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Říjnová
Se sadem končím, milý Pane můj,
vidle a rýč mi těžknou v dlani.
Než oddechnu si od kopání,
dej chvilku, abych rozvez hnůj.
A na švestky nám pošli fén
a sladkou zralost hruškám dopřej
dřív, nežli mráz se do nich opře
předpovězený na říjen.
Kdekoho zabal, jak si přál,
ať nezlomí ho chladná rána.
A do vzdálených snů ať brána
se otevře nám dokořán.
Můj pane, čas je podzimní
čas moštu, lamp a sklizně plodin.
Jak ubývá nám denních hodin,
tím víc dej cenit si tvých dní.
Jiří Prokop

-1-

Jemnické listy / říjen 2011

ZPRÁVY Z RADNICE
Postřehy z radnice
Příjemné babí léto vrcholí a je nejvyšší čas podělit se s Vámi o některé postřehy
z radnice.
Začal bych asi evergreenem a tím je výstavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizace.
Předně bych Vás zpravil o tom, že základní informace s mapkou a harmonogramem
prací naleznete na internetových stránkách města. Letem světem mi dovolte pár
základních a pro Vás jistě důležitých informací. Ulice Budějovická je již zapravena
asfaltem, nicméně se uvažuje o tom, že stavba bude v této lokalitě oproti
harmonogramu pokračovat i v podzimních měsících letošního roku. Vše je nyní na
dohodě zhotovitele s vedením krajské Správy a údržby silnic.
Oproti původním návrhům nebude autobusové nádraží přesouváno na nádraží
vlakové, zhotovitelé zajistí průjezd po celou dobu prací v ulici V Ráji. Stejně tak
projedete do Police (Jiratic) přes autobusové nádraží, bohužel průjezd směr Menhartice
nebude touto ulicí možný. Tato komplikace nás bude obtěžovat až do konce měsíce
listopadu.
Trošku zvláštní a tajemná je stavba v ulici Dačická. Harmonogram byl upraven tak,
aby tato ulice byla uzavřena po co nejkratší dobu. Svoje síly tedy firma Klee s.r.o.
přesunula do této lokality oproti harmonogramu dříve z toho důvodu, že jsme požadovali
vše vystavět v rámci jedné uzavírky paralelně s výstavbou a rekonstrukcí mostu u
Nového rybníka. Možná už z článků v novinách či reportáží v televizi víte, že jsme zde
narazili na havířskou štolu – pozůstatek „jamníků“ nebo posledních pokusů o těžbu
z roků 1830 – 1832. Vše je nyní na rozhodnutí Báňského úřadu v Brně, vedení Kraje
Vysočina a Ministerstvu životního prostředí, zda se vše stihne ve slibovaném termínu.
Jen připomínám, že ulice Budějovická, Dačická i V Ráji jsou krajské komunikace, čili
naše možnosti rozhodování jsou o těchto místech značně omezené. Dovolte mi, abych
už „vylezl z výkopu“ a informoval o dalších věcech.
Dne 1.9.2011 proběhlo již třetí zasedání Zastupitelstva města Jemnice. Mám velikou
radost, že zastupitelé vyjádřili vesměs souhlas s pokusem o zařazení zámku do
Programu záchrany architektonického dědictví. Další, dle mého soudu pozitivní
informací je, že byla přijata nová pravidla pro přidělování městských bytů. Dle tohoto
dokumentu již není nutné být zaměstnán či mít trvalé bydliště v Jemnici, aby si zájemce
mohl o byt zažádat. Zastupitelé napříč politickým spektrem též vyslovili souhlas se
započetím monitoringu potřebnosti nízkoprahového centra. Rozhodně nepůjde o žádné
špehování mladých, průzkum bude prováděn profesionálně sdružením Střed z Mor.
Budějovic. Bližší a fundovanější informace se dozvíte v článku na jiné straně tohoto
zpravodaje.
V minulých Jemnických listech jste se mohli dočíst o reakcích na První jemnickou
bitvu. Už teď plánujeme ročník další, věřme, že velkolepější. Nastanou patrně změny
v místě uskutečnění bitvy, hlavními organizátory bude v šermířském světě uznávaná
skupina Novus Origo z Polné. Nyní bezpečně víme, že termín akce je 4. srpna 2012.
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Rád bych se zmínil o sběru kódů a pamětních mincí Jemnického mikroregionu. Tato
soutěž se shledala s obrovským ohlasem, dokonce jsme museli mince doobjednávat.
Věřím, že všichni, co si mince vyzvedli, skutečně obce objeli a neopisovali kódy od
ostatních. I tak budeme muset pravidla trochu zpřísnit, patrně o nezbytnou návštěvu
otevřených památek - zámek Police, Uherčice a Jemnice. Vše je ještě v jednání,
budete zavčas informováni.
Na bohatou historii města poukazuje i další objev obrovského významu. Při
restaurátorských pracích v kostele sv. Víta byly odkryty gotické fresky. Nejzajímavější
částí jsou jakési medailonky či ikonické malby na severní stěně. Podle slov hlavního
restaurátora se jedná o velice raritní záležitost nejen v rámci České republiky. Zástupci
Památkového ústavu v Telči dokonce hovořili o objevu desetiletí. Jedná se o soubor 9
dochovaných (z 50 původních) výjevů ze života Ježíše Krista. Panuje zde domněnka, že
tyto malby vytvořil františkánský mnich, který byl spíše „specialista“ na ilustrování knih.
Sytost a ojedinělost barev je skutečně výjimečná. Když ne přímo osobně při návštěvě
tohoto svatostánku, určitě se podrobnosti dovíte z článků či televize. Jedná se totiž i o
mediálně velice žádanou skutečnost. Velice mne zahřála i slova akademického malíře
pana Špaleho, který při své přednášce poukázal na vzornou péči o památky ze strany
města Jemnice.
No a slova závěrem? Snad jen hodně zdraví a štěstí do nadcházejících dnů. A jako
vždy, s případnými dotazy a náměty se na mne obracejte na telefon 775394944 či mail
mistostarosta@mesto-jemnice.cz.
Ing. Petr Novotný – místostarosta města Jemnice

Rozpis výjezdu "Mobilního pracoviště"
pro veřejnost a klienty ZP MV ČR
ZP MV ČR, pobočka Brno, oznamuje, že v termínech:
00
30
středa 12.10.2011
- od 13 - do 14 hod
středa 16.11.2011
středa 14.12.2011
bude k dispozici pro veřejnost mobilní pracoviště ZP MV ČR v zasedací místnosti na
MěÚ v Jemnici.
Na místě bude možné vyřídit agendu spojenou s:
- přihlášení do pojišťovny
- zřízení karty života
- změna osobních údajů
- zajištění výměny evropských průkazů
- nabídka vstupu do elektronické komunikace
Miluše Dvořáková, ZP MV ČR, vedoucí TP Znojmo
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Slovo hejtmana
Každý z nás by dokázal vyjmenovat několik podmínek spokojeného života. Na jednom
z prvních míst by byl pravděpodobně pocit bezpečí. Vysočina je z hlediska kriminality
jedním z nejbezpečnějších regionů naší republiky. Ale nemůžeme se tímto utěšovat,
protože ani u nás není situace ideální. Kromě toho obecnou bezpečnost podmiňuje i
mnoho dalších okolností. Její narušení může přijít prostřednictvím nejen trestné
činnosti, ale i živelnými pohromami – požáry, povodněmi, vichřicemi.
Důležité je, abychom v krizi věděli, kam se můžeme obrátit, odkud a jak rychle přijde
pomoc. Profesionální pomoc v kritických situacích nám poskytují především policisté,
hasiči a zdravotní záchranná služba. V současnosti bohužel přes naše několikeré
intervence u ministra vnitra a předsedy vlády pokračuje velmi citelné omezování
prostředků na činnost policie a profesionálních hasičů. Slíbené peníze stále chybí na
zdravotnictví, záchranku jsme už na jaře museli „zachraňovat“ další mnohamilionovou
dotací z krajských prostředků. Zatím díky obětavosti těchto základních složek naší
bezpečnosti nejsou tato omezení viditelně znát, ale pokud bude peněz na jejich činnost
stále méně, budou tyto „úspory“ téměř znemožňovat jejich účinné fungování.. Přitom
například naši hasiči mají špičkovou úroveň a jsou uznávaní i v zahraničí. Při své
nelehké práci často nasazují i své životy. Od letoška se dočkali snížení svých platů a
mnozí i zkušení zvažují o odchodu z hasičského sboru, kde ovšem budou znatelně
chybět. Podobná situace je i u policie.
Jsou situace, kdy stačí zásah policie, jindy si poradí hasiči nebo záchranka. Při
jakékoliv větší nehodě nebo živelné katastrofě je ale nutná spolupráce všech těchto
složek. Proto funguje na úrovni kraje i obcí „integrovaný záchranný systém“ – ten určuje
pravidla fungování této spolupráce. Jeho akceschopnost je pravidelně prověřována
plánovanými součinnostními cvičeními a praxí běžného života. A už mnohokrát se
v praxi projevila schopnost velmi dobré spolupráce všech – včetně návaznosti krizového
štábu kraje a jednotlivých obcí. Při krizových situacích se nejednou projevila i obětavost
dobrovolných hasičů.
Složitá doba přináší i nová ohrožení – například přístupnost internetu i pro širokou
populaci znamená kromě nesmírných možností nových informací i nebezpečí, zvláště
pro mládež. Snažíme se na tato úskalí upozorňovat. Proto Kraj Vysočina mimo jiné
vyhlašuje první ročník soutěže „Víš, co ti hrozí na netu?“. Cílem této netradiční aktivity
je přiblížení problematiky elektronické bezpečnosti a jejich negativních důsledků žákům
a studentům základních a středních škol na Vysočině. Úkolem studentů bude pomocí
hraného filmu, počítačové animace, kresleného komixu, plakátu, fotoanimace či
prezentace zachytit problematiku elektronické kriminality jako je kyberšikana,
kybergrooming (jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a donutit
ji k osobní schůzce), kyberstalking (nebezpečné pronásledování) či jiné nástrahy
používání internetu. Podrobnosti se zájemci mohou dozvědět na krajských stránkách
www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost.
Naše bezpečnost závisí na pomoci státu, kraje, obce, jejích organizací. A také na
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prvcích občanské společnosti – dobrovolných organizacích občanských aktivit. Proto
vítám i skutečnost, že v řadě našich měst fungují i občanské poradny s různým
zaměřením pomáhající lidem v nouzi a nejistotě. Ale v neposlední řadě naše celková
bezpečnost závisí i na naší vlastní zodpovědnosti, na tom, zda nepřehlížíme lhostejně i
drobné projevy negativních jevů kolem nás, které mohou přerůstat ve velké problémy.
Není ale vůbec žádoucí, abychom bezpečnost brali doslova do svých rukou. Toho snad
stát dosáhnout nechce.
Přes všechny problémy si přece jen myslím, že Vysočina je dobré a poměrně
bezpečné místo pro život. A doufám, že díky našemu společnému úsilí tomu tak bude i
v budoucnu.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

CO SE DĚJE
Víte, že...
Nedávno zpřístupněná další část podzemí u kostela sv. Víta prohlášená za státní
kulturní památku byla občany kladně přivítána. Jsme svědky toho, že se po řadě let
konečně dostaly prostředky, ochota a iniciativa některých lidí přiblížit podzemí Jemnice
do stavu, že je možné tyto
prostory ukázat veřejnosti.
Není to však jediné podzemí
Jemnice. Již v roce 1970 byl
požádán pan Brada tehdejším
starostou Jemnice panem
Antonínem
Mrkvou
o
prozkoumání kašny, která byla
na náměstí Svobody (podle
mého
názoru
neuváženě
zasypána při dláždění náměstí
v roce
1960-1970).
Dal
dohromady skupinu nadšenců,
členů tehdejší big beatové
skupiny Dreamers.
Jména některých - např. pan Pokluda a dnes již nežijících - Antonína Řepy, Luboše
Liščáka, Milana Bálka - by se neměla zapomenout. Vyzbrojeni lany, polním telefonem,
kompasem a petrolejovými lampami se po odsunutí části krycí desky spustili do kašny.
Spojení nahoře udržoval pan Pokluda, který zapisoval i získané poznatky. Stěny kašny
byly vyzděny žulovými kvádry, které do sebe těsně zapadaly. Na dně našli plechovou
dětskou pistolku, kterou asi někdo do kašny hodil. S překvapením zjistili, že ve stěně
kašny na severní straně je otvor. S velkou dávkou odvahy vstoupili přikrčeni do ručně
tesané chodby šíře cca 80 cm a rozdílné výšky do cca 200 cm. Chodba nesla jasné

-5-

Jemnické listy / říjen 2011
známky po práci primitivními nástroji při jejím budování. Chodba se po asi 50 m začala
stáčet na severovýchod. Postupovali pomalu, zřejmě pod silnicí u kostela sv. Stanislava
a domy v Husově ulici. Podle pana Brady fobii prý neměli, i když nad nimi byla cca 8-9
m vrstva skalního masivu jen s občas se drolící skálou. Bylo vidět, že práce na
vybudování této chodby byla opravdu namáhavá. Když se chodba začala svažovat,
začali přemýšlet, kam asi vede, kde vyjdou, komu třeba do sklepa, nebo se budou
muset vrátit. Světla od lamp mnoho nebylo. Jaké bylo jejich překvapení, když konec
chodby, ve které bylo položené železné potrubí, je dovedl k hromádce řepy a dřevěným
vrátkům se zámkem. Teprve po volání jim otevřela starší paní a pustila je na dvorek u
domku čp. 133 na Horních valech. Podivila se, jak jsou černí, jistě to bylo od
petrolejových lamp. Celá událost byla zaznamenána a předána Městskému národnímu
výboru v Jemnici. Snad by se našly i další podrobnosti. Znovu je třeba připomenout
odvahu všech, i dnes již zemřelých - p. Bálka, Liščáka, Řepy. Tehdy nikdo netušil, že se
za 40 let podaří zpřístupnit i prostory u kostela sv. Víta.
Psal se květen 2008, kdy další skupina odvážlivců, tentokrát Tomáš a Miroslav
Tobolkovi, Kruchovi, Škorpík a další se vydali chodbou tentokrát od domu čp. 133 na
Horních valech k bývalé kašně na náměstí Svobody. Došli až na její konec, který je
zazděn, i když se někdo pokoušel zazdění odstranit. Potvrdili to, co napsal pan Brada i
nápis DREAMERS, který po sobě zanechali jejich předchůdci v roce 1970. Jako důkaz
pořídili několik fotografií. Dvě jsou zveřejněny na zadní straně Jemnických listů. 1/
Chodba k bývalé kašně na náměstí Svobody, 2/ Pan Miroslav Tobolka v chodbě. I jim
patří dík za odvahu. To, že chodba sloužila k přivádění vody na náměstí Svobody od
haltíře u kostela sv. Víta jako součást starého vodovodu je známé a můžeme se o něm
dočíst v právě vydané knize „Dějiny Jemnice“
Že jsou i další sklepy a chodby v Jemnici, zjistili dělníci bývalé Stavby Jemnice, kteří
při opravě sklepů Městského úřadu v Jemnici narazili na chodbu vedoucí Husovou ulicí
směrem k domu čp. 108 (prodejna železářství). Nebo chodba v zatáčce ulice Velká
brána přerušená při budování kanalizace v nedávné době faktem. O sklepeních domů
na náměstí Svobody, Havlíčkově, Husově ulici nebo Zámecké by se dalo vyprávět.
Odhalení tajemství chodeb a sklepů v Jemnici zůstane asi utajeno, jedná se o sklepy
v soukromém vlastnictví a zřejmě nikdy nebude dost finančních prostředků a snahy vše
objasnit. Uvidíme!
Vladimír Hrbek

