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Pranostiky na únor






Jestli v únoru se mušky mlely, zjara rády umírají včely.
Mnoho mlh v únoru přináší tohoto roku mnoho deště.
V únoru, když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.
Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.

ZPRÁVY Z RADNICE
Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
začátkem roku je dobré udělat si alespoň rámcový přehled toho, co nás letos čeká. Je
toho opravdu hodně. Kromě běžných každý rok opakujících se činností to budou
zejména akce, které budou mnohem více zasahovat do života ve městě. Jedná se o
výstavbu kompostárny v bývalém autoparku. Předání staveniště místní firmě Jemnická
stavba,a.s. proběhlo 29.12.2010. V současné době probíhají přípravné demoliční práce
tak, aby až to počasí dovolí, bylo možné pokračovat úpravou ploch a výstavbou
potřebných objektů.
Mnohem závažnější je však rekonstrukce kanalizace a vodovodů Dyje II. Zde bude
třeba provést navíc řadu prací vyvolaných tímto radikálním zásahem do komunikací.
Nejvíce se to však týká ulice Topolové, kde by mělo dojít k zásadní rekonstrukci zeleně,
chodníků a vozovky. Jedna část topolové aleje bude odstraněna v důsledku výkopu.
Vzhledem ke stáří těchto stromů bude vhodné provést celkovou úpravu zeleně na této
ulici. V jakém stavu je chodník na straně dětského domova, všichni víme. Stejně tak bude
třeba nahradit v této části města dlážděný povrch silnice za vhodnější povrch asfaltový.
Další skutečností je havarijní stav vozovky před hasičskou zbrojnicí, kde je nutné provést
zpevnění svahu opěrnou zdí. Přesné vyčíslení těchto úprav zatím nemám k dispozici, je
jisté, že bude v řádu milionů.
V sobotu 22.1.2011 projel po rádoby zrušené trati Jemnice – Moravské
Budějovice motorový vlak patřící společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD),
která si jízdu objednala. Ohlas a počet lidí, kteří přišli na nádraží v Moravských
Budějovicích a Jemnici a kteří potom vlakem jeli, potvrdil trvající zájem zdejších občanů
na zachování železniční dopravy. Jízdy se zúčastnili i novináři z řad médií regionálních i
státních. V Moravských Budějovicích uskutečnili zakládající členové „Spolku pro podporu
veřejné dopravy na jihozápadní Moravě“ shromáždění na podporu zachování dopravy
naší regionální trati. Během jízdy vlaku stálo podél celé trati mnoho lidí, kteří fotografovali
a filmovali průjezd „motoráku“. Znovu to utvrdilo nejen mě, ale i ředitele JHMD Ing. Jana
Šatavu, novináře a snad i představitele dalších odpovědných institucí, že stojí za to
usilovat o zachování trati a obnovení provozu na ni. Nyní stojí před námi poměrně složitá
jednání o převodu majetku trati a souvisejících objektů na město a hlavně o podmínkách
takového převodu. Na nich totiž především závisí úspěšnost této akce. V této souvislosti
bych rád upozornil všechny občany, kteří s jakýmkoliv vozidlem přes trať přejíždí, že se
zde mohou s nějakým drážním vozidlem setkat !
Na závěr ještě jedna informace o připravovaném památníku významného
jemnického rodáka akademického sochaře Jaroslava Šlezingera. Celá akce probíhá pod
patronací města Jemnice. Autorem památníku je místní výtvarník a sochař Stanislav
Müller. K jeho odhalení dojde 30.4. tohoto roku v rámci oslav 100. výroční narození
Jaroslava Šlezingera.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Postřehy z radnice
Měsíc se s měsícem sešel a je nejvyšší čas chystat další číslo Jemnických listů.

Ohledně mých článků a příspěvků se shledávám s nejrůznějšími reakcemi, nutno
podotknout, že převážně s pozitivními. Jsem za to rád a tímto díky za Vaši přízeň.
Dovolte mi, abych Vás tímto seznámil se svou činností za poslední měsíc, potažmo
s činností vedení města Jemnice jako takového.
Nebudu se zde rozepisovat o věcech, které si zasloužily svůj vlastní článek. Na jiném
místě Jemnických listů jsem Vás seznámil s „Jemnickou knihou rekordů“, popsal jsem i
schůzku seniorů se zástupci Integrovaného záchranného systému.
Nicméně obě tyto skutečnosti jsou jen kapičkou v moři událostí dnů předešlých.
Jak jste jistě zaregistrovali, proběhla akce, kdy se jemničtí loučili s naší lokálkou. I přes
řadu výhrad k organizaci a vůbec provedení rozloučení musím konstatovat, že se vše
povedlo na výbornou. Nejen ze strany místních, ale hlavně ze strany zainteresovaných
orgánů jsme byli chváleni za to, že akce nikoho přímo nenapadala, ale hlavně – Jemnici
se dostalo obrovské publicity a celá republika cítí z naší (Vaší) strany obrovský zájem na
zachování provozu na trati. Pan starosta Ing. Nevěčný tuto problematiku blíže popisuje
ve svém „Starostově okénku“.
Jak jste jistě už zjistili, jednou z hlavních priorit vedení našeho města je otevření
Jemnice většímu turistickému zájmu. Kromě zpřístupnění řady památných skvostů
našeho města připravujeme i přehledně značené okruhy po nejkrásnějších památkách.
Součástí bude i ilustrovaná přehledná mapka, která bude zdarma poskytnuta všem
zájemcům o poznání jemnických krás. Do tohoto projektu je zapojena řada osob, všem
jim tímto velmi děkuji.
Proběhlo taktéž velké množství užitečných schůzek. Jen namátkou – byli jsme poctěni
návštěvou vedení Národního památkového ústavu v Telči. V současné době se
intenzivně připravujeme na schůzku s vedením Muzea Vysočiny v Třebíči. Nemohli jsme
chybět na veletrhu Region Tour, kde jsem se setkal z celou řadou zajímavých a vlivných
lidí – od pana hejtmana Běhounka přes náměstka kraje pro dopravu Ing. Joukla až po
Ing. Šatavu z Jindřichohradeckých drah atp. Musím poznamenat, že Jemnici se dostalo
skvělé reprezentace. Organizátoři ze strany našeho městečka se skutečně činili a
rozhodně neudělali ostudu!
Byl jsem též přítomen jednání se zástupci společnosti A.S.A.. Mám radost z toho, že po
Jemnici bude nejen více sběrných nádob na tříděný odpad, ale že budeme spolupracovat
nadále i v osvětové činnosti. Pro školy, příp. školky chceme připravit tzv. EKO – den, kde
bychom zábavnou formou seznámili naše dětské spoluobčany s problematikou nakládání
s odpady.
Rád bych se zmínil i o úspěšné výstavě Mladí za objektivem, která proběhla od 15.1. –
19.1.2011 ve výstavních prostorách místního kulturního domu. Organizátorům patří
obrovský dík.
Možná jste si všimli, že se začíná rozbíhat celá řada investičních akcí. Aktuální je
výstavba kompostárny v objektu bývalého vojenského autoparku. Není pochyb o tom, že
podobné zařízení se vzhledem k množství zeleně ve městě jednoznačně vyplatí. Další
obrovskou akcí bude tzv. Dyje II, neboli budování a rekonstrukce kanalizace. Příští dny
odjíždím na poradu svazku, kde načerpám další informace, které Vám v dalším čísle listů
poskytnu. Zde je potřeba si uvědomit, že sice valná většina nákladů s tím spojených
bude umořena dotačními tituly, nicméně další výdaje s touto akcí spojených budou pro
městský rozpočet obrovskou zátěží.
Ještě určitě stojí za zmínku, že město Jemnice ve spolupráci se zainteresovanými
spolky, zejm. Muzejním spolkem v Jemnici, vybuduje památník vzácného jemnického

rodáka sochaře Jaroslava Šlezingera. 29. dubna 2011 si připomeneme právě 100 let od
jeho narození.
Závěrem mi dovolte, abych Vás seznámil i s tím, že 6. 3. 2011 proběhne v našem
městě i pravé masopustní veselí s průvodem, pochováním basy a vším, co k tomu patří.
Ačkoliv je teprve leden, už teď řešíme, jak vyplnit jemnický letní kulturní program.
V každém muži žije stále kus chlapce a ten chlapec uvnitř mne se již teď nemůže dočkat
data 6. 8. 2011, kdy by naše město mělo ožít opravdovou středověkou bitvou. Vše je
teprve v jednání, ale v případě, že nenastanou nenadálé komplikace, můžeme se
opravdu těšit!
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Slovo hejtmana
Obyvatelé Vysočiny jistě sledují s obavami vývoj kolem situace v našich nemocnicích
v souvislosti s výzvou „Děkujeme, odcházíme“. Absolvovali jsme mnohá obtížná složitá
jednání na všech úrovních, stále se setkáváme se všemi zúčastněnými a hledáme
dostupná řešení v konkrétním čase – vědomi si všech omezení a toho, že se situace
bude stále proměňovat a my budeme muset vícekrát operativně reagovat. Máme
rozpracována různá řešení, ale jak skutečně budou zdravotnická zařízení fungovat od 1.
března 2011, nemůže dnes s jistotou nikdo vědět. Kraj Vysočina jako zřizovatel pěti
nemocnic v regionu udělá vše pro to, aby dostupnost a kvalita akutní lékařské péče
zůstaly v možné míře zachovány. Vnímáme svou zodpovědnost, které se nezříkáme, ale
máme jen velmi omezené možnosti řešení situace. Ve chvíli, kdy píšu s předstihem tento
text, není stále jasné, jak se situace v našich nemocnicích vyvine.
Koncem roku začali své volební období mnozí noví starostové, v jiných našich městech
a obcích obhájili své posty jejich představitelé z minulého období – což je jistě oceněním
jejich práce samotnými občany. Z pozice kraje chceme i nadále pokračovat v pomoci
představitelům všech měst a obcí – bez ohledu na stranickou příslušnost. Nejvíce naší
pozornosti si zvláště v začátcích zaslouží ti začínající starostové a členové rad a
zastupitelstev. Zvláště pro ně jsme koncem ledna připravili setkání a podkladové
materiály, jež by jim mohly být určitým pomocníkem. Snažíme se pomáhat městům a
obcím konkrétními grantovými programy i hledat další možnosti pro zmírňování stále
existujících dopadů snad už doznívající hospodářské krize.
Jistou přehlídkou úspěchů a krás Vysočiny byl opět letošní veletrh cestovního ruchu
Regiontour v Brně, kde se v lednu náš kraj prezentoval jako místo přírodních krás,
bohaté historie a pracovitých a schopných lidí. Expozice Vysočiny návštěvníky zaujala
svou pestrostí. Představili jsme náš region jako cíl dovolených a místo, kde je třeba se
zastavit, proto jsme naše výstavní prostory uvedli autobusovou zastávkou s logem kraje.
U ní se odehrával pestrý program s nabídkou cílů této cesty po Vysočině. Mezi nimi se
kromě jiného prezentovaly Šiklův mlýn, chotěbořský pivovar, poutní místo Křemešník,
vinice na Sádku. K návštěvě kraje lákala i pěkná nová mapa „Vysočinou hravě“
směrovaná ke všem generacím. Předvedli jsme i ukázky tradičních řemesel jako např.
přípravu těsta pro různé druhy perníků, výrobu perníku, jeho zdobení v podání
perníkářky z Moravských Budějovic paní Věry Novákové nebo klasické stloukání másla
Richardem Blížkovským z jihlavského sdružení Caletníci. Všechna větší města využila
veletrhu pro svou propagaci prostřednictvím palety krásných materiálů i přímých pozvání

a informací usměvavých hostesek. Líbila se mi atmosféra společného sdílení stánku
Vysočina, kde průběžně docházelo i k množství užitečných setkání. Doufám, že i
v budoucnosti budeme na celé Vysočině vnímat to, co nás spojuje.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Změna adresy a ordinačních hodin
Od 1.1.2011 dochází ke změně adresy a ordinačních hodin GYNEKOLOGICKÉ
AMBULANCE MUDr. Markéty Morávkové, Antonínská 85, Dačice /poliklinika při
nemocnici, budova č. 4/
00

