
díváme, ale je to pro město kromě obrovského bohatství i velikou zátěží (restaurování,
údržba apod.). I přes své omezené možnosti věnuje město této oblasti velikou
pozornost.
Dokumentace k soutěži obsahuje, kromě jiného, shrnutí realizace Programu
regenerace MPZ v letech 2000 – 2010, péči o kulturní památky, péči o ostatní objekty
v oblasti památkové zóny, návštěvnost, občanskou vybavenost, fotodokumentaci apod.
Důležitou součástí dokumentu je i společenský život v Jemnici. A zde je právě nezbytné
poděkovat všem zúčastněným institucím a spolkům, které se na kulturním vyžití obyvatel
Jemnice podílejí. Nerad bych na někoho zapomenul, pakliže se tak stane, předem se
omlouvám. Díky Muzejnímu spolku, díky Svazu tělesně postižených m.o. Jemnice, díky
Klubu důchodců, díky N.K.N. Jemnice, díky skupině historického šermu Lucemburk, díky
Agentuře Free Time Jemnice, díky p. Josefu Lichtnegerovi, díky městské knihovně
v Jemnici, díky chrámovému sboru, díky Komornímu ženskému sboru při ZŠ v Jemnici,
díky domu dětí, díky základní i mateřské škole, díky základní umělecké škole, díky
Štěpánkově pivovaru, díky Dětskému domovu Jemnice, díky přátelům z mikroregionu,
díky Mladým za rozvoj Jemnice, díky předkům za vše, co nám odkázali, a díky všem,

kterým není Jemnice lhostejná…
Držme společně našemu městečku palce, ať obstojí v obrovské konkurenci. Přejme
Jemnici štěstí i do dalších let, kdy se opět budeme této zajímavé soutěže účastnit.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Autobusové spoje od 3.1.2011 po zrušení vlakového spojení
Od 1.1.2011 končí vlakové spojení na trati č.243 Moravské Budějovice – Jemnice.
Nahrazeno bude jen několika novými autobusovými spoji, proto uvádíme informativní
přehled nejdůležitějších spojů v obou směrech. Nejsou uvedeny spoje vedené delší
objízdnou trasou a některé víkendové spoje.
Jemnice – Moravské Budějovice

Moravské Budějovice - Jemnice

odjezd

odjezd

4:50
5:50
6:30
7:05
7:20
12:45
13:55
14:20
14:50
15:35
17:10
18:30

příjezd
5:25
6:15
7:00
7:45
7:50
13:15
14:25
14:58
15:15
16:00
17:35
19:07

linka
340801
340801
790692 (nejede VII-VIII)
790750
790692
790080
790692
790750
340801
340820
340801
790080

příjezd

linka

4:35
5:45
6:50
10:35
12:45
12:55
13:25
14:35
14:55
16:20
18:05
20:25
22:20

5:14
790750
6:20
790750
7:20
790692
11:02
790080
13:24
340801
13:45
790750
13:50
790692
15:05
340801
15:40
790750
16:44
340820
18:28
790080
20:55
340801
22:53 790750 (jede v lichých
týdnech)
Rudolf Tesař, odbor vnitřních věcí

Slovo hejtmana
Začátkem každého nového roku rekapitulujeme ten minulý a hlavně se zamýšlíme nad
tím, co nás čeká. Je toho hodně, co mě napadá a nezastírám, že ani tento rok 2011
nebude jednoduchý. Při všech těch starostech a v médiích dostatečně rozebíraných
hrozbách doufám, že si u nás na Vysočině dokážeme najít a prožívat ty příjemné a
pozitivní stránky našich všedních i svátečních dnů. I proto se chci dnes podělit o své
dojmy z jedné oblasti, která mne docela těší.
Mezi prioritami, na něž se soustřeďujeme, je i propagace Vysočiny, jejích krás i
výsledků práce našich lidí. Přitom se snažíme spolupracovat s městy i s podnikatelskými
subjekty. Jedním z výsledků je zavedení značky regionální produkt. Provedený průzkum
nám ukázal, že propagační, prodejní a výstavní akce s nabídkou regionálních produktů
se zapisují do povědomí občanů. Jestliže před rokem slyšel nebo věděl, že kraj Vysočina

má pro regionální výrobky a produkty svoji značku každý třetí obyvatel, letos na podzim
to byl již každý druhý. A přibývá těch, kteří při nákupech upřednostňují produkty ze svého
kraje.
Jedním z konkrétních projevů jejich propagace bylo, jak se spolupráce naší krajské
příspěvkové organizace Vysočina Tourism s podnikateli projevila při přípravě významné
akce, na níž se náš kraj podílel jako jediný za Českou republiku. První adventní neděli
loňského roku se v pražském hotelu Hilton konal už pátý Mezinárodní vánoční bazar.
Cílem tradičního projektu, který je podporován mezinárodními organizacemi i
diplomatickými komunitami z celého světa, je finanční podpora českých charitativních
organizací. Na bazar se sjelo na několik tisíc návštěvníků. Tuto výjimečnou charitativní
akci pořádá Asociace manželek diplomatů s patronkou Livií Klausovou. Prodejního
veletrhu se širokým sortimentem nabízeného zboží se zúčastnilo celkem 47 zemí z
celého světa. Své viditelné místo tu měl i stánek kraje Vysočina, ve kterém si mohli
návštěvníci vybrat z celé škály tradičních produktů z Vysočiny. Do tohoto bazaru své
výrobky věnovaly zdarma firmy jako byly Království loutek ze Žďáru nad Sázavou, Ateliér
KVAK Koněšín, Huť Anna Bělá, Jaroměřická mlékárna, Dalešické cukrářství nebo
Kostelecké uzeniny. Přispěly tak k propagaci své firmy i celé Vysočiny. Výtěžek této akce
byl věnován na charitativní účely a potěšilo mne, že i sama první dáma Livie Klausová si
v naší expozici zakoupila keramický květináč z Nové Říše a salám Křemešník
z Kostelce. A přitom s upřímným nadšením zavzpomínala na své návštěvy Vysočiny.
Vůbec si myslím, že se naše krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism vydala
správnou cestou, když se místo nákladných účastí na mezinárodních veletrzích
soustředila na spolupráci s našimi městy a podnikateli na konkrétních akcích a
projektech především pro občany České republiky. Líbí se mi vytváření balíčku nabídek k
pobytí na Vysočině s konkrétním dalším prožitkovým programem. Dnes už nenalákáme
mnoho návštěvníků na Vysočinu pouze na ubytování, prohlídku památek a procházku
voňavým lesem. Když ale k těmto stálicím přidáme konkrétní zvláštní gastronomické
zážitky, specifické sportovní či pohybové vyžití, wellnes uvolnění nebo jiné tvůrčí aktivity,
stává se z klasické pohody v příjemném prostředí zelené Vysočiny i lákavé aktivní prožití
volných dnů podle různých zájmů a představ. V propagačním materiálu připraveném
k prezentaci na lednovém veletrhu „Regiontour 2011“ je takových komplexních programů
skoro stovka. Předpokládám, že i další podnikatelé pochopí, že zde mají příležitost
k rozvoji svých firem. A růst cestovního ruchu přináší své ovoce zprostředkovaně všem
obyvatelům kraje. Vysočina Tourism nejen připravuje mnohé propagační materiály a
akce, ale spolupracuje s městy i na jejich akcích, což bylo loni kvitováno např. v Telči,
Bystřici nad Pernštejnem nebo Novém Městě na Moravě. Spojení sil a prostředků je vždy
užitečné. O to se koneckonců jako kraj snažíme ve všech svých činnostech a nejde o to,
kdo je pod výsledkem podepsaný.
Přeji vám i v roce 2011 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém
životě.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

CO SE DĚJE
Víte, že...
Jsou místa, která patří k historii i současnosti Jemnice. Místa, která ale poznamenal
čas. V ulici 28. října (dříve Nová cesta) vybudované kolem roku 1883 jako nová cesta na
náměstí (tam se původně jezdilo Velkou bránou nebo po Malé brance), stojí mezi č.p.
457, který původně patřil obci Podolí, kaplička – zvonička – se zvonem. Dům obýval
zvoník pan Josef Křesťan. Zvonem se pravidelně zvonilo v poledne a klekání večer.
Doprovázel i pohřební průvody na hřbitov. V roce 1942, kdy došlo k odvezení zvonů
z kostela sv. Stanislava, byl do konce roku 1945 na věži kostela sv. Jakuba, odkud se po
válce vrátil na své místo. Zvyklost zvonění se udržovala ještě v padesátých letech
minulého století. Potom bylo od zvonění upuštěno. Stav zvoničky byl žalostný a protože
hrozilo zřícení, byl zvon uložen do kůlny domu č.p. 456.
V roce 1938 došlo k zastavění stráně u zvoničky domem č.p. 457. Vedle obytné části
domu bylo zde i známé holičství a kadeřnictví paní Karáskové. Zrušeno bylo až po
výstavbě domu na Havlíčkově náměstí, kde byli soustředěni všichni holiči a kadeřníci
z Jemnice. Dnes, po přístavbě zadní části, je zde penzion „Pod kaštany“ s 15 lůžky,
vyhledávaný návštěvníky Jemnice.
Vraťme se však ke zvoničce v Podolí. Její opravu i úpravu okolí provedl pan Vít Slabý,
bývalý starosta Jemnice, který bydlel v domě č.p. 456. Další, tentokrát důkladná oprava,
včetně zavěšení zvonu, byla provedena 7.6.1999. Přišla však vichřice, zvonička spadla
opět. Proto v květnu 2008 byla provedena další její oprava včetně zavěšení zvonu,
tentokrát nákladem města Jemnice.
Zvon nezvoní, nemá táhlo ke zvonění, nebude tedy lákat ke zvonění jedince jdoucí
večer z restaurací, podobně jako je stálé poškozování kříže na levé straně jdoucí do
města. Zvonička ale zůstává připomínkou minulé doby a snad se stane i součástí
současnosti.
Vladimír Hrbek

Zámek Jemnice po roce 1945
Na základě Benešových dekretů bylo panství Jemnice vyvlastněno. Ministerstvo kultury
a památkový ústav rozhodly, že zámek zůstane zachován jako expozice zámeckého
bydlení pro své nesporné umělecko-historické hodnoty a bude zpřístupněn veřejnosti.
Tehdejší vedení města Jemnice však mělo jiný názor. Prosadilo, že zámek byl z této
kategorie vyjmut. Na ministerstvu obrany zástupci města požadovali zřízení vojenské
posádky.
Ministerstvo obrany mělo v úmyslu umístit na jihozápadní Moravě, poblíže hranic
s Rakouskem silnou vojenskou posádku. Uvažovalo se o Dačicích, Moravských
Budějovicích a Jemnici. Všechna tři města se snažila uspět. Kupodivu tehdy vyhrála
Jemnice, a tak se armáda usadila u nás. Zámek byl zatím převeden do majetku města, a
to dalo zámecké budovy vojsku k dispozici. Armáda zámek užívala jako nájemce až do
roku 1993, samozřejmě zcela zdarma. Veškerý mobiliář pak Národní kulturní komise
vytřídila podle tehdejších hodnotových norem a rozdělila ho do několika kategorií.
Nejhodnotnější umělecké vybavení bylo určeno k převezení na jiné zámky. Dodnes