Jemnička – vlak do minulosti či do budoucnosti?
V poklidné letní atmosféře venkovského regionu nebývá jednoduché odpovědět na
otázku: „Povídej, tak co u vás nového…?“ Obyvatelé obcí v okolí tratě do Jemnice letos
odpověď promýšlet nemuseli. Stejně tak jako jejich předci před sto patnácti lety mohli
opět s radostí zvolat: „Přijel k nám vlak!“ Po půlroce nejistot se povedlo alespoň na čas
vrátit na Jemničku osobní dopravu. Červenobílý motoráček provozovaný pod hlavičkou
společnosti Jindřichohradecké místní dráhy působil jako zjevení. Každý víkendový den
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tři spoje tam a tři spoje zpět. A personál vláčku se jen usmíval, neboť na každý spoj
prodal v průměru přes dvacet jízdenek. Usmívali se i cestující, neboť věděli, že
s jízdenkou je spojena třeba prohlídka zámku, či sleva do restaurace nebo osvěžení na
koupališti. To, co občas vídáme na jiných tratích, kde strojvedoucí s průvodčím skutečně
vozí jen vzduch, se zde nestávalo. Přitom ve vlaku bylo možno potkat nejenom
výletníky, ale i zcela běžné cestující jedoucí z práce, na chatu, či za známými na
návštěvu. Idylické atmosféře však předcházely chmurné vyhlídky.
„Tak nám zrušili vlak!“ – konstatovali v prvních lednových dnech mnozí se smutkem
v očích. „Co naděláš, pokrok nezastavíš!“ - ironicky dodávali startujíce promrzlá auta, či
nastupujíce do přeplněného autobusu. Pokrok, který v roce 1896 se železnicí od
Moravských Budějovic do Jemnice přišel, si to bez jakékoli diskuze namířil zpět. Jenže
ještě než stačily zreznout koleje, mnozí tušili, že kdesi „nahoře“ došlo ke špatnému
rozhodnutí. Vždyť některé vlaky jezdily plné! A že by roční náklady na provoz skutečně
činily 12 mil. Kč? To by ta trať musela být pozlacená!
Již o pár dní později byla obnovena do Jemnice nákladní doprava a Drážní úřad
v souladu se zákonem zamítl žádost vlastníka – Správy železniční dopravní cesty - o
zastavení veřejné dopravy z důvodu trvajícího veřejného zájmu. Jenže toto rozhodnutí
osobní vlaky do Jemnice nevrátilo. Když šetřit, tak rovnou zrušit! Jemnička se tak stala
obětí nejjednoduššího řešení. Bez solidních analýz potřeb regionu, bez reálných
propočtů finančních nákladů, bez připuštění možnosti konkurenčního prostředí, bez
sladění s autobusovými linkami bylo osm párů vlaků prostě škrtnuto. A kdo tvrdí, že se
postaral o odpovídající dopravní obslužnost, ať si zkusí atmosféru přecpaného
autobusu, či ať se zkusí bez auta do Jemnice o víkendu vůbec dostat.
Jemnička nebyla jediná takto postižená trať, ale bezkoncepčnost a nesmyslnost
s jakou byla odpovědnými odepsána zvedla vlnu protestů. Politická podpora
zastupitelstev Moravských Budějovic a Jemnice na obnovení osobní dopravy vyústila
v jinde neobvyklou událost – solidarita zastupitelů obcí obou mikroregionů a vstřícnost
některých podnikatelských subjektů umožnila shromáždit potřebné finanční prostředky
na alespoň víkendový provoz o prázdninách. Přitom vůbec nebylo jisté, zda o vlaky
bude vůbec zájem.
Slušná obsazenost červenobílého motoráčku sice nepřesvědčila odpovědné politiky
na kraji, že má smysl s novým jízdním řádem objednat na Jemničce pravidelnou osobní
dopravu, ale odvaha zastupitelů přesto přinesla ovoce. V době psaní tohoto článku ještě
nejsou k dispozici finanční výsledky celé akce, ale zběžné propočty ukazují, že veřejnou
dopravu lze na Jemničce provozovat s mnohem nižšími náklady, než byly uváděny
v oficiálních výpočtech odůvodňujících údajnou nerentabilnost této trati. A v témže
duchu se nese vyjádření nového ministra dopravy – tratě původně navržené ke zrušení
budou nabídnuty k převodu či odprodeji. Podmínky převodu a následného provozování
budou ještě předmětem jednání, ale každému je jasné, že jde o veřejný statek, u
kterého je žádoucí, aby pokud možno zůstal ve vlastnictví veřejných institucí. Zda to
budou obce, či svazky obcí, bude záležet na konkrétních podmínkách té které tratě.
Příklady takto fungujících tratí již naštěstí máme k dispozici.
Čeká nás nelehká diskuze, ve které bude dobré mít v základních věcech jasno.
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Předně – je jisté, že žádná veřejná doprava – kromě některých, zejména dálkových
linek – nikdy nebyla a nebude zisková. Síťové pokrytí veřejné dopravy byl vždy ztrátový
podnik, který se bez daňových úlev a později dotací neobešel. Hodnota lokálek je v tom,
že přinášejí jiný druh dopravy, čímž přispívají ke zvýšení kvality života v regionu. Bez
přerozdělování se neobejdou, podobně jako jiné veřejné statky – školství, zdravotnictví,
kultura. Jemnička má šanci být v kladných číslech, pokud s jejím převodem bude, dojde
k alespoň částečnému přerozdělení stávajících dotačních zdrojů.
„Prosím vás, vždyť dnes už má každý auto!“ Nemá. A nejsou to jen studenti a
důchodci, kteří jsou každodenními uživateli veřejné dopravy. Auto se stává přítěží nejen
při cestě do Prahy, ale i při cestě do okresního města. Běžně už i ve Znojmě či Třebíči
objíždíme ulice s bezradností, kde zaparkovat. Železnice se opět ve vyspělých státech
dostává do popředí.
Zdánlivá neefektivita železnice je způsobena deformací finančních nákladů na silniční
dopravu. Pro srovnání nám blízké – jen za průjezd po šestikilometrovém
moravskobudějovickém obchvatu (7 tis. aut denně) by bylo třeba za každé auto po dobu
dvaceti let platit 25 Kč, aby se tato stavba za 1,3 miliard Kč zaplatila! Což se evidentně
neděje. Kdo zaplatí ročně přes půl miliardy korun do krajského rozpočtu Vysočiny na
opravy silnic II. a III. třídy? My všichni, ať jezdíme, či sedíme doma! Jistěže tuto
„neefektivitu“ my nevyřešíme, ale je dobré o tom vědět, až budeme rozhodovat o tom,
co vyřešit můžeme.
Ano, silnice potřebujeme, ale při pozorném počítání a s vědomím nevyčíslitelného
přínosu železniční dopravy ke kvalitě životního (tedy našeho!) prostředí vychází, že
všude, kde je to možné, by měl ve veřejné dopravě dostat přednost vlak. Autobusové
linky pak nechat, ať obslouží místa v obcích mimo trať. Nejenom města touží po pěších
zónách. I lidé v malých obcích vítají, když centrem projíždí co nejméně těžké dopravy –
tedy i autobusů. Nejen kvůli hluku a prašnosti, ale i kvůli bezpečnosti. Pokud je tedy jiná
možnost, těch pár kroků na nádraží (u nás ne víc jak 7 minut chůze z centra obcí!) za
lepší prostředí určitě stojí.
Jde totiž i o estetickou stránku věci - schválně - zkusme si někdy odmyslet veškerá
auta z ulic, kolik bychom najednou měli prostoru! A před barokním kostelem na obecní
návsi se jistě bude lépe vyjímat lavička než parkující autobus.
Jaksi podvědomě tušíme, že by bylo dobré zvolnit tempo, přestat se hnát za
spotřebou a víc než o pokroku přemýšlet o skromnosti. Naštěstí dorůstá generace, která
se ve škole učí nejen o třídění odpadu, ale dokáže dobře rozpoznat procesy vedoucí ke
kvalitnějšímu a trvale udržitelnému způsobu života. Nic jiného jí taky v rozpadávajícím
se světě současných jistot nezbude. "Jedu vlakem, protože je to pohodlnější, mám víc
místa, víc klidu, můžeme si sednout proti sobě. A je to ekologické. A je to prostě hezčí."
– odpoví na dotaz, proč místo rychlejšího autobusu volí vlak. Hlavně pro ně by měla
Jemnička zůstat funkční, neboť dokážou ocenit, co my už skoro zapomněli.
Kromě spokojených cestujících přivezl červenobílý motoráček ještě jednu důležitou
zprávu: Při volbě do našich obecních zastupitelstev jsme nesáhli úplně vedle. Zvolil
jsme ty, kteří se dokážou nejen postavit za nás, ale i za výše popsané – za principy,
které nejdou jen tak jednoduše vyčíslit penězi. A to je dobře bez ohledu na to, zda
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vlakem jezdíme, či nikoli.
Martin Kouřil – Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

Prázdninám již odzvonilo a začal další školní rok
Pojďte děti do kola, učitelka zavolá.
Chytneme se za ručičky, ať jsme kluci či holčičky.
Velké kolo uděláme,
protože se rádi máme.
Nejprve se pozdravíme, vzájemně se pohladíme,
popřejme si pěkný den, hrát si budem celý den.
V novém školním roce 2011/2012 nastoupilo do MŠ v Jemnici 149 dětí, do ZŠ odešlo
49 dětí a k zápisu do MŠ přišlo 60 nových dětí. S odkladem školní docházky zůstalo
v MŠ 9 dětí.
Abychom uspokojily všechny maminky, které přišly se svými dětmi k zápisu a
nastupují po MD do zaměstnání, musely jsme žádat i letos městský úřad o výjimku
z počtu dětí, a tak je ve všech třídách zapsaných 27 dětí a ve speciální třídě 14 dětí. Do
MŠ chodí děti i z okolních obcí – Menhartic, Pálovic, Lhotic,Chotěbudic…
Naše mateřská škola má 5 tříd s celodenním provozem a 1 třídu speciální pro děti
s upraveným vzdělávacím programem. Učitelky na mateřskou školu nezapomněly ani o
své dovolené a po prázdninách čekalo děti překvapení. Přivítaly je ve třídě Broučků,
Včeliček, Míčků – Flíčků, Skřivánků, Sluníček a Koťátek.
V tomto školním roce končíme projektem Evropské Unie „Interkulturní vzdělávání dětí
a dospělých“. Uvažuje se o dalším pokračování projektu, ale vše je v jednání. Nadále
budeme jezdit do divadla ve Znojmě, máme objednáno divadlo Ludmily Frištenské a
představení divadel „Úsměv“ a „Radost“ z Brna. Ve všech třídách proběhly během
měsíce září třídní schůzky a paní učitelky plánují i dny otevřených dveří, společné akce
s rodiči, návštěvu v DPS, těšíme se na spolupráci s DD. Od října začíná výuka
náboženství pod vedením paní Martiny Nečadové a paní učitelky v.v. Marie Křížové.
V lednu opět plánujeme setkání rodičů s psychologem Mgr. M. Kulhánkem, zástupcem
ZŠ Mgr. B. Bulínem a učitelkami 1. tříd. O všech akcích budou rodiče včas informováni
na nástěnkách ve třídě a internetových stránkách, které v současné době prochází
úpravou a aktualizací.
Přejeme všem rodičům a jejich dětem, aby se jim ve školce líbilo a chodili k nám
všichni s úsměvem.
Zástupkyně pí ředitelky Radka Nováková

Krátce o nízkoprahových službách
Mladí lidé jsou často vystavováni složitým životním situacím, které my, dospělí,
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posuzujeme jako stav zcela běžný jejich věku. Pozastavíme se nad tím a společnost
poukáže na takové situace ve chvíli, kdy potíže ve škole, v rodině, zahálka či asociální
chování překročí rámec normy. Volný čas si většinou mladí lidé korigují sami a ne vždy
se dokážou zorientovat v potenciálu komunity nebo místa, kde žijí. Tak jako v Jemnici,
tak i mnohých jiných místech regionu nejsou pro dostupné smysluplné a atraktivní
trávení volného času prostředky – vyjma sportu. Proto se mladí nudí a vymýšlí si své
způsoby, jak si užít.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) je službou sociální prevence. Bývá
ve formě klubu pro mladé, terénní práce – streetworku anebo kombinací obojího.
Takové zařízení dokáže zastat určitou část volnočasového centra, kde se
prostřednictvím volnočasových aktivit - např. klubu - nabízí i pomoc a podpora mladým
lidem. V NZDM pracují sociální pracovníci, kteří se baví s mladými o jejich strastech, o
průšvihách, nadání či potřebách. Pracují se zásadou nízkoprahovosti – dostupně,
anonymně, zdarma. Sociální pracovníci NZDM nabízí mladým lidem bezpečný prostor
pro vlastní nápady, místo setkávání, zábavu i informace, které je zajímají, o které si
sami řeknou.
Pro vytvoření takového zařízení je podkladem určitá potřebnost takových služeb.
Potřebnost vycházející hlavně od mladých lidí. Proto v Jemnici od září do prosince
probíhá monitoring potřebnosti nízkoprahových služeb, nebo jinak řečeno průzkum mezi
mladými lidmi a odbornou veřejností, zda by bylo nízkoprahových služeb v Jemnici
potřeba. Výstupní zpráva v sobě bude obsahovat anonymní výsledky rozhovorů
s mladými lidmi a pracovníky s dětmi a mládeží v lokalitě, výsledky dotazníků o
způsobech a prostředcích trávení volného času, bezpečí v Jemnici a potřebě NZDM
společně s demografickými údaji Jemnice a okolí. Tato zpráva bude základním
kamenem pro potenciální provozovatele nízkoprahových služeb, pro donátory,
sponzory, Kraj Vysočinu a město Jemnici a bude jasné, zda je Jemnice potřebuje či
nepotřebuje.
Ondřej Ferdan, DiS., sociální pracovník