00

Ordinační hodiny: PO 8 - 12
00
00
ST 8 - 13
00
00
ČT 8 - 12

00

30

00

30

13 - 15
13 - 15

Objednání na tel. č. 732140499
MUDr. Markéta Morávková

Tříkrálová sbírka 2011
Tříkrálová sbírka proběhla na Jemnicku od 1. do 12. ledna
2011. Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice
v mnoha našich městech a obcích. Akci Tříkrálovou sbírku
pořádá každý rok oblastní Charita s pověřením České
biskupské konference prostřednictvím skupin koledníků, kteří
vybírali příspěvky do celkem 16 zapečetěných pokladniček.
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku
uskutečnila již jedenáctým rokem. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Výnos
Tříkrálové sbírky je jedním z pravidelných zdrojů pro charitní činnost. Veřejnost se takto
může podílet na pomoci sociálně slabým či trpícím.
Celkem bylo vybráno 99.509,- Kč. Z toho v Jemnici 73.879,- Kč, v Louce 10.870,- Kč,
v Rancířově – kostel 1.340,-Kč, v Menharticích 7.030,- Kč a Pálovicích 6.390,- Kč.
Ing. Miloš Pacas

Veletrh REGIONTOUR 2011
„Všechny cesty vedou na Vysočinu“ bylo téma letošního veletrhu cestovního ruchu
REGIONTOUR 2011, a proto měla Vysočina svou vlastní zastávku, ze které se pohodlně
všemi dostupnými dopravními prostředky dostanete na příjemnou rodinnou dovolenou,
za zážitkovou turistikou nebo odpočinkem – vždy na Vysočinu. Stánek kraje Vysočina na
dvacátém ročníku veletrhu REGIONTOUR v Brně opět překvapil svou originalitou. Za
dešťovou stěnou, která stylově dokreslovala čistotu linií celé expozice a rytmicky
určovala tempo doprovodného programu, se v letošním roce prezentovalo 35
spoluvystavovatelů z řad měst, obcí mikroregionů a podnikatelských subjektů.

Jedním ze spoluvystavovatelů bylo i město Jemnice, které se na tomto veletrhu
prezentovalo již po čtvrté. Na návštěvníky,
kteří zavítali na stánek kraje Vysočina
k infopultu města, čekal král Jan Lucemburský
s královnou Eliškou Přemyslovnou v dobových
kostýmech,
kteří
se
snažili
podat
návštěvníkům všechny možné informace o
Jemnici a okolí.
Získat tak mohli materiály k historii a
památkám v Jemnici, mapu města a okolí,
přehled ubytování a restaurací, informace o
historické slavnosti Barchan a informace o
zámku v Polici a Jemnickém mikroregionu. Z
reklamních předmětů byl největší zájem o
pohlednice, kalendáříky, propisky, pexeso a především reklamní balíčky čajů Jemča. K
našemu stánku se dostala také řada návštěvníků, kteří se narodili a nebo bydleli v
blízkém okolí Jemnice a uvítali tak možnost získání informací o městě, které již řadu let
nenavštívili.
Spoluvystavovatelé po celé čtyři dny veletrhu nabízeli návštěvníkům řadu možností pro
trávení klidné rodinné dovolené na venkově, aktivní dovolené na kole, na koni či na
lyžích, cesty za poznáním historie, památek atd. Jmenovanou bohatou nabídku doplnila
ještě řada kulturních, společenských a sportovních akcí a volnočasových aktivit.
Vysočina je svými podmínkami a možnostmi vhodná také pro páry, seniory a aktivní
sportovce.
Kromě turistické nabídky byl pro návštěvníky expozice připraven také bohatý
doprovodný program – ochutnávky regionálních pivovarů, stloukání másla, ukázky umění
kovbojů z Westernového městečka Šiklův mlýn. Návštěvníkům byly na stánku Vysočiny
k dispozici také dva počítače, na kterých si mohli ověřit své znalosti o Vysočině
zábavnou formou. Soutěživí návštěvníci hádali o víkendu citáty z českých filmů.
Poznámka:
V jednotlivých sektorech se představili tradiční i noví spoluvystavovatelé – Bystřice nad
Pernštejnem, Westernové městečko Šiklův mlýn, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou,
Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jemnice, Jihlava, Kamenice nad Lipou, Ledeč nad
Sázavou, Moravské Budějovice, Hrotovice, Pelhřimov, Počátky, Přibyslav, Třešť, Telč,
Třebíč, Světlá nad Sázavou, Ždírec nad Doubravou, Žirovnice, Mikroregion Horácko,
Mikroregion Náměšťsko, Poutní hotel Křemešník, Resort Svatá Kateřina, Zámecký hotel
Třešť, Zera Náměšt nad Oslavou, Blanka Mudrová, Jana Pašková, Lenka Malátová,
Rudolf Hupka – HOLZART, kraj Vysočina, Vysočina Tourism.
Ivana Hampapová, Bc. Zdeněk Hopian

CO SE DĚJE
Víte, že...
Dne 31.12.2010 byl ukončen provoz Českými drahami na železniční trati Jemnice –
Moravské Budějovice, který byl zahájen před více jak 114 lety.
Rozhodnutí o zrušení provozu je, prý pro neefektivnost (i to je možné). Je však otázka,

co je efektivní? Vždyť existuje řada činností, které se musí dělat, i když měření penězi se
to zdá být zbytečné, nevýhodné. O tom, kdo vlastně rozhodl o zrušení provozu na trati se
pravdu nedozvíme! Jednotlivé orgány to přehrávají mezi sebou. České dráhy na Správu
železničních cest, ty na kraj Vysočina, který však uzavřel smlouvy s ČD na provoz
regionální dopravy na 10 let. To nakonec není rozhodující. Jasné je, že vlaky nejezdí!
A tak několik stovek občanů vidělo odjíždět poslední vlak, ve kterém se mnozí svezli do
Lhotic, aby se pěšky vrátili do Jemnice.
Jak to bývá při různých příležitostech, jsou vidět takzvaní „zástupci lidu“: Naposledy při
návštěvě prezidenta Václava Klause v Jemnici. Tentokrát nějak chyběli. Nepřijeli vlakem
(služební auta mají k dispozici z daní občanů) hejtman kraje Vysočina pan Mudr. Jiří
Běhounek ani radní pro dopravu pan Libor Joukl. Je to škoda. Vyslechli by si přímo na
místě názory několika stovek zúčastněných občanů. Věřím, že byli přítomni při otevření
nové budovy v Pelhřimově za bezmála 500 mil. Kč. Jistě se zúčastní i otevření pavilonu
nemocnice v Třebíči, jehož výstavba má stát 380 mil. Kč a připravované výstavby nového
pavilonu v Jihlavě, a to v době, kdy z těchto krajských zařízení odchází nejvíce lékařů
z celé republiky. Je to efektivní? Nevím!
Zrušením provozu železniční trati Jemnice – Moravské Budějovice dochází k dalšímu
zhoršení podmínek života na Jemnicku, kde v poslední době již došlo k uzavření řady
podniků a organizací. Hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek se ve svých
příspěvcích v Jemnických listech nějak řešením problémů okrajových částí kraje
nezabývá. Podobně jako pan starosta pověřeného Městského úřadu v Moravských
Budějovicích pan Ing. Vlastimil Bařinka, kam Jemnice bohužel patří. Věřím, že odpověď
na stížnost, kterou jsem jim na uzavření provozu na trati Jemnice – Moravské Budějovice
zaslal,nebude jen frází a podobně, jak bývá v poslední době zvykem. Rád jejich
odpovědi zveřejním.
Je ještě dlouho k zahájení předvolební kampaně do voleb krajských i dalších, přesto
doporučuji spoluobčanům, aby zvážili více, komu dají svůj hlas, kdo se doopravdy zajímá
o obyčejné lidi. Dát hlas těm, kteří nebudou jezdit ve služebních autech za naše daně,
ale více využívat hromadné dopravy a tím zvýšit její efektivnost. Starat se o normální lidi,
jak bylo heslem minulých voleb.
Ještě bych chtěl poděkovat za úsilí vedení města Jemnice o vyřešení dopravy na
železniční trati Jemnice – Mor. Budějovice. Mají podporu občanů a věřím, že se jim
podaří obnovení provozu na této železniční trati.
Vladimír Hrbek

Přednáška Integrovaného záchranného systému seniorům
Často se setkáváme ve sdělovacích prostředcích s různými zločiny, neštěstími a
nehodami. Každý si v tu chvíli říká, že jeho se to přece netýká - je to daleko, nedávali si
pozor, patří jim to apod. Jenže… Ono se to týká každého z nás, zejména těch, kteří jsou
tzv. rizikovou skupinou jako - naši senioři.
Jistě si mnohý z Vás vzpomene na případy, kdy byl důvěřivý důchodce okraden.
V dobré víře pustí do bytu/domu rádoby opraváře, zástupce nějaké firmy či někoho, kdo
„přináší“ peníze z údajné výhry, splátku dluhu atd. Slyšel jsem i o případech, kdy
důchodce naletěl sličné ženě pod příslibem „nadstandardního přístupu“ ke zmiňovanému
penzistovi. Všechny tyto případy však dopadly jinak, než si nebohý postižený

