Jemnické listy / září 2011
Obsah
Zprávy z radnice
• Starostovo okénko
• Postřehy z radnice
• Slovo hejtmana
Co se děje
• Víte, že...
• STŘED, o.s. informuje
• Informace z městské knihovny
• Pomoc v krizových situacích
• Virtuální rozhovor
Občanská sonda
• Loučení
• Jak se žije v DPS v Jemnici
• Jak je důležité míti Filipa
• Mýta a moudrosti stromů
• Proč
• Mluviti stříbro, mlčeti zlato
• Paměti Jana Kopečka
Kulturní a společenský přehled
• Program kulturních a společenských
pořadů
• Kino Jemnice
• Dny evropského dědictví 2011-08-24
Chrámový sbor opět v Reszelu
• Rozmarné léto
• Pomalé probuzení jemnické Růženky
• Klub důchodců v Jemnici
• Společenská kronika
Sportovní okénko
• Lukáš Slosarčík mistrem ČR
• Poděkování
• Hasičská soutěž v Jemnici
• Nové atletické rekordy žáků ZŠ
Obce Jemnického mikroregionu
• Kulturní kalendář
• Radotice
Okénko redakce
• Hodnocení Jemnických listů
Inzerce

Babí léto v září
Vítr jde z jihu. Rákosí se hází.
Své zlato javor napůl svlék.
Na drátech sloupů už se schází
poslední řádka vlaštovek.
Vor z kmenů břízy přistál k hrázi.
Z luk ocún vlá jak praporek.
Pavouček vláknem opřed mlází,
aby s ním ulét do dálek.
Vtom branka skřípla: škoda vázy,
jsou z ní jen střepy, mokrý flek.
Hrob zarostlý je v zimostrázi,
neznámý muž si k němu klek.
„Už čekáte mě, moji drazí?“
Před jmény předků tiše smek
a říká slova krásných frází
zdobící jejich náhrobek.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Starostovo okénko
Vážení spoluobčané.
Dostáváte do rukou opět poprázdninové číslo JL. Léto, které právě končí, k nám nebylo
příliš přívětivé. A jako by si nás chtělo na závěr usmířit, připravilo nám několik teplých a
slunečných dní.
Pro nás jemnické bylo navíc poznamenáno problémy s dopravou, rozkopanými ulicemi,
objížďkami a dalšími souvisejícími nepříjemnostmi. Ti, kteří cestují po republice, vědí,
že nejsme zdaleka jediní a značné množství uzavírek během letní sezóny nám
komplikuje život všem. Po dokončení jednotlivých etap bude třeba opravit, popřípadě
vybudovat některé úseky chodníků. V letošním roce se jedná zejména o rekonstrukci
chodníku V Ráji kolem autobusového nádraží směrem na ulici Větrný kopec a o ulici
Dačickou, příští rok potom ulice Lípová a Topolová. V současné době se pracuje na
potřebných projektech.
Vzhledem k tomu, že přibývá dotazů na využití nové kompostárny, rád bych Vám
poskytl několik prvních informací. V současné době proběhl úspěšně testovací provoz
jednotlivých zařízení i celého technologického celku. Je připraven provozní řád a další
dokumenty, které je třeba nechat schválit příslušnými orgány před kolaudací. Při
současném provozu probíhá zaškolování obsluhy, ověřování vhodné skladby zakládky
a celkového toku surovin a produktu přes kompostárnu.
V kompostárně Jemnice jsou zpracovávány biologicky rozložitelné odpady (BRO), které
vznikají na území města a případně u dalších smluvních partnerů – obcí. Jsou tak
vytvořeny podmínky pro intenzivní třídění odpadů s cílem minimalizovat množství
odpadu ukládaného na skládku a současně minimalizovat objem BRO uložených do
skládkového tělesa jako součást směsného odpadu z domácností. Bude tak možné
třídit a využívat ke kompostování i odpady dosud nevytřiďované a nevyužívané –
gastroodpady, papír nerecyklovatelný, kaly z komunální ČOV atd.
Nebudu zde uvádět úplný přehled položek, které je možné zpracovat. Podle katalogu
odpadů se jedná o desítky položek. Prakticky to budou následující odpady:
Tzv. „zelené“ odpady.
Typickými odpady této skupiny jsou: tráva, listí, zelená štěpka, dřevo z ořezů dřevin,
kompostovatelný odpad ze zahrad, záhonů, hřbitovů apod. Jednotlivé druhy odpadů
budou skladovány na ploše ve volných hromadách odděleně. Při manipulaci se bude
používat kolový nakladač. S ohledem na častý výskyt nekompostovatelných příměsí
bude obsluha důsledně provádět vizuální přejímku odpadů a při manipulaci s nimi
průběžně tyto odstraňovat.
Papír k drcení
Papírem k drcení se rozumí především papír, který se dosud nevytřiďuje a je složkou
směsného komunálního odpadu. Jedná se tedy o papír, který není předmětem již
zavedeného systému sběru. Věcně se jedná o drobný papír obalový, papírovou
galanterii, papír dopisní a spisový, papír balicí vlhký i mastný, papír hygienický, reklamní
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tiskoviny apod. Papír se bude skládat do otevřených posuvných vrat skladu a dovnitř
bude nahrnován nakladačem tak, aby byl chráněn před srážkovou vodou. Před
vložením do fermentoru bude nadrcen a smíchán s dalšími složkami zakládky.
Odpady ze stravovacích zařízení a zmetkové potravin živočišného původu
Jsou to zejména odpady ze stravovacích zařízení (dále gastroodpady), zmetkové
potraviny (s prošlou lhůtou ). Ty budou před zpracováním uloženy v izotermickém
kontejneru při teplotě do 10°C. U t ěchto odpadů nepředpokládáme z důvodu organizace
sběr od občanů.
Kuchyňské a jim podobné odpady budou před zpracováním drceny ve speciálním drtiči.
Drcení bude probíhat tak, aby nadrcená směs byla neprodleně zpracovaná do zakládky.
Kaly z ČOV
Kaly z komunální ČOV Jemnice se budou dovážet podle potřeby. Dovoz i dočasné
uskladnění na kompostárně se bude provádět výhradně v automobilovém kontejneru.
Zde bude záležet na dohodě s provozovatelem ČOV.
Už z tohoto výčtu je zřejmé, že se otevírá prostor k ještě větší míře třídění odpadů.
Záleží jen na naší ochotě tyto odpady vytřídit a nevozit na skládku. V konečném
důsledku to pro občany může znamenat úsporu za poplatek za likvidaci komunálního
odpadu. Protože kompostárna je součástí systému města pro likvidaci odpadu, nebudou
občané Jemnice za tento platit žádný poplatek, pokud ho sami dovezou. Navíc bude
možné si odvést podle zájmu vyzrálý hotový produkt.
Vzhledem k respektování nutných činností obsluhy během týdenního režimu prozatím
uvažujeme o odběru od občanů vždy v pondělí a středu v odpoledních hodinách.
Přivezený odpad musí obsluha zkontrolovat a roztřídit. Ke změně provozních hodin
může samozřejmě dojít po dalších zkušenostech s plným provozem a s požadavky
veřejnosti. Rovněž je možné využít kompostárny po dohodě s obsluhou. Do budoucna
se nabízí i možnost vyčlenit v blízkosti areálu kompostárny volnou zpevněnou plochu,
kam by mohli občané odložit kompostovatelný materiál kdykoliv a obsluha by takovou
skládku následující den odvezla. To však vyžaduje od všech lidí kázeň a zodpovědnost.
Věřím, že většina lidí tyto vlastnosti má, ale…
Přeji Vám příjemné prožití babího léta, které nám snad nahradí chybějící pravé letní
dny, školákům a studentům pak hodně úspěchů v nastávajícím školním roce.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
ačkoliv se mnohým z nás zdál tento způsob léta poněkud nešťastným, tak věřím, že
jsme si užili zasloužené dovolené a plni sil se opět vrhneme na plnění svých pracovních
povinností.
Mnozí jistě trávili své volno v zahraničí, jiní se snažili poznávat krásy naší vlasti. Jsem
velice potěšen, že se našli i tací, kteří začali objevovat kouzlo naší nádherné Jemnice.
Ať autem, ještě lépe vlakem či pěšky, nebo na kole navštívily stovky turistů nejen
centrum bývalého královského věnného města. I když s mírným zpožděním, přesto jsme
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se návštěvníkům snažili vyjít vstříc. Po nově vybudovaném Okruhu královny Elišky se
trousili turisté, kteří v rukách svírali krásně malovanou mapku, pročítali informační
cedule, odpočívali na nových lavičkách ve stínu hradeb města. Rád bych na tomto místě
poděkoval paní radní Janě Jánské, která při oficiálním otevření okruhu stovku zájemců
provedla a předvedla svou excelentní znalost historie města.
Kapitolou samou pro sebe je jemnický zámek. Zde je mou milou povinností poděkovat
panu PaedDr. Jiřímu Třískovi za jeho fundovaný výklad v rámci prvního prohlídkového
víkendu ve dnech 16. a 17. července 2011. Asi úplně všechny překvapila obrovská
návštěvnost. Během deseti prohlídek prošlo naší dominantou města přes 500
návštěvníků. Takový zájem nám mohou závidět i kasteláni proslulých a velkolepých
hradů. I proto se vedení města rozhodlo v těchto prohlídkách pokračovat po celý měsíc
srpen. Zde se úlohy průvodce, stylem sobě vlastním, chopil pan Antonín Podhrázký a
taktéž se shledal s obrovským zájmem a úspěchem. Nelze opominout ani mladého
pána Davida Chvátala, který oběma pánům průvodcům zdatně konkuroval. Navíc na
zámku probíhala od 2. srpna do 28. srpna 2011 výstava Ohrožené památky Vysočiny.
Smutné na tom bylo, že Jemnice na této výstavě hrála prim a z našeho města zde byly
přítomny hned dvě památky. Jak zámek, tak i klasicistní hrobka rodiny Pallaviciniů.
Pevně věřím, že se nám podaří zámek dostat do Programu záchrany architektonického
dědictví. Je to patrně jediná cesta, jak za minimální investice ze strany města sehnat do
zámku peníze, které zajistí alespoň nezbytné opravy a údržbu a vytvoření atraktivní
prohlídkové trasy nejen pro návštěvníky města. Jestli tato skutečnost, i přes obrovskou
podporu ze strany Národního památkového ústavu v Telči, nevyjde, pak nás do
budoucna čekají havarijní stavy této dominanty, které budeme z majetku města
financovat v plné výši.
I na žádost Police ČR jsme se dokázali dohodnout se Správou a údržbou silnic na
obnovení vodorovného značení v ulici Velká brána. Jsem přesvědčen, že se takto
podařilo předejít řadě závažných dopravních nehod. Stále ještě jednáme o zvýraznění a
úpravě svislého značení, které bude, zejména v zimním období, nezbytné pro zvýšení
bezpečnosti na tomto hlavním tahu městem.
Hlavně „Podoláky“ jistě zajímá i otázka přechodu naproti Potravinám pana Nevrkly. Po
konzultaci s dopravním expertem jsme zjistili, že vybudování přechodu je na tomto
místě možné. V současné době leží žádost na dopravním inspektorátě v Třebíči. Po
(věřme že) kladném vyřízení bychom mohli na výstavbě přechodu pracovat. Jen si
musíme uvědomit, že se v současné době nejedná pouze o pár čar na vozovce. Souvisí
s tím i obrovská investice do úpravy chodníků a nezbytném lokálním osvětlení. I
vzhledem k dalším významným investicím města, zejména ve spojitosti s rekonstrukcí
kanalizace, si netroufám odhadovat, zda město bude těmito prostředky disponovat. Vše
se rozhodne až po zajištění rozpočtu na tuto dopravní stavbu a odsouhlasením uvolnění
nezbytné finanční částky Zastupitelstvem města Jemnice.
Rád bych Vám všem poděkoval za bezmeznou trpělivost s rozkopanými ulicemi
v našem městě. Věřte, že téměř stomiliónová investice do zastaralé kanalizace je
nezbytná. Operativně se snažíme řešit Vaše problémy z této obrovské stavby
vyplývající. Ne vše je možné, ne vše lze jednoduše odůvodnit. Investorem stavby je
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Svazek obcí vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči. Možnosti vedení města
zasahovat jakkoli do probíhajících činností jsou omezené. Nicméně se, prosím, se
stížnostmi či připomínkami obracejte přímo na mou osobu, rozhodně se budu Vašimi
náměty zabývat.
Mohl bych se rozepisovat dále, například o vysílání televize R1 Vysočina z Jemnice, o
I. Jemnické bitvě, o návštěvě partnerských měst, o neustálém boji o zachování
železnice, o plánované výstavbě dětského hřiště, o rekonstrukci hradeb, o spolupráci
v rámci Jemnického mikroregionu, o probíhajících pracích na kostele sv. Víta, o
aktivitách na letním kině, o okleštěném provozu kina, o kompostárně, o plánech
s historickou slavností Barchan, o drobnějších úpravách našeho města a mnoha
dalších záležitostech. Bohužel bych tím asi už nedal prostor ostatním, kteří Vám také
chtějí sdělit své. Vaše případné dotazy a náměty můžeme vyřídit jak na osobní schůzce,
či na telefonu 775394944, tak prostřednictvím elektronické pošty mistostarosta@mestojemnice.cz .
Závěrem mi ještě dovolte, abych popřál všem prvňáčkům úspěšný start do nové
životní etapy, učitelům a rodičům pevné nervy a Vám všem mnoho úspěchů v novém
školním roce 2011/2012.
Ing. Petr Novotný – místostarosta města Jemnice

Slovo hejtmana
Léto je za námi. Tento příjemný čas máme, mimo jiné, spojený s odpočinkem a
dovolenými. Pro zemědělce je léto naopak v mnohých směrech obdobím vyvrcholení
jejich činností – žní doslovně i v přeneseném smyslu slova, i když klasické „plechové
kavalérie“ už nevyjíždějí na rozsáhlé plochy.
Zemědělci jsou pro mě zvláště důležitou součástí našeho obyvatelstva, protože jejich
práce není prostou výrobou, ale jejich činnost výrazně ovlivňuje stav naší přírody. Tím
více mě mrzí, že jsou skupinou dlouhodobě naším státem opomíjenou a
zanedbávanou. Znovu jsem se o jejich poctivé práci a nelehkých podmínkách přesvědčil
při svých letních návštěvách.
V západní Evropě situace donutila státy už dříve k poměrně štědrým podporám, aby
zemědělci přežili. Dnes jim ani ty nestačí. A co teprve chudáci naši zemědělci, kteří jsou
nuceni přežívat v této přímé konkurenci s daleko menšími dotacemi. Dovozy levnějších
a často méně kvalitních potravin sítěmi obřích supermarketů z celého světa jim odebírají
přirozený odbyt a nutí je často přecházet na jednostranné pěstování plodin, po nichž je
bezprostřední poptávka. Tato politika EU je neúnosná a pro naše zemědělce likvidační.
Bohužel ani české vlády oprávněné nářky zemědělců nevyslyšely. Stále se spoléhá, že
to naši venkovští hospodáři nějak ustojí. Ale jejich situace je už opravdu neúnosná a
řešení se nedá odkládat. Naše dnešní nesoběstačnost v mnoha komoditách potravin je
varující a pro možné krizové situace nebezpečná. Nemáme ani žádné důležité zásoby
potravin, spoléhá se na průběžné dovozy, ale to nemusí fungovat vždy.
Příroda není fabrika, kde se dá vše přestavovat dle momentální potřeby trhu.
Největším nebezpečím pro ni je narušení přirozené rovnováhy. K té patří i léty
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formovaný způsob života na venkově. Rozumné hospodaření v lesích, na polích i ve
stájích. Ne krátkodobé drancování za účelem okamžitého zisku. Zvláště tady platí, že to,
co se léta buduje, může být rychle a téměř nenávratně zničeno. Vysočina je jedním
z posledních krajů, kde se naši zemědělci jako správní hospodáři snaží o nutnou
rovnováhu mezi živočišnou a rostlinnou výrobou, což je nutné i pro stav půdního fondu
v budoucnosti. Ale i zde hrozí, že ty zodpovědné hospodáře, kteří mají v sobě po
předcích smysl pro onu rovnováhu v přírodě, nahradí časem mladší pragmatici, kteří
budou i donuceni z pudu sebezáchovy myslet hlavně na ten okamžitý zisk, aby „přežili“.
Chybí zoufale státní koncepce zemědělství, pro přírodní prostředí je rozumná regulace
a péče o ni ve spolupráci s hospodáři nutná. Pokud se nechceme dožít devastace
tohoto dědictví našich předků. Ti žili v mnohem obtížnějších podmínkách než my dnes a
přesto se nesnižovali k pouhému drancování přírody podle pouhých potřeb zisku na
trhu.
Se samotným slovem Vysočina se i nám, domorodcům zde žijícím, pojí představa
zeleně. O našem kraji platí dvojnásob než jinde, že příroda je naším největším
bohatstvím. Vysočina je i zásobárnou životadárné pitné vody pro největší aglomerace
v republice. Želivka zásobuje velkou část Prahy, vodní nádrž Vír s dalším napojením
zase Brno. Ochranná pásma kolem těchto zdrojů vody znamenají další omezení pro
naše zemědělce, kteří to chápou a respektují. Oprávněně ale požadují náhradu, která
pro ně stále není, i když se o ní snažíme jednat.
Kraji chybí potřebné pravomoci k tomu, aby zemědělcům pomohl. Snažíme se
alespoň o stálý tlak na centrální orgány, o různé formy propagace regionálních výrobků.
Všichni můžeme napomáhat našim výrobcům, mimo jiné, tím, že budeme přednostně
kupovat české výrobky. A požadovat je nahlas v supermarketech, kde je nemají.
Například málo kvalitní čínský česnek je už vytlačován žádostmi o ten náš poctivý,
jehož produkce se rozšiřuje. Doufám, že časem zavoní na pultech obchodů kromě
česneku častěji více dalších našich chutných potravin. A taky že český zemědělec se
dočká lepších podmínek a bude moci citlivě hospodařit a řídit se svým zdravým selským
rozumem a zkušeností předků.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