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
v loňských podzimních listech jsme vás informovaly o vydařené besedě s Vojtou
Trčkou, mladým cestovatelem a dobrodruhem ze Slavonic, o jeho cestě do Rumunska,
kterou podnikl se svým kamarádem Michalem Polendou - duchovním správcem ze
Starého Hobzí. Jeho vyprávění nás natolik zaujalo, že jsme se rozhodly pro další
pozvání do naší knihovny – tentokrát si poslechneme o výpravě do Gruzie – stopem a s
minimem financí. Všem, kteří nemají na podvečer 26. října 2011 naplánovaný program,
nabízíme návštěvu knihovny – čeká vás poutavé a vtipné vyprávění Vojty Trčky
doplněné fotografiemi z cesty.
Stará pranostika praví, že „po teplém září zle se říjen tváří“, tak jen ať se „tváří“ a
všechny vyžene ze zahrad k nám, do knihovny, pro zajímavou knihu z nabídky novinek:
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Uher František – A třetí taky krade: náhodné objevení mrtvoly, která přezimovala ve
volné přírodě, zaměstná kriminalisty i soukromého vyšetřovatele. Detektivní příběh
z edice Původní česká detektivka.
Carlyle Liz – Dámě nikdy nelži: milostná historická romance
Němcová Helena – Jeden život navíc: částečně autobiografický román. Osudy členů
několika generací nejbližší rodiny.
Plaidy Jean – Královnino tajemství: cyklus Královny Anglie pokračuje příběhem
francouzské princezny Kateřiny z Valois ( 1401-1437)
O´Connor Ed – Leda: Londýn - město obchází sériový vrah a vraždí ženy. Na každém
místě činu se najde tajemné znamení. Thriller.
Körnerová Hana Marie – Minuta na rozloučenou: Mariannu nudí život. Rozhodne se
doprovodit otce na výpravu do argentinského pralesa, kde dojde k nehodě a přepadení.
Hlavní hrdinka projde tvrdou fyzickou a psychickou zkouškou.
Brožíková Helena – Mizivá šance: kniha obsahuje dva detektivní příběhy z edice.
Původní česká detektivka se soukromou vyšetřovatelkou doktorkou Klárou.
Jedlička I. M. – Náruč plná milenek: skutečné kriminální případy. Soubor detektivních
povídek.
Hercíková Iva – Pět holek na krku po třiceti letech: po třiceti letech se znovu setkává
pětice kamarádek ze známého bestselleru Pět holek na krku. Napínavý děj románu se
odehrává v necelých 48 hodinách, ale zachycuje události uběhlých třiceti let.
Blas de Nobles J. -M. – Půlnoční hora: duchovní hledání a zoufalá touha po
vykoupení. Psychologický román.
Haig Matt – Radleyovi: Radleyovi skrývají jedno hrůzné tajemství. Jsou totiž upíři, kteří
se rozhodli „abstinovat“ a žít jako normální lidské bytosti.
Connor Alex – Rembrandtovo tajemství: obchodník s uměním odhaluje Rembrandtovo
tajemství a stojí ho to život. Klíčem k rozluštění záhady kolem pravosti jistého mistrova
obrazu se stává Rembrandtova fatální žena Geertje Dircxová.
Doherty Paul – Rok kobry: historický román ze starověkého Egypta. Mahu se vrací na
žádost královského dvora, aby pomohl odvrátit zkázu, jež se vznáší nad egyptskou
zemí.
Rolečková Eva – Sny stříbrné labutě: píše se rok 1418 a z Prahy se šíří na venkov
zvěsti o klíčící nové víře a prvních přívržencích přijímání podobojí. Náboženské boje
brzy rozdělují zemi i jednotlivé rodiny.
Jansa Pavel – Stařec a mord: detektivní příběh z edice Klasická česká detektivka.
Freiová Valerie – Stesti.cz, aneb Jak je těžké najít chlapa: zhruba čtyřicetiletá Aneta
dospěje k názoru, že život rozvodem nekončí. Za účelem seznámení hodlá využít
novodobou podobu dohazovačství.
Beráková Zora – Vražda v tříčtvrtečním taktu: skutečné kriminální případy. Soubor
detektivních povídek.
Steel Daniele – Záležitost srdce: osamělá fotografka Hope se seznámí s slavným
spisovatelem Finnem. Finn je dokonalý muž: Hope je zamilovaná až po uši, ale v jeho
chování se objevují první trhliny.
Vacková Monika – Japonsko & Korea: cestopis o netradiční svatební cestě na kole po
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Japonsku a Koreji za 73 dní.
Čermák Vladimír – Operace Srpen 1968: autor objevuje nové informace k porozumění
toho, co se tehdy stalo.
Hrevušová Radka – Pekárnománie: originální české a ověřené recepty na pečení
v domácích pekárnách připravené pouze z českých surovin.
Připravujeme:
3. – 8. října 2011 – Týden knihoven – amnestie na „pokuty“, bezplatná roční registrace
pro nové čtenáře, Pizza kvíz pro děti
00
26. října 2011 v 17 hodin – beseda s cestovatelem Vojtou Trčkou
Listopad 2011 – autorské čtení pro ZŠ - Dobrodružství kapříka Metlíka
„Otevírací“ soboty v měsíci říjnu:
30
30
8. října 2011
od 8 do 10 hodin
30
30
15. října 2011
od 8 do 10 hodin
Pracovnice městské knihovny

Výročí Drogerie Zdeňky Svobodové
Je neuvěřitelné, že uběhlo již 20 roků od otevření Drogerie Zdeňky Svobodové
v Jemnici. Máme radost, že náš obchod obstál v konkurenci a můžeme jeho pěkné
výročí oslavit. Toto výročí si připomeneme 14.10.2011. Na tento den máme pro všechny
zákazníky připraveny dárky různé hodnoty podle výše nákupu.
Kolektiv drogerie se těší na Vaši hojnou návštěvu.
Zdeňka Svobodová

Maková sezóna skončila
I v letošním roce jste mohli na Třebíčsku spatřit maková pole, která bývají středem
pozornosti i uživatelů drog. Mladí narkomani jsou schopni z českého máku, který nemá
v sobě tolik opiátu jako třeba mák z Asie, vytvořit látku, kterou si i několikrát denně
injekčně píchají. Začínají s tím hned, jakmile se objeví na polích první makovice a končí
zpravidla až po úplném zaschnutí. V podstatě to trvá tři měsíce, během nichž si
narkomani vypěstují takovou závislost, že se jim z toho na konci makové sezóny jen
těžko dostává. Mívají i několikadenní nepříjemný a bolestivý abstinenční syndrom.
Kromě nepříjemného abstinenčního syndromu je injekční užívaní
domácky
vyrobeného opiátu nebezpečné i pro celý organismus. Makovice obsahují plísně a
bakterie, které mohou způsobovat různé infekce a zdravotní problémy. Třebíčské Kcentrum Noe registruje několik desítek takto závislých uživatelů, kteří se každoročně
pouští do užívaní opiátů. Přes léto registrujeme nárůst počtu uživatelů právě kvůli
makovicím.
Hlavním a stále narůstajícím trendem zůstává nadále pervitin, často injekční formou.
Nitrožilní užívání dokazuje i fakt, že se v první polovině roku vyměnilo a vysbíralo
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19 255 použitých injekčních stříkaček, což je téměř o tři tisíce víc, něž za stejné období
roku loňského. Výměna injekčního materiálu je pro uživatele nezbytná už jen proto, že
používání společných jehel (jak se často stává) může být zdrojem infekčních
onemocnění jako HIV a žloutenky typu C. Proto je důležité, aby se tito lidé nebáli a
kontaktovali K-centrum, které zaručuje anonymitu nejen pro samotné uživatele, ale i pro
rodiče nebo blízké.
Pokud byste nás chtěli navštívit či kontaktovat, naše zařízení sídlí na ulici Hybešova
10, 674 01 Třebíč a telefon je 568 840 688 nebo terénní telefon 776 158 489. Můžete
využít anonymní poradny na e-mailové adrese noe.trebic@charita.cz nebo nahlédnout
na naše internetové stránky www.kcentrumnoe.cz.
Bc. Martina Svobodová, sociální pracovník

Výuka náboženství
Náboženství může být ve školním rozvrhu vedeno jako kroužek nebo nepovinný
předmět. V druhém případě je povinností vyučujícího pololetní klasifikace přihlášených
žáků. Určit známku z náboženství však není vůbec snadné. Hodnocení jedinou číslicí
je vždy kompromisem mezi teoretickými vědomostmi a praktickými postoji, mírou víry,
silou naděje a obětavostí lásky. Takto „naditá“ známka se jen tak snadno nedá z dílčích
hledisek poskládat, a tak i její výpověď může dopadnout různě. Každopádně i zde
platí útěšná i varovná Ježíšova slova o tom, že poslední mohou být prvními a opačně.
Navíc nikdy není jisté, že vědomostmi oplývající žák obstojí v té nejdůležitější zkoušce,
kterou je sám život. Připomínám tuto skutečnost na začátku školního roku, aby se
rodiče zajímali o tyto různé aspekty duchovního rozvoje osobnosti svých dětí.
Harmonická formace člověka v každém časovém období života je pro jeho zralost
nepostradatelná. Tam, kde není spirituální dimenze dostatečně opečovávaná, může
v zátěžových situacích docházet k nadměrné frustraci a následně zkratovým jednáním.
Přeji všem rodičům, aby co nejvíce spolupracovali s učiteli a také si vážili práce
pedagogů a vychovatelů, kteří se často s velkým nasazením snaží dát dětem ve škole
do života co nejlepší výbavu vědomostmi a upevňováním dobrých návyků.
A na závěr jedna poznámka. Říká se, že pachatel se rád vrací na místo činu. A tak mě
vždy potěší, když rodiče současných žáků rádi nahlédnou do své první třídy . Ta se totiž
nachází v mezipatře farní budovy a v minulosti byla při nadbytku žáků využívána pro
výuku prvního ročníku ZDŠ. Asi se jim tak trochu stýská po čase bezstarostných
školních let, kde jim pravé slovo bylo podáváno v pravý čas.
Náboženství školní rok 2011 - 2012
12,00-12,45 13,00-13,45 14,00-14,45
_____________________________________________________
Pondělí
1. roč.
4.roč.
8. a 9.roč.
_____________________________________________________
Úterý
--5.roč.
7.roč.
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_____________________________________________________
Středa: Budkov 12,00 4 a 5.tř a 13,00 6-9.tř. Pátek: 1,2,3 tř.
_____________________________________________________
Čtvrtek
2.roč.
3.roč.
6.roč.
Pátek Budkov 12,00 1-3 tř.

16,30

ministranti a schola
Mons.Josef Brychta, jemnický farář

OBČANSKÁ SONDA
Může Čapek za to, že mlčení je zlato?
V minulém čísle se objevil článek Mluviti stříbro, mlčeti zlato. V jednom má jeho autor
pravdu. Často si mluvením všechno pokazíme. Představte si milostný pár po intimním
aktu. On: "To bylo nádherný, Oldřiško." Ona: "Nádherný by bylo, kdybys držel hubu."
On: "Proč, Oldřiško? " Ona: "Protože nejsem Oldřiška." Stejně dobře si však můžem
zavařit, když mlčíme.
Čapek napsal kromě té citované věty o tom tichu ještě spoustu dalších. I následující
bonmot je od Karla Čapka. „Kritizovat autora znamená dokazovat mu, že to nedělá tak,
jak bych to dělal já, kdybych to uměl.“ To píše tentýž Čapek, který radil, aby se mluvilo
pouze o známých věcech. Bůhví jestli se podle toho řídil sám. Spisovatelé o bobříka
mlčení nestojí. Čapek mimochodem taky řekl, že o čem člověk mlčí, toho se nikdy
nezbaví.
Je ovšem ošidné ztotožňovat psaní a mluvení. Zatímco promluva je pevně spojená s
tím, kdo promlouvá, psaní je porod dovedený do úplného konce. Pupeční šňůra se
přestřihne a napsané si žije dál vlastním životem. A tak nám pak nezbývá než touha,
často marná, ještě jednou se s ním setkat v podobě ohlasu.
Po celou dobu mého přispívání do JL jsem odezvu postrádal. Bylo to jako volání na
poušti. Kdo by z toho nebyl zklamaný? Měl jsem zato, že ty mé čmáranice nikdo ani
nečte a skoro mě to vyléčilo z grafománie. Takhle se určitě nezviditelním, naříkal jsem
si v duchu. Už jsem si chtěl koupit barvy a přejít na grafiti.
Prvního září se mi však vrátil elán a odvaha. Stal se zázrak. Díky Bohu se našel
čtenář, který si můj článek nejenom celý přelouskal, ale co víc, dokonce si dal i námahu
s jeho hodnocením. Sice mému článku přisoudil hodnotu nulovou, ale jsem mu vděčný i
za to, mohl jít také do mínusu, nebo můj článek přejít „zlatým“ mlčením. To by pak
neměl o čem psát.
Člověka vždycky potěší, když ho někdo bere vážně, obzvlášť tam, kde vůbec vážný
být nemínil.
Můj článek si nekladl za úkol informovat čtenáře, už vůbec ne o státech subsaharské
Afriky.
Je ale zbytečné, milý pane kritiku, polemizovat s názory přátel. Mám deset přátel,
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devět z nich současnou vládu odsuzuje, to je 90 procent, nebo ne? Možná Vám mí
přátelé nebudou dost reprezentativní vzorek. Napsal jsem taky, že se za vládu modlím.
A co? Domníváte se snad, že to ta vláda nepotřebuje?
K srdci mi nepřirostl ani Váš ortel, že texty nesouvisející s aktuálním děním v Jemnicí
nemají na stránkách JL co pohledávat. I když rozumem ho chápu. Do úředních věcí taky
nepíšem básničky. Souhlasím tedy s návrhem, aby si v budoucnu každý pisatel, který
svým příspěvkem sleduje jen soukromý cíl, uveřejnění zaplatil. Třeba coby osobní
reklamu. Radnici se tím aspoň vrátí část nákladů na vydávání zpravodaje. Asi nebude
velký problém posoudit přínos pro potřeby města a odlišit jej od snahy autora o
zviditelnění. Uznávám i seznam těch, kteří budou od takového posuzování předem
osvobozeni: hejtman, starostové, místostarostové, úředníci, místní podnikatelé a dámy i
pánové, jejichž jména uvádíte. Možná by tu měl navíc být i každý pamětník, který se v
Jemnici narodil.
Já za otisknutí vlastních příspěvků od tohoto čísla milerád zaplatím.Pokud by ale tento
úmysl nebyl akceptován, mám skromný protinávrh: články (moje i Vaše) ať se tisknou
nepodepsané, tím se úplně zamezí tomu, aby, jak píšete, sloužily ke zviditelnění autorů.
Předevčírem jsem na základě konkrétního zážitku v Jemnici složil báseň, která s ní na
každý pád souvisí. Proto doufám, že najde (aspoň naposled) v očích našeho nového
cenzora přízeň a nepropadne jeho přísným sítem. Radši ji však nepodepisuju.
Milan Růžička

Večerní rande pod zámkem
Po špičkách půjdu kolem
svatostánku,
a přivřu oči: nejsem voajér.
Nedejte vyrušit se světly zámku
a nezanechávejte něžných her“.