můžeme jemnický mobiliář obdivovat na zámcích Jaroměřice, Vranov, Náměšť,
Boskovice, Valtice, Milovice, Bučovice, Lednice a Dačice. Některé umělecko-řemeslné
artefakty jsou pak umístěny v Umělecko průmyslovém muzeu v Praze a v Moravské
galerii v Brně. Knihovní fond v počtu 7.500 knih byl předán do universitní knihovny
v Olomouci. Druhá vlna likvidace bylo předání mobiliáře na cizí vyslanectví do Prahy.
Podařilo se mi zjistit, že dva salony kompletně zakoupila argentinská ambasáda a
jednotlivé kusy pak zastupitelství italské, anglické, francouzské a další. Třetí část majetku
byla poskytnuta pražským a brněnským starožitníkům. To, co ještě zbylo, se pak
rozprodávalo v místě na dvou aukcích a něco se předalo do užívání muzejnímu spolku,
škole, radnici, správě státních lesů a armádě. Ještě v 60. a 70. letech se mi podařilo
objevit a identifikovat podle evidenčních čísel zbytky zařízení v jemnických rodinách, ale i
v Jiraticích, Panenské, Slavíkovicích a Pálovicích.
Tak se podařilo rozprášit umělecké poklady sbírané a střádané po staletí. Nejstarší
exempláře jsou majolikové ozdobné a užitkové nádoby z habánské produkce z přelomu
16. a 17. století. Velmi kvalitní jsou tři raně barokní řezané kabinety z Itálie, dnes
umístěné na zámku v Dačicích. Vzácné soubory barokního nábytku jsou dnes
v Jaroměřicích a v Náměšti. Velice vzácný je soubor empírového nábytku Vídeňské
provenience dnes v Náměšti, Dačicích, Boskovicích a poslední soubor je neorokoková
kolekce nábytku z Pallavicinského období pocházející z vídeňských dílen, dnes umístěná
v Lednici, Bučovicích, Jaroměřicích, Náměšti a na Vranově. Zachovaly se i některé
koberce v Náměšti a lustry v Jaroměřicích. Bohatá sbírka porcelánu, jak dekorativního,
tak i užitkového je dnes umístěna v Milovicích, Dačicích, Jaroměřicích, Náměšti a
v Boskovicích.
Působení armády v zámku není snad třeba komentovat. Za zhruba 50 let zničila, co se
dalo. Rozbila kamna, zničila vzácné vídeňské parkety, pobourala balustrádu i se
sochařskou výzdobou, zničila zahradní parter před východním průčelím a zabetonovala a
zaasfaltovala co kde šlo. V areálu postavila 12 garáží, vrátnici s basou.
Po změně politických poměrů v roce 1989 město požádalo o vrácení tzv. „historického
majetku města“. Ministerstvo financí nárok Jemnice uznalo a na jaře 1993 armáda
zámek i baráky v parku vydala městu. Okamžitě začalo horečné jednání, jak zámek
využít. Konzultace proběhly na ministerstvu kultury, financí, zahraničních věcí,
zdravotnictví, obrany, památkovém úřadě, Krajském úřadě v Brně, Okresním úřadě,
v Moravském muzeu v Brně, v Moravské galerii, v Umělecko-průmyslovém muzeu
v Praze, v Muzeu hudby v Praze, ve Státním archívu Praha a jinde. Komerční prodeje
těchto areálů tehdy dopadaly katastrofálně a na hodné strýčky z Ameriky nevěřím. Po
tom všem jednání a kalkulacích vyšla jediná varianta – ponechat zámek v majetku města
a za pomoci dotací využít zámek pro služby, turistické a kulturní účely ve vlastní režii.
Vstoupili jsme do „Programu záchrany architektonického dědictví“ garantovaného
ministerstvem kultury. Od roku 1994 do roku 1998 vložilo město do programu necelé 4
miliony Kč a získalo 14 milionů dotací. Za tyto finance se podařilo vyčistit areál od všech
vojenských přestaveb, zrušení všech asfaltových a betonových ploch, zbourání
vojenských novostaveb, zaměření areálu, odtěžení terénu na původní stav, provedení
stavebně historického průzkumu, archeologického průzkumu, vybudování nových sítí
(voda, kanalizace, plyn, telefon, el. energie) a napojení všech budov v areálu. Byla
vypracovaná studie využití, likvidace dřevomorky, opravy střechy a klempířských svodů.
Záměr s využitím areálu byl takový:
Zámecká budova:

– přízemí: obřadní síň, víceúčelové městské muzeum, kavárna s cukrárnou, služby
(kadeřnictví, kosmetika a obchůdky)
1.patro – zámecká expozice
2.patro – Moravská galerie nebo jiné muzeum
Západní křídlo – hotel cca 50 lůžek
Suterén – vinotéka
Pivovar, kočárovna, konírna – škola řemesel (tesař, klempíř, fasádník, štukatér)
Po zjištění, že škola řemesel bude problematická se v kočárovně zbudovala Lidová
škola hudební a v konírně se zbudovaly dva byty a kanceláře Správy majetku města
Jemnice.
Ve východním křídle zámecké budovy v tzv. „pianu nobile“ začaly restaurátorské práce,
objevily se rokokové malby ve všech 5 salonech. Sejmuly se přemalby a bylo přichystáno
restaurování.
V roce 1998 začala všeobecná nevole v zastupitelstvu i v radě města s investováním
do zámku, a tak jsme projednali a odsouhlasili převod zámku na stát. Na ministerstvu
kultury se podařilo tento záměr prosadit a od 1.1.1999 měl zámek převzít Státní
památkový ústav Brno. Tehdejší ředitel přijel několikrát do Jemnice a chystalo se
předání.
Nové zastupitelstvo však zrušilo usnesení starého zastupitelstva o předání zámku na
stát a rozhodlo o prodeji zámku. Jak probíhala jednání dále nemohu komentovat, protože
jsem se stal řadovým občanem a nikdo už o můj názor nestál.
Z rukopisu dr. Jiřího Třísky přepsala Jana Jánská

Okénko ZŠ
ČTVRTLETNÍ SLOHOVÁ PRÁCE pro 6. ročník
(Pokračujte v úvodu vlastním vypravováním.)
Končily letní prázdniny. Byly jsme dvanáctileté děti a toužily jsme zažít
dobrodružství. To ráno, když nás budilo sluníčko, zdálo se, že události dne se
nebudou lišit od jiných dnů. Avšak se soumrakem padl na celou vesnici podivný
stín. Obloha nad lesem za vsí hrůzostrašně zčernala. Zrovna jsme se všechny tři
vracely od rybníka. Prsty mraků se nám sápaly na záda. Měly jsme strach.
„C-co se děje?“ zeptala se vylekaně Káťa a chytla mě za ruku. „To nic, to bude jen
bouřka.“ ujišťovala ji Lenka. A jako by ji v tom chtěla příroda utvrdit, začalo pršet. Utíkaly
jsme domů, ale s deštěm přišly i blesky, takže jsme se schovaly do autobusové zastávky.
Vytáhla jsem z kapsy mobil a chtěla jsem zavolat mamince, aby nás vyzvedla, ale mobil
jen zapípal na znamení, že nemám vůbec žádný kredit. „Nemáte s sebou náhodou
mobil?“ zeptala jsem se holek. Ale ty jen zavrtěly hlavou.
Déšť byl teď tak hustý, že nebylo možné vylézt ven. Hromy duněly krajinou a my se
třásly zimou. „Co budeme dělat?“ zeptala se ustrašeně Lenka a opřela se o studenou
zeď. Horečně jsem přemýšlela. „Kousek odsud bydlí pan Pávek, mohly bychom…..“ „Na
to zapomeň!“ přerušila mě Káťa. „Je to blázen! Manželka od něj utekla, u sebe doma
chová hady a kdo ví, co dalšího!“ „Ale je to naše jediná záchrana. Jestli tu chceš zůstat
do rána, nebo jít domů v tomhle lijáku, prosím, ale já jdu za Pávkem!“ křikla na Káťu
Lenka a utekla do deště. „Půjdeš?“ zeptala jsem se Káti úzkostlivě a srdce jsem cítila až

v krku. Káťa jen neznatelně přikývla.
Šly jsme tmou a volaly jsme na Lenku, ale nebylo po ní ani stopy. Káťa tiše vzlykala a
já ji utěšovala, i když sama jsem měla slzy na krajíčku. „Říkala jsi, že bydlí k-kousek.“
vzlykla Káťa. „To teda bydlí,“ řekla jsem a zoufale se rozhlížela po nějakém náznaku
života, ale pro tmu jsem neviděla na krok.
Náhle se přede mnou něco pohnulo a já se příšerně lekla. Uslyšela jsem hlasy a Káťa
vedle mě přestala vzlykat. Ze tmy se vynořilo světlo z baterky a já spatřila Lenku
s panem Pávkem….
Kristýna Poláčková, 6.C
******
Žáky 4. ročníku provází tento školní rok v hodinách čtení úkoly hry zvané „Cesta na
ostrov Čtenářů“. Každý žák má plánek trasy a sbírá za splněné úkoly námořní míle, které
jeho lodička může urazit a tím se přiblížit OSTROVU ČTENÁŘŮ. Jeden z úkolů této
námořní cesty zněl:
Vyberte si nějaký strom a jeho plod a napište vyprávění v 1. osobě čísla jednotného.
Příběh může být zapsán také jako hádanka Kdo jsem?
Děti 4. ročníku se v krátkém čtenářském úkolu snažily co nejlépe strom popsat tak, aby
bez uvedení názvu stromu mohly ostatní děti hádat, o jaký strom se jedná.
Jak si s tímto úkolem poradily, posuďte sami.
Vladimíra Koprová
Ahoj!
Jistě jste o mně už slyšeli a znáte moje jméno. Jé, vždyť jsem Vám zapomněla říct. Ale
neřeknu Vám ho. Hádejte!
Jsem strom z měkkého dřeva. Lidé ze mě vyrábějí nábytek a hudební nástroje.
Vyrůstám do velkých výšek s širokou korunou.
Moje květy jsou drobné žluté barvy. Na stonku jich mám vždy několik s jedním
podlouhlým lístkem. Jsou léčivé. Čaj z nich je proti kašli a nachlazení. Listy mám do
tvaru srdce. Na podzim opadají.
Nejčastěji jsem byla vysazována v zámeckých parcích a alejích. Jsem národní strom,
který se dožívá až 400 let. Hádejte, kdo jsem.
(lípa)
Marek Tesař, 4.A
Jsem mohutný listnatý strom s rozložitou korunou a hluboce vrásčitou kůrou. Dorůstám
do výšky přes 30 metrů a dožívám se až 700 let.
Nejvíc se mi daří ve vlhčí půdě. Rostu od nížin až po podhůří.
Kůru mi lidé odlupují na korek. Mladou kůru lidé používají v léčitelství.
Moje listy na podzim žloutnou a opadávají, přes léto mají moje listy barvu zelenou,
dlouhé jsou až 10 cm a po stranách jsou zvlněné.
Moje dřevo je hodně tvrdé, a proto ho nejvíc využívají truhláři na nábytek, okna a
dveře.
Můj plod je nažka ležící v číšce.
(dub)
Michael Kaláb, 4. A

Hádej, co jsem?
Mám mohutnou korunu. Plody mám s čepičkou, odborníci jim říkají žaludy.
Mám listy se zaoblenými laloky a se zvlněným okrajem. Mám velké rozměry a dožívám
se dlouhého věku.
Špatně snáším mělké půdy. Nejraději žiji na slunném místě s hlubokou půdou.
(dub)
David Novák, 4.A
Ahoj, všichni mě jistě dobře znáte a jestli ne – tak Vám napovím.
Jsem keř, mám růžovobílé kvítky. Po odkvetení mám zelené plody a pak zčervenají.
Z nich můžeme udělat i nějaký léčivý prostředek.
Ale pozor! Mám také trny a ty píchají. Tak dejte pozor, abyste mi tady neusnuli jako
Šípková Růženka.
Tak kdo jsem?
(šípek)
Michaela Neshybová, 4.A
Jsem keř. Na jaře vykvetu drobnými žlutozelenými kvítky. Na každé stopce mám více
než jeden kvítek. Během května se kvítky promění v malé zelené plody, které během léta
zčervenají.
Patřím do rodiny, která má také bílé a černé plody s chutí sladkou i mírně kyselou.
Když mé plody děti otrhají, maminka z nich uvaří marmeládu, nebo jimi posype buchtu,
z vykvašených se potom vyrobí víno.
Na podzim mé barevné lístky opadnou a je čas zimního spánku. Kdo jsem?
(rybíz)
Anna Leitkepová, 4.A
Lidé mě sázejí na návsi a v parcích. Mám rozložitou korunu. Mé listy mají tvar srdce.
Jsem nazýván národním stromem.
V době květu silně voním a hostím tisíce včel.
Z mých sušených květů se vaří čaj. Moje květy jsou léčivé. Za starých časů se pode
mnou scházeli lidé a povídali si. Někdy bývám též chráněný. V Jemnici mě nalezneš u
svatého Víta.
Kdo jsem:
(lípa)
Jan Nekula, 4.A
Jsem národní strom české země!!!!! Pode mnou se v dřívějších dobách scházeli lidé.
Rostu na zvláštních místech a jsem považován za památný strom.
I v Jemnici jeden takový máme.
Jsem i léčivá. Dělá se ze mě čaj, který je dobrý na nachlazení.
Jsem mohutný strom s velkou korunou. Moje listy jsou ve tvaru srdce.
Hádej moje jméno?
(lípa)
Lukáš Smetana, 4.A
Já se od jiných stromů v lese odlišuji svým žlutozeleným květenstvím. Mám květy
vyrůstající 4 – 8 cm, které jsou potom potravou pro včeličky. Nejdříve kvetu a pak mi
začínají rašit listy. Můj dlanitý list je symbolem kanadské státní vlajky.
Z mých bratranců si lidé vyrábějí sirup k polévání lívanců.