CO SE DĚJE
Víte, že...
Podívejme se trochu do minulosti, jak byl prováděn odvoz nemocných lidí z Jemnice
do nemocnice. V roce 1927 byl zakoupen první sanitní vůz v Jemnici: Na fotografii (na
zadní straně JL), pokud je informace správná, jsou zleva pí Plachá (sestra), p. Mauritz
(hostinský), p. Nevrkla (strojník, řidič), p. Votylka (holič), pí Bartíková (sestra). Převoz se
zajišťoval do nemocnice v Třebíči, Znojmě nebo Jihlavě. Někdy však i koňským
povozem.
V posledních letech se jako saniťáci, jak se říkalo, vystřídali: p. Nevrkla, p. Kasárník,
p. Filkuka, p. Lancman, p. Votýpka, p. Tesař, p. Ellinger, možná i další. V této době
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jezdili i pro obvodní lékaře při návštěvách pacientů v Jemnici a okolí.
Dnes převozy zajišťuje nestátní dopravní zdravotnická služba Václava Hrdého
z Moravských Budějovic, kam je možné se dovolat nepřetržitě na privátní telefonní číslo
568 421 252, nebo na mobil 602 267 120, i na dispečink 568 420 903, kde i ochotně
poradí. Co však zůstalo? Do nejbližší nemocnice, po zrušení nemocnice v Dačicích, je
to stejně jako v minulosti 40 – 50 km. Nastalo však zlepšení po zřízení Zdravotní
záchranné služby v Jemnici na telefonním čísle 155, na kterém poskytnou pomoc
v naléhavých případech.
Přesto mají občané Jemnice a okolí smůlu. K odborným lékařům se musí dojíždět. A
tak na odborné vyšetření a ošetření putujete do Dačic, Jindřichova Hradce, Třebíče,
Moravských Budějovic, Znojma, Jihlavy atd.
Obvodní lékař v naléhavých případech napíše převoz sanitkou, jinak, pokud vlastníte
auto, tak autem, nebo po zrušení osobní železniční dopravy autobusem. Cestu si
zaplatíte, i když platíte odvody na zdravotní pojištění. Cestování je pro starší lidi
náročné! Máte smůlu, že bydlíte v malém městě a ne ve větším, kde je vše dostupné.
Díváte se na hodinky, jestli stihnete spoj na cestě domů. V menších obcích jsou na tom
ještě hůře. Možná, že i to je příčinou toho, že venkov mladí lidé opouští.
Těšme se (možná zbytečně), že po zdravotní reformě, která se připravuje, se vše
zlepší. Přeji Vám všem dobré zdraví!
Vladimír Hrbek

STŘED, o.s. informuje
STŘED v Rudíkově celý v novém

Už tradičně se
v polovině
července uskutečnil
v Rudíkově
příměstský
tábor
pro
děti,
který
pořádá občanské
sdružení STŘED,
tentokrát
pod
názvem Letní dílny.
Kromě názvu se
změnilo i zaměření
tábora.
Vedoucí
s dětmi
pracovali
na sebepoznání, rozvíjeli vhodné způsoby komunikace a žádoucí jednání, to vše na
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pozadí týmových her a aktivit. Zázemí děti našly po roční odmlce opět v budově
Mateřské školy v Rudíkově.
Další změna čeká detašované pracoviště STŘED v Rudíkově v srpnu. Po úspěšném
jednání se zastupitelstvem obce se stěhuje do nových prostor přímo v budově
Obecního úřadu Rudíkov. Pracoviště v Rudíkově poskytuje službu Sociální asistence a
poradenství. Ročně ji využije okolo dvaceti rodin přímo z obce a nejbližšího okolí.
Rodiče pozitivně hodnotí, mimo jiné, její místní a časovou dostupnost a spolupráci
s mateřskou a základní školou. Sociální pracovnice Mgr. Hana Oravcová vysvětluje:
„Pro rodiče, kteří se rozhodnou službu využívat, se změnou adresy pracoviště nic
nemění. Nový prostor je stále dostupný v rámci obce. Navíc skýtá více anonymity a
bezpečí uživatelům služby. Proto jsme přesvědčeni, že na nové pracoviště si nyní
najdou cestu i ti, kteří by se dříve službu ostýchali oslovit.“
Nové pracoviště bude otevřeno od 15. srpna a v polovině září se uskuteční Den
otevřených dveří. Na této akci se bude moci veřejnost seznámit nejen s prostorem
samotným, ale především se službou, která bude na tomto pracovišti poskytována.
Zpracovala Mgr. Hana Oravcová,sociální pracovnice STŘED, o.s.

Informace z městské knihovny
Milí čtenáři,
letošní deštivé léto se nikomu příliš nelíbilo, ale my, knihovnice, jsme s ním byly docela
spokojené – knihovna neměla v chladných dnech o návštěvníky nouzi ☺. Jestli jste
knihovnu ještě nenavštívili a chcete se stát našimi novými čtenáři, přijďte v týdnu od 3.
do 7. října 2011, kdy probíhá celostátní akce Týden knihoven – v tomto období
nabízíme celoroční registraci zdarma, vyhlašujeme prominutí poplatků za pozdě
vrácené výpůjčky a všechny děti zveme na tradiční „Pizza kvíz“ na téma: Pohádky pro
malé i velké školáky.
Máte zájem o vyřazené ročníky časopisů a novin odebíraných v knihovně? Přijďte si
vybrat v pátek 9. 9. 2011 kdykoliv od 7 do 15 hodin do vstupního vestibulu knihovny.
Pro všechny, které staré časopisy nezajímají, nabízíme výběr z nových knih:
Lecká Iva – Deník šílené matky aneb Ženská vydrží jako kůň: život na „mateřské“
s úsměvným nadhledem
Keleová-Vasilková Táňa – Duhový most: současný příběh o ženě, která se trápí
redukčními dietami, až přijde těžká nemoc
Lanczová Lenka – Létem políbená: román pro dospívající o prázdninových láskách
Szalaiová Romana – Maják jménem láska: příběh ze současnosti o mladé ženě, která
při povodni ztratí manžela a zůstává sama s malými dětmi
Weir Alison – Nevinná zrádkyně: historický milostný román z Anglie v 16. století
Štorkán Karel – Pět žen Rudolfa II.: soukromý život císaře, v němž se skrývá řada
záhad a tajemství
Bořkovcová Hana – Píšu a sešit mi leží na kolenou: deníky, které si autorka vedla
v letech 1940-1946
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Kleypas Lisa – Předvečerní láska: historická romance
Černá Jaroslava – Přísaha: život mladé ženy začne dávat smysl, až když s pomocí
psychoterapie prožije neuvěřitelný, dramatický příběh
Bellová Bianco – Sentimentální román: sonda do života lidí dospívajících na sklonku
předlistopadového režimu, česká literatura
Novák Helmuth – Hladové moře: válečný román, vojenské operace německé armády za
2. světové války
Bauer Jan – Hvězda Valdštejnova srdce: milostný historický román
Rendellová Ruth – Mrazivé mlčení: detektivní román
Uher František – Mrtvá jako Pompeje: detektivní povídky
Chaloupka Otakar – Slaná chuť cigaret: detektivní román z edice Původní česká
detektivka
Christie Agatha – Tajemný protivník: detektivní špionážní román
Novák Zdeněk – Útěk z Čečny: román popisuje skutečné zážitky čečenské ženy, které
se podařilo se dvěma malými dětmi utéct z válkou zmítané Čečny až do Čech, kde
konečně našla tak dlouho hledaný mír
Small Bertrice – Vášnivé radosti: milostný román pro ženy
Coulther Catherine – Záblesk: milostný román pro ženy
Kuťák Jaroslav – Vražda na vrších: detektivní román z edice Původní česká detektivka
Laurens Stephanie – Všechno o vášni: historická romance
Adler-Olsen Musei – Žena v kleci: dánská detektivka
Deaver Jeffery – Nula stupňů volnosti: dobrodružný špionážní román s agentem
Jamesem Bondem v hlavní roli
Klüpfel Volker – Mléčný groš: krimisérie s dobráckým komisařem, spojení napětí a
peprného humoru i dokonalé vylíčení života v podhůří Alp
Kessler Leo – Operace Hess: válečný román z edice Military
Jaffe Jody – Kůň jiného zabijáka: detektivní román z dostihového prostředí
Forsyth Frederick – Kobra: thriller, na jedné straně neúprosný a pohádkově bohatý
kolumbijský Kartel, který pašuje stovky tun omamné látky, na druhé straně supertajný
projekt s krycím názvem Kobra, který mu má jeho nekalou činnost překazit
Simmons Dan – Flashback: sci-fi thriller, Spojené státy roku 2036…
Připravujeme:
Říjen 2011 – beseda s cestovatelem Vojtou Trčkou – Stopem do Gruzie
Listopad 2011 – autorské čtení pro ZŠ - Dobrodružství kapříka Merlíky
Připomínáme:
Otevírací soboty začínají od měsíce října, přesná data v příštích Jemnických listech
Čtvrtky pro maminky s dětmi od 8. 9. 2011 v době od 10 do 11:30 hodin
Pracovnice knihovny

Pomoc v krizových situacích
– historie a současnost telefonických linek důvěry našeho regionu jako přínos
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pro prevenci sebevražd školáků
Jemnicí otřásla v červenci 2011 sebevražda školáka. Třebíč podobnou tragédii zažila
v r. 1968. Psychiatrické oddělení NsP Třebíč tehdy provedlo rozbor sebevražedného
chování na okrese Třebíč. Jako jedno z opatření byla zřízena telefonická Linka důvěry
Třebíč 4444 Psychiatrického oddělení Nemocnice s poliklinikou v Třebíči. Rada
Okresního národního výboru v Třebíči dne 2. října 1968 rozhodla o zřízení 30
psychiatrických lůžek třebíčské nemocnice (protokol 114. zasedání Rady 2. 10. 1968).
Bylo čtyřicet dní po sovětské invazi.
Již v r. 1968 psychiatrické oddělení NsP Třebíč pomáhalo telefonickou první pomocí
na čísle Třebíč 6308 a v r. 1969 na statutární Lince důvěry Třebíč 4444.
Pomoc přišla i ze zahraničí. Lékařský ředitel největší německé psychiatrické kliniky v
Hamburku prof. MUDr. Jan Gross CSc. zprostředkoval pro třebíčské psychiatrické
oddělení pravidelné zásilky zahraničních časopisů o linkách důvěry. Odesilatelem byla
jednak Fedération internationale des services de secours par téléphone, 20. Promenade
Saint - Antoine, CH - 2104 Genéve s jeho Internationales Bulletin, jednak National
Institute of Mental Health, Chevy Chase, Md. 20015, USA s jeho The Bulletine of
Suicidology. Z Ministerstva zdravotnictví USA (Department of Health, Education and
Welfare) nám přišel sborník Sebevraždy mezi mládeží (Suicide among Youth). Obsáhlé
metodické věstníky z Ženevy, z Národního institutu duševního zdraví v Bethesdě a
z Hamburku nám byly zasílány pravidelně do osmdesátých let. Kontakty se nám zúročily
ve studijních pobytech lékařů a zdravotních sester na zahraničních klinikách a ústavech
po Listopadu 89, organizované prof. Grossem z Hamburku MUDr. Evženem Petrem
Ledenem z Celeriny (Švýcarské národní fondy) a prof. MUDr. Jaroslavem Skálou CSc.
(Apolinář Praha).
Domácí zkušenosti již existujících českých linek důvěry nám předávali prof. MUDr.
Josef Hádlík (Psychiatrická klinika FNsP Brno), prim. MUDr. Miroslav Plzák CSc.
(Psychiatrická klinika VFNsP Praha) a MUDr. Jiří Hlavatý (Psychiatrické oddělení NsP
Příbram). Lůžka pro krizovou intervenci u mladistvých po sebevražedném pokusu nám
poskytoval prim. MUDr. Karel Tomek na Interním oddělení NsP Třebíč.
V plném profilu pracovala Linka důvěry Třebíč 4444 pouze v letech 1969 – 1975, a to
jen ve všední dny od 06.00 – 18.00 hod. Ve 4. čtvrtletí 1975 bylo totiž zprovozněno
prvých 30 lůžek na detašovaném pracovišti v Jemnici a zahájila práci příjmová
psychiatrická ambulance v Jemnici. Došlo k dělbě práce. Lůžková složka v Jemnici
převzala krizovou intervenci. Telefonická agenda 4444 v Třebíči do Jemnice předávala
pouze ambulantně nezvládnutelné krizové stavy léčitelné na otevřeném psychiatrickém
oddělení bez zadržovacího řízení.
Na naší Lince důvěry Třebíč 4444 od r. 1969 do r. 1975 sloužili tito pracovníci
psychiatrického oddělení NsP Třebíč: Mgr. Naděžda Dusilová, prim. MUDr. Ladislav
Hosák CSc., MUDr. Zdeňka Hosáková, PhDr. Jaruška Kocmánková, Doc. PhDr. Jiří
Kocourek CSc., Doc. PhDr. Jana Kocourková CSc., dipl. zdrav. sestra Jitka Kubíčková,
PhDr. Jindra Mácová, MUDr. Jiří Nováček, PhDr. Jana Solarová a PhDr. Zuzana
Zmátlová. Uvedený vysoký počet vysokoškoláků na oddělení je optickým klamem,
neboť diplomované zdravotní sestry našeho oddělení si teprve zvyšovaly kvalifikaci