Ztichl ruch ulic za železnou mříží
a ptáci z hnízd už chystají se spát,
tlak sladké tmy se pomaloučku plíží
k těm dvěma tam ve stínu balustrád.
Nehodlám zírat, ani fotit, kdepak,
i když jsou vskutku přitažlivý pár.
„Zůstaňte potmě, láska má být slepá,
do kůže z kůže proudí její žár.

Na lavičce, co patří MěÚ v obci,
leckdo si s leckým geny zamíchá.
Tak je to dobře. Radní nejsou sobci
a mládež s vděčností si zavzpomíná.

Stoletá historie domu č.66/61/ v Jemnici
V roce 1911 se rozhodli manželé Antonín Mácka, krejčí v Dešné a jeho manželka
Marie odstěhovat z tohoto místa, aby jejich děti (František a Marie) mohly navštěvovat
českou školu v Jemnici. Když viděl na náměstí dům č.61 můj dědeček, ihned věděl, že
jej koupí, protože přesně týž viděl předtím ve snu.
Byla uzavřena dohoda a sepsána kupní smlouva s majiteli domu, kterými byli:
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Anna Eisnerová, Brno
Emilie Vojtíšková, Jemnice
Karel Vopelka, Jemnice
Novou majitelkou domu č.61 na náměstí v k.ú. Jemnice, stavební parcela č. 31, vložka
49 se stala potvrzením smlouvy podepsané dne 4. 10. 1911 Okresním soudem
v Jemnici dne 3. 11. 1911 zápisem do vložky č. 49 paní Marie Macková roz. Leitgebová
(Dešná).
Dům byl jednopatrový se sedlovou střechou s hřebenem kolmo k náměstí a valbou
situovanou do náměstí. V domě byl průjezd do dvora, kde se nacházely stáje pro koně
situované při původní obvodové hradební zdi.
Po první světové válce v roce 1919 byla v letním období přestavěna střecha do tvaru
sedla rovnoběžného s frontou domů po obvodu náměstí a současně byla nahrazena
šindelová krytina za betonovou.
V roce 1922 bylo přestavěno přízemí domu a byly tam zřízeny dva obchody.
V červnu roku 1925 se dcera Marie Macková provdala za Rudolfa Nunváře. Stavební
smlouvou jim společně byla připsána každému jedna polovina. Téhož roku se v přízemí
provedla úprava a ze dvou obchodů byla zřízena jedna prodejní plocha a byl zřízen
nový portál s velkými výklady - tak v srpnu toho roku vznikl Obchodní dům Rudolf
Nunvář.
První rušivý moment se datuje 15. března 1939, kdy si učeň z Uherčic, který bydlel
v pokoji v přízemí domu za obchodem, vylepil nad postel hákový kříž se současným
příslibem, že po vyhrané válce může být majitelem (dotyčný se konce války dožil, ale
bez jedné ruky a skončil někde v Rakousích).
Rodina zažila za války několik horkých chvil, jedna se odehrála přímo v domě, kdy do
prodejny vstoupil německý oficín s vojáky a ukázal na mého otce Rudolfa Nunváře se
slovy: „Ihr seid ein JUDE!“ Následující okamžik se probudila v mojí matce Marii hrdost
české lvice: „Ich weiss nicht wer Sie sind, Sie haben sich uns nicht vorgestellt. Mein
Mann ist ein echter römischer Katholik!“ („ Vy jste žid“ „Nevím, kdo jste pane,
nepředstavil jste se nám. Můj manžel je pravý římský katolík!“). V důstojníkovi se zřejmě
probudila dobrá německá výchova, matce na její protiútok zasalutoval a představil se.
Po ztrátě uniformní anonymity mohli rodiče předložit doklady.
Osudný den pro obchod nastal 1. Února 1949, kdy zástupci lidosprávy přišli
s výměrem o znárodnění obchodu, tj. zcizení bez náhrady. Vedoucím obchodu byl
jmenován krejčí Emil Křivánek. Obchod byl začleněn do národního podniku Textilia
Jihlava. Matka byla okamžitě vyhozena, otec směl zůstat a dělat příručního.
K 1.10.1951 vznikl Oděvní obchod Jihlava, do kterého byla Textilia přičleněna
7.listopadu 1960 obchod změnil majitele, stal se jím Textil Brno.
Osudný zlom pro dům nastal po vyvlastnění na základě zákona o přechodu
vlastnických práv na Československý stát a dne 4.4.1961 byl předán na Domovní
správu v Jemnici.
Obchod textilem se v roce 1985 po výstavbě nového obchodu v Tyršově ulici změnil
na prodejnu partiového zboží pod podnikem Klenoty Brno.
V březnu roku 1991 byl rodině dům č. 66 vrácen na základě restitučního zákona.
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Ideální polovinu domu společně se mnou získala moje sestra Zdena Mitisková.
Z životních zkušeností je známo, že dům by měl mít jednoho majitele. Proto jsme se
setrou dohodli tak, že za její polovinu domu č. 66 jí přenechám dům č. 67 v ulici 28.října.
Po velkém úsilí celé rodiny byl dne 2.5.1991 obnoven obchod pod historickým názvem
Obchodní dům Nunvář, který už vede můj syn Rudolf s manželkou.
Rudolf Nunvář

Zákulisní dění Barchanu
Rádi bychom se s Vámi podělili o nemilý zážitek, který v nás zanechalo chování a
přístup některých pořadatelů Barchanu. Čekali jsme, že se někdo zamyslí a vyvodí
důsledky jednání, ale nedočkali jsme se. Proto tento článek.
Jmenuji se Jan Simandl a jsem z Jiratic. Moje přítelkyně se jmenuje Gabriela Bastlová
a je z Jemnice. Druhým rokem jsme byli představiteli Jana Lucemburského a Elišky
Přemyslovny při průvodu městem a následnému představení na Sokolovně při slavnosti
Barchan. Tomu však předcházela reportáž v brněnské televizi ze dne 14.6.2011. V této
reportáži vystupuje starosta města pan Ing. Miloslav Nevěčný, Bc. Zdeněk Hopian jako
představitel Jana Lucemburského a Eliška Kandusová jako představitelka Elišky
Přemyslovny. Proč právě tito lidé? Pan starosta zřejmě reprezentovat město, Zdeněk
Hopian jako pracovník informačního centra, který má jistě větší přehled o akci a Eliška?
Ptal jsem se paní Babišové a prý nikoho jiného na natáčení tak rychle nesehnali. Na můj
dotaz, proč nebyla oslovena skutečná představitelka, jsem se dozvěděl, že Eliška
studuje v Brně, tak to bylo jednodušší. Tam ovšem studuje Gábina taky. Nevadilo by
nám to, pokud by se tam nereprezentovali jako skuteční představitelé! Otázka
redaktorky: „Zdeňku, vy už máte premiéru za sebou nebo to bude Vaše první
účinkování?“ Zdeněk bez váhání odpovídá: „Bude to v podstatě druhé účinkování.“
„Takže už máte jasnou představu o tom, co Vás čeká?“ Zdeněk jenom přikyvuje. Dále
Zdeněk připomene, že král i královna musí umět jezdit na koni a traduje se, že královna
by měla být jemnická, nikdo cizí, přespolní, což Eliška splňuje. Rozpaky vnese otázka,
zda je tomu tak i u krále? Zdeněk nejistě odpovídá: „U krále si nejsem úplně jistý, ale
myslím si, že nemusí. Nevím, jak to je.“ Do čehož se vmísí pan starosta se slovy: „Bývá
tomu tak.“ Jen bych rád podotknul, že 2 roky tuto pozici zastávám já a další 3 roky
přede mnou občan z Police, protože zřejmě nebyl v Jemnici nikdo, kdo by požadavky
splnil.
Mnoho přátel se mě po shlédnutí reportáže ptalo, kdo vlastně bude dělat krále? Celá
tato skutečnost na mě i moji přítelkyni udělala špatný dojem a rozhodně nestojím o to,
abych byl v televizi. Ochotně jsme dojížděli na zkoušky a připravovali se na průvod,
přivezli jsme si vlastní koně a nic za to nechtěli. Bylo to v rámci přátelských vztahů a
čekali jsme slušné jednání. Proto jsme se rozhodli, přestože s některými organizátory
byla velice dobrá spolupráce, že už příští rok nebudeme představovat Jana
Lucemburského a Elišku Přemyslovnu. Těším se tomu, že v dalších letech bude bývat
králem opět občan z Jemnice.
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Reportáž je stále na internetu: http://www.b-tv.cz/vlna-z-brna.html?ep=1923
Jan Simandl a Gabriela Bastlová

Proč?
Také já se ptám PROČ…?
Proč se mám cítit provinile? Dala jsem žákovi známku, kterou si zasloužil. Martin
nebyl prvním a nebude posledním žákem, jenž dostal v devátém ročníku
nedostatečnou. Bohužel nikdo z nás nemůže vidět do hlavy žáka a předvídat, co
udělá… Je smutné, co se stalo, ale svalovat vinu na učitele a školu je tím
nejjednodušším řešením.
A tak se ptám proč…? Proč rodiče neřešili synův prospěch dříve? Vždyť už v dubnu
byli informováni o tom, že neprospívá. Viděli samé nedostatečné v žákovské knížce.
Proč se nepřišli už tehdy ptát, jak situaci řešit? Ptali se mě nebo někoho z kolegů, kolik
šancí na přezkoušení a opravu známky jsem mu dala? Zajímalo je někdy, proč syn
nepíše domácí úkoly?
Při kritice mé schopnosti naučit matematiku nebylo zmíněno, že Martin už opakoval
šestý ročník, neboť neprospěl z matematiky u jiného učitele. Že byl stále na hranici mezi
slabě dostatečnou a nedostatečnou, a to i v dalších předmětech. My, učitelé, se
můžeme snažit, ale je třeba snaha z obou stran.
Argument: Dítě je přijaté na školu … tak proč pět? Prostě proto, že si ji zaslouží.
Devátý ročník nekončí pololetím. Učivo druhého pololetí devátého ročníku je naprosto
nezbytné k tomu, aby žáci uspěli na střední škole. Ano, Martin byl přijat na školu a na
známce nezáleželo. Bylo jen na něm a rodičích, zda se připraví na zkoušku a usnadní si
tak práci na střední škole … nebo bude riskovat neúspěch a další nedostatečné…
Učím už více jak deset let, naučila jsem matematiku stovky dětí a obvinění, která jsou
proti mně vznášena, mě uráží. Osobní útoky a urážky ze strany rodiny více neřeším,
neboť s rodinou cítím a chápu jejich bolest. Ale musela jsem reagovat.
Ptám se: PROČ?
Mgr. Lenka Pešková