Moje plody mají křidélka padající vývrtkovitě k zemi.
Největší radost dělám dětem, které si z mých plodů dělají „nosíky“.
(javor)
Adriana Dobšíková, 4.A

Jemnická „Pingpongiáda“ – 7. ročník
Dne 27. 11. 2010 se konal již 7. ročník „Pingpongiády“ v Dětském domově v Jemnici. V
letošním roce k nám přijely soutěžit
děti z DD Znojmo, DD Telč, DD Nová
Ves u Chotěboře, DD Budkov. Děti se
na sportovní zápolení již dlouhou
dobu připravovaly a určeného data se
nemohly dočkat. Již od samého rána
za
okny
vyhlížely
přijíždějící
sportovce a v duchu si měřily své síly.
Po slavnostním zahájení naší tetou
ředitelkou začalo utkání dětí ve
stolním tenise. Jako každý rok byly
zachovány kategorie mladších, ve
kterých soupeřily děti do 14-ti let a
kategorie starších, které byly určeny dětem nad 14 let. Děti si měly možnost zasoutěžit
a poměřit svou pohotovost i ve společenské hře „Scrabble“. Po postupném vyřazování se
napjatá atmosféra dala doslova krájet, a tak bylo třeba odlehčit situaci dobrým obědem.
Po obědě začalo velké finále těch nejlepších borců a slavnostní vyhlášení s předáním
cen vítězům. Všem se naše Pingpongiáda líbila a děti se už domlouvaly na odvetném
utkání v příštím roce.
Vítězové v Pingpongiádě:
kategorie mladších
1. DD Nová Ves u Chotěboře
2. DD Jemnice
3. DD Telč
kategorie starších
1. DD Jemnice
2. DD Nová Ves u Chotěboře
3. DD Nová Ves u Chotěboře
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ DOMOVŮ
1. DD Nová Ves u Chotěboře
2. DD Jemnice
3. DD Telč
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ VE HŘE SCRABBLE
DD Znojmo
Jiřina Kühnelová, vychovatelka DD

Hranice jsou otevřené všem
Ve školním roce 2009/2010 se naše
mateřská škola v Jemnici zapojila do
projektu „Interkulturní vzdělávání dětí a
dospělých“. Tento projekt trvá 3 roky a jeho
prioritou je spolupráce s partnerskou
mateřskou školou z Rakouska.
Na rakouské straně vstoupilo do projektu 50 MŠ a na straně české 32 MŠ, z toho 8
škol z kraje Vysočina.
V mateřské škole se vyučuje cizí jazyk 2 dny v týdnu 3 hodiny dopoledne. Lektorky
z české i rakouské strany se pravidelně setkávají a vyměňují si zkušenosti. České
lektorky se pravidelně vzdělávají na seminářích, které jsou zaměřeny na vzdělávání dětí.
Spřátelené MŠ rozvíjí další aktivity, společné slavnosti, nejrůznější setkání s rodiči, trhy,
vytváří společné zpěvníky, projekty apod.
Do tohoto projektu je zahrnuto i vzdělávání pedagogů, vzájemné hospitace a zároveň i
setkávání zřizovatelů. Jejich účelem je výměna zkušeností s financováním, koncepcemi,
výstavbou a údržbou MŠ.
V rámci projektu naše MŠ v Jemnici přijala pozvání rakouské strany a 11. listopadu
jsme všechny učitelky společně s dětmi jely oslavit svátek sv. Martina do rakouského
Gerasu. Děti si vyrobily lucerničky a zúčastnily se „laterničkového“ průvodu. Děti mohly
na vlastní oči vidět, jak tento svátek slaví naši sousedé a společně jej prožít.
Na oplátku jsme pozvaly děti z MŠ v Gerasu i společně s rodiči, zastupiteli města i
pana faráře na mikulášskou besídku do Jemnice.
Na programu bylo společné dvoujazyčné vystoupení s hrami, písničkami a tanečky.
Mezi děti přišel Mikuláš, čert a anděl a všechny obdaroval mikulášskou nadílkou.
Po skončení programu čekalo na nás bohaté pohoštění, které připravili rodiče českých
dětí a rakouští přátelé měli možnost navštívit a prohlédnout si MŠ v Jemnici.
Společné setkání se vydařilo, užili jsme si spoustu legrace a děkujeme všem, kteří se
na této akci podíleli.
Radka Nováková, zástupce ředitelky MŠ

Informace z městské knihovny
Milí čtenáři,
přejeme Vám v novém roce pevné zdraví, lásku, humor
a ať se Vám v roce se sympatickou jedenáctkou na konci
splní všechna přání. Podle čínského kalendáře nastává
rok zajíce – rok, který by nám měl přinést „plná bříška a
plnou spižírnu, ale také malé úspory“. Doufáme, že
předpověď se vyplní a Vy si budete moci odpočinout od
všech starostí v naší stále ještě „nové“ knihovně u kvalitní
četby, na besedách se zajímavými lidmi a dalších
zábavných a vzdělávacích akcích.
Vám, kteří si rádi krátíte dlouhé večery četbou,
nabízíme výběr z nových knih:

Z krásné literatury
Vondruška Vlastimil – Apage Satanas!: přítelkyni Ludmily z Vartemberka trápí podivné
sny o démonech. Komtur řádu Johanistů povolá exorcistu… Historický a detektivní
román
Bauer Jan – Císařova poslední vůle: král Václav IV. sedí na trůnu neprávem, jeho otec
Karel IV. zanechal poslední vůli, podle níž se má stát králem jeho levoboček
Jindřich…Historický a detektivní román
Bauer Jan – Výkupné za krále: v Čechách je mimořádně rušno. Čeští páni zajali krále
Václava a vězní ho neznámo kde… Historický román
Šulc Jiří – Mosty do Tel Avivu: fiktivní
špionážní příběh začínající studené války
Detektivní romány:
Cílek Roman – Zákon padlého koně:
detektivní příběh z edice Klasická česká
detektivka
Sedlmayerová Anna – Tráva a vítr:
psychologický detektivní příběh o ničivosti
pozdní milostné vášně, která vede až ke
zločinu
Francome John – Smrtící finiš: anglická
detektivka z dostihového prostředí
Whitton Hana – Prokletí hradu Leerhill: detektivní příběh z edice Klasická česká
detektivka
Cimický Jan – Perlový amulet: další z případů nejmladšího inspektora na Nábřeží
zlatníků, nositele slavného jména, Paula Maigreta
Moravcová Jana – Letí, letí andělíček: detektivní příběh z edice Klasická česká
detektivka
Kratochvíl Josef – Když ne já, tak žádná: skutečné kriminální případy
Romantické romány:
Carlyle Liz – Dvě malé lži: historická romance
Kubátová Táňa – Převozníci: osudy dvou sester, román ze současné doby
Körnerová Hana Marie – Láska a zášť:
v odlehlém kraji v jižní Francii vedou dva
šlechtické rody dlouholetý a nesmiřitelný
boj…Historický, romantický román
Z naučné literatury
Messner Reinhold – Annapurna: napínavý
příběh zpřístupnění této nebezpečné
osmitisícovky
Babica Jiří – Babicovy dobroty 2: recepty
z televizního pořadu
Junek Václav – Osudy českých zrádců:
příběhy politických a kulturních osobností,
české dějiny 1915 -1989
Schwarz S.P. – Roztroušená skleróza: praktické rady, jak zvládat nemoc

Callone P.R. – Alzheimerova nemoc: 300 tipů a rad, jak ji zvládat lépe
„Otevírací“ soboty v lednu:
22. 1. 2011 od 8:30 do 10:30
29. 1. 2011 od 8:30 do 10:30
„Otevírací“ soboty v únoru:
19. 2. 2011 od 8:30 do 10:30
26. 2. 2011 od 8:30 do 10:30
Na závěr přidáváme ještě snímky z prosincového zdobení vánočního stromečku a
„horkých“ chvilek při vyplňování vánočního kvízu.
Pracovnice knihovny

VÁNOČNÍ STROMKY již po třetí
První neděle adventní byla pro STŘED,o.s. v duchu příjemně vánočním
– zdobily se stromečky, sálem voněl punč a cukroví, zněly krásné hlasy
zpěváků a kytar. A co se to vlastně dělo?
V prostorách Klubu mládeže Hájek v Třebíči probíhala již tradiční akce
„Vánoční stromky – jak je zdobí zajímavé osobnosti kraje“. Celou akci
zaštítila
předsedkyně
Poslanecké sněmovny Miroslava
Němcová,
která
zároveň
ozdobila jeden ze stromečků
podle vzoru své maminky. Další
stromečky ozdobily Mgr. Martina
Bártová – ředitelka občanského
sdružení
STŘED,
Eva
Bergmanová a Hana Kochtíková
- dobrovolnice z Dobrovolnického
centra STŘED, o.s.. Svými
nápady, jak ozdobit vánoční
stromeček, přispěly i Ing. Irena
Hejzlarová, zastupitelka města
Třebíč, a Ing. Marie Černá, radní
města Třebíč.
Součástí programu byla výstava pěti ozdobených stromečků a koncert Kytarového
souboru ZUŠ Třebíč, pásmo koled v podání třebíčského Dětského pěveckého sboru
Slunko. Nejen svou přítomností, ale také pěveckým vystoupením přispěl vokální soubor
KrisKrosKvintet, který je složený z bývalých sólistů známého souboru Bambini di Praga.
Celým večerem provázel hlas moderátora, ředitele Horáckých novin pana Nohy.
Hosté měli možnost vánočně se naladit, vydechnout a poslechnout si příjemnou hudbu
u šálku vánočního punče. Děkujeme všem ženám, které se zhostily zdobení stromečků,
účinkujícím zpěvákům i hostům za příjemně strávený nedělní podvečer.
Zpracovala: Bc. Barbora Švaříčková, vedoucí Dobrovolnického centra
Kontakt: 775 725 659