- 10 -

Jemnické listy / září 2011
dálkovým studiem v Brně a Olomouci (Mgr. Dusilová – defektologie a foniatrie, PhDr.
Solarová - sociologie, PhDr. Zmátlová - klinická psychologie; staniční sestra linky důvěry
charismatická paní Jitka Kubíčková zemřela).
Od r. 1975 MUDr. Zdeňka a Ladislav Hosákovi zajišťovali lůžkovou složku v Jemnici a
příjmovou psychiatrickou ambulanci v Jemnici. Z třebíčských ambulancí odešli učit na
Karlovu univerzitu do Prahy PhDr. Jana a Jiří Kocourkovi. Naše ambulantní složka
v Třebíči tím byla značně oslabena do doby, než do třebíčské ambulance pro dospělé
nastoupila MUDr. Libuše Kabátková a klinická psycholožka PhDr. Jaroslava Stárková a
než na lůžkovou složku v Jemnici nastoupil klinický psycholog PhDr. Jiří Kalenda a
lékaři – psychiatři MUDr. Jarmila Mendlová (nyní provozující privátní psychiatrickou
ambulanci v Tišnově) a MUDr. Ladislav Hosák mladší (nyní prof. MUDr. Ladislav Hosák
Ph.D. na Psychiatrické klinice FNsP Hradec Králové). Naše třebíčská linka důvěry 4444
pracovala v letech 1975 – 1991 jen ve všední dny a pouze od 07.00 – 15.30 hod.
Privatizacemi třebíčských psychiatrických ambulancí a poraden v r. 1992 přišlo
psychiatrické oddělení Nemocnice s poliklinikou v Třebíči sice o linku důvěry, ale pomoc
na tel. č. Třebíč 4444 zajišťovala ještě nějaký čas na lince s omezeným provozem
zejména klinická socioložka PhDr. Jana Solarová.
O etapách práce Linky důvěry Třebíč 4444 byly vedeny rozbory (např. Hosák, L., Pět
let práce třebíčské linky důvěry, předneseno na aktivu zdravotnických pracovníků
okresů Třebíč a Jihlava v Moravských Budějovicích dne 22. 6. 1976). Z dětské a
dorostové problematiky podchycené linkou důvěry bylo nejzajímavější sdělení
Kocmánková, J., Nováček, J., Solarová, J., K výskytu mentální anorexie v (zde
nejmenované) obci, přednesené na přednáškovém večeru Spolku lékařů v Třebíči dne
6. 12. 1973. Linka důvěry Třebíč 4444 sloužila všem kategoriím občanů, tedy i školní
mládeži, a to s nejrůznějšími problémy (zdravotnických volání byla sotva desetina).
Meziroční a sezónní počty volání na linku kolísaly. Podle našich rozborů populační
kategorií nejvíce ohroženou na okr. Třebíč sebevraždou byly mladistvé dívky. Jejich
volbou sebevražedného pokusu bylo zneužití léků. Tragické byly skoky chlapců a mužů
z železničního mostu mezi Třebíči a Borovinou do Libušina údolí. Závažná volání žen
se týkala domácího násilí v rodinách ( partner hrubý pod vlivem alkoholu), útisku
seniorů, šikany mezi školáky nebo v zaměstnání. Školáci někdy volali ve skupinách a
došlo k zajímavým hovorům, které by dnes zřejmě probíhaly spíše formou chatu na
internetu. Při lince důvěry jsme organizovali specializované psychoterapeutické skupiny
a vznikl Socioterapeutický klub. Skupiny jsme zřídili a vedli pro partnerské vztahy, pro
závislé na alkoholu, na drogách, pro osamělé, pro seniory, pro onkologicky nemocné,
pro trpící depresemi. Náš socioterapeutický klub měl každoměsíční třídenní setkání
v Jemnici s bohatým programem, jezdil ve skříňové Avii JZD Jemnice např. za prof.
MUDr. Jaroslavem Skálou CSc. do pražského Apolináře, organizoval stanové tábory
v jemnickém arboretu (např. pro brněnské školáky pod vedením Marie Vodičkové),
vydával ročenky o své činnosti. Linka důvěry Třebíč 4444 skončila v r. 1992. Tehdy se
privatizacemi rozpadl systém našich třebíčských ambulanci a poraden a jen nedlouho
přežívala protialkoholní záchytná stanice v třebíčské nemocnici.
O zřízení nové telefonické Linky důvěry v Třebíči usiloval v devadesátých letech ČČK
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Třebíč. Podrobnosti neznám, pouze to, co vytiskly okresní noviny a co bylo předmětem
jednání na zasedáních Koordinační protidrogové komise Okresního úřadu v Třebíči.
Nyní již pátým rokem v Třebíči pro Vysočinu úspěšně působí telefonická linka důvěry
občanského sdružení STŘED. Ředitelkou občanského sdružení STŘED je paní Mgr.
Martina Bártová. Vedoucí Linky důvěry STŘED je paní Lenka Fabíková, tel.
775 725 656, e-mail: fabikova@stred.info. Linku důvěry je možné kontaktovat na
telefonních číslech 775 22 33 11 a 568 44 33 11 denně od 08.00 do 22.00 hod.
Poradenství prostřednictvím e-mailu: linkaduvery@stred.info. Linka důvěry STŘED je
jednou z divizí občanského sdružení STŘED. Sdružení STŘED se sídlem 674 01
Třebíč, Mládežnická 229, má detašovaná pracoviště v Moravských Budějovicích
(Husova 189) a Rudíkově (č. p. 167). Bližší o občanském sdružení STŘED je
rozvedeno na internetu www.střed.info . Z jemnických občanů pracuje ve sdružení
STŘED paní Táňa Graňáková DiS, která před několika lety studovala problematiku
školní mládeže a vypracovala kvalitní diplomovou práci k závěrečným zkouškám na
renomované vyšší škole v Kroměříži.
Primární prevenci na školách provádí s okresní působností KLUB ZÁMEK (veškeré
kontakty uvedeny na www.klubzamek.cz).
Potud z historie a současnosti linek důvěry v regionu jihozápadní Moravy.
Jemnické listy mají elektronicky zpracované soubory prevence sebevražd u školáků.
Zájemci se mohou obrátit osobně na paní Danu Babišovou, MěÚ v Jemnici, kancelář č.
209, nebo e-mailem na adresu kultura@mesto-jemnice.cz. U paní Babišové jsou
k dispozici k zaslání na Váš e-mail nebo k flešovému stažení tyto soubory:
- Hosák, L., Rozbor sebevražednosti na okrese Třebíč a opatření proti sebevraždám;
k tomuto elektronickému souboru je přičleněn referát Hosák, L., k 40 letům psychiatrie
na okrese Třebíč a k 30 letům Psychiatrické léčebny v Jemnici, 2005; čerpáno ze
souborné práce Beall, L., Dept. of Psychology, The University of California, Berkeley,
The Dynamics of Suicide (v češtině). Vytištěno ve Vlastivědném sborníku
Moravskobudějovicka, vydal Muzejní spolek v Moravských Budějovicích (grant Edice
Vysočina), svazek 1, 2005, s. 460 - 485
- Hosák, L., Prof. MUDr. Jan Gross CSc. a Moravskoslezská psychiatrie, předneseno
na konferenci Komplexní terapie psychóz, která proběhla v Psychiatrické léčebně
v Opavě 10. – 11. 5. 2007, otištěno v časopise Česká a slovenská psychiatrie 103, 5,
2007
- Vzpomínky emeritního ředitele Psychiatrické léčebny v Jihlavě prim. MUDr. Josefa
Hádlíka jr. na učitele moravských psychiatrů a zakladatele brněnské linky důvěry prof.
MUDr. Josefa Hádlíka sn., předneseno na psychiatrické konferenci v zámeckých
konírnách Moravské Budějovice k 35 letům psychiatrie na okr. Třebíč a k 25 letům
Psychiatrické léčebny v Jemnici o svatojánské noci r. 2000, otištěno ve Vlastivědném
sborníku Moravskobudějovicka, vydal Muzejní spolek v Moravských Budějovicích (grant
Edice Vysočina), sv. 2, 2008, oddíl IX. Memoáry, s. 410 – 414; prof. Hádlík a prof. Gross
měli výrazný vliv na metodiku Linky důvěry Třebíč 4444
- umělecky a mobilizačně úspěšný dvoubarevný plakát Linky důvěry Třebíč 4444
s textem „V životní krizi, neštěstí, beznaději žádejte telefonní pomoc Třebíč 4444“
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navržený výtvarníky BOPO Třebíč, vytištěný borovinskou továrnou v tisícových
nákladech v r. 1969, s dotisky v dalších letech. Podotýkám, že plakát je použitelný
kteroukoliv linkou důvěry, stačí jen vyměnit číslo telefonu; my jsme plakáty umisťovali do
škol tři týdny před vydáním vysvědčení; metodicky je faktem, že ti, kteří páchají
sebevraždy, jednají často zkratkově, nemají v kritické době přístup k číslům telefonu
uvedeným u článků v médiích. Sugestivní ikonu telefonu na plakátu a velmi jednoduché
telefonní číslo si např. v ochodech a na veřejných místech vštípili velmi rychle mnozí
občané regionu. Přijde-li suicidologická krize, občané ihned vědí, kde hledat pomoc.
Kdykoliv jsme obnovili vyvěšení plakátů na osvědčených místech, přišla vlna volání na
linku – světově známý fenomén „Cry for Help“ linek důvěry v euroatlantské civilizaci
- soubor titulů vyhledaných v systému MEDLINE a vytištěných L. Hosákem z fondu
U.S. National Library of Medicine, USA; tituly např. Sebevražednost u fyzicky
zneužívaných dětí, Prevence sebevražd u mládeže, Sebevražedné chování mládeže,
Rizikové faktory sebevražd u mládeže, Prevence sebevražd v 21. století, Dětská
sebevražda a školy, Model rozboru sebevražedného chování, Sebevraždy „náctiletých“
v severním Švédsku, Sebevraždy a sebepoškozování u mládeže, Sebevraždy u
mládeže (přehled literatury) atd. (texty jsou v angličtině)
- metodické pokyny z evropských a amerických center prevence sebevražd (Ženeva,
Bethesda). Texty jsou v angličtině a němčině
Výše uvedené materiály jsou k dispozici u paní Dany Babišové na Městském úřadu
v Jemnici. Byl-li by zájem, lze nabídku rozšířit, např. z fondů MEDLINE. Systém
MEDLINE je stále doplňovaná a nejúplnější rešerže lékařské literatury na současné
úrovni vědy dostupná na internetu. Přispívají do něho lékaři z celého světa. Celý výtisk
SUICIDE AMONG YOUTH z National Clearinghouse for Mental Health Information lze
např. pro pedagogy naskenovat a na vyžádání školám zaslat e-mailem. Každý
zachráněný dětský život má hodnotu absolutní. Sborník Sebevražda mezi mládeží je
uveden citátem Zoe Akinsové: „Nic pro staršího člověka není tak tragické, jak smrt
člověka mladého.“
MUDr. Ladislav Hosák CSc.

Virtuální rozhovor
1.
„Jste moravsko-budějovickým děkanem. Jak si běžný věřící může představit práci
děkana?“
„Oficiální odpověď na tuto otázku dává poslední vydání CIC / Kodex církevního práva/
v Kan. 553-555. Církevní zákoník byl promulgován 25.1.1983 papežem Janem Pavlem
II.
Citaci paragrafů však můžeme pominout a literu daného zákona nahradit tradičně
užívaným názorem. Kdysi se říkalo, že děkan má být okem biskupa, tj. má vidět, co se
děje v určených farnostech a dohlížet na to, aby život věřících a kněží byl dobře
zajištěn. Tomu slouží měsíční setkávání s kněžími při rekolekcích a každoroční visitace.
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Za pomoci děkanské rady má též děkan koordinovat spolupráci kněží a jim svěřených
farností.“
2.
„V září loňského roku jste byl jmenován "kaplanem Jeho Svatosti" s titulem Monsignor.
V internetové reflexi jste pro sebe vytýčil čtyři oblasti pro naplňování tohoto jmenování:
podíl na papežově misii, formaci, studiu a modlitbě. Která se Vám momentálně jeví jako
nejvýraznější?“
„V návaznosti na výzvu papeže Jana Pavla II. k nové evangelizaci vidím těžiště své
pastorační činnosti v ohlašování radostné zvěsti a následné rekatechizaci. Jde o
obnovu církve skrze aktivitu laiků v rámci malých společenství. Papež Pavel VI. dal této
pastorační formě název Neokatechumenát.
Formaci dospělých, která má silný, misijně-evangelizační charakter, se aktivně věnuji
již 22 let. Samotný projekt obnovy je schválen pro celou církev a v duchu
II.Vatikánského koncilu nabízí oživení a rozvinutí křtu dospělých a mládeže v tradičních
farnostech. Podmínkou realizace itineráře křesťanského života je zájem duchovního
správce a souhlas příslušného diecézního biskupa. Uvedenou metodou lze zakládat i
farnosti nové a volat k víře dosud nepokřtěné.“
3.
„Vaše evangelizační působení lze skrze příspěvky nalézt i na internetu. Jak může dnes
církev efektivně využívat moderní technologie pro svoje poslání?“
„Všechna média jsou užitečnými nástroji, aby Slovo spásy promlouvalo i tehdy, když
jeho hlasatelé mlčí, odpočívají a nebo „spí“. Rádio Proglas, televize Noe, některá
vysílání ČT 2, katolická periodika, farní časopisy a internet tuto funkci velmi dobře
naplňují.“
4.
„Ve zdejším kraji jste působil už v 80. letech v době nesvobody jako slavonický farář.
Jak na tuto dobu vzpomínáte po letech? Jaké měla církev možnosti tehdy a dnes?“
„Mé vzpomínky na zmíněnou dobu jsou velmi positivní. Intenzivně jsem tehdy
zakoušel jednotu věřících ve farnosti a jejich ochotu ke spolupráci s „falářem“ - jak mě
někteří titulovali. O co méně mohla církev pracovat navenek, o to více byla nucena
rozvíjet formy vnitřního růstu. Mnohé z tehdy získaného duchovního potenciálu se nyní
projevuje i vnějšími aktivitami a přináší tak dobré ovoce.
A jaká je situace dnes?
Současný život věřících podle křesťanských hodnot je sice bez zjevného
protináboženského útlaku, ale zároveň se potýká s novými skutečnostmi. Nyní má
každý takřka neomezenou svobodou konat, co je dobré, ale i svobodou k tomu, co škodí
jemu samotnému i druhým. A není vůbec snadné se s nečekaně získanou možností
volby naučit zodpovědně pracovat.
Pro ilustraci jeden příklad: Přechod z Trabantů na „bavoráky“ nebyl pro bývalé občany
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DDR jednoduchý a mnoho jich za silné stroje a rychlé autostrády zaplatilo cennou
nejvyšší: poškozením zdraví nebo i smrtí. O co těžší než odlehčit nohu na plynovém
pedálu auta je získat kontrolu nad novými možnostmi v podnikání, cestování či
reklamou a trhem všeho druhu - z východu i západu - včetně duchovních nabídek.
Skleníkové prostředí za železnou oponou silně oslabilo naši svébytnost ve všech
oblastech života. Velmi snadno se pak stáváme obětí těch, kteří nám nabízejí zboží
různých kvalit. Materializmus má velkou přitažlivost a zvláště pro mladé lidi jsou
existenční starosti velkou zátěží při volbě i rozpoznávání pozlátka od drahého kovu.
Věnovat čas duchovním hodnotám je dnes těžší. Náboženské literatury je sice dostatek,
ale kolik je těch, kteří ze zastaví a dopřejí si setkání s knihou, nebo využívají možností
dlouhodobé duchovní formace? Exerciční, poutní a kongresová setkání jsou časově
krátká, a proto nestačí navodit a formovat každodenní rytmus křesťanského života.
Proto biskupské heslo Mons.Pavla Posáda: „Zajeď na hlubinu!“ je stále aktuální.“
5.
„Máte zkušenosti z pastorace ve farnostech "na malém městě" i v samotném srdci
diecéze. V čem je toto působení jiné a možnosti farností nesrovnatelné?“
„Asi Vás to překvapí, ale to hlavní a podstatné je všude stejné. Nejtěžší a základní
volbou každého jednotlivce na celém světě, na venkově i ve městě je uvěřit, že Bůh je
jen jeden a že Desaterem přikázání, promulgovaným Mojžíšem na Sinaji, Bůh ukazuje
a garantuje bezpečnou cestu životem. Dále je nesnadné přijmout, že vtělením skrze
Pannu Marii zjevil Nebeský Otec ve svém Synu Ježíši Kristu svou slávu už zde na
zemi a kdy Duch Svatý má sílu probudit tuto skutečnost v každém člověku dobré vůle.
Též je i těžké akceptovat církev jako místo, kde se Boží rukopis snoubí s lidským, kde
se lidská přirozenost může převýšit milostí skrze službu apoštolů a jejich nástupců papeže, biskupů a kněží.
Jedno je však na venkově přece jenom jiné. Po restitucích majetku se osobní spojení
s rodnou hroudou stalo opět velkým závazkem. Navrácené dědictví: pole, lesy a louky
nastolilo nové úkoly a tak není divu, že jen málo soukromě hospodařících zemědělců
má dnes dostatek času na sebe, na své rodiny a záliby. Duchovní život se pak snadno
stává „první obětí“ nedostatku času.“
6.
„Léta Vašich zkušeností Vám dávají možnost hodnocení a ohlížení se. Co nebo kdo
Vás formoval a zásadně ovlivnil ve Vaší životní a hodnotové orientaci?“
„Na prvém místě to byla rodina s křesťanskou tradicí, dále vzdělání ve škole a
seminární pobyt při studiu teologie v Olomouci. Jako kněz jsem nejvíce formován
těmi, kterým se snažím být užitečný. Jejich životní příběhy jsou postgraduálem,
vysokou školou, kterou si každý vychodil a zaplatil za cenu vlastních zkušeností.
Posledním a dá se říci nepřehlédnutelným zdrojem je to, o čem jsem se již zmínil: má
účast na Nové evangelizaci.“
(Otázky formuloval M.Tůma, redaktor dačických farních listů)
Mons.Josef Brychta, jemnický farář
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OBČANSKÁ SONDA
Loučení
Loučení slovo jež smutek, trápen,í ale i bolest s sebou nese,
Loučení slovo, jež nás odlučuje od toho, koho milujeme,
Loučení slovo, jež nás odlučuje od toho, co jsme měli rádi,
Loučíme se s přáním a nadějí na brzké shledání,
Loučíme se s bolestí, když odloučení smrt nám přináší,
Odešla láska, odešla naděje,
Ticho, smutek, stesk a beznaděj,
U srdce bolí, v duši je prázdno,
Vzpomínky zaplňují čas,
Loučení - smutné slovo je.
MUDr. Zdena Kohoutová