Vzpomínky MUDr. Josefa Šustáčka –
50 let obvodním lékařem v Jemnici
Svoje vzpomínky přednesl proslulý jemnický lékař MUDr. Josef Šustáček dne 28. 6.
1985 na krajském psychiatrickém semináři v Jemnici konaném v arboretu léčebny
k dvaceti letům psychiatrie na okrese Třebíč a k deseti letům práce jemnického
psychiatrického ústavu. Mnoha pamětníkům dosud známý MUDr. Šustáček zemřel tři
roky poté dne 26. 6. 1988. Text byl již vytištěn s laskavým svolením dcery autora
diplomované zdravotní sestry Boženy Kletečkové, roz. Šustáčkové, ve Vlastivědném
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sborníku Moravskobudějovicka (redigoval L. Hosák), sv. 1, 2005 na str. 439 – 441
s fotografií MUDr. Šustáčka z archivu jeho manželky MUDr. Boženy Šustáčkové,
obvodní lékařky v Jemnici. Přednáška však jemnickému čtenáři zůstala nedostupná.
Proto přednášku přetiskujeme v Jemnických listech. Nechme vzpomínat po více než
čtvrtině století opět MUDr. Šustáčka:
„Padesát let je doba, v níž se změnila společnost, její zdravotnictví, práce lékaře i jeho
myšlení. Doba, která nutí ke vzpomínání …
Dne 30. 4. 1931 jsem v aule rektorátu brněnské univerzity děkoval promotoru Prof.
MUDr. Antonínu Trýbovi a děkanu Prof. MUDr. Václavu Neumanovi za „vyhnání
z akademického ráje“. Pak jsme se rozlétli do světa …, do špitálů a jinam, aby se z nás
stali skuteční lékaři. Někteří z nás to dotáhli dál a vysoko.
Já jsem začal jako sekundář plicní léčebny v Pasece, velkém ústavu, kde se léčila
tuberkulosa. Tehdy nitrožilně kalciem, pneumothoraxem, pobytem na otevřených
lehárnách za každého počasí a dietou. K phrenicoexhairese a resekci žeber jsme vozili
pacienty na chirurgii do Olomouce. Teprve očkování, kyselina paraaminosalicylová,
Nidrazid, streptomycin a jiná antituberkulotika potlačila tuto nemoc.
Z Paseky jsem odešel do školy pro důstojníky zdravotnictva v Praze. Po jejím
absolvování jsem sloužil 18 měsíců v divizní nemocnici v Brně, postupně na interním,
infekčním a očním oddělení. V uniformě jsem dělal fyzikát. Po vojně jsem šel na
chirurgii do Uherského Hradiště. Tam pracoval MUDr. Karel Holubec, pozdější docent a
primář na chirurgii v Třebíči. Nemocniční výuku jsem zakončil na chirurgicko –
gynekologickém oddělení ve Znojmě.
Na podzim r. 1933 jsem zahájil lékařskou praxi v Jemnici. Zde působili 4 lékaři pro
město a 22 obcí v okolí. Stal jsem se pokladenským lékařem Okresní nemocenské
pojišťovny v Moravských Budějovicích za paušál 850.- Kč, včetně cestovného. Každý
lékař si tehdy musil zařídit své pracoviště sám. Všechny pomůcky diagnostické i
therapeutické měl vlastní. Nebylo laboratoří, které by pracovaly pro ambulantní potřebu.
A nemít mikroskop k vyšetřování krevního obrazu, vlastních bakteriologických
preparátů, centrifugu k získání močového sedimentu, lampu k vyšetřování očního
pozadí, stojan k titraci žaludeční šťávy, chirurgické a porodnické instrumentarium, zubní
kleště, možnost skiaskopie a roentgenových snímků, též aparatury pro fyzikální therapii
– těžko by se dalo obstát v lékařské konkurenci v Jemnici.
Návštěvy k nemocným do vesnic konali lékaři se svými „fiakry“. Jen obvodní lékař
MUDr. Švejda měl osobní auto a šoféra. Já měl kolo, později motocykl, v zimě lyže. Po
městě jsem chodil k nemocným pěšky. Do vesnic někdy s taxikářem, než jsem si koupil
ojeté auto. Sanitka byla jen pro převozy pacientů. Byl to upravený osobní automobil.
Šoféroval zámečník – živnostník a obhospodařoval ji městský úřad. Do nemocnic
v Třebíči a Znojmě vzdálených 45 km se nejezdilo často. Převážně jen s vitálními
indikacemi.
V Jemnici nebyl vodovod. Vodu roznášely ženy v „pantovnicích“ na zádech od kašny
na náměstí spotřebitelům do domů. Voda byla často už makroskopicky nevhodná třeba
k výplachům úst po extrakcích zubů. Extrakcí bylo mnoho, protože v obvodě nebyl
stomatolog. Dentisté totiž trhat zuby nesměli. V lékárně se prodávaly pijavice, které
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hirudinem ze žlaz kolem svých úst nahrazovaly dnešní Heparoid.
Pohotovostní službu měl každý lékař a každou noc. Specializovaných odvětví nebylo
mnoho. Třeba neexistovaly dnešní kardiochirurgie, neurochirurgie, gerontologie,
intensivní péče a prenatální poradny. Dnes se o dítě pečuje dříve než se narodí. Tenkrát
se rodilo doma. Právě porodnická praxe byla nejtěžší. O budoucí matky a rodičky se
staraly porodní asistentky. Byly většinou letité a zkušené. Ty taky dělaly diagnosy
komplikovaných porodů a volaly k nim lékaře. Nejčastěji šlo o protrahované porody,
retence placenty, atonie dělohy a trhliny hráze. Blotovo perforatorium, kranioklast,
dekapitační hák jsem nepotřeboval nikdy; forceps jen několikrát. Jeden únor jsem byl u
17 porodů. Mnohokrát jsem pociťoval a uvědomoval si zodpovědnost a samotu. Nebylo
možné konsultovat porodníka. Převoz do ústavu byl riskantní, protože byl vyčerpávající
a časově náročný. Pro názornost vzpomínám na porod v cikánském voze u rybníka,
daleko ode vsi, bez porodní asistentky, při petrolejové lampě, s vodou získanou
prosekáním ledu a zakončený ručním vybavením placenty.
V prvních dnech své praxe jsem byl upozorněn z Jemnice odcházejícím kolegou
Simandlem na epidemii záškrtu ve dvou obcích – v bytech deputátníků. Přestože děti
byly hospitalizovány rychle na infekčním oddělení ve Znojmě, nevrátily se domů
všechny. Dnes tehdy běžné záškrt, dětská obrna a tetanus vymizely. Tenkrát nebylo
antibiotik. Bronchopneumonie se léčily obklady, Pulmochinem a kafrovým olejem
podávaným do svalu. Pacient, rodina i lékař čekali na krisi devátého dne, který byl často
dnem katastrofy. Incidovaly se peritonsilární abscesy, u dětí se dělaly paracentesy
ušního bubínku.
I nemedicínská vzrušení bylo možno zažít při práci lékaře v terénu. Byl jsem pokousán
psem při návštěvě nemocné osamocené staré ženy upoutané na lůžko. Pes to lůžko
totiž sdílel s nemocnou. Jedné bouřlivé noci ze 30. dubna na 1. květen, kdy se pálí
čarodějnice a celý kraj prožívá mimořádnou aktivitu při udržování předmájových tradic,
jsem byl na cestě k porodu od zaparkovaného auta k domku rodičky vzdálenému asi
100 metrů přepaden mužem, který hlídal májku věnovanou své lásce a který si mne
spletl se sokem.
Po smrti obvodního lékaře MUDr. Švejdy jsem převzal jeho funkci já. Se všemi
náročnými povinnostmi. Musel jsem očkovat, léčit obecní chudé, ohledávat mrtvoly,
hlídat hygienu, zúčastnit se kolaudací, být soudním lékařem a starat se o celou
zdravotnickou potřebu obvodu. Učil jsem zdravotnickou nauku na hájenské škole, stal
jsem se zdravotníkem Sokola a sportovního klubu. Posádkovým lékařem jsem byl mimo
období protektorátu do roku 1951.
V posledních dnech války, kdy bylo přerušeno spojení s oběma nemocnicemi, zřídili
jsme všichni jemničtí lékaři v naší škole lazaret. Narůstaly hlavně úrazy. Ošetřovali jsme
tam i rudoarmějce do doby, než byl možný odsun do vojenské nemocnice. Tehdy jsem
musel amputovat ruku pacientovi, kterého přivezli sovětští vojáci s dilacerací lokte
s odtržením měkkých částí distální poloviny paže. Šlo o pekaře, který utrpěl úraz na
míchačce těsta pro výrobu chleba.
Po válce úroveň zdravotnictví prudce stoupala. Snižovala se perinatální a kojenecká
úmrtnost. Vznikly nové obory (např. kardiochirurgie, neurochirurgie atd.). Zdokonalila se

- 20 -

Jemnické listy / říjen 2011
anestesiologie. Technický pokrok umožňuje zobrazit, co dříve viděl jen patholog.
Objevila se počítačová tomografie, koronografie, zkrátka selektivní vyšetření orgánů
kdysi klinicky nepřístupných. Vyrostly jednotky intensivní péče, dialysační oddělení.
Neurologům už nestačí elektroencefalogram; axiální tomografie určí trojrozměrné
uspořádání v nitru lebky. Diagnostika užívá magnetickou rezonanci.
Přišla padesátá léta, která byla labutí písní medicíny jako soukromé živnosti. Lékařská
věda se stala nejušlechtilejším posláním. Otevřením nemocnice v blízkých Dačicích dne
1. října 1951 se třemi primariáty (a o rok později i s dětským oddělením) spadla tíha
zodpovědnosti z praktických lékařů. Blízká nemocnice umožňuje rychlou hospitalizaci a
odborná vyšetření a odborná vyšetření v akutních případech. V průběhu dalších let tam
byla zřízena další oddělení (rentgenologické, klinické biochemie, rehabilitace a v roce
1976 intensivní péče). Nastala nová éra zdravotnické práce na všech úsecích. Stoupla
úroveň péče o zdraví všech lidí jihozápadní Moravy.
Přesto, že překotný technický pokrok ve zdravotnictví svádí k zanedbávání lidské
osobnosti, stále jsem si uvědomoval, že pro lékaře platí: Dolorem sedare opus
divinum est (tišit bolest je božské dílo – pozn. opisujícího L. Hosáka), že v praxi
nezáleží na brašně, ale na muži, že lékař musí mít srdce lví, oko jestřábí a ruku ženy, že
MUDr. Janský objevil krevní skupiny na chudě vybavené psychiatrii, že studium
medicíny končí smrtí (Cronin).“
† MUDr. Josef Šustáček

Franz Grillparzer a jeho vztah k Jemnici
Letos uplynulo 220 let od narození rakouského národního klasika Franze Grillparzera
(* 15. 1. 1791; † 21. 1. 1872). V lednu příštího roku uplyne 140 let od jeho smrti. Žádný
průvodce nezapomene připomenout Grillparzerovy pobyty v Jemnici. Už míň se ale ví o
důvodech jeho návstěv a jak se mu zde líbilo. Z poutavě napsané Grillparzerovy
Autobiografie jsem pár informací o zážitcích tohoto autora v našem městě zjistil.
Nepřijížděl coby host, jak jsem se dosud domníval, nýbrž coby úředník a zaměstnanec,
který musí chtě nechtě doprovázet svého nadřízeného.
Hrabě Stadion, rakouský ministr financí a majitel jemnického panství, povýšil v roce
1823 mladého a nadaného Franze Grillparzera do funkce ministerského koncipisty,
který měl mít na starosti přípravu a zpracování spisů vládní agendy. Grillparzer ve své
Autobiografii vedle projevů vděčnosti si dovolí i několik poznámek o tom, že s tímto
úřadem byly spojeny i nepříjemnosti. Ministr Stadion si například ještě jako diplomat
navykl chodit spát až k ránu. Nejčilejší byl prý po půlnoci, a tak vyžadoval, aby mu v tu
dobu jeho koncipista asistoval při vyřizování spisů. Nejhorší to bývalo v létě, kdy se milý
hrabě uchyloval na své sídlo do Jemnice. Franz musel dělat nudícímu se hraběti
společníka a navíc účastnit se všech akcí konaných pro četné hosty. Pro Grillparzera
byly hodiny bezduché konverzace velkým utrpením. Byl by rád využíval každé
příležitosti k útěkům do samoty zámeckého parku, ale protože se cítil být zavázán
svému mecenáši, nemohl si to dovolit tak často, jak by chtěl. V Jemnici postrádal rovněž
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kontakty s vídeňským kulturním prostředím. Z českého jazyka, bémštiny (Böhmisch), jak
sám tuto řeč nazývá, se tento jazykově nadaný muž stačil naučit bohužel jen názvy
jídel, povely pro psy a pár nadávek. S českými obyvateli městečka si neměl co říct.
Grillparzer býval v mládí často nemocný, i později byl úzkostlivě opatrný na své zdraví,
skoro bychom mohl říct hypochondr, ale uvědomoval si to, protože měl vysoce vyvinutý
smysl pro sebekritiku. Ze stavů plných nadšení se rychle propadal do rozumové skepse.
Některá jeho díla byla uveřejněna až po jeho smrti. Jeho život se vyznačoval
ustavičným napětím mezi ubíjejícím úřednickým povoláním a romantickou fantazií
literární tvorby. Nikdy se neoženil. Za národního básníka byl uznán až necelých sto let
po své smrti.
Dodejme, že Grillparzer byl ještě právě v době nucených pobytů v Jemnici poněkud
šokován projevy českého vlastenčení, zvlášť po premiéře dramatu o králi Přemyslu
Otokarovi. Ve Vídni mu za ni čeští studenti hrozili lynčováním, z Prahy mu přicházely
urážlivé anonymní dopisy. O mnoho let později Grillparzer tuto zkušenost shrnul jedinou
větou: „Jaká smůla, že Rakousko má na svém teritoriu dva z nejnamyšlenějších a
nejnesnášlivějších národů: totiž Čechy a Maďary, kteří se pořád cítí ukřivděni a
nedoceněni.“ Grillparzer kladl vinu německým romantikům, především Herderovi, že
nasadili do hlavy etnickým skupinám rakouské říše nacionalismus. Tím prý vyvolali ve
střední Evropě stav nespokojenosti.
Grillparzer si byl samozřejmě vědom i chyb, kterých se dopouštělo neschopné
vídeňské vedení a tudíž se obával postupného zaostávání dunajské monarchie. Jeho
přáním a marným snem bylo, aby se milované Rakousko jakožto protiváha sousedních
mocností a především jako protipól velkohubého Pruska stalo chráněným domovem
všech malých středoevropských národů. Bohužel se dějiny ubíraly jinou cestou. Sám
Grillparzer nikdy nepochopil, jakou hodnotu mělo pro Čechy jejich národní obrození. V
tom spočívá jeho tragika, ale i jeho zoufalý a bezvýsledný boj na dvou frontách jak proti
omezenosti dvora, tak proti nacionalismu, liberalismu a revolučním náladám roku 1948.
Při jedné vycházce, když se díval z Kahlenbergu dolů na Vídeň, si poznamenal
dvojverší:
„Vidíš-li Dunaj a ten kraj mně tolik drahý,
pochopíš vše: to, co jsem psal i moje snahy.“
Jiří Prokop