Narodil se, aby žil…
Jak jsi krásné, neviňátko,
vprostřed bídy, nebožátko.
Každý den se probouzíme v navyklém rituálu drobných úkonů, které do sebe zapadají
jako kostky stavebnice Lega. Tuto ranní, zdánlivě bezmyšlenkovitou činnost, vždy
spojujeme na jedné straně s nadějí a na druhé i s pocitem nejistoty. Tento paradox znají
již školní děti. Na paní učitelku a spolužáky se těší, ale diktát, písemka či zkouška je
stínem v jejich pohodě při každodenní cestě do vyučování. Nejinak je tomu ve světě
dospělých. A to přesto, že do každého dne vycházíme s předsevzetím, že uděláme vše
proto, abychom ho prožili dobře, zvládli vše, co nás čeká a dosáhli i toho, po čem
toužíme my sami. Se stejnými pocity k sobě řadíme týdny, měsíce i roky.
Jaký byl rok 2010 a jaký bude 2011?
Novoroční matematický zápis dnů a hodin, které jsou před námi, je 365 x 24 = 8 760.
Jejich součin je nejen mírou našeho obdarování, ale i výzvou k využití toho, co je před
námi. Vždyť každá hřivna je spojena i s velkou mírou zodpovědnosti za její naplnění.
Svěřené dny a hodiny by nám neměly protéci jen tak mezi prsty - jako písek
v přesýpacích hodinách. Je důležité, abychom na každému zrnku zanechali alespoň
minimální stopu svého bytí. Tak jako malíř tvoří každým dotykem štětce i ten největší
obraz, máme i my na všem zanechat své DNA lásky, naděje a odpuštění. Vždyť osobní
signaturu nacházíme i na kamenných částech portálů u zámků, hradů i katedrál.
Známá i neznámá loga zhotovitelů jsou navíc chápána jako svědectví o konkrétních
dovednostech i vizitkou pro případné obdivovatele. Tím spíše máme zanechat svůj
autogram na všech mezilidských vztazích, které prožíváme. Každý člověk má právo na
své místo v našem srdci, rodině i sousedství. Zvláště nový život máme přijímat s úctou a
vděčností. Nenarození nemohou prosit o život svými ústy, ale prosí za ně jejich andělé
strážní, aby hrozící ortel smrti nebyl nikdy vykonán, ale byla jim darována milost. Ježíš
prosí za všechny počaté životy: „Smilujte se nade mnou alespoň vy, přátelé moji.“
Do přítomného času se promítá vše, co se kdysi událo. Dá se dokonce říci, že vše
krásné, co se narodilo, má být zachováno a má dále žít. A to nejenom ukázkově
v muzeích, depozitářích a archivech, ale má být udržováno naživu k našemu užitku,
radosti i potěšení. Knihy, obrazy, písně, hudební díla jsou nejen drahocenným dědictvím,
ale i stále živým bohatstvím. Kolik svátečních zážitků nám pomohou zakusit! Nechat se
pozvat k příjemnému
poslechu hudebních děl minulosti nebo si dopřát osvěžení
obdivuhodnou dokonalostí a krásou malířských nebo sochařských výtvorů.
Mezi trvalé hodnoty, nenahraditelné pro poznání pilířů křesťanské historie lidstva, patří
duchovní odkaz plynoucí z dvou tisíciletí evangelizace Evropy. Nejstarším a určitě
nejmilejším svátkem z času šíření víry je oslava Kristova narození – Vánoce. Už
desetileté dítě ví, že bez Ježíška by se rodinné posezení na sklonku roku točilo jen
kolem bohatě prostřeného stolu. Chyběl by zvonec Štědrého večera s kouzlem
očekávaných dárků, betléma, jesliček a koled. Bez půlnočního poselství pastýřů a
tříkrálových mágů z Východu by nás čekal jen barevný ohňostroj rachejtlí na noční
obloze. Naštěstí tomu je jinak: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ A tak
příběh naší planety Země začal být psán krasopisem lásky, která se umí darovat až na
kříž. A právě od této události se odvíjí naděje, která trvale provází každou generaci na
cestě časem a posiluje její důvěru ve smysl života, trvalou radost a soužití v pokoji.

Drazí přátelé, každý počatý život má právo na rodinu a bezpečí domova. Každý život
má dostat šanci se narodit a míru života naplnit. A ať Vás těší i důvěra, která je Vám
daná samým Stvořitelem, když křehký a zranitelný dětský uzlíček svěřuje do Vašich
rukou.
I samo Boží dítko bylo takto odkázané na Mariinu a Josefovu volbu. Naštěstí dvojí
„Ano“ dovolilo, aby se Ježíš narodil a žil. I Tebe prosí o milost darovat život, aby žil
v tobě, v nás a mezi námi. Potom bude všechen náš čas m i l o s t i p l n ý.
Takto požehnané dny, všední i sváteční, přeji nám všem.
P. Josef Brychta, jemnický farář

OBČANSKÁ SONDA
Poděkování
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom společně s manželem touto cestou poděkovali slečně Kristýně
Findové, která i přes své mládí velmi rychle a ochotně poskytla první pomoc našemu
zraněnému synovi Patrikovi. Patří jí náš velký dík a vděk.
Zároveň velice děkujeme i panu Pešlovi, který našeho syna ochotně odvezl na
pohotovost do Třebíče.
Andrea a Václav Skřivánkovi

Poslední odjezd z jemnického nádraží
Kde park se sklání
k našemu nádraží,
smutná je bříza,
jež stojí na stráži.
Tam pouze větru
slyšet je skučení,
skončily vlaky,
nastává loučení.
Pražcům je jedno
leží-li, neleží,
komu dlaň mává,
kam nohy poběží,
co oči v slzách
vidí či nevidí.
Klidně se vyplač,
perón je bez lidí.
Nikdo už neřekne:
jedem, tak nasedni.
Mocipán promluvil,
vlak odjel poslední.
Jiří Prokop

Novoroční přání 2011
Nikdo z nás není ušetřen nejistot. Chvíle zatmění přicházejí však jen proto, aby se ještě
víc rozvinula naše touha, abychom se znovu naučili trpělivé vytrvalosti, která říká:
nepustím tě, dokud mi nepožehnáš...
(z vánočních myšlenek J.Ratzingera)
Stalo se to 8. prosince 2010. Seděl jsem nad kávou a v uších mi doznívala píseň
„Imagine“ z úst Johna Lennona. Letos by se byl dožil 71 let, kdyby nebylo šílence, jemuž
se zachtělo rozhodovat o životě a smrti druhého. Mnoho lidí si bohužel uvědomuje
prožitek něčeho krásného teprve až na to začnou teskně vzpomínat, až už je to
nenávratně ztraceno.
Je dobré říct: učinil jsem předsevzetí a hodlám se jím v novém roce řídit. Každý by měl
mít to své. Já, když tady píšu, abych neubližoval: nešetrností, nelaskavostí, ironií. To
raději už do JL nepsat nic.
Co takhle dát si závazek, že budem prožívat naplno každý den? Naplno, to znamená
žít připraveni. Ne úzkostlivě, ale ani lehkomyslně. „Žít naplno“ znamená hořet jasným
plamenem a beze zbytku. Co když je rok 2011 ten poslední, kdy nám bude dopřáno
radovat se ze zdraví nebo těšit se ze společnosti někoho milého blízkého. Nebo si
zkusme představit, že by to byl poslední rok našeho života. Jak bychom ho asi v takovém
případě prožívali? Rozeznali bychom důležité od nedůležitého?
Typická výtka Čechům je, že nemyslí na budoucnost a že se nedají poučit z minulosti.
Já se však domnívám, že by to mohla být naše přednost. Že když už nic jiného, aspoň
bavit se dokážeme. A že nezaměníme tak lehce naději za falešný optimismus.
Kdo promarnil přítomný okamžik, jako by ztratil duši. Ten okamžik už znovu nepřijde. A
my pak pozdě litujeme, že jsme se tehdy a tehdy neodvážili laskavého gesta, neodhodlali
vyslovit vlídné slovo, které snad bylo už na jazyku. Budete-li umět vnímat, co je kolem
vás, jste zralí a mentálně zdraví lidé. Tím ale neříkám, že by se člověk měl řídit diktátem
okolností. Chce to jen vidět věci jasně, oprostit se od falešných eufórií, nepodléhat
panikám.
Ve škole, která se tvářila, že předává základní moudrosti, nám vtloukali do hlavy, že
máme trojí čas: minulý, přítomný a budoucí. Na toto školské moudro rychle zapomeňme.
Čas máme jen jeden: ten, co je právě teď: přítomnost. Carpe diem!
Co je mi po vzdálené minulosti nebo po nejisté budoucnosti? Pochybuji, že si naše
energeticky vyhladovělá civilizace někdy bude moci dovolit cestování časem à la
Einstein. Ten totiž uvažoval o výletu vesmírným korábem blížícím se rychlosti světla (!),
jehož posádka se za pouhých 25 let vrátí zpět na zem, kde mezitím uplynulo tisíc let. My
normální lidé při své cestě do budoucnosti budeme stále potřebovat přesně sedm dní,
abychom se posunuli o týden.
Vylhaných minulostí a nepravdivých budoucností se nám nabízí spousty. České dějiny
přepisuje ten, kdo se momentálně dostal k moci. Politici se snaží podle své potřeby
narafičit budoucnost jako strašáka. Nevěřte jejich prognózám. Nikdy nevyjdou. Ta jediná
pravdivá předpověď, za kterou jim nemusíme platit nic, zní: jednou umřeme.
Pomíjivost nás hladí po tvářích jak vánek. Náš pravý majetek není zapsán v
pozemkové knize. Je to pomíjivý okamžik radosti, chvilka, kdy jsme sami sebou. Ano,
snad i tento okamžik, který věnujete četbě článku. Čtete, možná se zlobíte, ale v duchu
stejně víte, že vás ta četba za chviličku omrzí či uspí (pokud se tak už nestalo u nadpisu).
I toto číslo Jemnických listů stejně skončí v koši nebo kontejneru. Město dřív či později

zjistí, že vydávat vlastní měsíčník je neobhájitelný luxus a Jemnické listy už nebudou
čekat ve vaší schránce. Vzpomeňte si na mne, až ta doba přijde. Buďme rádi, že dosud
nepřišla.
Co na tom, že se nechce zastavit ručička na ciferníku hodin? Nikdo nemá sílu pozdržet
dnešek. O něco později skončí i tato ledová zima. Nakonec skončí i rok, který teď leží
před námi jako nakrojený dort. Naší podstatou je dočasnost. Všechno lidské odchází a
končí, je tu pouze na čas.
Jen věci neskutečné, neživé a vysněné si pro sebe nárokují věčnost.
Věřím, že dokážeme zahodit zbytečnou péči o pseudohodnoty či lživé věčnosti. Že se
ubráníme nesmyslným starostem o to, co po nás zůstane na kontě, až už nebudeme žít.
Pod zem k podolskému Jakubovi si vezmeme tak akorát oblek a jeden pár bot. Návod na
život najdeme v knize staré skoro dva tisíce let. Říká se tam: Nedělejte si starost o zítřek,
neříkejte, co dáte do úst nebo co budete mít na sebe. Zítřek má své starosti. Tak mu je
nechte. (Mt kap. 6). Moje přání do nového roku: udělejte si čas na přítomnost, čas na
sebe. Přeju vám, abyste přitom vychutnali každou chvilku.
Je to utopie?
Sním o zemi, kde zbraně rezaví,
kde bratr bratra neprodá,
tam mocipán se nezdraví
a svatá všem je svoboda.
Nemají zákon, předpisy,
každý se chová tak, jak chce.
Je jedno, co kdo myslí si
a hlídači jsou bez práce.
Ať s plentami či bez těch plent
občané vládce nevolí,
není tam král, kat, prezident,
nevěší vězně ani prapory.
Tam nikdo nemá peníze,
netřeba bankéřů, tam nikdo nekrade,
každý je šetrný i bez krize,
sám ví, že jednou bude na řadě.
Domy a hrady se tam nedědí.
Jsou jenom lidi, žádný lid.
Každý je schopen čistit záchody,
uklidit stůl či záhon zrýt.
Soudnost tam mají, ne však soud
a pomlouvat tam není zvyk.
Druh druhu pomáhá ven z pout
a žádný není zpovědník.
Že byste se mnou jeli tam?
Museli bychom ujet zlým.
Každého z vás rád uvítám,

kdo přijde vlastním úsilím.
Milan Růžička

Paměti aneb Jemnice, malý kluk a druhá světová válka
Roky rychle utíkají. Je ale jistě dost spoluobčanů, kteří si pamatují pana učitele Jana
Kopečka, který vyučoval na škole v Jemnici kreslení. Jistě i to, že za II. světové války byl
za svoji činnost v organizaci Obrana národa vězněn. Podařilo se mu přežít vězení a po
válce se vrátit do Jemnice. V roce 1946 se přestěhoval do Znojma, kde nadále působil.
Abyste se dozvěděli o tom, jak se na válečnou dobu, na své dětství, ale i na řadu věcí
díval jeho syn Jan Kopeček, můj spolužák, který nyní žije v Plzni, si můžete přečíst
v jeho publikaci v JL s názvem „Paměti aneb Jemnice, malý kluk a druhá světová válka“.
Věnoval se v ní shromáždění důkazů a informací o odboji, ale i dalším podrobnostem.
I nyní zůstává patriotem Jemnice, kam se rád vracívá. Prožíváme znovu ve
vzpomínkách minulou dobu, ale i současnost toho nového, co se v Jemnici děje.
Chtěli bychom čtenářům Jemnických listů na pokračování přiblížit tyto jeho poznatky,
získané informace i to, co nejen on, ale i celá naše generace prožívala v uplynulých
letech. Věřím, že se postupně při pročítání jednotlivých článků touto cestou dozvíte
v zajímavém podání řadu jinak nedostupných skutečností.
A protože je jeho publikace velmi obsáhlá, bude v JL zveřejňována postupně
v jednotlivých číslech.
Vladimír Hrbek
*****
Místo úvodu několik poznámek o Jemnici, kde se stále jaksi cítím doma
Čtenáři předkládané „paměti“, nazveme-li je už tak nadneseně, se zabývají obdobím
mého dětství, a to se odehrávalo převážně v Jemnici v době okupace Československa
za druhé světové války. Nemohou se
tudíž vyhnout líčení válečných
poměrů. Možná, že právě vylíčení
poměrů tak, jak je vnímaly oči děcka
a navíc tak říkajíc „zevnitř“ a „z obou
stran“, může poskytnou autentičtější
pohled na tehdejší poměry, než jaký
může poskytnout oficiální historie
nucená
vždy
zobecňovat.
Od
líčených dramatických událostí na
začátku okupace v Jemnici uplyne
v roce 2011 přesně sedmdesát let a i
to je možná příležitost si je
připomenout i z tohoto subjektivního pohledu.
Jemnici, malé historické město, jsme my děcka, ale možná do jisté míry i dospělí,
mylně považovali za město ležící stranou velkého světa. Vždyť tam nevedla ani
plnohodnotná železnice, „jenom“ lokálka. Navíc, koleje lokálky od východu z Moravských
Budějovic tu končily! Neznali jsme jiné město, kde by končily koleje. Doprava na západ a