představoval. Většinou okradením o celoživotní úspory!
Dalším obrovským rizikem, nejen pro ty dříve narozené, je i možnost vzniku požáru.
Nikdo z nás si nedovede představit, jak by v podobné situaci reagoval. Víte například, jak
nejlépe uhasit hořící pánev s olejem? Co
je ve Vašich silách uhasit svépomocí, kdy
volat hasiče, co čím hasit?
Na všechny tyto otázky měla přinést
odpověď přednáška, kterou jsme ve
spolupráci s Integrovaným záchranným
systémem kraje Vysočina uspořádali pro
seniory v domě s pečovatelskou službou,
a to dne 10. 1. 2011.
A právě na tomto místě je nezbytné
poděkovat všem, kteří se na této akci
podíleli.
Jmenovitě
se
jedná
o
podporučíka
Jirku
Čecha
(velitel
profesionálních hasičů Jemnice), kapitánce (záměrně používám tvaru ženského)
Musilové, která je tiskovou mluvčí HZS kraje Vysočina, panu kapitánu Zelenkovi (krajský
vyšetřovatel příčin požáru s bohatými zkušenostmi). Jako zástupce Policie byl aktivně
přítomen nadpraporčík Radek Jánský.
Musím uznat, že přednáška byla na skutečně vysoké úrovni. Paní tisková mluvčí nás
všechny seznámila se stavem HZS kraje Vysočina, osvětlila řadu věcí ohledně
ohlašování požáru, krátce okomentovala
statistiky z předchozích let. Jirka Čech
doplnil i informace týkající se přímo stanice
Jemnice. Pan kapitán Zelenka pak vyprávěl
své zkušenosti a zážitky ze své hasičské
kariéry.
Následovala
promítání
jak
instruktážních filmů, tak záběrů z reálných
požárů, ze kterých nejen mně běhal mráz po
zádech.
Radek Jánský pak přednášel zase ze
svého oboru, pustili jsme si video
s výpověďmi
okradených
důvěřivých
seniorů. Navíc každý účastník přednášky
dostal další materiály k prostudování.
Je nezbytné zmínit, jak kvalitně se o přednášející naši senioři postarali, nechybělo něco
sladkého na zub, skvělá káva a výborná nálada.
Závěrem bych také rád na tomto místě poděkoval i panu Rudolfu Svobodovi, který se
za Správu majetku města zajímal o technické problémy obyvatel domu s pečovatelskou
službou a snaží se najít jejich řešení. Tímto setkáním bylo celé příjemné dopoledne
završeno. Doufejme, že nabyté informace nebudou naši občané potřebovat, ale znáte to,
člověk nikdy neví…
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Slavnostní otevření nové budovy základní umělecké školy
Říká se do „třetice všeho dobrého“. Pro učitelky a žáky Základní umělecké školy
v Jemnici ovšem platí „do pětice všeho dobrého“. 20. prosince 2010 proběhlo slavnostní
otevření nové základní umělecké školy.
Naše škola je pobočkou ZUŠ v Moravských Budějovicích. Ta patřila v době svého
vzniku spolu se školami v Jihlavě a ve Znojmě k nejstarším školám v tomto regionu.
Vyučování bylo zahájeno v říjnu 1928. Pobočka v Jemnici byla zřízena v roce 1973 za
působení pana ředitele Jindřicha Pečty. Za 37 let své existence změnila škola své
působiště po páté. Tím posledním
se 20. prosince stala budova staré radnice a
bývalého okresního soudu, kde měla také své místo Živnostensko-rolnická záložna.
Na tento den jsme se všichni opravdu těšili. Po několika týdenních úpravách a
samotném stěhování
jsme zahájili další etapu hudebního vzdělávání v Jemnici
slavnostním otevřením naší nové školy. Veřejnost měla možnost si nově upravené
prostory prohlédnou při slavnostním otevření, na kterém jsme přivítali představitele
města a zástupce firem, které se na úpravách podílely, vedení školy, kolegy a kolegyně
z Moravských Budějovic, rodiče a příbuzné našich dětí a přátele z řad veřejnosti. Žáci
předvedli sice krátký, ale zajímavý program, čímž si své křtiny odbyl i koncertní sálek.
Doufáme, že dál bude žít svým hudebním a kulturním životem k radosti nás všech.
Po krátkých projevech byli přítomní pozváni k malému občerstvení a důkladné
prohlídce všech nově upravených prostor.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu a všem, kteří se na přestěhování školy
podíleli a pomohli nám vytvořit pro naše děti krásné prostředí. Největší odměnou nám
byly rozzářené oči žáků a žákyň, kteří poprvé vstoupili do svých nových tříd s nadšením
a radostí.
Příznivé ohlasy jsme získali i od dalších návštěvníků, kteří již měli možnost školu
zhlédnout. Je to pro nás velké povzbuzení a zároveň i odměna za vynaloženou práci a
úsilí.
Během 37 let působilo na jemnické pobočce 12 pedagogů. Při této příležitosti bychom
chtěli připomenout pana učitele Jaromíra Nekulu, který na podzim 2010 zemřel
v nedožitých 88 letech. Byl to právě on, který věnoval výuce jemnických dětí nemalou
část svého hudebního a pedagogického života. A jistě i on by měl z nových a lepších
podmínek pro naši práci radost. Do posledních chvil se o naši práci zajímal a vždy si
rád zavzpomínal na léta svého působení v Jemnici.
Na závěr bychom chtěli uvést i pár slov o postavení základních uměleckých škol
v českém vzdělávacím systému.
Stále přetrvává povědomí o tom, že vzdělávání na dnešních ZUŠ je jistá forma
volnočasové aktivity neboli zájmové činnosti. To pochází především z doby před
listopadem 1989 , kdy neexistovaly jiné možnosti trávení volného času dětí a tak LŠU
nahrazovaly i činnost současných Domů dětí a mládeže a různých zájmových kroužků.
Teprve po roce 1989 , přesněji v červnu 1990 byl novelizován školský zákon a tyto školy
byly opět zařazeny pod staronovým názvem základní umělecké školy mezi vzdělávací
instituce a vrátily se tedy k původnímu významu a postavení ve vzdělávacím systému.
Postavení ZUŠ ve světle nového školského zákona
ZUŠ je škola- nikoliv zájmové vzdělávání. Často je slyšet argument, že žáci, kteří chodí
do ZUŠ, školu navštěvují svobodně, nikdo je k tomu nenutí a navštěvují ji ve svém
volném čase. Jsou to tedy volnočasové aktivity. Nikoliv, protože pouze ZŠ (základní

školy) mají režim, pro který se dříve používal termín povinná školní docházka. Do všech
ostatních typů škol středních a vysokých chodí děti také ze zájmu a ve „svém volném
čase“ a nikdo je k tomu nenutí. To ale neznamená, že například střední škola je proto
volnočasová aktivita.
22. října 2004 byl podepsán prezidentem republiky nový školský zákon – zákon o
předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Tento zákon představuje zásadní právní normu, podle které bude v nejbližších letech
řízeno celé tzv. „regionální školství“. Zákon nahradil tři dosud platné zákony –zákon č.
29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních a vyšších odborných škol ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních. Současně s tímto
zákonem vešel v platnost od ledna 2005 zákon o pedagogických pracovnících a přes
dvě desítky nových vyhlášek, včetně vyhlášky pro základní umělecké vzdělávání.
V zákoně zůstává zachováno tradiční rozdělení školských institucí na školy a školská
zařízení. Školami jsou: mateřská škola, základní škola, střední školy (gymnázium, střední
odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní
umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.
Nejdůležitějším paragrafem, který pojednává o ZUŠ je § 109 v části osmé pod názvem
– Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání. Tento název paragrafu je velice
důležitý, protože jasně odděluje základní umělecké vzdělávání a jiné typy vzdělávání,
například zájmového charakteru. Důvodem, proč je základní umělecké, jazykové a
zájmové vzdělávání zmiňováno v jedné části, je to, že tyto typy vzdělávání neposkytují
stupeň vzdělání. U základního uměleckého a jazykového vzdělávání se ovšem jedná o
vzdělávání, které je prováděno ve školách na rozdíl od zájmového, které je prováděno ve
školských zařízeních.
V důvodové zprávě k návrhu zákona je rozdíl mezi vzděláváním v ZUŠ a zájmovým
vzděláváním jasně vyjádřen:
„Vzdělávání v základních uměleckých školách je důležitou součástí celého systému
vzdělávání. Návrh tohoto ustanovení vychází ze současného stavu, základním
uměleckým školám zůstává status školy, absolventi po dokončení základního
uměleckého vzdělávání dosáhnou základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech.“
Zájmové vzdělávání je důležitou složkou systému vzdělávání v České republice.
Školská zařízení pro zájmové vzdělávání nabízejí všem mladým lidem alternativní
nabídku aktivního a společensky užitečného vyplnění volného času.
To, že nejsme ani zájmová činnost ani zájmové vzdělávání nebo dokonce volnočasové
aktivity, si mnozí představitelé krajů a obcí, ale i rodičovská veřejnost stále dostatečně
neuvědomují. Umělecké vzdělávání na ZUŠ je systematická a dlouhodobá činnost, která
je prováděna ve školách v rámci odborně stanovených kritérií. I když základní umělecké
vzdělávání neposkytuje stupeň vzdělání, jedná se o komplexní studium poskytující
základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, které jsou obsahově propojeny se
studiem ve středních, vyšších odborných školách uměleckého nebo pedagogického
zaměření. Největší část žáků přijímaných na konzervatoře nebo střední a vyšší odborné
školy s uměleckým zaměřením jsou žáci, kteří absolvovali vzdělávání na ZUŠ. Žáci jsou
na ZUŠ přijímáni na základě talentových přijímacích zkoušek a průběh a výsledky
vzdělávacího procesu jsou pravidelně kontrolovány Českou školní inspekcí. To jsou
všechno základní pilíře, které vzdělávání na ZUŠ odlišují od vzdělávání zájmového.
Snad nejdůležitější je ovšem fakt, že forma studia má charakter systematického a
vytrvalého studia, což posiluje u žáků vlastnosti, které zájmové vzdělávání poskytnou

nemůže.
Jedním z nejdůležitějších atributů je fakt, že pro ZUŠ bude vypracován rámcový
vzdělávací program, který bude jako závazný dokument vodítkem i mantinelem pro
vypracování vlastního školního vzdělávacího programu, který si zpracuje sama škola a
který bude vystihovat zaměření dané školy, umožňovat její specifikaci podle lokality,
tradic a dalších odlišností. To vše ovšem s vědomím a respektováním pravidel
obsažených v Rámcovém plánu. Tento vzdělávací program bude pro ZUŠ základním
pedagogickým dokumentem vymezujícím státem stanovený povinný rámec vzdělávání.
Práce na těchto dokumentech nás v nadcházejícím období čeká.
Luba Jánská

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
zpracované statistické údaje za rok 2010 nás příjemně překvapily – v knihovně bylo
registrováno celkem 761 čtenářů (o 60 více
než v roce 2009), kteří během roku navštívili
knihovnu 9624krát a při tom „zvládli“ provést
50 230 výpůjček (o 690 více než v roce 2009).
Pro zajímavost ještě uvádíme, že díky většímu
počtu PC sestav využilo připojení na internet 3
039 uživatelů, on-line služeb 15 385 uživatelů
a během roku 2010 bylo kladně vyřízeno 256

žádostí o meziknihovní výpůjčku. Vezmeme-li
v úvahu, že knihovna byla celý měsíc červenec
mimo provoz, zaslouží si všichni, kteří se na
těchto příznivých číslech podíleli, velkou
pochvalu ☺.
Letošní první pozvánku na besedu posíláme
všem dospívajícím dívkám a ženám, protože
v měsíci březnu navštíví naši knihovnu
spisovatelka Věra Řeháčková. V našem
knihovním fondu jsme napočítaly 100 titulů od této autorky – dětské, pro dospívající
dívky a pro dospělé čtenářky, ve kterých řeší problémy dospívání a mezilidské a
partnerské vztahy.
Vás ostatní zveme k výběru z nových knih:
Z krásné literatury
Červenák Juraj – Conan a svatyně démonů: fantasy román
Lustig Arnošt – Dívka s jizvou: psychologická novela z období 2. světové války
Monyová Simona – Dvacet deka lásky: soubor povídek o lásce
Neimi Salwa Al – Chuť medu: erotické povídky
Erickson Carolly – Paměti Marie Stuartovny: historický životopisný román