Jak se žije v DPS v Jemnici
Upadla jsem na chodníku
a zranila se na hrudníku.
Děkuji pánům doktorům a sestřičkám,
že se o mě dobře starali
a postavili mě zase na nohy.
Teď je všechno v pohodě
a nechám to náhodě.
Můžu se jít trochu projít,
tak jdu na procházku,

když jdu zpátky,
potkám tam své kamarádky,
tak se pěkně pobavím,
na všechno jim odpovím.
Den uteče jako voda.
Večer jdu spokojeně spát,
abych mohla ráno vstát.
Jsem ráda, že mě to tak dopadlo
a tady to mě napadlo.
Božena Vellerová

Jak je důležité míti Filipa
Takové léto se už asi těžko bude opakovat. Bylo jinačí než jiná léta, bylo zvláštní.
Bohaté na večerní průtrže, větrná rána, zamračená poledne a propršené víkendy. A
možná vás zaskočilo ještě něco. Ten nečekaný průvan v Jemnici. Každý týden nějaká
premiéra: vyhlídky, prohlídky, soutěže, průvody a šarvátky. Sotva jsme se stačili
probrat, už tu byly televizní kamery a město bylo plné nápisů a šipek. A místo
lukostřelby létaly vzduchem šípy invektiv. Sotva jsme překonali šok z popelníků ve tvaru
obřích cigaret značky Detva, už probíhala jejich kamufláž krycím nátěrem. A jako vrchol
všeho k pochybnosti o panenství Kamenné panny přibyla řada důkazů o tom, že za
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suknicí a dlouhými vlasy se skrývá chlap.
Když město prožívá po letech spánku takový neslýchaný převrat, jakýpak div, že jeho
obyvatelé začnou chrlit nápady. Byl jsem toho svědkem noc co noc před okny své
ložnice u západní brány, která, jak se můžete sami přesvědčit, dostala glanc na dalších
tři sta let. Za bezesných nocí jsem si chtě nechtě musel vyslechnout debaty o
rozvodech, o smyslu života, o špatném a dobrém řízení. Debatéři si často vyměňovali
vzrušené názory nejen ústní, ale i pěstní. Ti, kteří byli poraženi, se mnohdy pod váhou
argumentů nebo z přemíry zkonzumovaného alkoholu rozhodli přespat přímo v trávě
pod keřem v hovínkách cizích pejsků. Ráno jsem pak nejednou nacházel, kromě
nedopalků a nedopitých flašek, i zbytky prádla, papírové kapesníčky, různě pohozené
doklady a mobilní telefony. Zkrátka jemnická občanská společnost se probudila k životu.
Pamatujte si, že všechno zlé je k něčemu dobré. Ano, spával jsem špatně, ale
dozvěděl jsem se spoustu novinek. Nejzajímavější byly ty návrhy, hlas lidu, hlas Boží.
Často jsem měl co dělat, abych nevyskočil z postele, nevyklonil se z okna a nezapojil do
diskuse. Co jsem si stihl těsnopisem zapsat, dávám tady k dobru.
Rázný zastánce pravice se nechal slyšet, že by od nového roku zastavil výplatu
důchodcům a přiděloval by jen poukázky na oběd a ošacení. Nezodpovědní důchodci
prý ze státu vyždímají ročně až 400 miliard. Není divu, že se rozpočet dostává do
malérů a vláda musí škrtat porodné, zavádět školné, šroubovat do nevídaných výšek
daně a poplatky. Jeho oponent mu nečekaně přizvukoval. Obchodní řetězce, jak známo,
vyhodí měsíčně desítky tun neprodaných potravin. Z těch by se prý jistě mohly uživit
aspoň dvě třetiny nezaměstnaných. Bydlení by ale důchodcům nechal zadarmo na
dožití pod podmínkou, že se v jedné místnosti zmáčknou aspoň tři nebo čtyři. Na benzín
by ovšem nedostávali nic, autem jezdit nepotřebují, stejně nám na silnicích ty jejich
kraksny překážejí, že ano. Nakonec se oba shodli na tom, že dvě jízdy vlakem ročně by
důchodci mohli dostat zadarmo.
Měkký vemlouvaný hlas s intonací bývalého lidoveckého poslance měl jakési výhrady,
ale v podstatě souhlasil. Takové řešení by se prý většině důchodců zamlouvalo a
vyřešilo by navíc problém státní kasy. Pokud by se to ovšem některým důchodcům
příčilo, muselo by se jim, až budou protestovat, po dobrém vysvětlit, že jejich generace
má na svědomí komunismus, ve kterém pracovní dobu proschůzovali či jinak proflákali
a stejně si nedají říct a pořád volí levici. Tak co chcou? Stát prý tak ušetří stovky miliard,
zbude na zaplacení korupce i na financování stran. Proti tomu je těch ubohých 60
miliard odškodnění, které požaduje církev, jako když plivne. Kdyby byl odpovědným
politikem, hned by to té církvi dal, holedbal se, zvlášť když preláti slibujou, že si od státu
za třicet pět let na údržbu a platy nevezmou ani korunu a v kostelích přestanou vybírat.
Jenomže ti naši politici jako by byli hluší a slepí. Raději budou platit dál, než aby si to
spočítali, dodával zklamaně.
Krátce před půlnocí jsem jednou uslyšel nápad, pronášený chraptivým hlasem
notorického kuřáka, jak financovat školy. Škola má prý jako hlavní úkol naučit mládež
pracovat. Tento úkol nejlépe splní, když budou žáci pravidelně, ale samozřejmě pod
pedagogickým dohledem posíláni na různé brigády. Tak jak to bylo kdysi. Proč by
osmáci a deváťáci, místo vysedávání u počítačů či pokuřování před školou (aspoň ty
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vajgly by si mohli po sobě zamést!), nemohli pravidelně uklízet město, sekat keře a
trávu v parku, natírat ploty nebo sklízet úrodu v zahradách a na polích. Naučí se vážit si
manuální práce a ředitel vydělá peníze na zakoupení pracovního nářadí. V první chvíli
se mi chtělo zatleskat. Pak jsem si uvědomil, že to asi říká nějaký levičák a má chuť
tleskat, trošku opadla.
O týden později jsem stejný hlas rozpoznal opět, tentokrát v jiné kauze. Šlo už o větší
peníze. Každoročně prý odsají z naší republiky zahraniční majitelé zdejších podniků
stovky miliard.
Odkud to máš, chtělo se mi zařvat, netušil jsem, že tak moc. Rozhořčený provozovatel
ochraptělého hlasu by to finanční krvácení radikálně zarazil. Jakpak? Znárodnil by ty
banky, ty továrny, tak jak to udělali předtím Beneš i Gottwald. Proč bychom měli my
našimi mozoly podporovat zahálčivou Evropu? Zamrazilo mě. Byla chladná noc, pokud
se nemýlím, zrovna po svaté Anně.
Jednou se vedla vzrušená hádka i o jemnickém zámku. Vzduchem se nesl ženský
hlas, odněkud povědomý. Dotyčná slečna či paní navrhovala, že než ho zbytečně
opravovat (oprava by trvala 200 let, na rychlejší postup přece nebudou prachy), ať raději
postaví kolem plot a nechají ho na pospas přírodě. Až kořeny stromů budou rvát zdi a
ze střechy se budou usmívat zelené břízky, budeme to předvádět jako příklad
samoregulace, po níž tolik volají zelení.Vznikne biotop pulzující životem. Na půdách se
usadí netopýři, do trámů se dá červotoč, z okapů se bude spouštět užovka stromová
neboli aeskulapova a z rozbitých oken budou vrkat doupňáci. Jemnice se proslaví a celý
experiment bude stát míň než lucemburská bitva.
V noci před svatým Vavřincem se mi k sluchu donesla recitace. Básnil jakýsi
mládenec. Udělá prý pořádek, má germánskou povahu v krvi. Rád bych se na to byl
podíval. Ale sotva jsem se posunul k oknu, on rychle utichl. Když jsem ho slyšel později,
už jen žebronil, aby mu někdo půjčil tři kila, dvě kila, aspoň kilo. Perlivý dívčí smích se
ho snažil konejšit: „Nech toho, Filipe. Hamouni ti nepuči. Rači poď, pudem.“ Dál už
nebylo slyšet nic. Pochopil jsem, že pro někoho je důležité mít Filipa, tak jako pro mě
mít konečně klid na zasloužený odpočinek. Jo, bylo to opravdu neopakovatelně rušné
léto.
Modlitba v hodině dvanácté
za nás spískal vlastní stát?
Úředníci furt nás klamou.
Pomoz nám se svatou Pannou
ty, jenž snímáš hřích a strach,
odvrať od nás státní krach.

Zbav nás, Pane, noční můry
z ratingové agentury.
Dej, ať můžem vydechnout:
zruš ten jejich krutý soud.
Unie si plete pojmy:
hned nás mají za rukojmí,
hned chcou obrat o všecko.
Budem pykat za Řecko?
Než splatíme EU dluhy,
mnohý z nás dřív lehne tuhý.
A co s mankem, které rád

Pomoz stavět barikády
proti intrikám zlé vlády,
nedovol jim zničit zem.
Radši si je k sobě vem. Amen

Milan Růžička
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Mýty a moudrosti stromů
Chtěl bych ve svém příspěvku do JL seznámit čtenáře s několika stromy v okolí
Pálovic, Pánenské, Lovčovic a Menhartic.
Poněvadž tyto přežily a žijí dodnes, na rozdíl od těch, které potkal osud horší. Byly
pokáceny nebo jinak zničeny lidmi, kteří neměli dobrý vztah k přírodě ani tomuto kraji.
Ať se jednalo například o hráze bývalých rybníků porostlých keři, ovocnými stromy, kde
se s oblibou zdržovala zvěř, nebo na svazích, kde tvořily protierozní zábranu proti
splavování půdy ať už v Menharticích nebo v Lovčovicích. V Menharticích se jednalo o
tzv. hermánky, v Lovčovicích to byla tzv. Pokornova mez, nebo v Radoticích u kravína,
v Pálovicích hráz rybníka, který se teď obnovuje, na Panenské polní cesta se stromy a
keři, která zkracovala mezi vesnicemi cestu.
„Co jednou hluboce zde bylo a žilo, má sílu, aby se nikdy neztratilo.“ E.Geibel
Začal bych stromem nazývaným „Bobík“ v katastru Pálovic směrem jihozápadně od
vesnice. Jedná se o hrušku, ke které vedly dvě cesty. Jedna ode dvora a druhá od
Bělčovic pod Horkou a u „Bobíka“ se spojovaly, dál vedla jedna cesta k silnici Pálovice –
Panenská. Podle pamětníků z Pálovic chodilo k tomuto „Bobíku“ procesí orodovat za
dobrou úrodu, poněvadž hruška jako taková – symbolika – je za dobré zdraví a štěstí.
Hruška byla spojována s dětmi, plodností a perspektivou a výlučně s ženským
pohlavím. Tyto údaje o „Bobíku“ jsem získal od pana Zdeňka Obůrky z Pálovic, který se
na ně pamatuje, jako malý kluk se těchto procesí zúčastňoval. Dnes je panu Obůrkovi
kolem 80 let a já mu děkuji za tato
fakta.
Dále bych se chtěl zmínit o
Panenské, kde od Fořtovny směrem
na jih po hlavní silnici se nachází
křižovatka, kde se říká „u lipky“
(křižovatka ke Strážnému rybníku).
Tato lipka je zde od roku 1945, byla
zasazena 28. října na počest vzniku
Československé republiky z roku
1918. V roce 1945 byl tento den jako
Den znárodnění. Vysazena byla
hajným Skálou a adjunkty, kteří zde
pracovali. Druhá je vysazena na
Panenské, když se odbočí k „Fořtovně“ (hájence). Tyto informace jsem získal od pana
Karla Boudy z Panenské, který zde prožil celý život. Můj názor na pana Boudu je, že je
to „živá kronika“ obce Panenské. Tímto chci poděkovat panu Boudovi za tyto informace.
Dále bych se zmínil o dvou lipách na křižovatce u Lovčovic. Mezi nimi stál kříž, na
němž byl údaj, že byl postaven roku 1878 občanem německé národnosti. Po zásahu
bleskem se jedna lípa rozlomila a po čase z ní zbyl jenom pahýl, který byl odstraněn a
zmizel pod asfaltem. Druhá dopadla podobně. Když se rozlomila, spadla na kříž a ten
se rozbil. Z toho druhého pařezu vyrostlo sedm kmenů, které jsou zde dodnes. Než
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vyrostly, pan Štěpnička zde zasadil ještě jednu lípu. Jejich třetí sestra (těch dvou
velkých lip) roste v Lovčovicích na zahradě domu č.p. 2.
Borovice u Mehartic. Ta původní byla vysazena na počest francouzského důstojníka
šlechtického původu kolem roku 1820 občany Menhartic jako symbol nesmyslnosti
všech válek a bojů. Původní borovice už je pryč. Jako náhrada byla vysazena občany
Menhartic nová borovice, někdy po listopadu 1989. Borovice je symbolem
životaschopnosti, kontinuity, ve starověkém středomoří byla spojována se živou silou,
životaschopností a znovuzrozením. Navíc s energií ducha a vegetace.
František Bastl

Proč?
Hned na začátku mého příspěvku se chci omluvit všem poctivým učitelům, kteří berou
práci s dětmi jako poslání. Chci totiž položit několik otázek, které nás trápí od prvního
okamžiku tragédie, která naši rodinu potkala. Podobné otázky dostáváme od širokého
okolí.
Proč ředitel školy nezasáhl v rámci svých pravomocí? Proč nás odkázal na třídní
učitelku, přece taková věc, jako je prospěch žáka, se konzultuje na poradách
učitelského sboru. Tedy i třídní učitelka nese svůj díl odpovědnosti.
Proč učitelka matematiky, která vnuka učila několik let a znala (nebo by měla znát)
schopnosti žáka, v něm pěstovala pocit méněcennosti a završila to tím, že mu
v 9. třídě na „rozloučenou“ dala opakovací zkoušku?
Proč – vždyť už byl přijat na odborné učiliště? To si myslela, že to, co ho nenaučila za
několik let, zvládne on za 2 měsíce prázdnin? Nebo to snad byla jen formalita pro
posílení sebevědomí učitelky? Je zde ještě hodně „proč“, ale to už je všechno
zbytečné a vnuka nám to nevrátí. Víme jen jedno. Nelidský přístup jemnických
učitelů nás připravil o milého, tichého a nekonfliktního syna a vnuka (jenom méně
studijně nadaného).
V tomto našem názoru nás podpořilo i několik učitelů a spousta lidí okolo. Věřte,
že kdyby bylo v rodině dítě školou povinné, do jemnické školy by nechodilo.
Ještě jedna malá poznámka, na kterou mě přivedla učitelka matematiky. Rodina
znala schopnosti syna a vnuka a žádné problémy z pětky (jak řekla) nedělala.
Tuto fámu někdo rozšiřuje – možná proto, aby ulehčil svému svědomí.
Promiňte tímto můj příspěvek, diktuje mi ho velká bolest, kterou si poneseme do konce
života. Děkujeme všem za projevenou soustrast.
Za rodinu Marie Holá