na sever směrem na Želetavu, Dačice, Telč, Slavonice existovala pouze po štěrkových
„okresních“ silnicích přes zalesněné kopce a ven do velkého světa - tam vedla lokálka do
Budějovic. (V Budějovicích pak už jezdily normální „velké“ vlaky, dokonce i rychlíky.)
Svoji lokálku, námi nazývanou „Biduška“, jsme ovšem my, kluci, milovali. Jemnická
dráha měla dvě malé parní lokomotivy řady 310, rok výroby asi 1900, ještě s rozvodem
se dvěma excentry, jaký jsem za celá léta pátrání jinde už nikdy neobjevil. Měla tři osobní
vagony, několik nákladních a největší inovací byly dva motorové vozy, původně typu
„motorový autobus“ (asi Tatra M120.4) s budkou strojvůdce na střeše. „Motoráky“ jsme
ale tolik nemilovali, obdivovali jsme parní mašiny. Biduška jezdila s jedním, maximálně se
dvěma osobními a dvěma nákladními vozy. Když situace vyžadovala větší počet vagonů,
třeba až šest, táhly vlak obě lokomotivy a vydávaly přitom intenzivní funivé zvuky
svědčící o nesmírné síle těchto strojů.
Jednou jsme se s kamarádem, Jendou Jakoubkem, vypravili ke Třem Koroptvím, kde
byl jediný delší přímý úsek trati bez stoupání a tam pomocí hodinek, které jsem nedávno
dostal k biřmování, jsme měřili Bidušce rychlost. Chtěli jsme vyvrátit pomluvy některých
Nejemničáků, že Biduška nedokáže dosáhnout deklarované rychlosti 40 km/h. Naměřili
jsme jí přesně 40 km/h a nutno přiznat, že se při této rychlosti Biduška už dost nestabilně
na kolejích vrtěla a dělala mi starost, zda se nevykolejí. Nevykolejila, ale na mne to
zapůsobilo tak, že se mi o vykolejení Bidušky u Tří Koroptví zdály čas od času děsivé
sny až do dospělosti, ba co dím, až do penzijního věku. Je třeba pádnějšího důkazu o
hlubokém citovém vztahu jak obecně k Jemnici, tak i v detailu k „Bidušce“?
Další věc, na kterou jsme my, lokální patrioti, byli hrdi, byla historie a středověké
památky, které jsme doplňovali vlastními objevy. Hrdí jsme byli na tenkrát snad šest set
let starou lípu u kostela Svatého Víta, hrdí jsme byli na Elišku Přemyslovnu, která prý
dlívala v Jemnici, když její manžel Jan Lucemburský zase odjel někam do bitvy „a vypích
si tam voko“ (volně podle Wericha+Voskovce). Ze současníků jsme byli pyšní na
jemnického rodáka malíře Romana Havelku i na spisovatele Jana Vrbu.
Ale nešlo nám jen o historii, literaturu, a kulturu. Hrdostí nás naplňovala i Pánkova
továrna na zemědělské stroje. Měli jsme tu skutečnou továrnu se skutečnými komíny!
Sice už nevyráběla, ale zato na komínech hnízdili čápi.
Ve fotbalu a hokeji našimi nejsilnějšími soupeři, pravidelně porážejícími Jemnici v tak
zvaných „přátelácích“, byli hráči z Třebíče. Dodnes je mi jméno Třebíč nesympatické,
ačkoliv mi nikdo z Třebíče nikdy nic zlého neudělal. Byl to jen ten fotbal a hokej. Jemnice
měla hokejového brankáře Habance, který byl navíc přímo z naší čtvrti. Byl extratřída.
Odešel hrát do Třebíče, zrádce. Pak při jednom přátelském utkání s Třebíčí chytal za
Jemnici. Nádherné gesto, všechno jsme mu odpustili. - Tak to byla „moje“ Jemnice.
Jemnice má něco kolem čtyř tisíc obyvatel. Centrum s náměstím Svobody je na
ostrohu nad říčkou Želetavkou, dole, kolem Želetavky, je dolní část města, Podolí. Od
centra na jihovýchod dominuje „hornímu“ městu zámecký park patřící tehdy k zámku
rodu Pallaviciniů a z druhé strany hlavní silnice botanická zahrada dnes už zrušené
lesnické školy. Na východním kraji města leží nádraží a dnes i balírna čaje Jemča. Na
severu „tenkrát“ město končilo „U Víta“, kolonie vilek „v Třešňovce“ byla ohraničena ulicí
„Třešňová“ a dál už byla pole.
Dvořákova čtvrť poblíž nádraží tehdy vznikala. A tam jsme s rodiči, v dnešní ulici
Boženy Němcové, bydleli. Čtvrť byla malinká, ohraničovaly jí dnešní ulice Lesného,
Dvořákova, a Boženy Němcové. Na jejím začátku byla ohrada s pilou pana Dvořáka,
který kolonii postavil a po němž se čtvrť jmenovala.

Mezi Dvořákovu čtvrť a nádraží se tenkrát ještě vešlo pole a tak zvaná „Lukšova
loučka“. Louku měl zapsanou v katastru nemovitostí pan Lukeš z Třešňové aleje,
pěstující kozy a další domácí býložravce. Ale my, kluci z Dvořákovy čtvrti, jsme jeho
vlastnické nároky neuznávali, ležela přece na našem území! Výsledkem nevyjasněných
vlastnických vztahů byly nekončící klukovské války mezi Třešňovkou a Dvořákovou čtvrtí.
Nevím, nakolik si to uvědomoval pan Lukeš, ale když poslal své kluky samotné na
loučku, o níž se mylně domníval, že je jeho, pro trávu, riskovali jeho kluci dost. Stejně
jsem riskoval já, když mě matka poslala samotného přes Třešňovku pro kozí mléko až na
Tálky ke Kreuzwieserům a také si neuvědomovala, do čeho mě to posílá. Vždy jsem sice
měl v kapsách pár kamenů nebo úlomků cihel, ale stejně jsem si byl vědom, jak slabá to
je výzbroj, zvážíme-li, v jaké početní převaze se mohli Třešňováci objevit.
S matkou (píšu „s matkou“, ne „s rodiči“, otec byl po většinu mého dětství mimo domov,
přesněji řečeno ve vězení), tedy s matkou jsme jezdili k prarodičům do Vranovské Vsi.
V Jemnici jsme bydleli těsně u nádraží, dostat se ale do nádražní budovy a na nástupiště
znamenalo dalekou okliku kolem celého nádraží. Tak jsme to řešili jinak: Na poslední
chvíli jsme vyrazili, přeběhli po pěšince bramborové políčko, Lukšovu loučku, přelezli
jsme prkenný plot dělící loučku od kolejí (matku jsem obdivoval, jak to lezení v lodičkách
na podpatku a v sukni zvládala) a zamávali na kolem nás už projíždějící vlak. Posádka
vlaku nás znala a vlak nám zastavila. A já s matkou jsme „nastoupili“.
To jsou ale vzpomínky z doby, kdy mi bylo nejméně pět nebo šest let. Z prvních dvou
let života si nepamatuji zhola nic. Nic. Podle vyprávění rodičů jsme bydleli někde
v Třešňovce v nájmu u Bastlů a pak teprve rodiče koupili polovinu právě dostavěného
dvojdomku v Dvořákově čtvrti.
Odstěhováním se do Dvořákovy čtvrti začíná moje, mou vlastní pamětí dokumentovaná
historie. Rodiče stěhovali, já seděl na obrubníku s o něco starším klučinou, domorodcem.
Padli jsme si do oka. Přivedl jsem ho k rodičům a nadšeně jim hlásil: „Von je taty Jeničee. Přeloženo do dospěláčtiny: On je taky Jeníček, jako já. Byl to Jenda Jakoubek, jeho
otec měl ve městě mlékárnu. Vzniklo z toho krásné trvalé kamarádství, ve všem jsme
drželi spolu a bránili se navzájem před všemi nepřáteli.
Jan Kopeček

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Program kulturních pořadů
9.1.2011
00
16 hodin

Tříkrálový koncert
- vystoupí žáci ZUŠ, Komorní sbor při ZŠ v Jemnici, Chrámový sbor při
kostele sv. Stanislava v Jemnici, Dačický pěvecký sbor, Kdousovská
schola
- společenský sál KD Jemnice, vstupné 30,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

28.1.2011
00
20 hodin

Městský ples
- hraje GENETIC
- Spolek elegantních dam zajistí bohatý program – předtančení
v krinolínách, přehlídku šatů 19. stol., přehlídku hist. spodního prádla,
kankán či charleston

- občerstvení, bohatá tombola
- předprodej vstupenek v TIC, vstupné 80,- + 20,- místenka
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
28.1.2011

3. reprezentační ples Štěpánkova pivovaru
- Štěpánkův pivovar

5.2.2011
00
45
8 – 8 hod.
00
9 hodin

Turnaj v mariáši
- prezence
- začátek
- startovné 150,- Kč,v ceně oběd, pravidla na místě
- Restaurace Na Podolí
- pořádá SDH Jemnice

11.2.2011
00
20 hodin

Hasičský miniples
- občerstvení a tombola zajištěny
- Restaurace Na Podolí
- pořádá SDH Jemnice

17.2.2011
30
20 hodin

Ples královny Elišky
- zahájení plesu
- hraje Secret
- občerstvení a bohatá tombola zajištěny
- sokolovna
- pořádá N.K.N. Jemnice

***

Kino Jemnice – leden 2011
30

8. sobota
Harry Potter a relikvie smrti – část I.
začátek v 19 hod.
Rodinný film USA 2010, 150 min., přístupný, mluveno česky
vstupné 69+1
Harry Potter je každý den blíž úkolu, na který byl připravován od prvního dne, kdy
vstoupil do Bradavic: poslední bitvu s Voldemortem. Nikde není bezpečno …
Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, ad.
00

16. neděle
Sammyho dobrodružství 3D
začátek v 15 hod.
Animovaná komedie Belgie 2010, 88 min., přístupný, mluveno česky
vstupné 74+1
Film vypráví příběh malé mořské želvy. Sledujeme Sammyho na jeho úžasné cestě plné
dobrodružství a jeho hledání přítelkyně Shelly. Ústředním motivem je přátelství, odvaha a
láska a předává dětem poselství o potřebě ochraňovat naši planetu.
30

22. sobota
Občanský průkaz
začátek v 19 hod.
Tragikomedie ČR 2010, 137 min., přístupný
vstupné 74+1
V patnácti letech dostanou občanku, v osmnácti jim hrozí vojna a za každou recesi si je
může podat policie. Přesný hořký smích totality.
Hrají: L. Kovář, M. Vrba, J. Vlček, M. Myšička, A. Geislerová, V. Kopta, J. Šulcová, ad.
29. sobota

Tacho

začátek v 19

30

hod.

Černá komedie ČR 2010, 100 min., do 12 let nevhodný
vstupné 74+1
Tacho je černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém závodníkovi Alexovi a
jeho životním závodu, kdy jeho spolujezdkyní má být dívka Lucie, zcela nezkušená, ale
k vítězství odhodlaná. Jak dopadne dramatický závod?
Hrají: Daniel Landa, Olga Lounová, Rudolf Hrušínský, Georgie Nicolas, ad.
******
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.