Mariani Sčoty – Proroctví o apokalypse: thriller
Katz Robert – Smrt v Římě: válečný román, římský protifašistický odboj, 2. světová válka
Cílek Roman – Werwolfové: příběhy, poválečné období, nacistické podzemní organizace
Z naučné literatury
Zemanová Hana – BioAbecedář Hanky Zemanové: biopotraviny, stravování, praktické
rady, recepty
Škvárová Veronika – Indonésie: cestopis
Plešinger Vladimír – Peru pod kůží: cestopis
Připravujeme:
Únor, březen – besedy pro mateřskou školu
21. 3. 2011 v 17:00 – beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou
„Otevírací“ soboty v únoru:
19. 2. 2011 od 8:30 do 10:30
26. 2. 2011 od 8:30 do 10:30
5. ledna 2011 proběhlo vyhodnocení vánočního „Pizza kvízu“. Tentokrát si na pizze
pochutnali Anička Leitkepová a Vojta Bastl. Ostatní fotografie nejen z vyhodnocení
soutěže najdete na ve fotogalerii na www.mesto-jemnice.cz odkaz městská knihovna.
pracovnice knihovny

Tříkrálové koledování
Dříve než člověk začne uvažovat o tom, proč a k čemu se tato sbírka koná, je třeba si
něco říci o organizátorovi této
sbírky. A tou je CHARITA. Na
Moravě začíná organizování
charitativní činnosti v době, kdy
byl olomouckým arcibiskupem dr.
Antonín Cyril Stojan.
Od roku 1919 působil na
Svatém Kopečku u Olomouce
jako kaplan P. Ludvík Antonín
Bláha, který začal organizovat
charitu tím, že rozeslal dotazníky
na všechny řeholní domy v ČSR,
aby získal přehled o jejich
humanitní a osvětové činnosti.
Výsledek této činnosti zveřejňuje v ilustrovaném spise Několik kapitol z dějin naší charity.
Arcibiskup dr. Antonín Cyril Stojan se dovídá o tomto spisu a pozval pana kaplana
Ludvíka Antonína Bláhu k sobě. Po společném jednání arcibiskup se ujímá této
charitativní činnosti a zařazuje ji do působení církve. Zde tedy můžeme hledat kořeny
charitativní organizace s výmluvným názvem CHARITA.
A co to vlastně je „charitativní činnost? Ve své podstatě je to zájem a snaha pomoci
všem těm lidem, kteří jsou na okraji společnosti a mnohdy i na okraji lidství. To znamená
všem hendikepovaným, opuštěným, nemocným, všem těm, kterým jakýmkoliv způsobem
přírodní neštěstí a válečné konflikty zničily sociální zázemí.

Proč se vlastně začala organizovat nějaká skupina lidí s tímto charitativním
smýšlením? Copak před tím nebylo třeba rozvíjet charitativní činnost? Anebo snad
nebylo těchto lidí mezi námi? Z historických pramenů víme, že takovýchto lidí bylo snad
ještě více jak v dnešní době. A kdo se vlastně o ně staral? Na to opět nacházíme
odpovědi jak z historie, tak i od pamětníků žijících mezi námi – byla to šlechta! Ano, ona
byla ta, která tohle vše zajišťovala ze svých prostředků. No a když byla nelegitimně
„odstavena“ z veřejného života a dokonce i pronásledována a její majetek byl rozkraden,
bylo zapotřebí tuto charitativní činnost na někoho převést. A bylo dobře, že tuto činnost
přebírá církev. Jenže, bohužel, jen na krátký čas. Přichází další vlna „moderního
smýšlení“, další republiky a další drancování. Nyní je situace taková, že šlechta do
dnešní doby nebyla ani rehabilitována (o majetku nemluvě), církve nemají v podstatě
žádné majetky, a tak tedy nemá kdo dotovat a pomáhat potřebným. A republika? Ta je
ráda, že je ráda. I když každý pracující občan odvádí sociální dávky, k potřebným tyto
prostředky málokdy dojdou. A tak nezbývá nic jiného než „žebrat“ o pomoc u těch
opravdu dobrých lidí, kterým není lhostejné to, že ten vedle mne nemá co jíst, druhému
voda vzala všechno a třetí přišel o zrak. Tato pomoc člověka je nenahraditelná a nedá se
vyvážit ani zlatem.
Ale co s tím má společného Tříkrálová sbírka? Ve své podstatě vůbec nic. Tří králové
nás přicházejí obdarovat! Ne brát! A myslím si, že každý člověk je rád, když jej někdo
navštíví s přáním „Požehnaného nového roku, zdraví a spokojenosti“ a ještě od něj
dostane maličkost v podobě tištěného přání. A oni nám vlastně nabízí skvělou možnost,
abychom také my mohli obdarovat někoho, a to jak koledníky třeba nějakým pamlskem,
starším i něco „na zahřátí“ a nebo dát drobnou korunu na pomoc potřebným. Vlastně Tří
králové nám přinášejí do domů nejen dary v podobě přání, ale nabízí nám nově velký dar
někoho obdarovat. A záleží jen a jen na nás, jestli budeme pouze přijímat dary anebo
také rozdávat.
A proto na závěr patří velké poděkování všem, kteří se zhostili role Třech králů a přišli
ostatní lidi obdarovat a pomoct jim obdarovat jiné. A právě Ti, co dokázali jiné obdarovat
a třeba jen tím, že otevřeli svoje dveře a vyslechli si přání, zpěv a koledy, patří také velké
díky. Měl jsem obrovskou radost, když jsem viděl „jen“ ty rozzářené oči dětí. Vždyť je jste
obdarovali nejvíc, i když třeba nic nedostaly. Ale byly šťastné, že jste jim umožnili Vás
obdarovat.
Mgr. Vít Rozkydal, jemnický kaplan od 1.12.2010

OBČANSKÁ SONDA
Únor
Nad naším městem mrak se motá.
Chudáci touží po dobrotách
a nikdo netuší, kde jsou.
Nad naším městem mrak se motá
a jenom led se snoubí s tmou.
Krutá je zima, do noh zebe,
a nemilostně studí nebe,
do rána dvůr je na bílo.

Zima je krutá, do noh zebe,
léta jak by už nebylo.
Zvon na orloji smutně bije,
mráz pověsil se na rafije,
na střechy padl tmavý stín.
Z věže nám zvolna dvanáct bije,
jak dvanáct nepřiznaných vin.
Proč nevrátí se koledníci
rozdávat lásku, zpívat, hrát!
Přijďte zas k nám, vy ochotníci,
co s hudbou šli jste po Jemnici,
my půjdem s vámi tentokrát.

Jiří Prokop

Folklor na nepravém místě
Konec železniční dopravy se shodoval s koncem loňského roku. Někteří občané
našeho města to pojali jako frašku a úvod k rozpustilému silvestrovskému veselí. Nemám
nic proti folklóru. Ten našemu lidu vždy pomáhal i v jiných dobách svízelných. Ale
samozřejmě ještě víc pomáhal technikům moci, co nás drželi na opratích. Občánek se
totiž vydovádí a zapomene se bouřit. A tak se nakonec my sami klaunovsky účastníme
vlastní demontáže a na její dosud nepotrestané režiséry zapomínáme.
Zaujalo mě ještě něco. Z těch, co rozloučení s naší železnicí tak estrádně oslavili, jsem
za léta mého každodenního dojíždění do práce ve vlaku snad ani jednoho nikdy neviděl.
Pochopitelně. Když někdo všude jezdí autem, může si dělat z tohoto skandálního zásahu
do našeho života nezávaznou legraci. Dopad na lidi, kteří byli na železnici existenčně
závislí, se ho nedotýká.
Celou dobu jsem očekával, že někdo z odpovědných míst podá solidní vysvětlení tak
osudného kroku jako je rušení stanice. Nedočkal jsem se. Což není ani zas takové
překvapení. Racionální zdůvodnění totiž neexistuje. Likvidační řešení bylo dávno
připravené v šupleti někde daleko od Jemnice. Pomatené hlavy, které o zrušení rozhodly,
si nikdy nedaly práci, aby zjistily, že Jemnice by mohla být něco víc než malý černý
puntík na jejich úřední mapě. Kdybyste se jich soukromě a mimo protokol zeptali proč,
asi by mávli rukou: „Něco jsme zrušit museli, šetření je momentálně v módě.“
A tak se šetří, a to za každou cenu. Možná po určité době, až se trochu zapomene (čas
prý jsou peníze), si nějaká firma namastí kasu grantem EU na výstavbu železnice mezi
Moravskými Budějovicemi a Jemnicí a možná pak i ty koleje povedou trošičku jinudy. Aby
to už stálo zato. Podobným jednostranně krákozrakým krokem byla a jsou jiná údajně
dočasná rušení (např. našeho finančního úřadu). Rozhodování v našem státě je zkrátka
v rukou gangů, které se odcizily potřebám občanů. Jak jinak by bylo možné, aby z toho
rozhodování byli vyloučeni právě ti, kterých se to nejvíc týká.
Člověku by se málem chtělo říct: dobře, když nás kraj či stát nechce, ať nás nechá.
Pak je ovšem nemožné zaplašit všetečnou otázku, zda my ještě vůbec o takový kraj či

stát stojíme. Proč bychom jim měli dále dělat šašky, když naše názory ani životy jsou mu
šumafuk? Takže když bez nás, tak opravdu bez nás.
Proberme si všechny důvody pro zrušení železnice, které se mi podařilo najít a
podrobme je rozumné úvaze. První takzvaný důvod byly mzdové náklady jdoucí do
statisíce za měsíc. Budiž. Jenomže tyto náklady se vůbec neušetří, protože všech pět
zaměstnanců dráhy bude u ní pracovat nadále. Akorát budou někam draze dojíždět.
Druhým důvodem bylo údajně to, že vlak nebyl vždycky „plně využitý“. Zřejmě se
zapomíná, že se jednalo o službu lidem. Je příznakem převrácených hodnot, pokud
někdo tvrdí, že dráha je od toho, aby vydělávala.Vlakový spoj přece existuje pro případ,
že bychom se náhodou rozhodli či museli někam jet. Někdy bude využitý víc, někdy míň.
Kdyby každá služba musela být stoprocentně využitá, pak by se hasičům pro „plné
využití“ asi měly zakládat pravidelné požáry. Mimochodem - když můj přítel odjížděl z
Jemnice v pondělí po Vánocích ve 13:09, bylo ve vlaku plno.
Jestli se zrušením této železnice něco ušetří, pak to bude asi jedině pohon a vytápění
naší žíznivé „bidušky“, která se narodila v dobách, kdy nafta stála pár halířů. Proč však
neuvažovaly ČD už dávno o tom, že by tento muzeální kus nahradily něčím, co by
úsporněji reprezentovalo současný stav přepravní techniky? Na to mi dosud nikdo
neodpověděl. Náhradní autobusy budou zřejmě jezdit na sluneční či větrný pohon, nebo
na dobrou vůli řidiče.
Holt, jsme nedůležitá okrajová oblast a s tím se prý musíme smířit. Udělejme si však
malou prognózu, co se stane, když tato potupná kastrace okrajových oblastí půjde
nastoupeným tempem dál. Po nádraží půjde zřejmě pryč pošta. Argumentovat se bude
tím, že každý už má (nebo dávno měl mít) internet a posílat místo dopisů e-maily nebo
esemesky. A na balíky je tu přece DHL. Hned po poště by mohla zmizet jedna z lékáren.
Proč by mělo městečko, kam nezajíždí ani vlak, mít hned dvě, když se tu lidé stejně léčí
pivem, česnekem a pohybem na zdravém vzduchu? Po poště a lékárně by mohla přijít
pryč i škola (alespoň její druhý stupeň). Děcka se tam nudí a o tom nejdůležitějším pro
současnou dobu, o surfování na internetu a o hrách ví každý školák víc než všichni jeho
učitelé dohromady. Ale možná je to zbytečná starost: škola dříve nebo později zajde
sama na snížení počtu narozených. Dál už raději pokračovat nebudu (dík těm místním
podnikům, které mi zaplatily, abych je do této prognózy nezahrnoval).
Až nám další instituce přibouchnou dvéře, či až se jich většina zruší či v aukcích
rozprodá, doufejme, že nastane v Jemnici (nejenom V Ráji) ráj. Do té doby bychom měli
obnovit hradby a znovu dát do provozu brány, aby sem už nemohli lapkové, ale abychom
mohli nerušeně očekávat druhý příchod dobrotivého a spravedlivého krále Jana.
Milan Růžička