Konec letní snůšky
Sluníčko je k nezaplacení, říkal jsem si, když jsem se vyhříval před vchodem do
Sluníčka.
Asi nám chce ještě rychle před příchodem zimy vynahradit svou nevěru v průběhu
léta.
„Jestli chceš vidět moje dělnice, tak pojď se mnou?“ z ničeho nic přerušil moje
vyhřívání M.N., můj jemnický jmenovec. Obrátili jsme se tedy zády k městu a vypravili
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se k lesu. Jeho dílna byl úl a dělnice byly včely. Jaký je pan Neshyba zapálený včelař,
jsem poznal, když jsem viděl, jak po něm lezou a že mu to nic nedělá.
„Než jsem začal včelařit, musel jsem se o včelách učit.“ To, co mi o nich pak během
exkurze k úlům řekl, zesílilo můj obdiv k němu i k tomuto krásnému koníčku. Ano, byl
jsem ignorant, co se týká včel. Ze školní biologie jsem něco znal, ale vnitřek úlu jsem
viděl poprvé.
Přečetl jsem si dokonce i autory, kteří dávali včelstvo za vzor lidem. Je to nejlepší
model pro lidskou pospolitost, říkali monarchisté. Každému včelímu národu ať vládne
jen jedna královská bytost. Feministky se zase ve svých projevech netajily sympatiemi k
matriarchátu, kde vládnou ženy. Tak to chce příroda. Potíže naší civilizace mají na
svědomí jen násilím a mocí posedlí samci.
Vzpomněl jsem si taky, že včely využívají ke komunikaci, stejně jako my, jazyka, tak
zvaného tanečku. Za studium řeči včel obdržel von Frisch v roce 1973 Nobelovu cenu.
O tom všem však mluvit s Milanem nebyl čas. Měl plné ruce práce. Musel připravit svůj
včelín na zazimování.
Pozoroval jsem ho tedy, jak s kuřákem v pohotovosti kontroluje plodiště a raději jsem v
bezpečné vzdálenosti přemýšlel, proč tak mnozí považují včelí uspořádání za politický
ideál. Kapitalisté mají nereálnou představu, že dělníci najdou životní smysl v práci pro
zaměstnavatele. Nejlíp by bylo, kdyby se, stejně jako neplodná kasta včel, vzdali i
nároků na vlastní rodinu. Socialisté zas od nich očekávali stachanovsky obětavé úsilí
pro dobro kolektivu, neboť tvrdili, že jsme jedna rodina. Kapitalisté i socialisté se dodnes
navzájem považují za neužitečné trubce. Hned jsem chtěl po Milanovi, aby mi trubce
ukázal. Pochopil, že nemyslím ty lidské, to bychom museli zpátky do města. „Ukázat ti je
bohudík nemůžu, protože teď už ve včelstvu žádní nejsou a doufám, že nenajdem ani
žádné trubčí plody.“ „Proč ne?“ „Trubci, včelí samci, se totiž líhnou jen z neoplodněných
vajíček. Kdyby se líhli teď, znamenalo by to, že královně už došla zásoba semene.“ Na
konci léta už ani ve včelstvu trubci nejsou trpěni. Dělnice je snadno vyženou, protože
nemají žihadlo a nemůžou se bránit.“
Ale bez trubců by to přece jen nešlo. V jednom úle se jich může vylíhnout spousta, i
když nakonec na zajištění potomstva jich postačí jen málo. Týden stará královna vyláká
trubce na svatební cestu. Jeden sameček jí při námluvách nestačí. Zvládne těch
nejúspěšnějších nápadníků postupně až patnáct, dvacet. Ubožák, kterému se toho
domnělého štěstí dostane, netuší, že ho čeká rychlá smrt. Jeho pohlavní orgán se totiž
při spojení vytrhne a zůstane v královně. Ta si tak založí zásobu semene, která jí pak
vystačí na celou až tříletou produkci. Jak důmyslně je to zařízené! Představte si, že si
královna veškeré randění odbude za jediné odpoledne. Pak se několik dalších let
věnuje praktičtějším věcem. Nevycházím z úžasu. Pro jistotu se ještě ptám.
Je to tak, že královna je jediná matka v roji?“ Je to tak, i když vlastně pochází ze
stejného rodu jako její neplodné sestry. Neboť o tom, co z larvy bude, rozhoduje krmení.
Zatímco larvy dělnic dostávají pyl a med, budoucí matka je od začátku krmena mateří
kašičkou, tzv. královským želé. Tato energeticky nabitá tekutina vzniká ve žlázách na
hlavě, v čelisti a v jícnu včel, má na tělo larvy obdivuhodný účinek: udělá z ní samičku.
Dospělá měří kolem 2,5 cm, což je dvojnásobek délky obyčejné dělnice, a může se

- 23 -

Jemnické listy / říjen 2011
dožít až pěti let. To je úspěch, když si uvědomíme, že průměrný věk včely se počítá na
měsíce. Každou sekundu snese královna do připravených buněk nové vajíčko. Za den
tak vyprodukuje tři nebo čtyřista potomků, jejich přesný počet kolísá podle roční doby.
Snažím se představit si tu krásné společenství, kdybychom u nás pocházeli všichni od
jedné maminky. Drželi bychom alespoň pak za jeden provaz?
Když mi tyto věci Milan vyprávěl, zaujal mě pojem mateří kašička, to by bylo něco pro
povzbuzení organizmu, kterému některé funkce neslouží tak dobře jako dřív. Jestli se
dá vůbec tato látka včelám odebrat? Milánek se jen usmívá. A tak mu popřeju úspěšný
rok a loučím se.
Když pak už sám scházím z kopce, na němž své úly umístil, zabzučí mi na
rozloučenou kolem ucha jedna z jeho svěřenkyň. Cítim k ní nečekanou něžnost.
Uvědomuju si, že jim máme být za co vděčni. Přes různá ohrožení pesticidy i změnami
klimatu jsou to pořád ještě dárkyně medu, vosku, propolisu, opylují naši úrodu. Jestlipak
ty včely to všechno dělají z náklonnosti k lidem, nebo zdali taky vnímají dobrotu toho,
kdo se o ně stará? U mnohých včelařů (u Milana taky) se samozřejmě dá mluvit i o
vzájemné lásce.
A že by včely mohly být emocionálně závislé na hodných lidech, to zase není tak
absurdní myšlenka. Pokaždé, když si vzpomenu na poslední stránky v Babičce, rosí se
mi oči. Ta před svou smrtí kladla rodině na srdce, aby jim oznámili, až umře. A tak Vorša
doběhla k úlu a zaklepavši naň volala třikrát: „Včeličky, včeličky, babička nám umřela!“
pak teprve usedla na lavičku pod bez a pustila se do štkaní. Ani já teď dojetím nemůžu
psát dál.
Milan Růžička

Paměti aneb Jemnice,
malý kluk a druhá světová válka
Ale k tomu nejdřív předešleme něco na vysvětlenou. V naší rodině byli z otcovy strany
ryzí Češi, naopak mnozí z matčiny strany se cítili napůl jako Němci, nebo spíš, jak to
říkávala babička: „Nejsem Němka, jsem Moravanka“ („í pin káá Tajče, í pin a Mährerin“),
a zase mnozí se cítili být vyloženě Němci. Strýc Ota, matčin starší bratr, se cítil být
Němcem zcela ryzím. Asi ne nacistou, ale německým patriotem. Tátovy postoje
k Německu nepřátelské ale všichni „německy cítící“ příbuzní chápali a uznávali, že
z jeho hlediska jsou legitimní. Nelíbilo se jim to, ale akceptovali to. Nikdy mu to
nevyčítali a ani jeho účast v odboji, a když byla šance v něčem i malém nám pomoci,
příliš neváhali a pomohli. Podobně se k mé matce chovali čeští příbuzní z otcovy strany.
Když začal Konrad Henlein koncem třicátých let rozeštvávat Němce s Čechy, propukla
vlna protiněmeckých nálad, které v této intenzitě do té doby nikdo neznal. To se
projevilo i na rezervovaných postojích otcových příbuzných k mé matce. Ta to dost těžce
nesla, ale co mohla dělat? Ale když bylo po otcově zatčení možno nám, tedy mně nebo
matce nějak pomoci, pomohli i oni. Po jasných postojích mé matky, která rezolutně
odmítla i nátlak ze strany německých úřadů, aby se s otcem, velezrádcem, dala rozvést,
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se pak vztahy citelně zlepšily. Byly to tenkrát ve společnosti takové zvláštní poměry,
dnes je trochu těžké je pochopit. Dnes inklinujeme k příliš černobílému vidění minulosti.
Tak teď ale ještě jednou k tomu revolveru: Jeden čas jsem byl nucen bydlet ve
Znojmě, v ryze německém prostředí, u výše zmíněného
strýce Oty. Ten měl továrnu na kůže a sám jí také vedl,
tudíž byl potřebný pro Říši doma, a nemusel narukovat. Já
trávil často svůj volný čas v jeho ředitelské kanceláři
sousedící s kanceláří společnou a spojenou s ní téměř
trvale otevřenými dveřmi. Jednou jsem otevřel zásuvku u
sekretáře a už jsem nahlas volal: „Strejdo, ty tady máš
tátův revolver!“ Strýc zbledl, vždyť nikdy nevíš, není-li
některý ze zaměstnanců fízl, a okamžitě oponoval: „To ne,
opravdu ne. Tvůj táta (byl nadporučík v záloze) přece po
zrušení české armády revolver odevzdal“. Ale já se
nedal:„Jo, odevzdal, ale ten malý černý služební. Ale ne
tenhle. Ten je jeho vlastní“. Pokud by to byl slyšel
skutečně nějaký fízl, už bych otce asi nikdy neviděl a strýc
Ota by z toho asi také nevyvázl bez šrámů. Vždyť ukrýval
zbraň velezrádce! Svatá dětská nevinnost. Netušil jsem, co jsem mohl způsobit. Fízl se
ale neobjevil a dopadlo to dobře.
A poučení, které z toho plyne: Pozor na děti, jsou mnohem všímavější, než bychom od
nich čekali.
Revolver tedy gestapo nikdy neobjevilo, a to otci dalo šanci pokusit se věznění přežít.
Co měli vězňové velmi omezené, byla možnost číst. Jediná povolená literatura byla
literatura německá, a to pouze s tématikou, kterou schválila cenzura. Otec dostal
povolenou německou odbornou knihu o sochařství „Das Bilden in Ton“. Při četbě knihy
se naučil téměř dokonale německy, ale využil ji i jinak. V té době byl zaměstnán
úmornou prací: Maloval malým hračkovým hliněným vojáčkům černou barvou oči a
obočí. Měl tedy materiál a také tužku si opatřil a tu si dokázal neskutečně ostře
nabrousit. A když knížku po delší době poslal zpět matce, měla knížka mnohem víc
ilustrací, než měla původně. Ty, co byly navíc, ty vytvořil můj otec a byla to obrazová
sdělení s obsahem, který bylo jinak přísně zakázáno v dopisech sdělovat. Cenzuře
unikly. Navíc si matka při prohlížení knihy všimla podivných slabých našedlých šmouh
těsně pod řádky textu. Pomocí lupy zjistila, že jsou to písemná sdělení napsaná
mikroskopickým písmem těsně pod tištěný text. A tam se dočetla věci, které skutečně
stály za to. Matka se tenkrát rozhodla, že se po válce zřekne své příslušnosti
k německému národu. (Nedošlo na to, protože po válce se jí na to už nikdo neptal a
žádné přihlašování za Němce či za Čechy už se neprovádělo. Což zase bylo dobře.)
Když se v kruhu rodiny, to jest v kruhu německých příbuzných o tomto svém úmyslu
zmínila a hned to také zdůvodnila zprávami o zvěrstvech páchaných na politických
vězních, nikdo z rodiny jí nevěřil. „Vždyť Němci jsou takový kulturní národ! Ti by něčeho
takového nebyli schopni“. Často se Němci od dob války hájí, že o koncentrácích,
holocaustu a podobných věcech nic nevěděli a nevěří se jim. Mohu ale potvrdit, že
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v tom měli zhusta pravdu. Ne vždycky. Někdy. My s matkou jsme věděli, ale jen proto,
že jsme do toho byli zataženi. Běžný občan mnohdy skutečně neměl informace.
V roce 1887 Josef Rössler Ořovský importoval do Čech první lyže. Omylem. Založiv
bruslařský spolek, objednával v Norsku brusle a podepsal objednávku jako zástupce
spolku jménem „Bruslařský klub“. Norové to četli jako Bruslar ski klub a protože ski
rovná se lyže, poslali lyže. (Wikipedia.) Ořovský je pak propagoval veřejným sjížděním
zasněženého Václavského náměstí, založil další sportovní spolek, lyžařský svaz a
lyžování bylo zakrátko novým módním, senzačním a populárním sportem. Kdo na to
měl, opatřil si lyže, kdo neměl, používal prohnutá prkénka z rozbitého většího sudu
provázky přivázaná k botám. Zimy během válečných let bývaly tuhé s nebývalým
množstvím sněhu, a tak se pokušení lyžovat ani mně nevyhnulo. V souvislosti s naší
tehdejší ekonomickou situací to vypadalo spíš na ta prkénka od sudu, ovšem kde jen
tak sehnat ten sud, že? Dopadlo to ale jinak. Pan učitel, jehož podobu si ještě trochu
umím vybavit, ale na jehož jméno si už nevzpomenu, kolega a přítel mého otce, mi
daroval u něj již nepotřebné dětské jasanové lyže světle žluté barvy. Lyžování jsem v té
době znal pouze z filmových týdeníků ukazujících německé pracující organizované ve
státních odborech „Kraft durch Freude“ a dlící na kolektivní rekreaci v Alpách, kde
v oblacích zvířeného prašanu sjíždějí alpské svahy. Bylo mi jasné, že abych mohl
podobně sjíždět svahy, musím vědět, jak zatáčet a zastavovat a tomu jsem věnoval
několik dní teoretického přemýšlení a bádání. Pak přišla matka domů z nákupu a sdělila
mi, že slyšela, že se v Jemnici lyžuje na Větrném kopci a že to tam jezdí neskutečně
rychle. Druhý den jsem se tam po škole vydal a byl jsem nadšen. Jezdilo mi to a trochu
mi to i zatáčelo. Kluci Tauferovi z naší čtvrti tam byli také, a ti skutečně používali ta
zmíněná prkénka ze sudu a třeba po pravdě přiznat, že jim to jezdilo líp než mně.
Jan Kopeček

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Program kulturních pořadů
1.-9.10.2011
00
00
10 -15

Večerní zrcadlení Vysočiny
- putovní výstava Petra Lemberka
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek Jemnice

3.-8.10.2011

Týden knihoven
- amnestie na „pokuty“, bezplatná roční registrace pro nové čtenáře,
Pizza kvíz pro děti
- Městská knihovna v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

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
21.10.2011
00
19 hodin

Vepřové hody
- zdarma jitrnice, jelítka, tlačenka, ovárek a gulášek – do vyprodání
zásob
- Restaurace U Srnců
- pořadatel Petr Morong & personál