Klub důchodců v Jemnici vám chce také něco říci
26. srpna 2010 uspořádal Klub důchodců zájezd po Vysočině. Byli jsme v Polné, kde
byla prohlídka zámku, staré školy a židovské synagogy. Pak se jelo do Horní Dubenky na
Chadimův mlýn a nakonec jsme se prošli po náměstí v Telči. Měli jsme pěkný den,
sluníčko nám svítilo, tak se nám to moc líbilo.
Marie Čurdová

Ohlednutí za Vánočním setkáním
Jak jistě mnozí z Vás zaregistrovali, konalo se na náměstí Svobody 25. 12. 2010
Vánoční setkání.
Musím říci, že se akce nad očekávání
povedla. Oceňuji vysokou návštěvu
Vás, obyvatel Jemnice i přespolních,
kteří s námi v tomto mrazivém počasí
strávili příjemné odpoledne. Podle
reakcí se setkání nad očekávání
povedlo.
Děti jistě zaujal kočár tažený koňmi.
Na tomto místě je nezbytné poděkovat
panu Simandlovi (i celé jeho rodině),
který to vše pro Vás a hlavně Vaše
ratolesti provozoval naprosto nezištně!
Mladý muž Mirek Nevěčný se svou kozou na provázku se shledal také s obrovským
úspěchem. Díky panu Janu Svobodovi za zapůjčení tohoto roztomilého zvířátka a zbývá
jen popřát kozence, aby své vystoupení přestála bez újmy na zdraví.
Nezůstalo jen u kozy, ale obecenstvo mělo možnost pokochat se a pohladit i dvě
ovečky Rybářského spolku (jmenovitě ovce Auroru a Matyldu). Proto díky spolku rybářů i
panu Tymkivovi mladšímu a panu Tymkivovi staršímu. V neposlední řadě si zaslouží
poděkování i beran Karel, který ke své nelibosti musel v kotci vydržet pár hodin bez
svých kolegyň.
Kapitolou samou pro sebe bylo představení nadšených ochotníků se svým Vánočním

příběhem. Pod vedením pana Josefa Lichtnegera si pro Vás připravili toto vystoupení.
Zbývá ocenit jejich píli a aktivitu, která je pro naše městečko velkým bohatstvím. Pro
příští rok se postaráme o to, aby
byla scéna lépe ozvučena a aby byla
zhlédnutelná i pro diváky ze zadních
pozic. Díky patří i členům SNK Mladí
za rozvoj Jemnice, kteří zajišťovali
setkání nejen po technické stránce.
Díky muzikantům, kteří i přes
prokřehlé údy dokázali své skladby
bezchybné zahrát a zazpívat.
Děkuji i dámám z Klubu důchodců,
které se výtečně popraly se svou rolí
porotkyň při vyhodnocování soutěží
o nejkrásnější vánoční ozdobu a
nejchutnější vánoční punč. Ještě
jednou
gratulace
vítězům
(nejchutnější vánoční punč pro Vás
připravil pan Josef Ambrůz a
nejkrásnější vánoční ozdobu vyrobily všechny zúčastněné děti – všechny byly oceněny
drobnou odměnou).
Idylickou atmosféru navodily i děti ze Základní školy v Jemnici, které si pod vedením
pana Mgr. Bulína nacvičily řadu vánočních skladeb. Zvláštní poděkování patří i „Kimině“
za secvičení hip-hopového vystoupení. Až dojemně působilo spontánní poděkování
členů a členek své vedoucí.
Závěrem mám tu milou povinnost oznámit všem, že taková setkání pro Vás budeme
připravovat každý rok, abychom si společně odpočinuli od shonu, stresu, nákupů a
přejídání a společně si mohli popovídat a užít pár hezkých chvil…
Obrazová dokumentace je pro Vás připravena na facebookovém profilu SNK Mladí za
rozvoj Jemnice.
Za SNK Mladí za rozvoj Jemnice Ing. Petr Novotný

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Marii Adamcovou,
která se v měsíci listopadu dožila 90 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Františka Kalába,
který se v měsíci listopadu dožil 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Josefa Tichého,
který se v měsíci prosinci dožil 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Dne 5. ledna 2011 uplyne 15 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička
paní Růžena B a r t o š o v á z Police

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel Stanislav a dcery s rodinami

OKÉNKO PŘÍRODY
Pupalka dvouletá (Oenothera biennis)
V prvém roce vyhání pupalka dvouletá z řepovitého kořene chumáč přízemních
vejčitých listů. Ve druhém roce pak vyrůstá přímá, až 1 m vysoká lodyha s vejčitě
kopinatými střídavými listy. Žluté květy sedí jednotlivě v úžlabinách listů a jsou složeny ze
čtyř plátků. Rozvíjí se od června do září v podvečer kolem 18. hodiny a přitom mírně
voní. Živnost květu nepřekračuje 24 hodin. Plodem je tobolka obsahující až 300 semen.
Na jedné rostlině se nachází až 100 tobolek. Vzhledem k večernímu rozkvétání je
pupalka také lidově zvána „noční svíce“.
Pupalka je běžnou rostlinou strání, křovin, ale i říčních břehů. Dříve se pěstovala pro
jedlý kořen, který platil za poměrně výživnou zeleninu. Sbíral se výhradně v prvním roce
života byliny. V současné době se rozšiřuje pěstování pupalky na semeno.
Semeno obsahuje hlavně velmi kvalitní olej s výraznými fyziologickými účinky. Olej
obsahuje kyselinu linolovou, olejovou a gama-linolenovou a malou příměsí velmi
významné kyseliny dihomo-gama-linolenové. Jde o tzv. esenciální mastné kyseliny, které
lidský organismus neumí vyrobit a je tudíž odkázán na zevní příjem. Přitom ale tyto látky
jsou součástí fosfolipidů, což jsou stavební jednotky buněčných membrán, hrají velkou
úlohu při transportu a okysličování cholesterolu a jsou výchozími látkami pro tvorbu tzv.
prostaglandinů, což jsou důležité látky s hormonálním působením.
Pupalkový olej je velmi účinným potravním doplňkem, který může být úspěšně použit
v léčbě dlouhé řady onemocnění. Plně prokázáno je významné zlepšení stavu
nemocných trpících například atopickým ekzémem, kterým v dnešní době trpí především
děti. Také léčba lupénky se jeví velmi nadějně, kde pupalkový olej se vedle čaje z kořene
sarsaparilly může stát základním lékem. Další plně prokázanou indikací je užití oleje
v léčbě PMS, který trápí mnoho žen a je u velkého procenta žen moderní kletbou. Jedná
se o bolesti a křeče doprovázené depresemi. Dobrých výsledků je dosahováno při léčbě
roztroušené sklerózy, zejména v počátečním stádiu. V každém případě brzdí rozvoj
nemoci a oddaluje vznik závažnějších pohybových potíží. Olej snižuje hladinu
cholesterolu a hodnoty krevního tlaku při současném zpomalování srážlivosti krve a je
tak výborným preventivním prostředkem všech cévních chorob, především angíny
pectoris, ischemie myokardu a ischemie končetin a snižuje nebezpečí vzniku náhlých
příhod mozkových.
Ve stadiu výzkumu je využití v revmatologii, kde zatím neznámým způsobem příznivě
ovlivňuje bolesti svalů a kloubů. Olej celkově zvyšuje obranyschopnost organismu a jeho
odolnost vůči následkům stresu, zejména v oblasti cévní. Pupalkový olej je v běžné
nabídce lékáren, a to od nejrůznějších výrobců, zpravidla v podobě želatinových tobolek
a pod různými názvy. Dávkování se bude řídit podle hmotnosti kapsle, přičemž průměr
činí 6 – 8 tobolek denně.
Pupalkové semeno nemícháme do směsí, podáváme je výhradně samostatně, ať již
v podobě syrového semene nebo olej. Droga je netoxická a má vedle léčebných účinků i
vysokou nutriční hodnotu a příznivě ovlivňuje padání vlasů. Dále mizí nepříjemný pocit
mravenčení v nohách i rukách, zejména u starších lidí. Dochází také ke zlepšení sluchu,
zraku i paměti a tlumí nepříjemný zápach potu.
Ing. Bedřich Stehlík

Plameňák růžový
Mnohý čtenář si asi položí otázku, proč je v Jemnických listech zmínka o plameňákovi
růžovém. Plameňáci, kromě zoologických zahrad, u nás ve volné přírodě nejsou. Jejich
vlastí je jižní Španělsko a jižní Francie, kde se tito ptáci vyskytují, ale největší hnízdiště
mají v Africe v Perském zálivu.
Takže není vyloučeno, že tyto ptáky mohou uvidět někteří naši turisté.
Přesto, že u nás nežijí, bylo v minulém a předminulém století s časovými rozdíly
uloveno několik těchto, pro nás neobvyklých ptáků, např. 11 ks mezi Prostějovem a
Plumlovem a jinde. Proč se k nám zatoulali, není jasné.
Kromě Afriky, jižní Francie a Španělska hnízdí i v Kaspickém moři a o lovu píše R.
Luskač v Revíru bez hranic.
Žije na plochých pobřežích lagun i moří, močálech a podobně.Umí také znamenitě
plavat, ale většinou v mělké vodě půvabně a lehce kráčí. Dobrovolně však neplave. Je
ostražitý a ve dne není možné se k němu přiblížit na člunu.
Má nadměrně dlouhý krk a je téměř tak vysoký jako člověk. Více ptáků létá v klínu.
Přiletí-li někam hejno, ptáci v rojnici shánějí potravu, kterou získávají čvachtáním
zobákem.
Snáší 1 – 2 vejce a skořápka je potažena jakýmsi vápenitým povlakem. Sedí oba
manželé. Doba sezení je 4 týdny. Hlavní potravou jsou měkkýši a korýši.
Kromě našeho území byli plameňáci uloveni v Polsku a Německu.
Josef Kasárník

Zelenina jako lék
Zelenina je pro nás z hlediska výživy tou nejlepší volbou. Je zdrojem cenných
aminokyselin, vitaminů, minerálů, obsahuje hodně vody, vlákniny, má zásaditý účinek na
organismus a můžete ji sníst kolik chcete, protože se po ní netloustne. Každá zelenina
v sobě navíc ukrývá jinou kombinaci prvků a každá tak „umí“ něco jiného. Pojďme se jí
podívat na zoubek.
BROKOLICE
Účinky: Aktivuje látkovou výměnu, zlepšuje práci srdce, svalů a nervů. Snižuje riziko
vzniku rakoviny. Má vysoký obsah antioxidačního betakarotenu a vitaminu C a E. Je
bohatým zdrojem kyseliny listové a železa.
Dávkování: Jednou týdně 20dkg v páře povařené brokolice s česnekem. Lidé, kteří jedí
brokolici častěji, by měli konzumovat potraviny s vyšším obsahem jódu, protože brokolice
snižuje jeho vstřebávání.
CIBULE
Účinky: Allicin obsažený v cibuli snižuje riziko arteriosklerózy i trombózy a posiluje
imunitu. Díky vysokému obsahu zinku potřebného na stavbu kostí a dále vitaminů B, C, A
i E je výbornou prevencí osteoporózy. Éterické oleje brzdí zánětlivé procesy a uvolňují
hlen. Jen červené a žluté odrůdy obsahují sloučeniny, které snižují riziko nádorových
onemocnění a mají protizánětlivé účinky.
Dávkování: Čím více, tím lép, minimum je 60 g denně. Doporučuje se jíst syrová a
čerstvá, protože 24 hodin po rozkrájení se stává toxickou.