Starostova tvořivost
Na tomto místě vám opět prezentuji verše, tentokrát však ze sbírky, kterou jako obecní
projekt sepsal a vydal břeclavský starosta. Stačí si je objednat na radnici města Břeclav
nebo zakoupit na informačním středisku tamtéž. Já je mám od svého známého. Jakožto
zaměstnanec jedné břeclavské instituce se nechtěně ocitl mezi vyvolenými, kteří si
exemplář na Vánoce koupit museli. Knížku mi pak přivezl, a tak pro vaše pobavení a pro
poučení naší radnice vybírám jednu báseň.

Bez názvu
Poslyšte starý hit
o tom, jak chudý lid
je tlustým koncem bit.
Co o tom vyčtem z knih?
Co stojí v regulích?
Být chudým to je hřích!
Co chtěl bys, když jseš chud?!
Nežehrej na osud.
Spolkni svůj vztek a stud.

Finančák jde po tobě jak chrt,
zaplatíš každou mrť.
Zadarmo nebude ani smrt.
Ještě co anděl na kůru
dostaneš, chudý, fakturu,
a když ji ihned nesplatíš,
do pekla nazpět poletíš.
Být chudákem je prokletí.
Evangelium už neplatí.
Do ráje půjdou bohatí.

Možná je to příklad, jak by si i náš městský úřad mohl vylepšit svůj rozpočet a
regionální věhlas. Když to můžou v Břeclavi... Jsem přesvědčen, že by o lyriku z péra
radních byl i u nás zájem. Znám několik lidí, co by si to koupili. Nabízím proto příslušným
pracovníkům poetologickou konzultaci.
Milan Růžička

Požehnaný podzim i Vánoce 2010
Díky za to, že se tak stalo.
Po podzimních volbách se na radnici dostali někteří mladí šikovní lidé ze SNK Mladí za
rozvoj Jemnice.
I díky jim bylo už do dnešního dne, tj. asi 3 měsíce po volbách, úspěšně zrealizováno:
•
oblíbené tradiční divadelní představení „Vánoční příběh“ (VP) v rámci
Vánočního setkání dne 25.12.2010 (setkání spoluvytvořili město Jemnice,
SNK Mladí za rozvoj Jemnice a p. Lichtneger spolu s ochotnickým kolektivem,
včetně chrámové scholy a obyvatelé města Jemnice)
•
rozloučení s jemnickou železnicí dne 31.12.2010 (byla neočekávaně vysoká
účast jemnického občanstva s neočekávaně vysokou spokojeností)
•
Tříkrálová obchůzka městem a jejich návštěva MŠ (spolupr. s městem
Jemnice)
Připravujeme:
•
Pyžamový bál v únoru
•
Masopust v březnu společně s městem Jemnice
•
Částečné otevření zámku Jemnice, již letos, s nainstalovanou tematickou
výstavou akad. sochaře J. Šlezingera (řídí Muzejní spolek a město Jemnice)
Pravidelně se s mladými s SNK stýkám a spolupracuji. Podle nabytých poznatků mohu
říci, že tak nějak si představuji plodnou spolupráci v organizování a utváření kulturního
dění v našem městě.
Nepostrádají politický talent a intelektuální náboj. Být ještě lepší jejich jasnozřivostí -

byl bych nadmíru spokojen.
Jmenovat všechny aktivní mladé zatím nemohu, protože je všechny dodnes jmény ani
neznám. Řadu z nich, myslím, někteří všímaví už znají, protože „jsou vidět“, jak se
v Jemnici říká.
Závěrem tohoto článku mi zbývá ještě příjemná povinnost, a to všem mladým ze SNK,
městu Jemnice i jiným osobnostem a především dětským hercům účinkujícím v divadelní
hře VP poděkovat za jejich skvělé herecké výkony, jejich obětavost, kamarádství a
výbornou spolupráci i v těžkých podmínkách. Díky!
Pro všechna pozitivní fakta výše uvedená musím dodat, že jsem spokojen s nynějším
nastupujícím směrem a rytmem vývoje jemnického společenského života a také už
začínám věřit v lepší zítřky.
Pán Bůh zaplať.
Josef Lichtneger

Paměti aneb Jemnice, malý kluk a II. světová válka
Německá okupace viděná sice dětskýma očima, ale zblízka
Osmnáctého března 1939 obsadila Jemnici německá armáda a rázem jsme tu měli
Protektorat Böhmen und Mähren.
Považuji za nutné jednu věc zdůraznit. Německo nemělo právo Československo
obsadit a nemělo právo s obyvatelstvem zacházet tak, jak zacházelo. Napáchalo
zvěrstva, za kterÁ si právem vysloužilo nenávist postižených. Tam, kde to v dalším líčení
snad bude vypadat, že mám jiný názor, není tomu tak. Je to jen vylíčení vlastních
zkušeností s tím, že hranice mezi dobrem a zlem byla ve skutečnosti v detailech méně
jednoznačná, a někdy, zdůrazňuji: někdy se přesně nekryla s hranicí národnostní.
Není tomu také tak, že na konci války měli všichni Češi pocit, že proto, že za okupace
trpěli, mají teď morální oprávnění se mstít na komkoliv, kdo mluví německy, jakýmkoliv
způsobem. Mám řadu zkušeností z tehdejší Jemnice, že mnoha lidem od prvních dnů
svobody záleželo na tom, aby se zbytečné krutosti páchané jen za účelem slepé pomsty
nedály, protože „nejsme jako oni“. Ale dály se. Někdy. Byla to realita, o níž se dodnes
mluví jen málo, a to, co se dnes o té době ví, je zjednodušená šablona, která obecně je
pravdivá, ale mnohé zamlčuje. Možná, že vylíčení některých mých vlastních dětských
zážitků přidá barvy tam, kde dnes věci vidíme příliš černobíle.
Pokud by vznikl dojem, že případy, kdy naopak někteří němečtí vojáci, gestapáci, či
vězeňští dozorci (s nimiž měla naše rodina, bohužel, tu čest se dostat do styku),- nebo i
„obyčejní“ Němci - se chovali korektně, líčím obsáhleji než případy, kdy se chovali krutě a
nepřátelsky, pak je ten dojem správný. Líčení krutostí je literatura plná, zatímco občasné
korektní jednání některých Němců z celkem pochopitelných důvodů příliš nezná. A tuto
mezeru bych chtěl také, sice skromně, ale přece jen trochu zaplnit.
A ještě něco: K okupaci Československa Německem došlo v „době míru“ půl roku před
vypuknutím války už 15. března 1939. Skutečná světová válka vypukla až v září 1939.
Uvědomíme-li si to, pochopíme snáz i zvláštní okolnosti, třeba i okolo vzniku odboje.
Už dlouho před březnem 1939 byly Hitlerovy hrozby na adresu ČSR natolik konkrétní,
že v roce 1938 byla válka mezi Československem a Německem na spadnutí a byla
vyhlášena mobilizace. Narukoval i můj otec a dostal jako nadporučík pěchoty na starost
část úseku předpokládané fronty u Uherčic. Z Jemnice to bylo coby kamenem dohodil, a

tak ho moje matka jednou „na frontě“ navštívila. Vrátila se s obdivným sdělením, že na
místo domluvené schůzky přijel otec na koni. Impozantní jezdecký zjev, tvrdila matka.
Otec to později komentoval způsobem sobě vlastním: „Herka to byla, ta kobyla. Mohli mi
taky dát něco lepšího“.
Pro velký úspěch první návštěvy se matka pokusila otce navštívit na frontě ještě jednou
a tentokrát mne vzala s sebou. Šli jsme s otcem po cestě v polích, měl právě relativně
volno, když tu se v nevelké vzdálenosti ozvala palba z kulometu. Zřejmě bojůvka
Henleinovců. Otec mě okamžitě vzal na ramena „na koně“ a běžel se mnou do vsi, kde
musel organizovat případnou obranu. Nás opustil. Návštěva tak skončila dost záhy.
Příhoda asi způsobila, že jsme si uvědomili, že ta podivná hra na vojáky je něco
vážnějšího, a tak místo plánování dalších návštěv byla naplánována a posléze i
realizována evakuace naší rodiny z Jemnice ležící velmi blízko německých hranic a tudíž
i blízko možné budoucí fronty. Evakuovalo se k Urbanům, k našim příbuzným do Brtnice.
Tam se to v místním zámku hemžilo čs. vojáky a musím přiznat, že se mi tenkrát tuze
nelíbily jejich uniformy. Tak, uniformy by ještě ušly, ale ty ovinovačky! Hrozně nemoderní.
A tady ve mně začaly klíčit pochybnosti, jestli to nakonec vyhrajeme.
Z evakuace do Brtnice mi zůstalo poznání, že před frontou se prchá na povozech,
nacpaných především peřinami. A dál si pamatuji, že my jsme prchali automobilem
Škoda Rapid, který pro nás poslal strýc z Plzně, tehdy vedoucí pracovník plzeňské
Škodovky. Rapid byl přednostně nacpán, čím jiným než peřinami, a ve zbylém prostoru
jsme se tísnili my. Vodní toky automobil překonával broděním po dně řeky vedle mostů,
které asi už byly podminované a strážené armádou, která na ně nikoho nepustila.
Po několika dnech byla mobilizace odvolána a válka Československa s Německem se
nekonala. Naštěstí. Byl by to masakr. Československá armáda neměla šance uspět proti
armádě snad desetkrát silnějšího Německa. Naprosto odmítám občasná dnešní hrdinská
tvrzení, že jsme se tenkrát měli bránit. Tvrdí to lidé, kteří si dnes v teple svých domovů
tehdejší situaci asi neumějí moc představit.
Na konci září 1938 přišel Mnichov a okleštění Československé republiky o pohraniční
oblasti osídlené převážně Němci a vznikla tak na krátký čas tzv. Druhá republika, státní
to útvar, který byl sotva životaschopný a hlavně byl zcela nehájitelný.
Na jižní Moravě na příklad silnice z Moravských Budějovic do nyní německého Znojma,
část to hlavního tahu z Prahy do Vídně, vedla sice většinou po českém území, ale v asi
patnáctikilometrovém úseku byla třikrát přerušena hranicí. Bylo na ní tady celkem šest
hraničních přechodů, tři československé, tři německé. V jednom místě tvořilo německé
území malý lalůček přetínající zmíněnou hlavní státní silnici a v tomto lalůčku německého
území se ocitlo i moje rodiště, Vranovská Ves. Ta patřila v našem tak zvanému pohraničí,
kterému se obecně někdy říkalo Sudety (i když ty pravé Sudety byly v pohraničních
oblastech západních Čech), k vesnicím s německým obyvatelstvem. Tady to bylo tak, že
jedna vesnice byla osídlená pouze Čechy, sousední vesnice byla ryze německá a mezi
tím řada vesnic měla osídlení smíšené. Německé obyvatelstvo v pohraničí převládalo,
ale nikomu to doposud nevadilo. Všichni byli sousedé, všichni byli českoslovenští
občané. Moje babička, matka mé matky, se za celý život nenaučila česky, děda uměl
česky trochu. Můj otec zase byl z Budče, z ryze české rodiny a z té nikdo neuměl ani
slovo německy. Měli jsme dokonce příbuznou, Češku, která se vdala do německé rodiny.
Česky zapomněla, německy se nenaučila. Byla „ženou v domácnosti“ a pro komunikaci
se svou rodinou si vytvořila jednoduchý specielní kód. S nikým jiným stejně nepřišla do
styku. Ale byly i jiné „jazykové bariéry“. Vranovská Ves byla zcela německá, šest