26.10.2011
00
17 hodin

Beseda s cestovatelem Vojtou Trčkou
- Městská knihovna v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

29.10.2011
00
19 hodin

Jemnický Podzim Fest
- vystoupí kapely Sto zvířat, Petr Bende & Band, Crash Road, The
Rest, Final Fiction, Secret, DJ Adas a taneční skupina 4K
- předprodej vstupenek od 10. 10. 2011 za 189,- Kč v TIC Jemnice
- sokolovna Jemnice
- pořadatel Jirka Prokeš
- bližší informace na Facebooku a www.nkn.jemnice.cz

15.-16.11.2011
00
od 10 hodin

*****
Slovo má Hurvínek
- interaktivní výstava pro děti ZŠ, MŠ a širokou veřejnost
- sál KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

26.11.2011
00
20 hodin

Vystoupení Jakuba Smolíka
- předprodej vstupenek od 1.11. 2011 za 200,- Kč v TIC Jemnice
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

27.11.2011
00
15 hodin

I. Adventní koncert v kostele sv. Stanislava
- vystoupí Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici,
Komorní sbor při ZŠ v Jemnici a žáci ZUŠ Moravské Budějovice
- kostel sv. Stanislava v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

3.12.2011
00
20 hodin
5.12.2011
30
16 hodin

*****
Mikulášská taneční zábava – hraje Spektrum
- sál KD Jemnice
- pořádá DDM Jemnice
Čertovský rej
- sraz Mikulášů, andělů a čertů
- program pro děti – soutěže, písničky, nadílka od Mikuláše,
pro neposlušné děti peklo
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- areál zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz ve spolupráci
s DDM Jemnice
13.-21.12.2011

Vánoční výstava
- práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz ve spolupráci
se Svazem zdravotně postižených Jemnice

31.12.2010
00
19 hodin

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2011
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

Kino Jemnice – říjen 2011
8. sobota

30

WesternStory

začátek 19 hodin

Komedie ČR, 2011, 95 minut, přístupný
vstupné 59+1
S komedií WesternStory navazující na tradici legendárního Limonádového Joa se do
českého filmu vrací kolty proklatě nízko, stetsony vražené hluboko do čela i kankán
v zakouřeném saloonu...
Hrají: Petr Vondráček, Bob Klepl, Veronika Kubařová, Pavel Fandovský a další.
30. neděle

00

Kung Fu panda 2

začátek 15 hodin

Animovaná komedie USA, 2011, 91 min., přístupný, mluveno česky vstupné 59+1
Nejlínější tvor pod sluncem, chlupatý pandí chlapík Po překonal sám sebe, naučil se
kung fu a zachránil své rodné údolí. V tomto druhém díle bojuje s novým padouchem
Lordem Shenem, který se skrývá v kůži bílého páva.
*****
Pokladna je otevřena hodinu před zahájením představení.
Na filmy mládeži nepřístupné a večerní představení má mládež přístup od 15 let.
Rezervované vstupenky musí být vyzvednuty půl hodiny před začátkem představení.
Telefon: 568 450 509. Změna programu vyhrazena.
DOPŘEJTE SI NĚKOLIK PĚKNÝCH VEČERŮ A PŘIJĎTE DO KINA. NEBUDETE LITOVAT.

V Jemnici se hrál špičkový jazz!
Chtěl bych moc poděkovat všem, kdo se zasloužili o to, že se 3. září mohl v Jemnici
uskutečnit koncert, nazvaný Jazzový most. Skoro tři hodiny nádherné, krásné muziky!
Rytmicky moderní jazz hrající Swingtet z Jihlavy, snivě komorní Finest Hour z Vídně a
Dixieland Jazz Band z Telče s řadou tradičních standardů i nově upravených šlágrů a
evergreenů, strhujících ke zpěvu, ne-li k tanci, připravili šedesáti, možná sedmdesáti
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posluchačům úžasný a neopakovatelný zážitek. Ještě jednou: vřelé díky všem
pořadatelům! Jen doufám, že na podobný jazzový večer nebudeme v Jemnici čekat
dalších kdoví kolik let...
Luboš Tesař

MTB O putovní pohár Barchanu
V sobotu 10. září 2011 se uskutečnil 4. ročník závodu horských kol v Jemnici. Do
letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 43 závodníků, pro které byla připravena
náročná trasa Městským lesem. Ta byla stejně jako při minulém ročníku dvoukolová.
Délka jednoho kola byla 20,5 km a převýšení jednoho kola 565 m. Celková trasa (2 kola
+ příjezd) 45,2 km a celkové převýšení (2 kola + příjezd) 1320 m.
Pro letošní rok byly rozšířeny kategorie mužů a žen a přidána kategorie juniorů.
Součástí závodu byla i nesoutěžní jednokolová kategorie hobby.
Stejně jako v letech minulých, tak i letos se absolutním vítězem a držitelem putovního
poháru Barchanu stal David Kníže s časem 1:59:04. Celkové výsledky jednotlivých
kategorií najdete vzhledem k jejich obsáhlosti na stránkách www.mtb.jemnice.cz.
Poděkování patří celému týmu pořadatelů za bezproblémový průběh závodu a za
perfektně připravenou trať. Ta byla podle ohlasů většiny závodníků velmi náročná a
profesionálně vyznačená.
Další informace a fotografie ze závodu najdete na www.mtb.jemnice.cz.
Bc. Zdeněk Hopian

Podzimní dětské rybářské závody v Panenské
V neděli 11.9.2011 se v obci Panenská uskutečnil další ročník podzimních dětských
rybářských závodů. Toho letošního se zúčastnilo celkem 42 dětí ve věku 3 až 14 let.
Díky vydařenému počasí strávili rodiče
s dětmi krásné nedělní odpoledne a ti
šťastnější si navíc odvezli některou
z hodnotných cen.
V celkovém pořadí se na 1. místě umístil
Pavel Jakubec z Horní Slatiny - 608 bodů,
2. místo obsadil Tomáš Šedivý z
Mladoňovic - 570 bodů a cenu za 3. místo
si odnesl Martin Jakubec z Horní Slatiny –
272 bodů. Cenu za největší úlovek získal
Jaroslav Čech z Telče, který ulovil kapra –
73 cm. Další krásný úlovek vytáhl Jiří Kopr
z Bačkovic – kapr 50 cm a Adam Pikola
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ze Lhotic – kapr 49 cm.
Vítězům ještě jednou gratulujeme a všem ostatním přejeme hodně budoucích
rybářských úspěchů.
Fotografie z této akce najdete na stránkách www.aft.jemnice.cz.
Bc. Zdeněk Hopian

Klub důchodců v Jemnici vám chce také něco říci
Náš klub důchodců se zase po roce vydal na jednodenní výlet po Vysočině. Jeli jsme
do Žirovnice, kde byla na zámku výstava květin – mečíky a jiřiny. Další zastávkou byla
Telč. Na telčském zámku jsem si prohlédli výstavu starých dětských hraček. Některé
hračky nám byly známé od našich dětí, které si s nimi hrály před 40 až 50 lety. Pak
následovala procházka po náměstí - Telč je krásná a každého potěší. Poslední
zastávkou byly Dačice, kde jsme si na zámku prohlíželi výstavu starých kočárků. A tady
jsme si zase zavzpomínali na naše dětství, v některých kočárcích jsme se vozili i my.
Bylo pěkné počasí, v pořádku jsme dojeli – zůstanou nám pěkné vzpomínky.
Marie Čurdová

Jemnický Podzim Fest
zakončuje festivalovou sezónu
Poslední říjnovou sobotu opět ožije Jemnicko další kulturní akcí – Jemnický
Fest, tentokráte jeho podzimní část. Návštěvníci se mohou těšit jak na pestrý
hudební zážitek, tak i na doprovodný program. Na letošním Jemnickém Podzim
Festu vystoupí kapely Sto zvířat, Marek Ztracený s kapelou, Crash Road, The
Rest, Final Fiction, Secret, DJ Adas a taneční skupina 4K.
Na Jemnickém Podzim Festu 2011 vystoupí skupina STO ZVÍŘAT, která v loňském
roce slavila 20 let úspěšné hudební kariéry. Loni kapela odehrála svých rekordních 97
koncertů a vyprodala Incheba Arénu. Na svém kontě má tato skupina 13 vydaných alb,
poslední s názvem Sto dvacet bylo vydáno letos. Mezi nejznámější hity Sto zvířat patří –
Nikdy nic nebylo, Škola, Dáma s čápem anebo Nejkratší cesta. Písně této kapely jsou
velmi rytmické a chytlavé.
Se svoji kapelou přijede do Jemnice také Marek Ztracený, který zastoupí
plánovaného Petra Bendeho, který v tento termín bude se svoji rodinou a bude
očekávat druhého potomka.
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Pravidelným účastníkem jemnických festů je brněnská kapela Crash Road. Tato
skupina sklízí neustálé úspěchy v hudebních hitparádách a anketách. Za připomenutí
stojí loňská vítězství ve vysoce prestižní soutěži Radegast Líheň a Česká rocková liga.
Crash Road se představili a zaujali i v televizním vysílání a to v pořadu Živák, kde se
umístili po dlouhém boji na druhém
místě.
Z Brna také přijedou další dvě kapely
- The Rest a Final Fiction, která
v letošním ročníku bojuje o Vaše hlasy
v televizní
reality
show
–
Československo má talent 2. Kapela
letos vydala již své třetí album a jejím
kmotrem byl zpěvák David Koller z již
neexistující skupiny Lucie. Final Fiction
sklízí také spoustu ocenění – Objev
roku Rosckshock 2009, Vítězové
soutěže – Skutečná liga 2009 a
Rockmax 2009. Již zmiňovaná kapela The Rest není také nováčkem mezi českými
heavy-popovými kapelami. Letošními novinkami v jejich repertoáru jsou skladby Svírám
náš svět, Prokletí a Mraky plynou blíž.
Krom hudebních vystoupení je připraveno také vystoupení jemnické hiphopové
skupiny 4K.
Celý festival ukončí v Jemnici známá skupina Secret a v malém sále bude po celou
dobu hrát DJ Adas.
V rámci festivalu jsou už návštěvníci zvyklí na různé doprovodné akce – akční drinky,
dárky za nápoje a také prevenci pro mladé. Jemnický Fest dělá osvětu pomocí letáčků
od svého počátku. Letos se přidal jako několik známých osobností k občanskému
sdružení Art For Life a jeho celostátnímu osvětovému projektu Dej si bacha! Prevence
spočívá v informovanosti mladých před pohlavními chorobami. Každoročně stát dává
čím dál méně peněz na tuto prevenci a nová mladá generace bere toto téma na lehkou
váhu. Většina z nich raději řekne „Mě se toto netýká“, ale pravda je bohužel jinde. Podle
průzkumu 82% Čechů nepovažuje pohlavní nemoci za hrozbu.
Chceš na Jemnický Fest zadarmo?
Tak odpověz na tradiční anketní otázku a doufej v to, že se na Tebe usměje štěstí!
Na email jemnice@centrum.cz napiš alespoň tři hudebníky nebo skupiny, kteří by se
měli objevit na dalších Jemnických Festech. Uzávěrka soutěže je 23. října 2011.
Předprodej vstupenek za 189 korun bude od 10. října 2011 v TIC Jemnice. Vstupenky
bude možné zakoupit také na místě.
Jirka Prokeš
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Společenská kronika
Vzpomínka
Kdo znal, vzpomíná,
kdo měl rád, nezapomíná

Dne 10. října 2010
vzpomeneme 1. výročí úmrtí,
kdy nás opustil drahý syn
pan Luboš S a l a v a z Jemnice
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou maminka,
bratr a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Rádi vzpomínáme na máti a babičku
paní Věru B a s t l o v o u
Žila skromně ve starém malém domě.
Řekly její kamarádky: „Škoda, že čas nejde vrátit zpátky.“
Mezi milé vzpomínky je její umění pečení kachýnky.

31.10.2011 s láskou vzpomeneme,
že je to 3 roky, kdy odešla na druhý břeh.
My tu bez ní žijeme různý běh.
Marie a Ivo Janouškovi

OKÉNKO PŘÍRODY
Libeček lékařský (Levisticum officinale)
Libeček je trvalka mohutného vzrůstu. Má silný oddenek, bohatší větvené kořeny,
lodyha vyráží až do výše 2 metrů. Kvete v letních měsících. Celá rostlina vylučuje
typické aroma připomínající polévkové koření Maggi. Proto se jí také lidově říká
magikořen. Pochází z jižní Evropy, u nás se běžně pěstuje na zahrádkách.
Předmětem využití je především oddenek s kořeny, méně často nať nebo plody.
Oddenek sbíráme zpravidla na podzim třetího roku. Nať sbíráme v průběhu celého roku,
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semena na podzim po úplném dozrání. Droga obsahuje silici s terpinolem, karvakrolem,
s estery kyseliny octové, ftalové, dále cukry, pryskyřici a kumarinové látky.
Působí jako silný močopudný prostředek podporující vylučování nežádoucích solí
z organismu, hlavně chloridů. Výborně léčí záněty dolních cest močových, zlepšuje
vylučování žluči a při nachlazení rozpouští hlen. Vylučuje kyselinu močovou, napomáhá
ke snižování soudržnosti močových kamenů, které se pod jeho vlivem rozpadají.
Zlepšuje vylučování trávících fregmentů a je proto vhodný pro léčbu nedostatečného
trávení, zejména pak u starších osob.
Nať používáme především v kuchyni do omáček a polévek, ve fyzioterapii třeba
k protirevmatickým koupelím, zejména rukou a nohou. Vhodnou lékovou formou je
běžným způsobem připravený nálev obvykle podávaný po šálcích 3x denně. S ohledem
na silné aroma, které není každému příjemné, je lepší míchat drogu do směsí.
V urologických indikacích volíme kombinace s různými rdesny – ptačím, blešníkem,
červincem nebo peprníkem, dále s přesličkou, natí máčky ladní, kořenem jehlice apod.
U indikace v oblasti trávení kombinujeme drogu s fenyklem, puškvorcem, pampeliškou,
kmínem, benedyktem a jablečníkem. V gynekologii pak s kontryhelem a řebříčkem.
Droga se nesmí používat při těžších poruchách ledvin! Není vhodná její kombinace
s plody jalovce. Také ženy v těhotenství a kojící by neměly drogu užívat. Ani není
vhodná pro dlouhodobé podávání.
Při dně, revmatismu a jiných zánětlivých onemocněních kloubů aplikujeme koupele
nohou a rukou. Koupel by měla trvat 10 – 15 minut a provádí se v odvaru natě, přičemž
teplotu volíme individuálně. Současně podáváme 3 šálky denně ze směsi:
březový list
100g
kořen jehlice trnité
50g
květ vřesu
50g
nať rdesna ptačího
25g
kořen libečku
25g
Jako mimořádně fungující prostředek pro celkové posílení se užívá semeno libečku.
Jedna čajová lžička podrceného semene se přelije sklenicí vroucí vody, 10 minut se
nechá vyluhovat a pak se přecedí. Užívají se denně 2 sklenice po hlavních jídlech.
Stejně se může použít podrcené semeno v syrovém stavu. V tomto případě se užívá na
špičku kulatého nože opět 2x denně po hlavních jídlech.
Ing. Bedřich Stehlík