Náš tip:
Cibule proti chřipce: Cibuli nasekáme a uvaříme se třemi polévkovými lžícemi medu na
sirup. Užíváme po lžičkách.
Opar na rtu: Na postižené místo přikládáme plátek syrové cibule.
Rýma: Do nosu vkládáme tampony namočené v cibulové šťávě.
Bolesti v krku: Zmírníme zábalem z jemně nasekané cibule.
Hnisající rány: Obvaz potřeme kašičkou z cibule a přiložíme na postižené místo.
ČERVENÁ ŘEPA
Účinky: Podporuje krvetvorbu, zmírňuje infekci dýchacích cest, reguluje krevní oběh,
předchází zácpě, léčí ekzémy a posiluje vlasy. Snižuje hladinu cholesterolu a krevní tlak,
obsahuje látky s protirakovinovými účinky, vitaminy skupiny B, jód, kobalt a lipotropní
látky, které zabraňují hromadění tuku v játrech. Lehce povařená je součástí diet při
onemocnění jater, ledvin a ateroskleróze. Je výživná, posiluje organismus, pomáhá při
léčbě chřipky a nachlazení.
Dávkování: Více než 100 ml syrové šťávy denně může vyvolat mírnou nevolnost a
závratě, proto ji zpočátku míchejte s mrkvovou šťávou. Doporučuje se roční spotřeba 3
kg.
FENYKL
Účinky: Obsahuje éterické oleje, vitaminy C, E a draslík, který upravuje vysoký krevní
tlak. Podporuje trávení a má uklidňující vliv na nervovou soustavu. Semena fenyklu
uvolňují zastavené větry a žaludeční křeče, proto velmi příznivě působí proti bolení
bříška u kojenců.
Dávkování: Stonky a listy jezte v neomezeném množství. S výjimkou těhotných žen se
doporučuje jedna čajová lžička semen fenyklu denně.
MELOUN
Účinky: Lidé meloun často mylně řadí mezi ovoce, ale jde o zeleninu příbuznou okurce.
Melouny obsahují 90 až 93 procent vody, jsou bohaté na sodík a zásadité prvky.
Pro jejich močopudný účinek jsou zvlášť vhodné při ledvinových poruchách a
výborně se hodí při postní kúře nebo při hubnutí.
Dávkování: Můžete jíst libovolné množství.
ZELÍ
Účinky: Snižuje riziko vzniku rakoviny, posiluje imunitu, reguluje zažívání a povzbuzuje
líná střeva. Kysané zelí pomáhá při pocitu plnosti, pálení žáhy a krkání. Šťáva
z čerstvého zelí léčí žaludeční vředy, dvanácterník a choroby tlustého střeva. Šťáva ze
zelných listů působí dezinfekčně a odvádí škodlivé látky přes kůži. Acetylchlorin, který
zelí obsahuje, působí při depresích.
Dávkování: Vnější listy a košťál je třeba pro zvýšený obsah nitrátů a olova odstranit. Při
žaludečních potížích je třeba alespoň měsíc pít 5 – 6 skleniček čerstvé zelné šťávy
denně, asi hodinu před jídlem.
KUKUŘICE
Účinky: Vysoký obsah manganu působí proti stresu, svalovým křečím a srdeční arytmii.
Železo pomáhá proti chudokrevnosti.
Dávkování: 100g denně pokryje téměř polovinu denní potřeby železa.
MRKEV

Účinky: Snižuje cholesterol, předchází zácpě, pomáhá při kožních chorobách,
nedokrvení a oslabení organismu. Chrání zrak. Snižuje cholesterol a riziko rakoviny plic.
Je vynikající regenerační potravinou při vyčerpání nebo při zotavování. Mrkev je bohatá
na vitaminy A, B a C, betakaroten, železo, vápník, draslík a sodík.
Dávkování: Každý den snězte dvě mrkve nebo vypijte pohár čerstvé šťávy. Půst
s mrkvovou šťávou v průběhu dvou dní je velkou detoxikační terapií pro játra.
OKURKA
Účinky: Podporuje vylučování moče, svým vysokým obsahem křemíku a síry podporuje
růst vlasů, draslík v okurce upravuje krevní tlak, pomáhá při zubních potížích a zánětech
dásní. Směs čerstvé okurkové šťávy s karotkovou a řepnou má příznivý vliv na
revmatické potíže mající původ v nadměrném ukládání kyseliny močové v těle. Pitím
okurkové šťávy zmizí z pleti nečistoty.
Dávkování: Alespoň 200 ml čerstvé šťávy nebo půlku okurky bez slupky denně.
PAPRIKA
Účinky: Obsah vitaminu C posiluje imunitu, kapsaicin povzbuzuje činnost zažívacího
traktu. Betakaroten posiluje buňky, brzdí proces stárnutí a chrání před škodlivým vlivem
slunce na pokožku.
Dávkování: Jedna středně velká červená paprika pokryje až trojnásobek denní
spotřeby vitaminu C dospělého člověka.
PETRTŽEL
Účinky: Je bohatá na vitamin C, provitamin A, železo, vápník, draslík, fosfor, hořčík,
síru a křemík. Vysoký obsah železa zabraňuje chudokrevnosti. Vitamin C posiluje
imunitní systém a povzbuzuje chuť k jídlu, činnost jater a pomáhá při dně. Petržel je také
užitečným zdrojem vápníku a pomáhá tělu zbavit se nadměrné tekutiny, neutralizuje
škodliviny z cigaretového dýmu. Odvar ze semen uvolňuje hladké svalstvo v celém těle a
zmírňuje bolesti hlavy, migrény a podrážděný žlučník. Žvýkání čerstvé petrželové natě
odstraňuje v dechu zápach po cibuli a po česneku.
Dávkování: 100 g obsahuje 170 mg vitaminu C. Doporučuje se používat jako koření.
PÓR
Účinky: Působí proti nadýmání a pocitu plnosti, žlučovým kamenům, nechutenství.
Obsahuje vitamin E, karoteny, železo a za syrova navíc kyselinu listovou, vitamin C a B1.
Tak jako cibule a česnek i pór je mimořádně antiseptický a pomáhá chránit srdce a
artérie před arteriosklerózou a vysokým krevním tlakem.
Dávkování: Pórový odvar je vynikající k nahrazení úbytku minerálů po dobu nevolnosti
nebo průjmu. Povařte 8 -10 pórů ve 2 -3 litrech vody po dobu 1,5 hodiny. Pórový sirup je
zase účinný prostředek na plicní infekce. Uvařte několik pórů ve vodě a když změknou,
extrahujte šťávu protlačením přes gázu. Přidejte med a pravidelně užívejte.
RAJČATA
Účinky: Povzbuzují apetit a zažívání a brzdí růst choroboplodných bakterií ve střevech.
Kalium snižuje krevní tlak. Mimo srdečně-cévních chorob pomáhá při léčení různých
poruch trávení. Slouží jako odvodňovací prostředek. Rajčata obsahují antioxidanty,
množství vitaminu E, vitamin C a betakaroten.
Dávkování: Jezte v jakémkoliv množství a preventivně pijte sklenici čerstvé rajčatové
šťávy 3x denně po dobu 3 - 4 týdnů.

ŘEDKVIČKY
Účinky: Jsou prevencí rakovinových onemocnění. Éterické oleje podporují tvorbu žluči
a urychlují zažívací proces. Používají se při léčení onemocnění žlučníku, žaludku a
průdušek. Obsahují hlavně vitaminy C a B.
Dávkování: Doporučují se jíst syrové, alespoň jeden svazeček týdně.
SALÁT
Účinky: Kyselina listová a vitamin B zlepšují činnost mozku, paměť, koncentraci a
spánek. Je tradičním prostředkem na povzbuzení trávení a činnost jater. Má uklidňující
účinky.
Dávkování: Denně snězte 150g salátu s rajčaty a bylinkami. Nejvíce živin je v salátu,
který má více zelených a velkých listů, pokud možno v celku. Umyté, zabalené hlávky
s roztrhanými listy rychle ztrácejí vitamin C a kyselinu listovou.
CHŘEST
Účinky: Výhonky jsou bohaté na vitamin C a mají mimořádně vysoký obsah vitaminu E,
který zlepšuje zrakovou ostrost a potlačuje projevy stárnutí pokožky, problémy se
srdcem, zvyšuje libido a účinně chrání buňky před útoky volných radikálů. Chřest je dále
bohatým zdrojem provitaminu A, vitaminů skupiny B, kyseliny listové a zinku.
Chřest patří k nejlepším omlazovacím prostředkům v přírodě. Posiluje imunitní systém
a chrání před záněty. Aktivuje tvorbu hormonu štěstí a pomáhá při poruchách spánku.
Upravuje vysoký krevní tlak, podporuje činnost srdce a ledvin. Pomáhá při uvolňování
nervového napětí.
Dávkování: Chřest je jako stvořený pro různé diety, neboť obsahuje velmi málo kalorií
(na 100g jen 18 kalorií). Je též bohatý na vlákniny, které mají blahodárný vliv na střeva.
Pokud sníte 250g chřestu, pokryjete celodenní spotřebu vitaminu C.
Náš tip:
Jak správně vařit chřest: Nejprve odřežeme dřevnatou spodní část a chřest oloupeme
(postupujeme vždy od hlavičky dolů). Aby nezčernal, namočíme ho do studené vody.
Před vařením ho svážeme po 6 – 10 kusech a postavíme do hrnce s osolenou vodou
hlávkami nahoru. Stačí, když bude ve vodě jen do poloviny, křehké hlávky se uvaří
v páře. Vaříme 10 – 15 minut.
ŠPENÁT
Účinky: Betakaroten a vitamin E zachytávají volné radikály. Kalium snižuje krevní tlak a
magnézium působí proti svalovým křečím. Může ochránit před degenerací zraku. Je
užitečným zdrojem železa. Mimo toho obsahuje vitaminy C, B1 a B2, jód a vápník.
Zároveň obsahuje i kyselinu šťavelovou, která váže vápník, takže při větší spotřebě
špenátu je potřeba tento minerál doplňovat z jiných zdrojů.
Dávkování: 200g pokrývá polovinu denní potřeby kalia. Mražený špenát si uchovává
více živin než zvadlý čerstvý. Lidé postižení dnou nebo ti, co mají ledvinové kameny, by
se měli špenátu vyhýbat pro jeho vysoký obsah oxalátů.
ZÁZVOR
Účinky: Je klasickým léčebným prostředkem při rýmě, chřipce a kašli. Osvěžující čaj
připravený z čerstvého kořene pomáhá vylučovat hleny a posiluje žaludek. Horký
zázvorový čaj pomáhá při zimnicích, zázvorové obklady přinášejí úlevu při zánětu
nosních dutin, při zánětu průdušek a při jiných plicních těžkostech. Má silný zásaditý
účinek.

Dávkování: Zázvor je silně aromatický a má výraznou chuť, proto jej dávkujte podle
chuti a potřeby.
CELER
Účinky: Používají se všechny části včetně semen, ale platí, že naťový je lepší než
kořenový. Nať je bohatá na vitaminy a minerály a je vhodná jako potravinový doplněk pro
nemocné cukrovkou. Éterické oleje a sedanolid mají povzbuzující účinek na zažívací
orgány. Betakaroten neutralizuje volné radikály. Kalium reguluje krevní tlak a krevní
oběh. Zbavuje pocitu stresu. Díky bohatému obsahu draslíku uklidňuje nervy a zlepšuje
náladu. Je vynikající složkou redukční diety.
Dávkování: 150g syrového strouhaného celeru denně.
BRAMBORY
Účinky: Jsou bohatým zdrojem vitaminu C a B a obohacují tělo draslíkem, magnéziem,
fosforem a železem. V lidové medicíně se nejvíce využívá šťáva ze syrových brambor na
trávící těžkosti, gastritidy, poruchy jater a žlučové kameny. Syrová bramborová šťáva
dále utišuje záněty a podporuje hojení kožních infekcí a poranění. Plátky syrové
brambory jsou vynikajícím obkladem na opary a omrzliny. Přiložené na spánky pomáhají
od bolesti hlavy a migrény.
Dávkování: Je lepší pít syrovou bramborovou šťávu než vařené brambory, které
obsahují velké množství těžce stravitelného škrobu. K masu raději volte zeleninový salát.
Ing. Bedřich Stehlík (zdroj: Moje rodina, č, 27 ze 3.7.2010)

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Všem příznivcům atletiky
1. ledna 2011 vznikl nový Školní sportovní klub Jemnice – oddíl atletiky. Jeho existence
je zastřešena Českým atletickým svazem a Asociací školních sportovních klubů při
Základní škole v Jemnici.
Registrace do klubu je pro všechny věkové kategorie možná jednou ročně během tzv.
přestupného období v prosinci a v lednu a je zpoplatněna částkou 100,- Kč. Registrace
umožňuje závodníkům klubu startovat na závodech družstev i jednotlivců pořádaných
ČAS na všech úrovních a platí šest kalendářních let. Věkové kategorie jsou: přípravka
(mladší školní věk), žactvo, dorost, junioři a senioři.
Podrobnější informace o klubu a možnostech případné registrace naleznete na
webových stránkách http://sites.google.com/site/atletikajemnice. Tyto stránky budou
průběžně upravovány a aktualizovány.
Věříme, že nový atletický oddíl si najde své příznivce nejenom mezi školní mládeží, ale
i v řadách široké veřejnosti a že svým působením a činností naváže na atletické úspěchy
žáků základní školy.
Mgr. Aleš Krajčí, předseda oddílu

Zpráva o činnosti SDH Jemnice v roce 2010
Naše činnost v tomto roce byla vcelku pestrá, kromě hasičského sportu jsme měli
různá zpestření naší činnosti.