kilometrů vzdálené Štítary rovněž. Vranovskovesští Němci štítarským Němcům s tou
„jejich“ němčinou v podstatě nerozuměli. To se spíš domluvili česky, pokud česky někdo
z nich uměl. Takový byl status quo, který dosud nikomu nějak zásadně nevadil. A
najednou to bez ohledu na klikatost nových hranic muselo být jinak. Všechny Němci
osídlené oblasti byly na brutální nátlak Adolfa Hitlera připojeny k Německu. „Heim ins
Reich“, zpět do Říše.
Druhou republiku pak 15. března 1939 vystřídala okupace Němci a konečná likvidace
republiky. Slovensko se osamostatnilo a ze zbytku se stal smutně proslulý „protektorát“.
Cestování k babičce do Vranovské Vsi za „Druhé republiky“ vypadalo tak, že se jelo
z Jemnice Biduškou do Budějovic, vlakem do Grešlova Mýta a odtud přes Pavlice pěšky,
přičemž hned za Pavlicemi byla česká hraniční kontrola. Matka jednou koupila v Jemnici
vepřové maso a že jej ve Vranovské Vsi upeče. Neupekla. Sebrali jí ho čeští celníci!
Matku to nesmírně pobouřIlo. Maso jí sebrali „naši“, zatímco na pár set metrů vzdáleném
německém přechodu nám nikdy nic nezabavili. (Tam ovšem zase striktně vyžadovali
propustky. Bez propustky nepropustili.)
Tedy: dva hraniční přechody na několika stech metrech. Prošli jste Vranovskou Vsí, dál
kousek lesem a za posledním domkem Hostěrádků, v podstatě ještě součástí Vranovské
Vsi, už zase německý hraniční přechod a o sto metrů dál zase český. (Tedy
„druhorepublikový“, československý.) Zhruba kilometr nebo dva před Znojmem se to
ještě jednou opakovalo. Do Znojma šest hraničních přechodů.
Můj otec snad proto, že byl až příliš stoprocentním Čechem, propustku do Vranovské
Vsi nedostal. Když nás, mne s matkou, kteří jsme propustku měli a mohli jsme tudíž dlít
na návštěvě u babičky, přijel otec do Vranovské Vsi navštívit, přijel na motocyklu od
Pavlic k hraničnímu přechodu a tam s námi besedoval v příkopu, pár set metrů od vsi a
od babiččina stavení, pak zase odjel. Kuriózní je, že kdyby se byl jen vrátil směrem do
Pavlic a objel ten německý „lalůček“ přes Boskovštejn a Olbramkostel, vrátil by se na
hlavní silnici z druhé strany od Znojma a odtud by se opět u Hostěrádků mohl přiblížit
k Vranovské Vsi. On by ujel sedmnáct kilometrů, zatím co my jsme mohli na tu druhou
stranu přejít pohodlně pěšky (byla to krátká procházka přes vesnici a kousíček lesem).
Po ustavení protektorátu se věc zjednodušila. Zmizely všechny české hraniční kontroly
a pak i německé, s výjimkou jediné německé mezi Pavlicemi a Vranovskou Vsí. Ta
vydržela, poněkud postrádajíc logiku, do konce války.
Kdyby byl otec při této konečné protektorátní podobě hranic zkoušel přejet do
Vranovské Vsi přes hraniční přechod za Pavlicemi, nebyli by ho pustili. Jak by mohli,
neměl přece propustku! Přes Boskovštejn by ale byl mohl jet pouhé čtyři kilometry po
pohodlné lesní cestě lesem až k nám do vsi. Zákaz vjezdu motorových vozidel do lesa
tenkrát neexistoval a nikdo by ho nebyl kontroloval. - Tedy zase jedna z kuriozit
tehdejších poměrů.
Ovšem tuto variantu návštěvy rodičů své manželky už otec vyzkoušet nestihl. Šel tak
říkajíc „sedět“ a „seděl“ až do konce okupace. Ale o tom ještě bude řeč.
Když Československou republiku obsadila německá Wehrmacht, branná moc, začaly
se dít věci. Rodiče častěji než dřív vedli rozhovory, u nichž nechtěli, abych něco z toho
slyšel. Takové věci i průměrně bystré dítě neomylně pozná. Snažil jsem se, seč to šlo,
něco zachytit, leč marně, to konspirativní chování vůči mně se rodičům dařilo skvěle.
Naštěstí. Nemohl jsem toho moc „vykecat“. - A bylo by bývalo co.
Ač jsem tedy o problémech a rizicích chystajících se komplikovat naší rodině život
nevěděl zpočátku nic, neznamená to, že jsem nezačal mlhavě cosi tušit. Ta přede mnou

utajovaná témata hovorů mých rodičů se týkala otcovy účasti v protiněmecké odbojové
organizaci Obrana národa a rodiče v nich probírali možnosti utajení. V té době byli také
občané protektorátu vyzýváni, aby, pokud původ či národnost alespoň některých předků
či příbuzných k tomu dávala možnost, se rozhodli pro vlastní národní příslušnost, t.j. tak
zvaně se přihlásili k Němcům, nebo naopak se „přihlásili“ za Čechy. Bylo pár Čechů, kteří
najednou mezi svými předky objevovali německé kořeny a hned se takzvaně „hlásili
k Němcům“. Často z obvyklých důvodů, chtěli se mít líp. Moje matka byla skutečná
Němka, tady nebylo pochyb, ale k německé národnosti se oficiálně přihlásila až po
určitém váhání a probrání problému s otcem. Hlavní důvod tu byl ten, že chtěla krýt otce
zapojeného do odboje. Ilegální konspirativní odboj se totiž neprovádí tak, že se útočí
otevřeně s vlajícími prapory a s voláním „uráá“. V ilegálním odboji je snaha mnohem
silnějšího protivníka přelstít a oklamat, to je jediná možnost, jak přežít. Krýt otce v této
věci se matce sice nakonec nepodařilo, avšak podařilo se to, že později, když byl on i
jeho spolupracovníci z odhaleného a zlikvidovaného úseku Obrany národa vězněni,
mohla mnohem lépe organizovat pomoc jim i jejich rodinám.
Co to vlastně bylo za organizaci, Obrana národa? Byla to jedna z největších
odbojových organizací u nás, která vznikla krátce po vzniku protektorátu, tedy ještě před
vlastním vypuknutím druhé světové války, jejíž začátek se datuje na 1. září 1939, kdy
Německo napadlo Polsko. Organizaci vedli většinou bývalí důstojníci československé
armády. Zemským velitelem na Moravě byl generál Všetička, na jižní Moravě ON
organizoval a vedl plukovník Jaroš. Hodně příslušníků bylo z řad inteligence, najmě z řad
učitelů. Organizace (označovaná zkratkou ON, a někdy také NO – „Národní odpor“-)
připravovala odboj proti okupaci, tak říkajíc, na všech frontách a konkrétně chystala pod
vedením z Londýna protiněmecké povstání už na podzim 1939. Počítalo se zde i s účastí
vládního vojska, vojenského to útvaru tolerovaného Němci a určeného k udržení pořádku
uvnitř země, kdyby došlo k jakýmkoliv nepokojům. Tajně se ovšem plánovalo, že se
vládní vojsko naopak k nepokojům, to jest nepokojům proti Němcům připojí. Naštěstí
londýnští organizátoři povstání ještě včas pochopili beznadějnost takového riskantního
podniku v dané době a převedli činnost ON ve spolupráci s ostatními odbojovými
organizacemi na nakonec také účinnou a užitečnou, ale také nebezpečnou činnost
zpravodajskou a sabotážní a na přípravu povstání na dobu, kdy bude mít šanci na
úspěch. Po celou válku pak ten tak zvaný „domácí odboj“, neustále pronásledovaný a
nucený, neustále měnil svojí strukturu, organizoval i příjem zbraní a agentů
dopravovaných letadly z Anglie a shazovaných padáky. Tu první generaci organizace
Obrany národa, v níž byl i můj otec, ovšem Němci téměř zcela zlikvidovali.
Zde ale nelze se nezmínit o jiné organizaci, která se nacházela zdánlivě zcela na
„druhé straně barikády“. Touto organizací bylo Národní souručenství, vzniklé pod
vedením protektorátního prezidenta Emila Háchy, již na začátku dubna 1939 se
souhlasem a možná i na popud Němců a mělo sloužit jako jediná povolená „masová
politická strana“ realizující loajální spolupráci s okupační mocí. Tedy organizace
jednoznačně kolaborantská, jak se na ni obvykle také nahlíží. Připouští se nanejvýš, že
se v ní „částečně dařilo tendencím usilujícím o jistou českou autonomii a že některé její
složky i tajně spolupracovaly s odbojem“.
(Citováno z http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_souručenství.)
V trochu jiném světle se tato organizace jeví, zkoumáme-li podrobněji dění kolem
likvidace ON na jižní Moravě, případně ještě konkrétněji, zkoumáme-li na příklad soudní
spisy z přelíčení se zatčenými příslušníky ON z úseků Jemnice a Jevišovice. Zde se