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Odchovanci jemnického florbalu
Dva kluby vychovaly mnoho nadějných florbalistů, kteří stále hrají nejvyšší florbalové
soutěže - klub Tornádo DDM Jemnice a později vzniklý Sportovní klub JeMoBu. Velký
dík za to patří trenérům, jmenovitě Furdan Štefan st., Rada Zdeněk st., Hanák Aleš a
Hirt Zdeněk.
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TJ SAM 73 Znojmo – 1. liga mužů
Radek Korbička - brankář, který se do týmu probojoval v letošní přípravě
Jiří Bauer
- obránce, ve Znojmě hraje již několik sezon a stal se oporou zadních
řad, byl také nominován na sraz juniorské reprezentace
Zdeněk Rada ml. - obránce působící v týmu již druhou sezonu
Jan Paseka
- obránce, zranil se na začátku přípravy, a tak si na premiéru ve
znojemském dresu musí několik měsíců počkat
Jan Hanák
- útočník hrající za klub od sezony 08/09 a od té doby se postupně
stává oporou týmu
Tomáš Kucharič - útočník, několikanásobný juniorský reprezentant a tahoun A- týmu
Jiří Salava
- útočník, střelec, který během 3 sezon nastřílel ve znojemských
barvách 78 branek
Více o prvoligovém týmu na www.fbcznojmo.cz
FBŠ Hattrick Brno – 1. liga mužů
Lukáš Macálka
Zdeněk Habr

- útočník působící v klubu již třetí sezonu, v týmu patří mezi TOP
- útočník, výborný střelec a do odchodu kapitán Sk JeMoBu

Více informací o nováčkovi 1. ligy mužů na www.hattrick-brno.cz
Juventus Floorball Club – 1. belgická liga
Jan Křikava

- útočník, mistr belgické ligy za sezonu 2010/11, momentálně hráč
Sk JeMoBu

Sk Snipers Třebíč – 2. liga mužů
Štefan Furdan
Tomáš Farkaš

ml.

- obránce, tahoun týmu
- útočník, nováček, který působil v obou předchozích týmech

Více informací o klubu na www.snipers.cz/
FBŠ Jihlava – 2. liga mužů
Lukáš Brabec
- brankářská opora z největší slávy Sk JeMoBu
Rada Zdeněk ml.

Hasičská soutěž pro mladé hasiče v Jemnici
27. 8. 2011 se v Jemnici konal XI. ročník soutěže O putovní pohár starosty města
Jemnice. Od roku 2006 je soutěž rozdělená na dvě kategorie – mladší do 11 let a starší
do 15let. Obě kategorie mají svůj putovní pohár. V letošním roce byla soutěž opět na
hřišti v Podolí, ale již na vylepšeném terénu s pevným podkladem z panelů pod
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základnou a novou nádrží na vodu v modré barvě se znaky jemnického dobrovolného
sboru. Na tradičně dobře obsazenou
soutěž i v tomto roce přijelo soutěžit
16 družstev z našeho i sousedních
okresů. Počasí v den soutěže bylo
vrtkavé. V dopoledních hodinách při
přípravě bylo slunečno, ale odpoledne
se znatelně ochladilo. Mladí hasiči
z Jemnice
soutěžili
v
obou kategoriích. Na zahajovacím
nástupu přivítal soutěžící starosta
SDH pan Jaroslav Bouda, starosta
města Jemnice pan Ing. Miloslav
Nevěčný a pan plk. Ing. Zdeněk
Hošek z generálního ředitelství HZS
ČR. Domácí družstvo z kategorie mladších zahájilo samotnou soutěž. Jemnické
družstvo v kategorii starších mělo startovní číslo 4. Po ukončení všech útoků došlo na
slavnostní vyhodnocení soutěže. Všechna soutěžící družstva byla odměněna věcnou
cenou a tři nejúspěšnější obdržela samozřejmě poháry a medaile.
V kategorii mladších 1. místo vybojovalo a putovní pohár obdrželo z rukou pana
starosty města družstvo SDH Rudíkov A s časem 17.09 s.
V kategorii starších 1. místo vybojovalo a putovní pohár taktéž z rukou pana starosty
města obdrželo družstvo SDH Radonín s časem 14.50 s.
Výsledková listina – kategorie mladší

Výsledková listina – kategorie starší

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SDH Rudíkov A
SDH Vladislav
SDH Jezeřany
SDH Písečné
SDH Jemnice
SDH Oponěšice
SDH Rudíkov B

17.09 s
20.65 s
22.35 s
23.39 s
26.09 s
30.87 s
nesplněno

SDH Radonín
SDH Rudíkov
SDH Mladoňovice
SDH Blatnice
SDH Jemnice
SDH Kněžice
SDH Kninice
SDH Písečné
SDH Vladislav

14.50 s
16.74 s
17.89 s
19.03 s
20.10 s
27.92 s
31.94 s
34.00 s
nesplněno

Poděkování patří všem hasičům z Jemnice, kteří se na přípravě soutěže i samotné
realizaci podíleli. Poděkování sboru taktéž patří výbornému komentátorovi sportovního
odpoledne panu Ing. Pavlu Nevrklovi.
Velké poděkování patří všem sponzorům letošní sezóny:
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město Jemnice, A.S.A. Dačice s.r.o., PATEB s.r.o., CENTROPEN a.s., Luboš Karásek –
výroba nábytku, ERSICO s.r.o., NÁŘADÍ VYSOČINA s.r.o., JEMNICKÁ STAVBA a.s.,
Petr Karpíšek – Jemnice,
OD Večerka Jemnice
Ladislav Chalupa, ZEOBS
Jemnice
s.r.o.,
DROGERIE
Zdeňka
Svobodová,
Martin
Urbanovský – SPORT
Jemnice, BaN STAV s.r.o.
Jemnice,
Restaurace
v Podolí – Aleš Kasal,
Antonín Habr – Louka,
Jemnice
OnLine,
BERNER s.r.o., Okna
Štěpán
–
Radkovice,
Drahoslava Přibilová –
Grafika, Josef Ellinger –
Jemnice, Zdeněk Karkula – Radkovice, Zdeněk Kounek – autorizovaná stavební firma,
Instalatérství Miroslav Wojtyla, Instalatérství Zdeněk Babák, TATA GLOBAL
BEVERAGES CZ, ECOREM s.r.o. Jemnice, Správa majetku města Jemnice, Antonín
Hotový – výroba oděvů.
Další informace a fotografie SDH najdete na www.sdh.jemnice.cz
Za výbor SDH Milan Šerka

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Radotice
1.10.2011

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

Police
7.10.2011
20 11. 2011
27. 11. 2011

Broučkiáda
Adventní výstava na zámku Police
Adventní neděle – Koncert Kdousovské scholy

Mladoňovice
16.10.2011
29.10.2011
17.11.2011
26.11.2011

Císařské posvícení
Disco (kulturní dům)
Beseda nad kronikou
Disco (kulturní dům)
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28.11.2011

Stavění betlému

Radotice
Charita či, žebrota?
Kdo někdy zareagoval na oslovení nějaké charitativní organizace o finanční
příspěvek, které se představují svým posláním pomoci potřebným, záhy zjistí, že jeho
dobročinnost i když nevelká, byla snad medializovaná. Jak jinak by se mohlo stát, že je
postupně zahlcován žádostmi organizací, o kterých do té doby ani neví, že existují.
Poskytovatelem příspěvků se proto nemůže stát, i kdyby hodně chtěl, poněvadž by se
musel rozdat, pak je z toho, jak jinak člověku, než smutno. Člověk pak již neví, jde-li o
potřebnost či zneužití. Charitativní činnost tím pak trpí jako celek. Sdělení člena
humanitární organizace „Člověk v tísni“ působící v zajišťování pomoci Somálsku, říká:
„Potřebným se dostane padesát procent poskytnuté pomoci, zbývající část prodají
místní pohlaváři na trhu“. Pracovník organizace v zápětí dodává, že jde o úspěšnost a
že mnohé humanitární pomoci končí i hůř. Neposkytovat však tuto pomoc přes tyto
svízele by bylo tragédií pro ty potřebné. V době, kdy solidárnost byla ještě v plenkách,
bylo obvyklé, ne zrovna hezké slovo „žebrota“. Jsou ještě v paměti tito potřební, kteří se
trousili od vesnice k vesnici a pak dům od domu, zůstaly-li dveře otevřeny. Skýva
chleba, doušek vody, v lepším případě zbytky od oběda nebo koláč, někdy snad i peníz
byl výtěžek žebrajícího. Tito lidé byli oproti dnešním vybíračům popelnic v nevýhodě.
Tenkrát si lidé vážili jídla natolik, že k odhození do odpadu tak hojně jako dnes ani dojít
nemohlo. Nouzi měli všichni, někdo však velikou. Díky za to, že dnes to zní jako
pohádka a že náš sociální systém tak hluboko klesnout nikoho, kdo se chová moudře,
nenechá. Je pravdou, že se těm, kteří zmiňované nepamatují, zdá, jak rok od
roku podpora „potřebných“ slábne. Jistě tomu tak je a určitá skupina lidí to pociťuje.
Proč? Po sametové revoluci, kdy byla ještě státní pokladna plná, byl tento systém
nastaven velice bohatě solidárně. Bylo k tomu několik důvodů. Transformací
podnikatelských subjektů docházelo ke ztrátám zaměstnání, bylo potřebné koupit
loajalitu lidí s novým režimem a zachovat sociální klid. Tato štědrost však trvala příliš
dlouho a dnes se stává základem, který je vyžadován, i když již v takovém rozsahu
potřebný ani není. Jistou stabilizací pracovních příležitostí došlo ke snížení sociální
potřebnosti, pravděpodobně o jednu třetinu nastavených původních potřeb. Záchranná
síť byla upředena z velmi dobrého materiálu tak, že je stále schopna zachytit všechny
potřebné, ale i ty, kteří jen chtějí. Žel, oddělit potřebné od zneuživatelů se prý „nedaří“,
proto na to doplácí především ti skutečně potřební, pro které by bylo stále ještě dost. Ať
chceme nebo nechceme, přiznejme si, že z toho viníme neprávem ve velké míře cikány.
Jde o komunitu, mezi kterou je nezaměstnanost největší, čímž jsou největšími poživateli
podpůrných dávek. Poslechněme si jejich vysvětlení nouze o práci. Zavolá na inzerát
nabídky práce, je vyzván k jednaní a ukáže-li se, že jde o cikána, odkáže ho nabízející
na to, že bude vyrozuměn a místo pracovní již není. Tato komunita doplácí na špatné
zkušenosti s některými jedinci a jsou pak házeni do jednoho pytle, což je chybou.
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Doplácí na návyky, kterých se jen těžko zříkají, zvláště tehdy, jsou-li soustředěni do
početnějších skupin. Toto jsme úspěšně doslova vyrobili tím, že movitější obce
zakoupily nabízené byty v jiné obci, kam pak, jak říkají, tyto nepřizpůsobivé spoluobčany
pod různými záminkami přesunuly. Toto počínání bylo chápáno a předkládáno téměř
jako chytré řešení. Dnes vidíme, že to bylo jen pouhé chytráctví, které řeší stát za
peníze daňových poplatníků. Jsem ještě pamětníkem, kdy pod každou tabulí označující
jméno obce byla umístěna malá tabulka s informací „Cikánům a jiným potulným
osobám je vstup do obce zakázán“. Jsou prostě jiní, ale to nezakládá právo
k diskriminaci. Slovo „rasa“ je ponižující pro „homo sapiens-člověk moudrý“, čímž
bezesporu i oni jsou, hodí se spíše na rozlišení plemen zvířat. Jsou našimi souputníky
již od patnáctého století, kdy jako kočovný národ začali u nás žít. Dlouhá staletí si
vystačili svým způsobem života, po našem majetku toužili jen nepatrně. Když jsme jim
nadobro vzali možnost zůstat u svého způsobu života, pamatovali jsme málo na to, co
s nimi dál. Zůstávaly po nich vybydlené domy, které již před tím byly nevalné úrovně. Ke
splynutí s naší komunitou došlo jen okrajově, což zásadně nezměnilo jejich chování.
Stále u nich přežívá skromnost a nenáročnost v bydlení a dokáže jich bydlet dvacet
v jednom bytě, což působí rušivě na okolí, a to nám vadí. Naše povaha nám nedovoluje
usednout v restauraci u stolu kde sedí cikáni, ale stát s nimi frontu na sociální dávky
s nastavenou rukou nám naopak nevadí. Jsme to prostě my a nedochází nám, že i my
bychom měli něco změnit. Charitativní a sociální potřebnost se však snažme zachovat,
ale žebrotu již nepřipusťme nikdy.
Převzaté:
Murphyho zákony praví: Proti větru se „čurat“ nedá. Nic tak neškodí zdraví, jako
hloupé nápady.
Poznámka: Na světě už je to tak: barvu kabátu je možné měnit každý den, ale barva
kůže se dá změnit jen tak, že se člověk nechá sedřít z kůže. A to už stojí za zvážení,
jestli mu ten špás za to stojí. Protože dřív, než se jednomu podaří změnit peří, podaří se
mu zkazit si žaludek.
Blahopřejeme jubilantům:
V a ň u r a Ondřej

82 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic

OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 14. října 2011.
Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou
otištěny v dalším čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu
kultura@mesto-jemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo mně na
MěÚ v Jemnici, kancelář č. 209).
Dana Babišová
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