Na začátku roku 2.1. jsme uspořádali turnaj v mariáši v restauraci v Podolí. Za účasti
12 hráčů se vítězem stal náš velitel St. Tobolka.
5.2. se konal již 21. ples SDH v restauraci v Podolí ( účast asi 130 lidí a 275 cen
v tombole). Ples se zřejmě všem líbil, ohlasy byly pozitivní.
27.3.bylo shromáždění starostů SDH okr. Třebíč, které se konalo v kulturním domě
v Trnavě u Třebíče. Tohoto shromáždění se za náš sbor účastnil Tobolka Stanislav ml.
V dubnu, jak počasí dovolilo, začala výroba a opravy některých překážek a dalšího
soutěžního nářadí. I nadále nám dělalo problém tréninkové místo, a tak jsme opět po
dohodě používali areál SDH v Mladoňovicích.
Po začátku soutěžní sezóny jsme měli problém s družstvem mužů. Podařilo se nám
sestavit družstvo mužů nad 35 let. Toto družstvo se účastnilo celkem 8 soutěží. Družstvo
mužů do 35 let celkem 3 soutěží. Nově se podařilo sestavit družstvo žen - dorostenek a
mužů - dorostenců.
Mimo další soutěžní činnosti jsme po dohodě s městem Jemnicí začali na začátku
června využívat hřiště v Podolí a jeho velkou pomocí pro náš sbor bylo položení panelů
pod základnu a nádrž na vodu. Po dalších našich menších brigádách jsme zde postupně
připravili a realizovali všechny tři soutěže. Jediná noční soutěž byla již tradičně na
náměstí Svobody.
Soutěžní činnost:
15.5 Pálovice - soutěž v požárním útoku. 5. místo v základním kole, 2. místo ve finále
(muži nad 35 let).
22.5. Lhotice – okrsková soutěž 4. místo (muži do 35 let).
5.6. Radkovice u Budče – soutěž v požárním útoku - 7. místo s PS 12 (muži nad 35 let),
9. místo s PS 12 speciál (muži nad 35 let).
27.6. Panenská – soutěž v požárním útoku 7. místo (muži nad 35 let).
4.7. Mladoňovice – noční soutěž v požárním útoku, nepodařilo se pokus dokončit (muži
nad 35 let).
10.7. Kostníky - noční soutěž v požárním útoku 6. místo (muži nad 35 let).
14.8. Jemnice - O putovní pohár starosty města, soutěž v požárním útoku.
1. místo (muži nad 35 let)
3. místo (ženy – dorostenky)
9. místo (muži do 35 let)
10. místo (muži – dorostenci)
24.9. Jemnice- O putovní pohár Barchanu, noční soutěž v požárním útoku.
18. místo (muži nad 35 let)
20. místo (dorostenky+dorostenci)
22. místo (muži do 35 let)
29. místo (muži – dorostenci)
O činnosti a výsledcích naší hasičské mládeže jsme informovali již v minulém čísle JL.
Poděkování za práci v roce 2010 patří všem hasičům, kteří se podíleli na jakékoliv
činnosti, městu Jemnice a všem sponzorům, co nás podporovali.
Za výbor SDH Jemnice Milan Šerka

Nábor
Sbor dobrovolných hasičů Jemnice nabírá do družstva ŽEN
dívky a ženy ve věku 15 – 45 let.
Pokud se nechcete doma nudit, přijďte mezi nás.
Zažijete legraci, adrenalin a relaxaci od každodenních starostí.
Loni se družstvo žen zúčastnilo třech závodů a
zadařilo se mu vyhrát jednou 1. místo a jednou 3. místo.
Pokud chcete podpořit vyhrávání dalších pohárů a cen, ozvěte se na
tel.: 724 850 656.

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Vratěnín
1.1.2011
14.1.2011
21.1.2011

Slavnostní ohňostroj na uvítání Nového roku na návsi před OÚ,
00
17 hodin
00
21. Společenský ples OÚ Vratěnín, 20 hodin
II. Reprezentační ples
00
- kulturní dům Vratěnín, 20 hodin
- občerstvení zajištěno, bohatá tombola
15
- odjezd autobusu z Jemnice od Večerky v 19 hodin
- pořadatel 1. FC Jemnicko

Radotice
Zhasli s lustry, kabaretieři i naděje?
Je skoro nedůstojné toto přirovnání, ale k přenosu, který sledovalo tisíce diváků se toto
označení přímo vnucuje. Znovu se rozhořely vášně s klíči, tentokrát asi již k žádným
bytům nepasovaly. Byly staré téměř dvacet let a dveře, které kdysi s naději vstupu do
oázy klidu odemykaly, byly již osazeny jiným zámkem. Nezasvěcenému není zcela jasné,
o co šlo a co se mělo vlastně stát. Pozorný posluchač a divák zaregistroval mezi
nespokojenými řadu celebrit, chyběly zde naopak osobnosti, které si byly vědomy toho,
co demokracie s sebou nese, rozhodnutí většiny, nesnížily se na úroveň davové
psychózy. Půl roku nazpět se odehrála podobná scéna a vítěz nedostal ani šanci se o
něco pokusit. Našli se partneři, kteří vydali prohlášení o vzájemné shodě a nebylo po
ptákách. Vítěz porážku uznal, aniž by zvonil klíči a teprve nyní vychází najevo, že s tou
shodou to tak jednoznačné není. Účel světí prostředky. Tenkrát šlo o to, udržet se v sedle
a nyní nevypadnout z něho. V jednom televizním rozhovoru s knězem polského původu
působícího u nás na dotaz moderátora, jestli politiky stvořil Bůh, odpověděl, že ty nám
poslal čert. Poněvadž je znalý poměrů v obou zemích, zmínil jeden zajímavý rozdíl
pohledu. Zatím co v Polsku nejsou tak upravené a barevné fasády domů jako v Česku,
mají oni oproti nám plnější ledničky, s čímž již má, za léta pobytu zde, své zkušenosti.

Velice výstižně zobrazená naše mentalita, pohlednost a uhlazenost vzbuzuje dojem
důvěryhodnosti, která mizí s prvním otevřením pusy. Holt, milý voliči, máš zase smůlu,
můžeš zvolnit krok a dát si pohov. Mnohý se za tu dobu v beznaději odebere na věčnost
a jiný s nadějí do tohoto klání vstoupí. Beznaděj je to, co nás bude nyní provázet
soustavně. Jsme v pozici kdysi bohatého šlechtice, který své poddané spravedlivě vedl a
ti mu věrně a poctivě sloužili. Ne všem se tento, snad i fádní způsob života, zamlouval.
Všeho do času, Pán Bůh na věky, říkávali si tito spokojení poddaní. Jejich obavy se
veskrze naplnily. Šlechtic zestárl a nástupce, kterému toto vzkvétající panství předal, se
neobešel bez pomoci hrstky nespokojenců s fádností života v tomto panství.
Hospodářství jíž tak nekvetlo, prodával nastřádané a nakonec spatřil dno pokladny,
nespokojenci mu již tak příznivě nakloněni nebyli, snažili se ukázat, v čem se chybovalo.
Že oni byli jednou z příčin chybování nepřipustili ani náhodou, uchýlili se na svá
panstvíčka daleko od lidí. Aby nedošlo k úplné degradaci panství, poskytli šlechtici služby
svých věrných k provedení nápravy, ale jak už to chodí, za každou službu se platí.
Podoba náprav vyzněla tak, že i kdyby si poddaní šlechtice udřeli ruce až k ramenům,
nebyli schopni, pro množství navrtaných děr odtoků grošíků, stav spokojenosti nastolit.
Poddaní stav nakonec pochopí s vírou, že naděje je to poslední, co v člověku umírá.
Moudrost prostých a slušných lidí je tím velkým štěstím vzdělaných, smíření se, vzdělaní
považují totiž smíření za slabost a postupně vroubek po vroubku tento klad upilovávají,
aniž by si při svém vzdělání uvědomili zákonitost, že všechno trvá, až se strhá. Dnes po
řadě let volnosti výuky na našich školách se dovídáme, jak to s naší vzdělaností
v porovnání s okolním světem vypadá. To, že nás předstihují kdysi rozvojové země a
zjištění, že čtení a matematika jsou slabou stránkou našich studentů, nezní lichotivě a
ubírá nám na vztahu k nám. Proč nám nevadí, že stále jen ztrácíme? V negativních
ukazatelích naopak míříme na špici v porovnání k světu. Jde o jakýsi ukazatel ztráty viry
v budoucnost všeobecně. Naší učitelé byli současně vychovateli, poněvadž věděli, že
naší rodiče na nás příliš času nemají a navíc nás potřebují na určité potřebné práce
úměrné našim schopnostem. Toto se nám v pozdějším životě velice hodilo. O tuto
zkušenost to mají naše děti v životě těžší. Nepozdravit starší spoluobčany, špatně se
chovat na veřejnosti se řešilo následně ve škole zprvu domluvou a opakovaně rákoskou.
Jen výjimečně se proti ozvali rodiče, většina z nás se s tím obávala doma svěřit, ve
výsledku by padla facka navíc. „Škoda rány, která padne vedle“, říkali. Takovou autoritou
byl pan učitel. Učinil mnoho pokusu s žáčkem, kterému to nešlo, než vyřkl, že jde o
blbce. Zůstávali jsme po škole za trest, on s námi, nežádal odměnu navíc. Jeho posláním
bylo naučit, proto to dělal. Učitelé se tenkrát zabývali i osvětou, považovali to za své
poslání. Vzpomínám si, jak nám paní učitelka na konci vyučování nadiktovala své
zjištění, které jsme museli zapsat do sešitů a nechat doma podepsat. Znělo“:„Kterému
hospodáři vytéká močůvka ze dvora, ten náves znečisťuje a svá pole vědomě ochuzuje“.
Nenastala rekce, ať se stará sama o sebe, ale postupná náprava byla zjevná. Jó, tenkrát
tu byli ještě lidi, dnes jsou tu opět, statisticky zjištěno i vyšší, ale mají představu, že
nemusí respektovat nikoho a nic, mají představu, že za peníze lze koupit vše. Takoví
tenkrát také byli, jenomže jich byla hrstka a neměli schopnost navodit stav ve
společnosti. Jsem přesvědčen, že nejde o fantazírování, ale o nezbytnost tento stav opět
nastolit. Dobová renesance do něj promítnuta může být, ale bez deformace do výsledku.
Jinak jde jen o kosmetiku, kterou večer opět odložíme a vrátí nás nejen nazpět, ale ještě
dál.
Váženi čtenáři listů, do nastupujícího roku Vám přeji mnoho dobré pohody ve zdraví,

nad hlavami ať se Vám prohání jen bělavé mráčky provázené bzukotem včel.
Blahopřejeme Jubilantu:
J a n d a Bohumír
86 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic

Kulturní akce v okolí Jemnice
Dolní Němčice
sobota 22.1. 2011

MUZIKANTSKÝ PLES, od 20.00 hodin, - KD
- hraje Taneční orchestr Praga-75
- předprodej (místenky) - Hospoda Dolní Němčice

OKÉNKO REDAKCE



Uzávěrka příštího čísla je v pátek 14.1.2011. 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).
 Redakce se zabývá pouze opravou pravopisných chyb, za stylizaci a
obsah příspěvků plně odpovídá autor.
Rada města Jemnice na svém zasedání dne 20.12.2006 rozhodla, že v JL budou
zveřejňovány pouze příspěvky podepsané autorem. V opačném případě nebude
příspěvek otištěn.
Dana Šulková