Mluviti stříbro, mlčeti zlato
..říkávala moje maminka, kdykoliv jsem si začal pouštět pusu příliš na špacír. Obávám
se, že tento nehezký zlozvyk se poslední dobou až nezdravě rozmáhá v Jemnických
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listech (JL). Onu místy až chorobnou, s grafomanstvím hraničící psavost kritizoval už
před časem oprávněně pan Havlíček. Změna sice nastala, ale k horšímu. Tento trend
vyvrcholil v letošním prázdninovém čísle. Napočítal jsem takových „mnohomluvných“,
s Jemnicí nic společného nemajících příspěvků 13, na 18 stranách, což je celá třetina
čísla (když nepočítám reklamy). Nevidím opravdu jediný důvod, proč by radnice měla
otisknout články, jež s Jemnicí ani s jejím okolím nesouvisejí buď vůbec, nebo jen zcela
nepatrně a okrajově. Navíc i jejich informační hodnota je dosti sporná. Pokusím se to
ukázat na dvou příkladech.
V článku „Třetí říše a Třetí tisíciletí“ (jehož téměř jedna desetina, pravda s Jemnici
souvisí), autor uvádí: „Rozpad monarchií rozvolnil stávající řád a z něho plynoucí životní
jistoty...“ Nebylo ono to ale spíš naopak? Že právě neexistující životní jistoty měli tehdy
ukrajinští mužici, kavkazští nevolníci, slezští havíři (výmluvně je ve Slezských písních
popsal. P. Bezruč), angličtí textiláci nebo dokaři...? Leč, čtěme dál: „V nastalém
marasmu doby nabízí německému národu nadějné řešení nový vůdce Adolf Hitler. A lid
mu uvěřil... první válkou vysílený a unavený národ řekl jednomyslně heil.“ Lid? Národ?
A jednomyslně? A co němečtí antifašisté? Sociální demokraté, komunisté, křesťané a
další desetitisíce Němců, kteří plnili koncentrační tábory už dlouho před začátkem 2.
světové války? Kteří houfně prchali z Německa do okolních zemí (mnozí i do tehdejší
ČSR) nebo až do Ameriky? A do třetice: „Nejprve vojáci wehrmachtu... vyhladí Židy a
pak mladí dravci ... odstraní křesťanské zbytky.“ Jaké zbytky? V té době žila na světě
přibližně miliarda křesťanů... A Židů bylo v průběhu celé války vyhlazeno asi 6 milionů.
Z celého rozvláčného příspěvku ovšem jako ryzí vybroušený diamant září do naší
doby poslední věta: „Kde je totiž v mysli a srdci člověka místo pro dobro, tam je i místo
pro Boha.“ Bylo však opravdu nutné napsat a potisknout kvůli této jediné jasnozřivé
myšlence ony předchozí tři strany?
Vrcholnou ukázkou zmíněného zaplevelení JL je pak článek „Mé přátelství s panem
J.L. ...“ Znovu tři úryvky. „...90% naší veřejnosti vládu odsuzuje...“ A to říká kdo?
Všechny výzkumy hovoří o tom, že lidé vládě nedůvěřují nebo že s ní nesouhlasí. Myslí
si někdo doopravdy, že nesouhlasit či nedůvěřovat je totéž jako odsuzovat? Pojďme dál.
(naši politici)... „k nám pořád ještě promlouvají tak, jak jim zobák narostl a ... ještě
nepřesedlali na světový jazyk jako zástupci Burkiny Faso, Izraele a nedávno zaniknuvší
Rhodesie.“ Tak hezky popořádku. Území dnešní Burkiny Faso obsadili Francouzi v r.
1896 a od té doby je tam úředním jazykem francouzština. Ani po roce 1960, kdy země
pod názvem Horní Volta získala nezávislost, se na tom nic nezměnilo. Izrael vznikl v r.
1948 a úředními jazyky jsou po celou dobu jeho existence hebrejština a arabština.
„Nedávno zaniknuvší“ Rhodesie neexistuje od r. 1980 a už přes 100 let se na tomto
území mluví anglicky. Co asi nám to chtěl „básník“ říci? Chtěl on nám vůbec něco říci? A
opět do třetice: „Jsem příjemně překvapen, že se naši politici nevrhají na uklízečky a
místo smetáků jim nevnucují své vlastní nástroje, což je oblíbený sport nejvyšších
představitelů MMF.“ Skutečně někdy někdo dokázal, že nějací obnažení nejvyšší
představitelé MMF vnucují své vlastní nástroje uklízečkám místo smetáků? Prosím
pěkně, kdo, kdy a komu?! Dalších příkladů by se tu dalo najít „neurékom“, jako ukázka
„informační hodnoty“ tohoto výtvoru snad ty uvedené bohatě stačí. „Vtipnost“ příspěvku
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nechť posoudí každý sám.
Nepochybně v JL vychází řada článků, které o Jemnici informují zasvěceně,
s přehledem, znalostí, někdy kriticky, někdy i vtipně. „Starostovo okénko“ a
místostarostovy „Postřehy z radnice“, příspěvky paní Jánské, pánů Třísky, Hrbka,
Prokopa, seriál Pana Kopečka, abych jmenoval aspoň některé. Samozřejmě tu mají
místo informace z jemnických škol, spolků, klubů, organizací, informace o všem, co se
Jemnicka týká. Avšak proč v JL zveřejňovat příspěvky nemající s Jemnicí ani okolím
pranic společného, jejichž informační hodnota je očividně pochybná a jejichž otištění
slouží jen ke zviditelnění autorů?
„Jaké by bylo na světě nádherné ticho, kdyby každý mluvil jen o tom, co zná!“ To řekl
někdy před 80 lety Karel Čapek.
Luboš Tesař

Paměti aneb Jemnice, malý kluk a druhá světová válka
Otec později, už doma po válce, vyprávěl, jak si ve věznici jednou šel čistit zuby.
Pravou zubní pastou, tedy s komfortem, jaký jsme si nemohli většinou dovolit ani my
doma. Jaké ale bylo jeho zklamání, když pasta vůbec nepěnila. A ta chuť! Hrozné. Chtěl
pastu zahodit, ale pak mu to došlo. Tento trik vyšel.
Některé příběhy možná zní trochu humorně, vůbec když se o nich může bez zábran
vyprávět s odstupem let. Humorem ovšem ta doba ani pro mého otce ani pro ostatní
moc neoplývala. Ale zase všechno dělali konkrétní lidé a podle jejich povah pak
jednotlivé události měly osobitý punc a bylo to často jinak, než líčí učebnice. Ve věznici
v Kasselu byl obávaný dozorce, pro jeho šikmé oči mu přezdívali Čankajšek. Ten byl
schopný svazkem klíčů, který měl stále u sebe, zcela bezdůvodně utlouct vězně k smrti.
Také to několikrát udělal. Na druhé straně tam byli dozorci i jiného ražení. Jeden hlídal
vězně při kopání protileteckého krytu v bramborovém poli poblíž věznice. Vězni
neskutečně vyhladovělí a kolem plno brambor, na které se neodvažovali sáhnout!
Ono to nebylo jen tak, na něco sáhnout. Po jednom náletu, na příklad, který rozmetal
v bezprostředním okolí věznice kolonii rodinných domků, vracely se po silnici mezi
rozházenými troskami do své ubytovny dvě mladé dívky, Polky, které tam byly nuceně
nasazeny na práci. Na cestě mezi troskami ležel holící strojek, takové to kovové
držátko, do něhož se za účelem oholení vkládala žiletka. Nic sofistikovaného, ale z
důvodů mně ne úplně jasných byly tyto „strojky“ velmi ceněné. Děvčata holící strojek
zvedla ze zvědavosti, chtěla se podívat, co to je. Byla lapena a vzápětí zastřelena za
rabování.
V takové situaci se každý snažil na brambory zapomenout. Pak jednou na druhém
konci pole začali brambory sklízet. Dozorce se sklonil k mému otci a pravil: „Johann, jak
dlouho ještě chceš sakra čekat? Za chvíli bude po bramborách.“ A od té chvíle se díval
zásadně pryč. Ostatní vězni dál kopali kryt, otec dobýval brambory a ukrýval je ve skrýši
za tím účelem zřízené. Na závěr budování krytu si pak vězni, společně s dozorcem,
mohli na ohni brambory upéct, dozorce s nimi. On měl navíc jeden špekáček.
A ještě jeden příklad z doby ještě dřívější: Když měli zatčení soud, bylo to v dnešní
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Wroclavi, působil tam jako tlumočník sudetský Němec. Sudetští Němci byli považováni
za nejnebezpečnější nacistické fanatiky. Tento tlumočník, který si byl vědom, že ze
soudců, gestapáků a německých úředníků nikdo neumí česky, mnoha souzeným
pomohl tím, že věci, které by v té své pochopitelné nervozitě zbytečně vybreptali a
vážně a zbytečně si přitížili, tak ty věci prostě nepřekládal. Některé výpovědi upravoval,
nebo přímo souzené upozornil na to, co nemusejí říkat. Procházelo mu to jistý čas, i po
soudu s jemnickými zatčenými, ale nakonec to samozřejmě prasklo. Za trest šel na
východní frontu. Tu ale se štěstím přežil, a co náhoda nechtěla, v posledních dnech
války se svou jednotkou ustupoval přes Moravské Budějovice. Tam ho poznal někdo,
kdo byl také tehdy u soudu ve Wroclavi, a byl teď jakousi souhrou náhod už na
svobodě. Vytáhli ho z kolony naprosto apatických německých vojáků, zatkli ho, a že ho
budou soudit. Tomu se dalo rozumět i tak, že ho budou věšet. „Byl přece u soudu
s našimi lidmi“. Náhoda ale přímo zázračně zapůsobila ještě jednou. Při zatýkání ho
poznal ještě někdo další, kdo byl ve Wroclavi přímo souzen,a kdo věděl, kolika vězňům
tento člověk pomohl. Nebál se (to také v té době nebylo jen tak) a zasadil se o jeho
propuštění. Pak se o tomto tlumočníkovi mluvilo už jen s uznáním. Nescházelo mnoho a
bylo by možno o něm mluvit s uznáním nejvýš na jeho hrobě.
V Jemnici byl německým vládním komisařem jemnický občan, „politický vedoucí
NSDAP“ Josef Schlegelhofer, majitel stavební firmy. Ten měl moc, kterou i v rámci
německých koncepcí uplatňoval, ale měl i možnosti svým doporučením umožnit
manželkám zatčených návštěvy i jiné kontakty. A nutno přiznat, často pomohl. Každá
akce za získání povolení k návštěvě vězňů začínala u něj. Matka mi často doma
nechávala lístek se slovy: „Jeníčku, šla jsem k Schlegelhoferovi, přijdu odpoledne. Uvař
si zatím dvě vajíčka“.
Na internetu, na Seznamu najdeme pod heslem „Josef Schlegelhofer, Jemnice,
historie města“ méně příznivé hodnocení. Je pravda, že za něj byli perzekvováni a
likvidováni Židé a že na příklad byl zlikvidován židovský hřbitov a náhrobními kameny
z něj byla vydlážděna ulička vedoucí od školy v rohu náměstí k Malé bráně. Náhrobními
nápisy nahoru, aby se po jménech nebožtíků šlapalo a jejich potupa tak byla dokonalá.
Tuto věc jsme všichni považovali za hnusnou hned, jak se objevila. Nevím ale, jestli
toto, i vlastní perzekuce jemnických Židů (o té se zmiňuji jinde, viz osudy Kornstreicherů
a Poskočilů z naší čtvrti) bylo osobní iniciativou Schlegelhofera, nebo jestli tento tím
plnil pokyny shůry. Znám ale jeho postoje ve věci postupu Němců proti likvidovanému
úseku Obrany národa, která se nás bezprostředně týkala a zde vystupoval poměrně
korektně. Svědčil také u soudu ve Wroclavi, a zde se podle soudních spisů zdá, že se
příliš nesnažil souzeným vězňům přitížit. Málem by ale jemu samotnému přímo
osudovým způsobem přitížil páter Gross, když se hájil, že jakmile se dozvěděl o
zakládání Obrany národa, tak to panu Schlegelhoferovi samozřejmě hlásil. Kdyby byl
páter Gross na této výpovědi víc trval a soud přesvědčil, byl by páter Gross možná
volný, ale se Schlegelhoferem by to dopadlo špatně. Nejvyšší nacistický funcionář
v Jemnici a kryl velezradu! Soud Grossovi neuvěřil, což Schlegelhofera asi zachránilo, a
páteru Grossovi to vyneslo vězení, což přežil.
Schlegelhofer na rozdíl od Grosse u soudu tvrdil, že se pátera Grosse jako předsedy
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okresní organizace NS opakovaně oficiálně dotazoval, jestli se v jemnické organizaci
také nedějí pokusy založit ilegální organizaci, jak se to údajně děje v jiných městech.
Gross jej ujistil, že o ničem takovém neví. O tom, že se v Jemnici přece jen ilegální
organizace ustavila, se Schlegelhofer podle svého svědectví dozvěděl až od úředníků
gestapa, když tito už prováděli zatýkání. Gross tedy zřejmě dokázal udržet tajemství a
nepodlehl v dané situaci pochopitelnému strachu. Nic neprozradil. Páteru Grossovi se
nelze divit, že se u soudu hájil, jak se hájil. Nevěděl, jak vše dopadne, ale věděl, co mu
eventuelně také hrozí. A hájil se. A Schlegelhofer byl nakonec někdo, kdo stál na druhé,
nepřátelské straně. Ale objektivně vzato, byl Schlegelhofer v dané aféře celkem
korektní. A tak to nakonec jak pro Grosse, tak pro Schlegelhofera dopadlo relativně
nejlépe, jak v dané situaci mohlo.
Vraťme se ale v čase ještě o kousek zpátky, k počátkům otcova věznění.
Pár týdnů po uvěznění mohl otec napsat z vězení první dopis. Alespoň jsme věděli,
kde je. Byl v Brně v bývalých studentských Kounicových kolejích, řečených
„Kouničkách“. Nad oknem jeho cely byl na zdi nápis ještě od studentů: „Nám dobře,
nikomu zle“.
V dopise matku o něco žádal. Koupil si prý nedávno zahradnické nůžky a takové
nůžky, zvlášť když dobře střihají, jsou vzácná věc. Jenže jemu nešťastnou náhodou prý
zapadly v dřevníku za narovnaná naštípaná polínka a bylo by škoda je tam nechat.
Mohly by časem zrezivět.
Matce bylo hned jasno, o co jde. Otec měl revolver, byl přece v odboji. Když už cítil, že
mu je gestapo v patách, hodil ho ve spěchu, zabalený do hadru a nakonzervovaný,
spolu s příslušnou municí v dřevníku za dříví. Pak, už po zatčení, mu došlo, jak snadno
by ho tam někdo mohl objevit. Muselo se počítat s tím, že od jeho zatčení budou u nás
na pořadu dne domovní prohlídky (a byly) a gestapo umí hledat. Kdyby revolver našli, je
to otcův konec. Zatajená zbraň u příslušníka odbojové organizace, na to byl
jednoznačně trest smrti. Matka okamžitě po přečtení dopisu vyběhla na dvůr a
pohledem přes půl dvorku na dřevník už zaznamenala náhodně odtržené prkno a
ausgerechnet za ním vykukoval v hadru zabalený revolver viditelný přes půl dvorku.
Kdyby se toto vše vyskytovalo v nějaké divadelní hře, protestoval bych proti kýčovitému
hromadění náhod činícímu celé vyprávění nevěrohodným. Ale bylo to skutečně tak.
Právě v tuto dobu bylo vedle u sousedů, u Jahodů, gestapo na domovní prohlídce a
odtud bylo zdálky vidět na úkryt s otcovým revolverem. Ať se propadnu, jestli přeháním.
Matka vzala zbraň i munici po způsobu hospodyněk pod zástěru, ale teď nevěděla, co
s tím dál. Chtěla to hodit do studny, ale tam bylo zvenčí vidět. Takže to hodí do
Hlubokého rybníka, našeho oblíbeného místa na koupání. Tam by jí ale taky mohl někdo
uvidět a navíc to bylo asi čtyři kilometry daleko.
Tak nakonec revolver hodila na dvorku do žumpy. Hned, jak to žbluňklo, si uvědomila,
jakou udělala hloupost. Žumpa se každý rok vyváží, obsah vysaje objednaný zemědělec
pomocí tak zvaného „lejnocucu“ (trochu jsem výraz poupravil) do kolesny, takového toho
ležatého velkého sudu na povoze taženém koňmi a odveze ho na své pole, které tím
obsahem vydatně pohnojí. Revolver přitom neodvratně najde.
A tak matka napsala do Vranovské Vsi svému otci, mému tak zvanému „Černému
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dědovi“ (na rozdíl od „Bílého dědy“, tedy pradědy majícího vlasy i vousy sněhově bílé,
měl ten „černý děda“ ještě tmavý knír) a ten neprodleně přijel vlakem. Když seznal, o co
se jedná, vyrobil si ze staré pětilitrové plechovky od nakládaných okurek tak zvaný
šoufek a jal se vybírat žumpu. Obsah rozléval po naší zahradě a po našem dvorku, nakonec, je to hnojivo. Od pily pana Dvořáka až do polí a od Hrbků až k nádraží páchla
celá Dvořákova čtvrť tak, že slzely oči a dýchalo se jen s krajní námahou. Prostěji
řečeno, celá Dvořákova čtvrť neskutečně smrděla.
Děda revolver i náboje našel, vylovil, ve vědru s vodou umyl, strčil do otevřené kapsy
zimníku a odjel vlakem do Moravských Budějovic a odtud dalším vlakem do Grešlova
Mýta. Domů do Vranovské Vsi pak šel pěšky, zde navíc přes německými financi
kontrolovaný hraniční přechod z protektorátu do Říše. (Vranovská Ves tehdy byla
v Německu.) Nutno si zde uvědomit, že ve vlacích provádělo gestapo velice časté
kontroly, hledali pašeráky potravin, protože jezdit jen tak na venkov a kupovat si něco
k snědku od sedláků bylo přísně zakázáno, a někdy se to, opravdu, i smrtí trestalo. A
najít takový revolver, to by pro ně byla kořist! Jenže v tomto případě naštěstí žádná
kontrola nikde nebyla, dědovi na hraničním přechodu u Vranovské Vsi revolver před
německými financi z kapsy nevypadl, a tak ilegální zbraň zmizela šťastně ze světa.
Někdy i to štěstí zafunguje.
A závěr příběhu: Na dvorku jsme měli několik jabloní, jejichž jablka nebyla nikdy nic
moc. Ten rok, který následoval po popsaném intenzivním vybírání žumpy mým dědou za
účelem likvidace kompromitujícího revolveru, měly řečené jabloně tak veliká a tak
neskutečně sladká a šťavnatá jablka, že se to nedá vylíčit. Nesmírně chutnala i
slepicím.
A samotný revolver? Ten úplně ze světa nezmizel. Úplně ne.
Jan Kopeček