ukazuje, že Národní souručenství (dále jen NS) při zakládání okresních a úsekových
organizací Obrany národa sehrálo významnou roli. Němci také posléze poznali a ukázalo
se to jasně i při soudním přelíčení s členy ON z jmenovaných úseků ve druhé polovině
roku 1942, že jim Národní souručenství příliš k užitku nebude a že se spíš stává
podhoubím pro podvratné tendence. Národní souručenství tedy Němci už v lednu 1943
jako stranu zakázali a NS mohlo fungovat dál jen jako jakási „kulturní a výchovná
instituce“.
K roli NS na jižní Moravě se ještě podrobněji vrátíme.
K likvidaci ON, a najmě jejích členů, se začalo schylovat, alespoň pro mne, nenápadně.
Tak nějak mimochodem jsem z útržkovitých rozhovorů rodičů zaznamenával zprávy, že
jednou tu, jednou zase jindeněkdo slušný a uznávaný byl najednou zatčen a časem jsem
nabyl dojmu, že být zatčen a uvězněn není nic pokořujícího, nýbrž že to patří k dobrému
tónu. A protože mi nejvíc utkvěl v paměti jeden konkrétní případ otcova kolegy, který byl
zatčen a dostal dva roky, domníval jsem se ve své dětské dušičce, že to zavírání lidí je
takový jakýsi rituál a je vždy na dva roky.
Nějaký čas jsem na rodičích pozoroval jistý neklid, otec jistě cítil, že i kolem něj se kruh
stahuje, a tak jednou během vyučování k nám přišli jeho tři jím poslaní žáci a nenápadně
někam odvezli otcův motocykl, tehdy dost cennou a vzácnou věc. Zajímavé je, že já jsem
jaksi věděl, či spíš tušil proč, aniž by se mnou byl někdo o těchto věcech mluvil. (Za
nějaký rok, během války, jsme jednou s matkou navštívili otcova kolegu, pana učitele
Vránu. U něj v prádelně stál ukrytý náš, mnou už tenkrát vřele milovaný motocykl.
Mimochodem, byl to motocykl ČZ 250 Sport, už tehdy s nožním řazením!)
A pak to jednoho dne přišlo. Hrál jsem si právě s několika kamarády na polní cestě pod
stavením Jendy Jakoubka, když pro mne matka spěšně poslala, že přímo ve škole (otec
byl učitel se specializací na výtvarnou výchovu) zatkli otce i několik dalších učitelů a snad
je právě teď ještě drží na jemnické četnické stanici. Takže tam honem poběžíme a snad
se nám podaří otce ještě jednou uvidět. První moje reakce byla ta, že to je legrace, teď
kluci v měšťanské škole dva roky nebudou mít kreslení.
Doběhli jsme s matkou na četnickou stanici (českou, tedy protektorátní četnickou
stanici) a tam nám otevřel dveře její bledý a otřesený velitel. Sdělil nám, že vězně už
Gestapo odvezlo do Brna. Z výrazu jeho obličeje jsem zase jednou začal chápat, že věc
je asi vážnější. Matka mě plačíc popadla za ruku a upalovali jsme k jednomu otcovu
kolegovi, samozřejmě Čechovi, o kterém bylo známo, že má styky a tudíž i informace. A
od toho matka očekávala pár slov útěchy a trochu naděje. Vyslechl ji a pak pravil: „No,
když byl vůl a lezl tam, tak to teď má. Podle toho, co mu všechno přišijí, tak holt bude
sedět, nebo ho zastřelej. Co s tím naděláme? Udělal si to sám.“ - To byla ta útěcha.
Jan Kopeček

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Program kulturních pořadů
5.2.2011
00
45
8 – 8 hod.
00
9 hodin

Turnaj v mariáši
- prezence
- začátek
- startovné 150,- Kč,v ceně oběd, pravidla na místě

- restaurace Na Podolí
- pořádá SDH Jemnice
11.2.2011
00
20 hodin

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

19.2.2011
30
20 hodin

Ples královny Elišky
- zahájení plesu
- hraje Secret a Reflex Show Band a DJ Adas
- moderátorka Blbá blondýna Iva Pazderková
- vystoupí žonglér a pirát Milan Ošmera
- občerstvení a bohatá tombola zajištěny
- sokolovna
- pořádá N.K.N. Jemnice

22.2.2011
00
16 hodin

Promítání historických fotografií p. Hrbka + beseda
- domy na náměstí Svobody
- zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořádá Muzejní spolek v Jemnici

25.2.2011
00
20 hodin

Pyžamový bál
- hraje Malá jemnická kapela
- vstup povolen pouze v pyžamu, případně v tom, v čem spíte
- vstupné 50,- Kč
- tombola a občerstvení zajištěny
- restaurace Na Podolí
- pořadatel SNK Mladí za rozvoj Jemnice

26.2.2011
00
10 hodin

Mistrovství ČR v tlaku v lehu masters, juniorů a dorostu
- dobrovolné vstupné
- sokolovna Jemnice

26.2.2011
00
20 hodin

Ples Motorpalu
- hraje Rookies
- KD Jemnice

26.2.2011
00
20 hodin

Mexický country bál se skupinou Paroháči
- Corrida přímo v taneční aréně
- oblíbené soutěže mexických caballeros
- slosování vstupenek o zájezd do Mexika
- mexické vlny se zpěvem a tancem do pozdních nočních hodin
- rozehřívací Tequilla zdarma
- restaurace U Srnců
- vstupné 60,- Kč

5.3.2011
00
15 hodin

Aladinova lampa
- divadelní pohádka pro děti a jejich rodiče
- vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč

*****

- kino Jemnice
- pořádá město Jemnice, www. mesto-jemnice.cz
6.3.2011
30
13 hodin
00
14 hodin
00
16 hodin

Masopustní průvod centrem města
- sraz masek v areálu zámku
- průvod masek centrem města
- pohřbení basy v areálu zámku

22.3.2011
00
16 hodin

Promítání historických fotografií p. Hrbka + beseda
- domy na náměstí Svobody
- zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pořádá Muzejní spolek v Jemnici

25.3.2011
00
20 hodin

Nejen o Hádej, kdo jsem s Bobem Kleplem
- zábavný pořad s Michalem Herzánem
- vstupné 150,- Kč, předprodej TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

2. 4. 2011
00
20 hodin

*****
Jemnický Jaro Fest 2011
- UDG, David Deyl, Crash Road, All Faces Down, Secret, DJ Adas
- sokolovna Jemnice
- pořádá Jiří Prokeš

10.4.2011
00
15 hodin

Křížová cesta
- kostel sv. Stanislava

13.-21.4.2011

Velikonoční výstava
00
00
00
00
- Po – Pá 9 - 16 ; So, Ne 9 - 14
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s STP Jemnice

29.-30.4.2011
00
29.4. v 17

100. výročí narození akademického sochaře Jaroslava Šlezingera
- vernisáž výstavy o životě a díle J. Šlezingera, práce mladých
jemnických umělců – vestibul KD v Jemnici
- odhalení památníku J. Šlezingerovi – areál zámku
- koncert – kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem v
Jemnici

00

30.4. v 14
00
30.4. v 16

Kino Jemnice – únor 2011
30

5.2. sobota
Habermannův mlýn
začátek v 19 hodin
Drama ČR/SRN 2010, 104 min., přístupný od 12 let
vstupné 59+1
Na příběhu německého průmyslníka Habermanna, který žil s rodinou na severní
Moravě, otvírá film jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin – poválečný odsun
Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a ty spolu
vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu.
Hrají: Karel Roden, Mark Waschke, Jan Hrušínský, Oldřich Kaiser, ad.

00

13.2. neděle
Já, padouch
začátek v 15 hodin
Animovaná rodinná komedie USA 2010, 95 min., přístupný, č. znění
vstupné 59+1
Příjemná zábava pro děti a dospělé. Ve vtipné nadsázce sleduje polidštění největšího
zlosyna na světě, který připravuje loupež století.
30

19.2. sobota
Přežít svůj život
začátek v 19 hodin
Komedie ČR 2010, 105 min., přístupný od 12 let
vstupné 59+1
Vtipná zábava bez hranic na pomezí snů a reality. Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí
život. Jeden v realitě a druhý ve svých snech. Chodí proto za psychoanalytičkou, která
se mu snaží vykládat, co jeho sny znamenají…
Hrají: Václav Helšus, Klára Issová, Pavel Nový, ad.
30

25.2.pátek
Jíst, meditovat, milovat
začátek v 19 hodin
Romantický film USA 2010, 140 min., přístupný
vstupné 69+1
Hrdinka snímku poté, co jí životní jistoty a priority zcela rozvrátí rozvod, se vydá
poznávat a obdivovat krásy světa a současně se pokouší znovu najít a probudit své
pravé já.
Hrají: Julia Roberts, James Franco, Viola Davis, ad.
*****
Pokladna je otevřena hodinu před zahájením představení.
Na filmy mládeži nepřístupné a večerní představení má mládež přístup od 15 let.
Rezervované vstupenky musí být vyzvednuty půl hodiny před začátkem představení.
Telefon: 568 450 509. Změna programu vyhrazena.
DOPŘEJTE SI NĚKOLIK PĚKNÝCH VEČERŮ A PŘIJĎTE DO KINA. NEBUDETE LITOVAT.

XIX. ples královny Elišky
V sobotu 19. února 2011 se uskuteční 19. ročník plesu královny Elišky v Jemnici.
Zábava do rána, bohatá tombola, diskotéka a mnoho dalšího Vás čeká od půl
deváté večer v jemnické sokolovně.
Ples bude ve všech dostupných prostorách sokolovny a tím tak bude také pestrý
program - na každém místě trochu odlišný. Krom diskotékových hitů v horním sále budou
na hlavním pódiu hudbou doprovázet dvě skupiny. Brněnská skupina Reflex show band
a rocková skupina Secret. Celý večer a noc bude provázet svými glosy Blbá blondýna
Iva Pazderková. O další doprovodný program se postará žonglér a pirát Milan Ošmera
z Třebíče a královnu Elišku také doprovodí šermířská skupina Lucemburk. Návštěvníci
tohoto plesu si také zvykli na bohatou tombolu. Hlavní ceny budou připraveny v tombole,
která se bude losovat o půlnoci. Připraven je zájezd pro dvě osoby, víkendový wellnes
pobyt pro dvě osoby, poukaz na nákup nového a ojetého automobilu, televize a spousta
dalšího. Předprodej vstupenek bude zahájen 7. února 2011 v TIC Jemnice. Více
informací najdete na: www.nkn.jemnice.cz.
Jiří Prokeš

Výstava Mladí za objektivem úspěšně u konce
Rád bych tímto článkem ukončil první akci, kterou iniciovala AleterNaiva o.s.. Výstavu

mladých autorů z Jemnice a okolí shlédlo na 200 návštěvníků z různých koutů Vysočiny,
avšak hlavně místních občanů. Součástí prvního dne výstavy byl Fotografický workshop,
kde jsme s překvapením mohli začít s 11 účastníky. Zajímavým výstupem workshopu
byla iniciativa směřovaná k dalším aktivitám o fotografování a případně založení
Fotoklubu.
Naše
uznání
patří
především těm, kteří se
odvážili podívat se do svých
archivů, fotit přímo na míru
výstavy a hlavně vystavovat
své fotografie. Těmito autory
byli Daniel Seitl, Lenka
Teplanová,
Kristýna
Tomášková a Ondřej Ferdan.
Důležitým prvkem výstavy
byla možnost přinést své
fotografie až v průběhu a tu
využili
dva
fotografové,
Kateřina Konvalinová a Kamil Šesták.
Reakce na výstavu ze strany návštěvníků byly pozitivní, alespoň podle vzkazů
návštěvní knihy. Nejčastěji se objevovaly vzkazy podporující další akci s nadějí, že bude
více vystavujících autorů, vždyť i Jemnice má umělce. Rád Vám to slíbím, avšak největší
podíl čeká právě na Vás! O dalším kole výstavy se dozvíte na stránkách JL, případně
prostřednictvím internetových stránek sdružení AlterNaiva o.s. a FB.
Máte-li návrhy a nápady týkající se aktivizace mládeže a podpory aktivního života
v Jemnici, chcete-li se připojit k akcím AlterNaivy, piště na mail alternaiva@gmail.com.
Díky všem, kteří pomáhali výstavu připravovat, městu Jemnice za poskytnutí prostoru
bezplatně a firmě Minimax za propůjčení osvětlení.
za AlterNaiva o.s. Ondřej Ferdan