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Program kulturních pořadů
3.9.2011
00
15 hodin

20

00

hodin

3.9.2011
00
18 hodin

Pirátské loučení s prázdninami
- pirátské odpoledne s vodní bitvou a další pirátské hry
- diskotéka pro piráty
- vystoupení skupiny Speedři z Kostník
- zábava pro dospělé
- vstupné: děti do 6 let v masce piráta zdarma,
ostatní v masce 30,-Kč, bez masky 50,- Kč
- letní kino v Jemnici
- pořadatel Mladí za rozvoj Jemnice, o.s.
Jazzový most
- sál KD v Jemnici
- bez vstupného
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- pořadatel Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci s městem
Jemnice
10.9.2011

MTB O putovní pohár Barchanu
- IV. ročník soutěže horských kol v Jemnici
- start na dopravním hřišti, trasa vede přes Městský les
- více informací na www.mtb.jemnice.cz
- pořádá AFT Jemnice, www.aft.jemnice.cz

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
- vystoupení SHŠ Lucemburk (17.9. v 10.00 a 15.00)
Zámek v Jemnici
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00
10.00, 13.00 a 15.00 hodin – prohlídky zámku s průvodcem
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

18.9.2011
00
14 hodin

Beseda s restaurátorem v kostele sv. Víta
- akademický malíř Václav Špale o restaurování fresky
J. Winterhaldera ml. „Nanebevzetí sv. Víta“ a ostatních maleb

15

30

hodin

Vystoupení Skupiny historického šermu Lucemburk
- podzemní prostory kostela sv. Víta

16

00

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
- předprodej od 5.9.2011 v TIC Jemnice, Husova 2, tel. 721508737
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

29.10.2011

Jemnický Podzim Fest
- sokolovna Jemnice
- pořádá Jirka Prokeš

15.10.2011
00
15 hodin

Není drak jako drak
- divadelní pohádka pro děti a rodiče

***
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- Divadlo Kuba
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
26.11.2011

Vystoupení Jakuba Smolíka
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

27.11.2011

I. Adventní koncert v kostele sv. Stanislava

Kino Jemnice – září 2011
3. sobota

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

30

začátek 19 hodin

Dobrodružný, USA 2011, 128 min., přístupný, mluveno česky vstupné 74+1
Další pokračování Pirátů divákům znovu představuje zábavu, dobrodružnou atmosféru,
humor, lásku a tajemno, které byly hlavním důvodem obrovského úspěchu celé série.
Hrají: Johny Deoo, Penélope Cruz, Ian McShane a další.
10. sobota

30

Voda pro slony

začátek 19 hodin

Romantický film USA 2011, 120 min., do 12 let nevhodný
vstupné 59+1
Výpravná romance z cirkusového prostředí je o zakázané lásce, která se zrodí na
magickém místě plném dobrodružství, zázraků a nebezpečí. Hlavní role ztvárnili
držitelka Oskara Reese Whiterspoon a hvězda ságy Stmívání Robert Pattinson.
Dále hrají: Christoph Waltz, Paul Schneider a další.
11. neděle

00

Medvídek PÚ

začátek 15 hodin

Animovaná komedie USA 2011, 60 min., přístupný, mluveno česky
vstupné 69+1
Film znovu nabízí možnost bavit se ve společnosti „přihlouplého Medvídka“, jeho přátel
Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka a pochopitelně také Ijáčka, který
ztratil ocásek... Před snímkem bude promítán krátký animovaný film Balada o Nessie.
17. sobota

Harry Potter a relikvie smrti – část 2

30

začátek 19 hodin

Dobrodružný USA 2011, 130 min., přístupnýod 10 let, mluveno česky vstupné 74+1
Přichází poslední dobrodružství ságy o Harrym Potterovi. V tomto finále eskaluje bitva
mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa...
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson a další.
*****
Podle zákona ČNR 241/92 Sb. účastník veřejné produkce filmového díla zaplatí k ceně vstupného
příplatek ve výši 1Kč. Ceny vstupného jsou včetně DPH.
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.
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DOPŘEJTE SI NĚKOLIK PĚKNÝCH VEČERŮ A PŘIJĎTE DO KINA. NEBUDETE LITOVAT.

Dny evropského dědictví 2011
Stalo se již tradicí, že v rámci Dnů evropského dědictví jsou v našem městečku
veřejnosti zpřístupněny všechny tři jemnické kostely. Letos poprvé bude v rámci EHD
zpřístupněn i zámek, který si mohou zájemci prohlédnout za slovního výkladu pana
Jiřího Třísky.
V letošním roce proběhnou Dny evropského dědictví v Jemnici ve dnech 17.-18. září.
00
00
Všechny památky budou zpřístupněny návštěvníkům po oba dva dny od 9 do 12
00
00
00
00
00
hodin a od 13 do 16 hodin. Prohlídky zámku jsou stanoveny na 10 , 13 a 15
hodin jak v sobotu, tak i v neděli. Zájemci mohou zhlédnout výstavu, která byla
v prostorách zámku nainstalována již v průběhu letních prázdnin.
V kostele sv. Víta, kromě prohlídky kostela a jeho podzemních prostor, čeká na
návštěvníky opravdu bohatý program: vystoupí skupina historického šermu Lucemburk,
akademický malíř Václav Špale bude povídat o restaurování fresky J. Winterhaldera ml.
„Nanebevzetí sv. Víta“ a ostatních maleb a na úplný závěr dne je připraven koncert.
Vystoupí zde pan Libor Janeček (kytara) a Komorní sbor FESTIVIA CHORUS.
Komorní sbor FESTIVIA CHORUS je komorní smíšený sbor, který sdružuje zpěváky
z pomezí Jihočeského kraje a Vysočiny. Vznikl na konci roku 2004, název je odvozen
od latinského slova Festivitas, což znamená "radost, vtipnost, humor, pohoda". V
současné době má sbor 15 členů. Jeho repertoár zahrnuje renesanční madrigaly,
duchovní hudbu stejného období i mladší, spirituály, lidové písně... Výhodou je možnost
využití instrumentálních schopností jednotlivých členů sboru, případně jeho stálých
spolupracovníků - varhany, flétny, housle, kytara, rytmické a bicí nástroje atd. Základem
zpívání je však zpěv a capella (bez doprovodu), který je prubířským kamenem každého
sboru. Zakládající sbormistryní je MgA. Jitka Čudlá, absolventka oboru dirigování sboru
na JAMU v Brně.
Libor Janeček je absolventem brněnské konzervatoře. V letech 1992 - 2008
účinkoval v koncertním duu Instrumental tandem (kytara - akordeon) se zaměřením na
argentinské tango Astora Piazzolly. V tomto obsazení pořídil řadu nahrávek pro Český
rozhlas i pro rádio Proglas.
V Českém rozhlase v Brně byly také nahrány 2 CD s hudbou Astora Piazzolly i dalších
jihoamerických skladatelů. (Tango nuevo - debutové CD v roce 2000, Tango porteňo
r.2006).
V současné době se věnuje sólové koncertní činnosti. Spolupracuje s Vítězslavem
Drápalem a Kristinou Vaculovou (komorní duo kytara - flétna). Vystupuje také v souboru
barokní a klasické hudby Trio Bel Canto (kytara - flétna - soprán) na koncertech v České
republice i v zahraničí. Jako sólista vystupuje také s komorními orchestry.
Pořadatelskou službu ve výše zmíněných kostelech a na zámku budou, jako každý
rok, zajišťovat členové Muzejního spolku v Jemnici. Na všech prohlídkových místech
budou k dispozici informační a propagační materiály o Jemnici, více si můžete zakoupit
00
00
na Turistickém informačním centru v Jemnici, které bude o tomto víkendu od 9 do 14
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hodin otevřeno.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Dana Babišová

Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici
opět v Reszelu
V pátek 8. července se úderem osmé hodiny večerní vydal Chrámový sbor při kostele
sv. Stanislava v Jemnici opět po dvou letech do Reszelu. Cílem návštěvy tohoto
partnerského města bylo setkání tří chrámových sborů - z Jemnice, Reszelu a Svaté
Lipky a oslavy Dnů Reszela. Program byl následující: po sobotním poledním příjezdu do
Reszelu přivítání, ubytování a krátkém odpočinku následovala společná zkouška na
slavnostní nedělní bohoslužbu, která byla středem Dní Reszela. Neděle pak byla ve
znamení společného zpěvu sborů z Reszelu a Jemnice při zmíněné slavnostní
bohoslužbě a při krátkém koncertu duchovní hudby po ní, představení skupiny
Lucemburk z Jemnice, která se k naší návštěvě připojila, a nakonec společného
večerního setkání tří sborů v restauraci U Renaty. Pondělní dopoledne pak zaplnila
návštěva Gerlože – Hitlerova Vlčího doupěte a Musea miniatur památek. Odpoledne
následoval odjezd do Svaté Lipky, kde proběhla společná zkouška všech tří sborů na
večerní mši svatou ze svátku sv. Benedikta. I zde se po mši svaté konal koncert sborové
a varhanní hudby. Společná večeře zakončila toto velmi příjemné setkání. V úterý
dopoledne jsme se po dlouhém loučení vydali na cestu zpět k domovu. Kolem šesté
hodiny večer jsme připutovali do Lichně, v níž byla krátká zastávka a kde jsme mohli
tak zavzpomínat na noční koncert, který jsme zde měli před dvěma roky. Ve středu
kolem osmé hodiny ráno jsme byli doma. Bylo to velmi milé setkání, na které budeme
velmi rádi a dlouho vzpomínat. Opět chceme touto cestou poděkovat městu Jemnice za
finanční příspěvek na dopravu.
Střípky z této návštěvy je možné zhlédnout na stránkách Chrámového sboru při
kostele sv. Stanislava v Jemnici – viz https://sites.google.com/site/jemnicefs - Archiv
akcí.
Bc. Josef Hofbauer, sbormistr

Rozmarné léto
„Tenhle způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným…“stěžuje si na nestálé počasí
majitel plovárny Antonín Důra svým přátelům v díle Vladislava Vančury „Rozmarné léto“.
Je pozoruhodné, jak jsme my, lidé, závislí na počasí. Během posledního
červencového víkendu pršelo, fičel ledový vítr a teploty se těžko dostávaly přes 15
stupňů. A o týden později to bylo ještě horší. Kromě několika teplých dní na počátku
prázdnin bylo letošní léto opravdu hodně rozmarné. V takových podmínkách probíhalo
historicko-kulturní léto v Jemnici, které pořádal muzejní spolek spolu s městskou
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kulturou a dalšími spolky. Přes nepřízeň počasí se dá konstatovat, že většina akcí byla
úspěšná. Na prohlídku zámku s výkladem dr. Třísky přišlo přes 500 platících
návštěvníků. Muzejní spolek, který prohlídku zajišťoval za pomoci paní Babišové, vybral
na vstupném 10.000 Kč. Celou tuto částku členové věnovali do sbírky na postavení
památníku Jaroslavu Šlezingerovi. Slyšela jsem sice, že někteří „odpovědní“ otevření
zámku zrovna nefandili a možná i trochu bránili. Zájem lidí však ukázal, že jejich názor
byl mylný. Ještě bych chtěla připomenout, že členové muzejního spolku pod vedením
pana Podhrázkého spolu se sdružením Mladí za rozvoj Jemnice celý zámek před
otevřením pro veřejnost zametli a uklidili.
Další víkend jsem prováděla zájemce po okruhu jemnických památek. Ty dva dny bylo
opravdu velmi špatné počasí. Psa by nevyhnal. Trochu jsem doufala, že nikdo nepřijde.
A přesto se pokaždé našlo dost odvážlivců, kteří se této akce zúčastnili.
V úterý 2.srpna byla otevřena na zámku výstava Ohrožené památky Vysočiny, mezi
které je také řazen jemnický zámek a hrobka. Já měla hlídat ve čtvrtek odpoledne.
Těšila jsem se, že si v klidu přečtu noviny. Avšak jen se otevřely dveře zámku, přicházeli
návštěvníci. Noviny zůstaly v tašce a já byla ráda, že přišel místopředseda muzejního
spolku pan Podhrázký a prováděl netrpělivé zájemce po zámku, zatím co já jsem
seděla u pokladny. Holandskou rodinu pak s výkladem v angličtině provedl
místostarosta ing. Novotný. Nevím, jaká návštěvnost byla v dalších dnech, ale pokud by
byla jen poloviční, byl to zaručený úspěch.
A nakonec alespoň pár slov o té nešťastné patálii s názvem Bitva o upevnění
lucemburské moci. Od rána lilo jako z konve. Většina diváků byla přesvědčena, že bitva
bude odvolána, a tak jich přišlo méně, než pořadatelé očekávali. Účinkující, kteří měli
posílit jemnické řady, nepřijeli. Buď našli lepší rito a nebo je odradilo počasí.
Asi proto 1.jemnická bitva nebyla velkolepá a hrůzostrašná. Ale diváci, kteří se i
přesto dostavili, se dobře pobavili a zasmáli. Ti kluci a dívky na tom place byli opravdu
přesvědčiví a bylo vidět, že se snažili lidem tu podívanou alespoň trochu vynahradit.
Nejhorší je, že došlo na slova těch, kteří o celé akci pochybovali a předpovídali její
neslavný konec. Ale kdo nic nedělá …atd. Jen doufám, že ta 1. jemnická bitva nebude i
poslední.
Jana Jánská

Pomalé probuzení jemnické Růženky
Tu pohádku známe všichni. Princezna Růženka se píchne o šípkový trn a podle kletby
zlé sudičky ona i celé království usne. Až statečný princ probudí polibkem Růženku i
celou zemi znovu k životu...
Něco podobného se, myslím, přihodilo letos v Jemnici. Nevýrazné město, spíš už
skoro vesnice, která dlouhá léta pospávalo od Barchanu k Barchanu, letos ožilo téměř
pohádkově. Už jaro přineslo nebývalé oživení (masopust, 100. výročí narození J.
Šlezingera, pálení čarodějnic...). No a o prázdninách se s různými akcemi přímo roztrhl
pytel! Prohlídkový víkend na zámku v půli července, okruh královny Elišky, srpnový
zámek s výstavou a prohlídkami, 1. jemnická bitva, mince Jemnického mikroregionu,
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výstup na Inženýrský kopec... Určitě jsem ještě na něco zapomněl, ale to teď není
důležité. Důležité je, že se Jemnice probouzí, že ožívá!
Zmíním se krátce jen o dvou z uvedených akcí. V půli července se o víkendu za
minimální propagace vystřídalo na zámku přes 500 návštěvníků. Zcela zřetelně se
ukázalo, jak ostudné a pro Jemnici téměř zničující bylo rozhodnutí zastupitelstva
pravděpodobně z konce roku 1998 (někteří jeho aktéři sedí v zastupitelstvu dodnes!),
jímž se město vzdalo všech dalších, za minulého vedení tak slibně rozběhlých aktivit na
zámku a nabídlo jej k prodeji. Jak tento nesmyslný pokus dopadnul, můžeme o
letošních prázdninách poměrně přesně zhodnotit přímo v zámku.
Na výstavě „Ohrožené památky Vysočiny“ jsem na panelu o jemnickém zámku našel
tyto dvě věty: „Po výměně vedení města byl zámek několik let neúspěšně nabízen
k prodeji. V současnosti bylo od tohoto záměru upuštěno...“ Skutečně? Skutečně
existuje usnesení zastupitelstva města, jímž se ruší ono nekompetentní, ba přímo
hloupé rozhodnutí z roku 1998? Mohlo by vedení města občanům sdělit, na kterém
jednání zastupitelstva k této významné změně došlo?
Druhou akcí je 1. jemnická bitva o upevnění královské moci lucemburské připomínající
dávnou pověst o Janovi a Elišce.Všichni, kdo podobné akce pod širým nebem pořádají,
velmi dobře vědí, že mezi úspěchem a fiaskem vede tenounká hranice. Tou hranicí je
počasí. S deštěm těžko i akce s dlouholetou tradicí (např. Barchan), natožpak
představení, jejichž tradice je nulová a vzniká z ničeho doslova na zelené louce. Ne, že
by na bitvě nebylo co zlepšovat. Podle mne určitě místo.Poměrně velká vzdálenost od
centra ubrala nezavedené akci (navíc ve spojitosti s počasím) jistě hodně diváků.
Navrhoval bych zámek nebo zámecký park (u dětského hřiště). Zlepšit by se dal i
scénář. Mohla by se představit řemesla související s onou dobou, stánky
s odpovídajícím zbožím (např. cínoví vojáčci), vyplnit četná hluchá místa s prostoje...
Nicméně diváci (odhadem okolo tří set) se i tak výtečně bavili a těch pár překonaných
kilometrů určitě nelitovali!
Ještě mám jednu větu k akci, která teprve proběhne. Výstup na Inženýrský kopec by
byl při hezkém počasí a důsledné propagaci zralý na zápis do Guinessovy knihy, o
spolupráci se známou pelhřimovskou agenturou ani nemluvě. A úplně na konec jednu
vizi. Jemnice (zámek a park) by se mohla stát minimálně českým, ne-li středoevropským
centrem hry pétanque a pořadatelem mezinárodních turnajů...
Doufám, že se konečně všichni, jimž na lepší budoucnosti Jemnice záleží, spojí a že
Jemnice v letos slibně nastoupeném trendu obnovy zámku a zvyšující se přitažlivosti
pro návštěvníky bude v dalších letech zvýšeným tempem pokračovat.
Luboš Tesař
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Když ráno ještě pouliční lampy svítí,
ptáci svůj koncert spustí.
Slunce se vyhoupne nad krajinou a
ukáže nám svoji sílu.
Hřeje nás po celý den,
to je ten krásný – letní den.
Všichni si užíváme teplého léta,
po něm pak přijde i zima velká.
Sluníčko zas bude svítit dál,

zima ho přemůže,
je to tak.
A ten cyklus se pořád opakuje,
ale člověk do toho zasáhnout
nemůže.
Ať je slavný nebo chudý,
žádný s tím nic neudělá,
příroda si sama všechno podle svého
uspořádá.
Marie Čurdová

Společenská kronika
Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Miloslava N e v r k l u ,
který se v měsíci červenci dožil 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Dne 27. srpna 2011 jsme vzpomněli
5. smutné výročí úmrtí
pana Vladimíra S i m a n d l a z Jemnice
S láskou stále vzpomíná
manželka Milada a ostatní příbuzní
Za tichou vzpomínku děkuji
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Vzpomínka
Dne 1. září 2011
by se dožila 80 let
paní Marie H a m p a p o v á z Jemnice
14. února 2011
jsme vzpomněli 15. výročí jejího úmrtí
S láskou vzpomíná dcera Ivana

Vzpomínka
Dne 10. září 2011
by se dožil 97 let
pan Václav S k ř i v á n e k z Jemnice

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcera Hana a syn Václav s rodinami

Vzpomínka
Kdo v srdci žije,
neumírá

Dne 14. září 2011
vzpomeneme 8. výročí úmrtí,
kdy nás opustil drahý manžel, tatínek a dědeček
pan Josef S a l a v a z Jemnice
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
S láskou vzpomínají manželka a syn s vnoučaty
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Vzpomínka
Dne 14. září 2011 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
drahého manžela, otce, tchána, dědečka a strýce
pana Stanislava S v o j s í k a z Jemnice
Z tichou vzpomínku všem děkují jménem rodiny
dcera a syn s rodinami

Vzpomínka
Dne 17. září 2011
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Josefa B a s t l a

S láskou a úctou vzpomíná
syn František s manželkou Jaroslavou a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 18. září 2011
by se naše drahá, milovaná a obětavá maminka
paní Terezie N e v r k l o v á
dožila 100 let
Opustila nás před 7 lety ve věku 93 let
Stále na ni vzpomínají její děti Květa, Zdeněk a František
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Lukáš Slosarčík mistrem ČR
v atletickém čtyřboji starších žáků!
Konec června byl atletikou skutečně nabitý a nejdůležitější závody se konaly až po
uzávěrce minulého vydání listů. Proto Vás o těchto akcích informuji až v tomto

prázdninovém čísle.
V neděli 19. června se na stadionu TJ Spartak Třebíč konal Krajský přebor žactva
jednotlivců na dráze. Naši mladí závodníci a závodnice chtěli potvrdit velmi dobré
výsledky ze stejné soutěže družstev a přeborů, kterých se zúčastnili v hojném počtu i
v době konání Barchanu. Všichni se snažili dosáhnout na medaile a až na tři naše
závodnice se jim to skutečně podařilo. Konečná bilance našeho oddílu je skutečně
excelentní! Ze 16 závodníků a závodnic jich 13 získalo medaili. V oddílové úspěšnosti
jsme tak skončili na třetím místě právě se 13 cennými kovy za takovými krajskými
giganty jako je TJ Spartak Třebíč a TJ Atletika Jihlava.
Naším nejúspěšnějším závodníkem se stal se třemi stříbrnými Vojtěch Bastl,
nejúspěšnější závodnicí byla Martina Pažitková s jednou stříbrnou a dvěma bronzovými
medailemi. Titul přebornice kraje Vysočina a zlatou medaili vybojovala Iveta Mocharová
v hodu kriketovým míčkem. Velká škoda, že tento výkon nezopakovala i o týden později
na hrách V. Letní olympiády dětí a mládeže v Olomouci, kde bohužel skončilo její
účinkování již v kvalifikaci. Přesto je účast Ivety na těchto významných republikových
závodech v reprezentačním družstvu kraje Vysočina obrovským úspěchem naší mladé
jemnické atletiky (oddíl založen 1. ledna 2011) a velkou zkušeností, kterou může Iveta
zúročit v budoucnu při dalších důležitých startech.

- 35 -

Jemnické listy / září 2011
Přehled výsledků jemnických závodníků a závodnic z KP žactva v Třebíči
Starší žáci: Lubomír Fanta: 150 m – 20,15 – 3. místo, dálka – 521 – 4. místo
Starší žákyně: Veronika Navrátilová: 60 m – 9,05 – 2. místo rozběh, dálka – 443 – 5.
místo, koule – 8,79 – 2. místo; Martina Pažitková: 60 m – 8,71 – 4. místo, 150 m –
21,59 – 2. místo, výška – 136 – 3. místo; Pavlína Zvěřinová – dálka – 443 – 6. místo,
koule – 8,41 – 3. místo; Kamila Kinclová: 60 m – 9,41 – 6. místo rozběh, oštěp – 16,50
– 6. místo; štafeta 4 x 60 m: Kinclová, Navrátilová, Zvěřinová, Pažitková – 34,27 – 3.
místo
Mladší žáci: Vojtěch Bastl: 150 m – 21,53 – 2. místo, 800 m – 2:36,21 – 2. místo;
Rostislav Peří: 800 m – 3:00,61 – 9. místo, David Lukš: 800 m – 3:01,96 – 10. místo,
Michal Mrkva: 60 m – 8,63 – 3. místo, 150 m – 22,22 – 3. místo; štafeta 4 x 60 m:
Mrkva, Peří, Lukš, Bastl – 34,81 – 2. místo
Mladší žákyně: Iveta Mocharová: 60 m – 9,26 – 4. místo rozběh, kriket – 49,86 – 1.
místo; Kateřina Králíková: 60 m – 9,19 – 8. místo, 150 m – 23,21 – 5. místo rozběh;
Martina Kšírová: 60 m – 9,40 – 7. místo rozběh, 150 m – 24,16 – 5. místo rozběh, dálka
– 399 – 4. místo; Radka Náplavová: 60 m – 9,74 – 5. místo rozběh, 150 m – 24,85 – 4.
místo rozběh; Patricie Slosarčíková: kriket – 35,59 – 7. místo, 800 m – 3:11,47 – 8.
místo; Ludmila Vaňurová: 60 m – 9,40 – 7. místo rozběh, 150 m – 23,53 – 6. místo
rozběh; Kateřina Kovářová: kriket – 36,95 – 4. místo, 150 m – 25,88 – 6. místo rozběh,
dálka – 363 – 10. místo; štafeta 4 x 60 m: Králíková, Vaňurová, Kšírová, Mocharová –
36,11 – 2. místo
Letošní nejúspěšnější školní atletickou soutěží byl Atletický čtyřboj mládeže
organizovaný pro starší žáky a starší žákyně základních škol v celé ČR. Družstvo tvoří
pět závodníků, kteří závodí v běhu na 60 m, 1000 m, skoku do výšky nebo do dálky a
hodu míčkem (150 g) nebo vrhu koulí (dívky 3 kg a chlapci 4 kg). Každá disciplína je
ohodnocena body a do celkového součtu družstva se započítávají výsledky čtyř
nejlepších závodníků v družstvu. Kromě toho je souběžně vyhodnocena na každé
úrovni (okresní, krajské a republikové) i soutěž jednotlivců v individuálních disciplínách
a samozřejmě i soutěž jednotlivců v konečném čtyřboji.
Okresní kolo této soutěže se konalo 23. září 2010 v Třebíči, kde naše družstvo
starších žáků ve složení Lukáš Slosarčík, Michal Dobeš, Vít Králík, Lukáš Novák a
Tomáš Svačina se ziskem 7 609 bodů zvítězilo a postoupilo do krajského kola. To se
uskutečnilo 1. června 2011 rovněž v Třebíči. Družstvo chlapců doznalo oproti okresnímu
kolu jednu změnu - Tomáše Svačinu nahradil Filip Horák a zastoupil ho znamenitě.
Chlapci na sobě přes zimní období zapracovali a se ziskem 8 608 bodů a náskokem
téměř 1 000 bodů před druhým týmem jasně zvítězili a zajistili si tím postup do
republikového finále této soutěže.
Republikové finále Atletického čtyřboje mládeže se letos konalo 25. června 2011 v
Opavě. Naše družstvo zde startovalo ve stejném složení jako při krajském finále a
podalo skutečně famózní výkon! Všichni naši závodníci si téměř ve všech disciplínách
vytvořili skvělé osobní rekordy a to se samozřejmě promítlo i do konečného celkového
bodového zisku družstva - neskutečných 9 139 bodů a krásné 3. místo v ČR. Úspěch je
ještě umocněn výsledkem v soutěži jednotlivců. Lukáš Slosarčík s celkovým součtem 2
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554 bodů ve čtyřboji jednotlivců zvítězil a stal se mistrem ČR v Atletickém čtyřboji
starších žáků základních škol pro rok 2011! Moc gratulujeme a zároveň jsme hrdi na to,
že se nám podařilo vychovat atletického mistra republiky v opravdu skromných
podmínkách (bez vlastního atletického stadionu nebo alespoň běžecké dráhy
s kvalitním umělým povrchem). Na všech závodech, kterých jsme se v letošním roce
zúčastnili, nad tímto faktem zasvěcení lidé jenom nevěřícně kroutili hlavou.
Přehled výsledků jemnických závodníků z RF v Opavě
V samotném závěru mi dovolte zmínit ještě jedno jméno. Filip Horák se v letošním
školním roce zúčastnil tří republikových finále pořádaných AŠSK a právem mu náleží
pomyslný titul nejvšestrannějšího sportovce naší školy. V březnu se stal v Plzni mistrem
republiky ve florbalu, začátkem června reprezentoval školu na atletickém Republikovém
finále v Poháru rozhlasu, kde společně s ostatními staršími chlapci obsadil v soutěži
družstev 6. místo a poslední červnovou sobotu vybojoval na Republikovém finále
v Atletickém čtyřboji zmíněnou bronzovou medaili rovněž v soutěži družstev starších
chlapců. Skutečně mimořádný a
obdivuhodný výkon.
Všem závodníkům, kteří naši
školu v letošním školním roce
reprezentovali na sportovních
akcích patří mé poděkovaní za
předvedené výkony a snahu o co
nejlepší umístění. Rovněž děkuji
všem trenérům, kteří se věnovali
jejich přípravě, někdy i na úkor
svého volného času. Jsem
opravdu rád, že sport má na naší
škole takovou tradici a věřím, že
letošní
mimořádné
úspěchy
pomohou rozhýbat jednání o
možném vzniku víceúčelového
sportovního areálu v Jemnici.
Sportu zdar!
Za atletický oddíl a kabinet tělesné výchovy zpracoval Aleš Krajčí

Poděkování
Oddíl žen při TJ Sokol Jemnice tímto děkuje Zastupitelstvu města Jemnice za
poskytnutý finanční příspěvek na činnost pro rok 2011. Z těchto peněz jsme si pořídily
velké a malé cvičební míče a doplnily potřebný počet posilovacích gum. Budou nám
sloužit při našich dalších cvičebních hodinách k posilování a udržování kondice, což
všechny potřebujeme.
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Ke cvičení se scházíme v sokolovně každé pondělí v 18.30 hodin. Během roku
pořádáme také několik zajímavých alternativních programů jako výlety na kolech, zimní
vycházky do okolí, ale i opékání „buřtů“ pro naše děti a vnoučata. Vždy z těchto akcí
odcházíme spokojené a odpočaté.
V letošním roce připravujeme „Silvestrovský výšlap na Modrácký kopec‘‘. Trasa
má délku 7,5 km. Budeme rády, když se k nám přidají všichni, kteří mají chuť se po
vánočním hodování pořádně protáhnout. Zvláště uvítáme, když se zúčastní rodiny
s dětmi a prarodiče s vnoučaty. Na Modráckém kopci si společně připijeme na šťastný
nový rok 2012.
Doufáme. že se toto silvestrovské setkání na Modráckém kopci stane tradicí obyvatel
našeho města!
Mikulová Zdeňka a Janská Jana

Hasičská soutěž v Jemnici
Dne 25.6.2011 se v Jemnici konal již X. ročník soutěže ,,O putovní pohár starosty
města Jemnice''. Od roku 2010 se
soutěží ve třech kategoriích - ženy,
muži a muži nad 35 let. První dvě
kategorie mají svůj putovní pohár. V
letošním roce byla soutěž opět na
hřišti v Podolí. Na již tradiční domácí
soutěž i v tomto roce přijelo soutěžit
celkem 21 družstev z našeho i
sousedních okresů. Z tohoto počtu
bylo 7 družstev žen, 12 družstev
mužů a 2 družstva mužů nad 35 let.
Počasí tomuto ročníku přálo a celou
soutěž provázelo krásné slunečné
počasí. Jemnice měla zástupce v
každé kategorii, ale nedařilo se
pokořit
silnou
konkurenci.
Po
ukončení všech útoků došlo na
slavnostní vyhodnocení soutěže.
Věcné ceny a poháry předával
starosta města pan Ing. Nevěčný
společně s panem plk. Ing. Hoškem z
Generálního ředitelství HZS ČR.
1. místo v kategorii ženy vybojovalo
družstvo SDH Mladoňovice s časem
25,27s
1. místo v kategorii muži vybojovalo
družstvo SDH Hornice s časem 23,51s
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1. místo v kategorii muži nad 35 let vybojovalo družstvo SDH Kostníky s časem 27,98s
Poděkování patří všem hasičům z Jemnice, kteří se na přípravě soutěže podíleli.
Velké poděkování patří všem sponzorům naší domácí soutěže: město Jemnice, Okna
Štěpán Radkovice u Budče, Vodoinstalatérství Wojtyla, Instalatérství Zdeněk Babák.
Další informace a fotografie o SDH najdete na www.sdh.jemnice.cz
za výbor SDH Milan Šerka

Nové atletické rekordy žáků ZŠ v Jemnici
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mladší žáci a žákyně:
skok do dálky Lubomír Fanta 529 cm, dříve Michal Dobeš z roku 2009
60 m Jakub Zuzák 7,94 s , dříve Petr Štumfol z roku 2008
800 m Vojtěch Bastl 2:36,21 min, dříve Tomáš Šerý z roku 2006
4 X 60 m Přívětivý, Urbanovský, Fanta , Zuzák 30,74 s
dříve Daňhel, Jiří a Vladimír Jurkovi, Klejdus z roku 1975, rekord vydržel 36 let!!!
míček Iveta Mocharová 49,86 m
dříve Zuzana Křivánková z roku 1995 – mladší žákyně
dříve Michaela Danicsová z roku 2009 – starší žákyně
Starší žáci a žákyně:
koule 4 kg Michal Dobeš 13,43 m, dříve David Karban z roku 2005
1500 m Lukáš Slosarčík 4:33,39 min, dříve Štefan Furdan z roku 2004
600 m Lukáš Slosarčík 1:33,10 min, dříve J. Gardoň z roku 2001
800 m Martina Pažitková 2:37,30 min, dříve V. Mátlová z roku 2003
1000 m Lukáš Slosarčík 2:53,27 min, dříve Štefan Furdan z roku 2004
4 X 60 m Králík, Dobeš, Novák, Slosarčík 28,55 s,
dříve Štumfol, Křivánek, Smetana, SLosaršík z roku 2010
Josef Novák

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Radotice
3.9.2011
17.9.2011

Pouťová taneční zábava – hraje Malá jemnická kapela
00
začátek ve 20 hodin, vstupné 50,- Kč
Hasičská soutěž O putovní pohár obce Radotice
00
12 hod. prezentace, fotbalové hřiště v Radoticích, startovné 150,- Kč
rezervace pořadí na www.firesport.cz/diskuze, na tel. čísle
721 239 469 nebo na sdhradotice@email.cz
Dotazy směrujte do sdhradotice.wz.cz/návštěvní kniha
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1.10.2011

Posvícenská taneční zábava – hrají Kalíšci
00
začátek ve 20 hodin, vstupné 50,- Kč, bohatá tombola

Panenská
3.9.2011 Posvícenská taneční zábava
00
20 hodin
- KD Panenská
11.9.2011
Podzimní dětské rybářské závody
30
00
12 – 13 hodin - prezence
- startovné 30,- Kč
- pro všechny účastníky připraveny odměny, občerstvení zajištěno
- spodní nádrž v Panenské
- pořádá AFT Jemnice, www.aft.jemnice.cz
Police
11.9.2011
Pouť, poutní místo Hájek, celý týden lunapark u hasičovny
7.10.2011
Broučkiáda
Mladoňovice
01.09.2011
10.09.2011
16.-18.09.2011
16.09.2011
18.09.2011
18.09.2011
24.09.2011
16.10.2011
29.10.2011

Zahájení nového školního roku, vítání prvňáčků
Podzimní zkoušky ohařů (střelnice – MS)
Pouťové slavnosti
Pouťová zábava (kulturní dům – SDH)
Procesí poutníků k Dobré Vodě
Pouťová soutěž (sportovní areál – SDH)
Disco (kulturní dům)
Císařské posvícení
Disco (kulturní dům)

Radotice
Hodnoty, jaké?
Cena zlata jde opět nahoru, jedna unce, asi dvacet sedm gramů doznává rekordní
cenu za poslední léta. Poptávka je, jde o neměnnou hodnotu proti všem dalším
pokladům, které svět v současnosti nabízí. Fronty se však na tento produkt nestojí. Byl
by nesmyslné tímto naznačovat, že člověk chce být raději chudý. Tak to prostě není.
Obyčejný český řadový člověk vyznává hodnoty jiné. Jaké? Podle výzkumu veřejného
mínění hodnot zaujímají peníze v žebříčku hodnot až jedenácté místo. Za nejdůležitější
hodnoty považují mít dobré přátele, žít ve spořádané a spokojené rodině, zdraví, žít ve
zdravém prostředí a dělat smysluplnou práci, která je baví. Že peníze k zabezpečení
těchto hodnot nesporně patří, nelze zpochybnit. Ve většině jsou tyto hodnoty
zatracovány za pohodlí a peníze. Demokracie je zaměňována za svobodomyslnost bez
hranic. Co je tedy důvodem, že ne všichni si mohou běžný životní standart dovolit dnes?
Částečně sehrává roli zažitý způsob v lidech z doby socializmu, že každý musel
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pracovat, to samo říká, že práci a výdělek měl, záleželo pak jen na něm. Říkat dnes, že
starat o sebe se musí každý sám je, je pro mnohé jako hození neplavce do vody. Ne
všichni musí mít odvahu a schopnost vzít toto doporučení do svých rukou a navíc,
schopnosti ještě neznamenají uplatnění na trhu, což pak jeho zoufalství jen urychlí.
Poměrně závažným důvodem je nízká cena práce, která neumožňuje zabezpečit si za
vydělané peníze pouhý zmiňovaný standart, tedy ne už vůbec zlato. Lidé ve většině
nemají šanci se proti této nespravedlnosti bránit. Ekonomové konstatují, že řadě rodin
peníze chybí. Jejich půjčky přesáhly jeden bilion korun na krytí svých potřeb. Na
spotřební zboží si půjčilo padesát dvě procenta a auto pomoci půjčky si pořídilo třicet
dvě procenta dotázaných domácností. Nákup auta se může jevit jako zbytečný
nadstandard. Statisticky připadá u nás jedno auto na dvě osoby, u sousedů je poměr
něco málo nad jednu, takže nejde o přehnanost. S pokrytím životních nákladů to vypadá
ještě hůř. Při ztrátě příjmů by finanční pokrytí déle než půl roku zvládla pouze čtvrtina
lidí, deset procent by kleklo již první měsíc. Za této situace je ještě snaha zabezpečit
chybějící finanční prostředky nezbytné pro správu státu právě na tomto smetišti.
Konstatování politiků, že jiná možnost se nenaskýtá, nabízí otázku, proč se tak stalo?
Stalo se tak proto, že stát byl tak špatně politiky řízen, byl li řízen vůbec. Odpověď
politika, který zdaleka není ze hry na otázku, kdo tento stav způsobil, se těžce rodila. Po
delším váhání a přemítání odpověděl, jak jinak, než vymlouvavě.“ Špatný stav způsobily
vlády, které tu po listopadové revoluci vládly (tedy ne již komunisté, jak se s oblibou
sděluje) a na vině jsou voliči, kteří tyto vlády zvolili.“ Ptám se, jakou páku měli v ruce tito
voliči proti počínání těch špatných vlád, kterých i tento politik byl účastný? Žádnou !
Čekat, čekat, čtyři roky a pokud nerezignovali, znovu vsadit do lotýnky. Referenda se
tito politici bojí jak čert kříže, a proto tuto možnost voličům dvacet roků upírají. Údajně
se obávají rozhodování ulice, která má prázdné a především čisté ruce. Skoro se
zajídá, chrlit tyto informace, které mohou pisatele snadno zařadit mezi odpůrce toho
nového. Je pravdou, že nebýt toho nového mohly by se šeptat tak akorát do vykotlané
vrby. Sledováním informací státní televize zjistíte, že žádná oslavná sdělení tam
nespatříte. Dovídáte se, že chudých přibývá, na dně je každý desátý Čech, deset
procent lidí v ČR pobírá dvacet procent všech příjmů. Česká republika čelí nové hrozbě,
lidé se obávají budoucnosti, neutrácejí, snižují se tržby, čímž se ekonomický růst
přibržďuje. Zavírají se ambasády, úspory na jedné představují osm milionu korun. .Snad
prý se kupčí i s hrobovými místy na významných hřbitovech. Jedna příznivá říká, že se
bude pěstovat ozdobnice na líh místo používané pšenice a kukuřice. Dvacet devět tisíc
somálských dětí umřelo hladem. Ve stavu otroctví žije na planetě dvacet sedm milionů
lidí. Prahu děsí čtyři tisíce bezdomovců, jejichž skladba je významně posílena mladými
lidmi. Nemocná půda postrádá humus, chybí jí sláma v jakékoliv podobě, „cukirku“ se jí
sype dost. Brambora říká: „Sláma, to je moje máma.“ Trh vyřešil vše. Pěstování skotu
pokleslo na třicet osm procent předlistopadového stavu, vlivem toho pokleslo pěstování
pícnin ve prospěch pšenky a řepky olejky. Na vině nejsou ani tak zemědělci jako špatná
politika shora, zemědělec se přizpůsobuje, aby přežil. Toto přece není a nemůže být
výsledek hodnot, toho, co si většina lidí u nás cení a jistě půjde i o shodu s hodnotami
většiny lidí na této planetě. Pokud ano, slova jak hlad a bída ze slovníku dvacátého
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prvního století jen tak nevymizí. A stačilo by tak málo, být reálně uvažujícími lidmi.
Převzaté:
Murphyho zákon praví: Když nemáš nic, je zle, když máš příliš, je ještě hůř.
Poznámka: Nenažranost je životu nebezpečná stejně jako neschopnost sehnat si
něco na zub. S tím rozdílem, že prázdný žaludek bolí víc než přecpaný žaludek. Čas
vyřeší všechny těžkosti.
Blahopřejeme jubilantům:
Tobolka
František
T o b o l k o v á Ludmila
V a l ch á ř o v á Marie
V y l e t ě l o v á Hana

82 roků
80 roků
78 roků
71 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic

POZV ÁNKA
TJ Družstevník Radotice
Vás srdečně zve
na Pouťovou taneční zábavu
3. 9. 2011 ve 20

00

hod.

K tanci a poslechu hraje MALÁ JEMNICKÁ KAPELA, vstupné 50,- Kč

POZV ÁNKA
TJ Družstevník Radotice
Vás srdečně zve
na Posvícenskou taneční zábavu
1.10. 2011 ve 20

00

hod.

K tanci a poslechu Vám zahrají KALÍŠCI, vstupné 50,- Kč
Bohatá tombola a občerstvení je zajištěno
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé
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OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 15. září 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

Hodnocení Jemnických listů
Každý měsíc se objeví ve Vaší poštovní schránce Jemnické listy. Obyvatelé je stále
dostávají zdarma a město na jejich vydání vynakládá nemalé peníze. Když po
několikaleté přestávce začaly naše městské noviny opět vycházet, bylo jen málo těch,
kteří nesli svou kůži na trh, aby napsali třeba i jen malý článek. Není to totiž vůbec lehké
vystoupit z šedé většiny mlčících a projevit svůj názor na veřejnosti. V současné době je
příspěvků tolik, že počet stránek stále narůstá. Vzniká tak zajímavý obraz o našem
městě a lidech, kteří v něm žijí. Za pár let to bude dobrý historický dokument.
Názory občanů na Jemnické listy je různý. Někdo je kritizuje, jinému se líbí. Ale běda,
pokud by se stalo, že se na někoho nedostane. Samozřejmě, že je možné udělat změny
k lepšímu, ale pak by vydání listů bylo i dražší.
A teď několik slov o lidech, kteří se na tvorbě našich novin podílejí. Největší zásluhu
má kulturní pracovnice Dana Babišová. Ona prakticky celý časopis dává dohromady.
Příspěvky psané rukou musí přepsat do počítače. Vše pak seřadí a vytřídí. U ní
v kanceláři se každý měsíc schází vše, co jste napsali a chtěli sdělit svým
spoluobčanům. Vytištěné stránky pak předá paní učitelce Marii Laučíkové, která opraví
pravopisné chyby a někdy i poradí, aby byl článek pro čtenáře lépe pochopitelný.
Členové komise, kteří se každý měsíc schází, už většinou do vydání nezasahují. Paní
Babišová má práci na Jemnických listech ve svých pracovních povinnostech, a tak je to
bráno jako samozřejmost, že bude každý měsíc úkol splněn. Pochvaly bývá málo a
kritiky více.
Proto jsem ráda, že Jemnické listy byly na semináři o zpravodajích v Jihlavě, kterého
se Dana Babišová zúčastnila, ohodnoceny velice kladně. Posuďte sami.

***
Dobrý den paní Babišová,
potkaly jsme se na semináři ke zpravodajům v Jihlavě a Vy jste mě poprosila, abych
se podívala na Jemnické listy. Dostala jsem se k tomu až teď, takže se omlouvám za
zpoždění.
OBSAH
Když jsem začala JL listovat, začala jsem žasnout – výborné! Grafika je skromná, tak
neupoutá na první pohled, ale když se člověk začte, je ohromen. Doslova ohromen,
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kolik kvalitních článků tady najde. Váš zpravodaj má vysokou stylistickou úroveň,
příspěvky tam zveřejněné mají hlavu a patu, chválím, chválím!
Jestliže vždy na svém semináři říkám, že hlavní chybou, nebo předností – záleží na
tom, z jaké strany se na to podíváme – obecních zpravodajů je to, aby v tom byl systém
a řád, tak o Jemnických listech to platí vrchovatě. V kladném slova smyslu. Mají systém
a řád, jsou perfektně rozčleněny do rubrik, které jsou přehledně uvedeny v obsahu hned
na druhé straně obálky:
- zprávy z radnice
- co se děje
- občanská sonda
- kultura.....atd.
Na jedničku, výborné!
Po obsahové stránce vůbec nenacházím slov, co bych tam chtěla vylepšovat.
Opravdu moc dobré a za to před Vámi paní Babišová hluboce smekám!
Líbí se mně i básničky, příspěvky ze škol, líbí se mně tam úplně všecko. Máte štěstí
na dobré spolupracovníky, važte si jich a oni si bezesporu váží Vás. Tleskám!
GRAFIKA
S grafikou je to kapku slabší. Vím, že určitě musíte šetřit a nemůžete si dovolit
nákladnější provedení. Ale i v rámci dosavadních možností se dá pracovat:
• jednoznačně doporučuji, aby každá stránka měla nějaké záhlaví, název rubriky, ta, co
je uvedena v obsahu, aby byla v záhlaví každé stránky, pod to nějaká linka apod.
Různé vzory jste viděla
• dále bych doporučovala lámání tzv. na 2 sloupce sazby. Bude se to lépe číst a bude
to přehlednější
• pokud se dávají básně, neměly by pokračovat na další straně, snažte se to uspořádat
tak, aby báseň začínala a končila na 1. straně, maximálně na protilehlé straně, ale
aby nepřecházela z pravé strany na stranu následující, tzn. že musím obrátit list a tam
báseň pokračuje
• písmo v titulcích, tj. v těch šedých lištách, by mohlo být větší
• sazba by mohla mít širší bílé okraje
• kvalita fotek, tj. ostrost apod., je odvislá od kvality papíru, s tím moc nenaděláme,
proto dbát na to, aby fotky byly větší, na malých pak není mnoho k rozeznání
To je jenom několik námětů na vylepšení. Bohužel dnešní doba je taková, že lidé
hodně dají na „kabát“, hodnotí člověka podle toho, jak je oblečený, upravený, nalíčený,
„vystajlingovaný“ a tedy i pohled některých lidí na zpravodaje je hodně ovlivněn tím,
jakou mají grafiku. Dovedu si představit, že možná mladé lidi z Jemnice stávající grafika
moc nebere a tudíž se třeba ani nezačtou, což by byla velká škoda, protože obsah je
skvělý.
Držím Vám palce p. Babišová, aby se Vám podařilo přesvědčit zasvěcené, aby pustili
nějakou korunku na grafiku navíc. A možná to ani nebude potřeba. Jak jsme o tom
mluvili, zkuste oslovit některá grafická studia a tiskárny ve Vašem okolí, aby Vám udělali
cenovou nabídku – uvidíte, třeba za stejné peníze dostanete lepší kvalitu. Nejde jenom
o barvu tisku, i když titulní stránce barva velmi sluší.
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Děláte velmi dobrou práci, skláním se před Vámi!
Budu se těšit třeba zase za rok na setkání na semináři a tam nám všem předvedete,
jak jste postoupili v grafice o stupínek výše.
S úctou Mgr. Helena Sedláčková,lektorka semináře o zpravodajích,
www.falkouniversum.cz
Jana Jánská
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