Jemnická kniha rekordů
Existuje celá škála podnětů, nápadů a vizí, se kterou se na nás lidé obrací. Je potřeba
si uvědomit, že zdaleka ne všechno je možné realizovat z různých důvodů. Nicméně
vedení města Jemnice nic nezahazuje pod stůl ani do koše, ale zabývá se tím,
projednává a kalkuluje…
Poměrně zajímavou a jednoduchou záležitostí je i úvaha o založení tzv. Jemnické
knihy rekordů.
O co půjde? Jste v něčem výjimeční? Jste dobří sportovci? Máte rádi recesi? Jste
soutěživý typ? Pak jste na dobré cestě poprat se o zápis do této knihy. Šanci máte
všichni. Nikde nejsou určeny mantinely, které by omezovaly možnost pokoření rekordu
téměř v čemkoliv (samozřejmě vše v souladu s literou zákona).
Co je pro zápis do knihy potřeba? Budou pořádány Dny rekordů v Jemnici, kde se
můžete ukázat, předvést svůj mimořádný počin, který bude ověnčen právě oficiálním
zápisem. Případně proveďte svůj výkon před minimálně dvěma svědky (vhodná i
fotografie) a zažádejte o zápis. Samozřejmě, že možná i Váš výkon bude motivací pro

někoho jiného, kdo jej rád zkusí pokořit.
Knihu rekordů povede kulturní pracovnice Městského úřadu v Jemnici paní Dana
Šulková. Už teď se těšíme na to, kdo bude v čem nejlepší. Fantazii se meze nekladou.
PS: Už teď přemýšlím, jakým počinem si zasloužím zápis i já.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci:
Paní ředitelka Dětského domova v Jemnici Dáša Průšová koncem listopadu náš klub
pozvala k prohlídce areálu domova. Zařízení celého domova, zásluhou paní ředitelky, je
na vysoké úrovni. I personál se stará, aby se děti cítily jako rodina. Na zahradě se
v loňském roce vybudovalo sportovní hřiště, které odpovídá těm nejmodernějším
pravidlům dnešní doby. Děti se zde mohou vyžít po sportovní stránce. Na oplátku jsme
děti pozvali i k nám do klubu a chtěli bychom se i nadále navštěvovat.
Všem dětem z dětského domova přejeme, aby byly spokojené a vážily si toho, jak je o
ně postaráno a až vstoupí do života dospělých, ať se jim daří.
Za klub důchodců Marie Čurdová

Hledáme jemnické talenty
Tímto hledáním nám jde o poznání se s místními lidmi nebo i lidmi z blízkého okolí,
kteří by se rádi uchytili v některé jemnické divadelní skupině, ale nebyli zatím ještě
nikým osloveni a ví o sobě, že jsou talentovaní.
Hledání se bude podobat výběrovému řízení a nebude ničím stresujícím. Každý
příchozí zájemce před malou porotou o sobě něco řekne, něco předvede a případně
odpoví na nějaké dotazy poroty. Porota bude složena z nás, jemnických známých
amatérských herců. Děti mohou přijít s maminkami.
Porota následně zhodnotí jednotlivé výkony a písemně vyrozumí každého, kdo projde a
bude zařazen do našeho registru jemnických lidových umělců (JLU).
Hledat budeme tyto talenty:
•
herec – herečka
•
moderátor – moderátorka
•
bavič – bavička
•
kouzelník – kouzelnice

věk od 10 let
věk od 16 let
věk od 16 let
věk od 12 let

Nepodceňujme tento odrazový můstek pro Váš start – minimálně na slavných
jemnických prknech, či neméně slavných dlažebních kostkách.
00
00
Akce proběhne dne 12.2.2011 v hotelu Grand v Jemnici od 15 do 19 hodin.
Josef Lichtneger

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Františku B a š t á ř o v o u z Panenské,
která se v měsíci lednu 80 dožila let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Marii K a l á b o v o u z Jemnice,
která se v měsíci lednu dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Dne 23. ledna 2011 by se svých 60 let dožila
naše milovaná maminka, babička a přítelkyně
paní Jindřiška K a f k o v á z Jemnice
Zároveň tento rok uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás nečekaně opustila
Kdo jste ji znal a měl rád, vzpomeňte s námi …
Se slzami v očích na ni nikdy nezapomene celá rodina

Vzpomínka
Dne 3. února 2011 uplyne 14 smutných let,
co nás navždy opustil
náš milovaný otec, dědeček, pradědeček
pan Josef C h l o u p e k z Jemnice

Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami

Vzpomínka
Dne 12. února 2011 tomu budou 3 roky,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička
paní Věra B a s t l o v á z Jemnice
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
synové a vnoučata s rodinami

Vzpomínka
Kdo v srdci žije,
ten neumírá
Dne 19. února 2011 uplyne 12 smutných let,
kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček
pan V á c l a v S k ř i v á n e k z Jemnice

Za tichou vzpomínku děkují dcera Hana a syn Václav s rodinami

Vzpomínka
Dne 27. února 2011 uplyne 7 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří K a i s l e r z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Vzpomínka
Dne 27. února 2011 uplyne 11 let,
kdy nás navždy opustila
paní M a r t a K ř i v a n o v á z Jemnice

Vzpomíná syn Pavel s rodinou a ostatní příbuzní

Poděkování
Děkuji známým a přátelům za kondolenci a poslední rozloučení věnované naší zesnulé
mamince paní Ludmile Peřové.
Děkuje dcera Dana

Poděkování
Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s mým zesnulým
tatínkem panem Emilem Vospělem.
Děkuje syn Jiří

Poděkování
Děkuji všem přátelům, známým a kamarádům, kteří se přišli naposledy
rozloučit s mým tatínkem panem Vojtěchem Krejčím.
Martina Klečacká

OKÉNKO PŘÍRODY
Konopí seté
Konopí seté je rostlina vysoká až 4 metry se silnou, vláknitou lodyhou. Květy vyrůstají
v úžlabních vrcholičnatých latách, plodem je hladká nažka zvaná semenec neboli ptačí
zob.
Konopí je výhradně pěstovaná léčivá a technická rostlina. Poddruh konopí seté indické
je u nás zakázáno pěstovat, protože obsahuje omamné látky, které v konopí setém
obsaženy nejsou.
Předmětem užití v medicíně je jednak plod a jednak nať trhaná zpravidla jen z vršků
rostliny. Konopí seté ani jeho meziprodukty neobsahují žádné omamné látky.
Konopí je farmakologicky velmi dobře prozkoumáno, ale většina údajů v odborných
pracích se vztahuje ke konopí indickému, které poskytuje hašiš a marihuanu. Nositelem
omamného účinku je cannabiol. Dále jsou přítomny stopy kumarinu, jablečná a šťavelová
kyselina, pektiny a další látky. V semenech je obsažen hodnotný olej, bílkoviny, cholin a
enzymy.
Semeno se užívá pro odvar při močových zánětech, na ochranu sliznic a při bronchitidě
na tlumení kašle a chrapotu. Odvar z vršků větviček je používán jako mírný uklidňující
prostředek.
Semeno se podává buď čajovou formou v běžných dávkách, nebo formou prášku.
V tom případě jej užíváme až 4x denně na špičku kulatého nože. Vršky větviček
podáváme taky formou odvaru v množství 2 – 3 šálky denně.
Semeno podáváme samostatně, protože je vhodné jej před použitím podrtit, což ve
směsi není možné. Po rozdrcení velmi rychle žluknou. Listovou nebo větvičkovou drogu
však můžeme míchat bez omezení.
Běžné konopí není toxické a nejsou známy žádné kontraindikace. Proti revmatismu
můžeme použít listovou drogu ke koupeli rukou nebo nohou.
Zajímavá je úprava semen v alkoholu: Do jednoho litru běžného alkoholu se přidá 200g
pomletého semene a nechá se 10 dní vyluhovat při teplotě 20 – 30 °C. Pak se p řefiltruje
a uloží na chladné místo. Užívá se 3 - 4x denně 8 – 10 kapek ve sklenici vody. Oblast
aplikace je stejná, jak je uvedeno výše.
Drogy z konopí indického jsou označovány jako „měkké“, a to především proto, že
většinou nevyvolávají fyzickou závislost. Nejznámějším představitelem této skupiny je
marihuana. Svými účinky patří mezi nejslabší z halucinogenů. Jakmile kouř dopraví
účinné látky do těla uživatele, nastává celkové zklidnění. Smysly se zaostří a vnímají
okolní svět s nebývalou jasností. Vjemy vytvářejí vizi harmonického světa, kde vše
souvisí se vším. Takové opojení je pro uživatele příliš lákavé. Odborníci varují před tím,
že osobnost uživatele se může zabrzdit na jednom místě a bez vůle se vyvíjet dál. Mezi
popisované příznaky patří ztráta motivace, lhostejnost, častá únava, u psychicky labilních
jedinců to můžou být i pocity úzkosti a paranoie. U lidí, kteří v sobě nosí skrytou
psychickou chorobu, může být marihuana dokonce jejím spouštěčem. Že nevyvolává
fyzickou závislost, je údaj zavádějící, a to z toho důvodu, že velice rychle vzniká
tolerance, to znamená, že na původní dávku si organismus rychle zvykne a vyžaduje
vyšší. Katastrofou je, pokud člověk pod vlivem marihuany sedne za volant. Zpomalené,
až příliš relaxované smysly nestačí včas reagovat na situace, které naopak okamžitou
reakci vyžadují. Navíc působí i imunotoxicky, tedy jako jed na naše imunitní buňky, stejně

jako nikotin.
Ing. Bedřich Stehlík

Chřipka
Chřipka je velmi známá, téměř periodicky se opakující nemoc. Přesně ji vystihuje
pořekadlo, že „léčená chřipka trvá týden, zatímco neléčená 7 dní“.
Ovšem před podceňováním této choroby je třeba důrazně varovat. Mnohá zanedbaná
chřipka má totiž ty nejtěžší následky. Obecně je chřipka nemoc celého organismu, a
proto si musí organismus především odpočinout, čili lidově je třeba se „vyležet“.
V každém případě by měl být především zachován klid, protože v další fázi si chřipka
„sedne“ na určitý orgán a pak je skutečně zle. Zejména v dnešní době, kdy je
organismus člověka velice oslaben, končí mnohé případy i smrtí, nebo minimálně
srdeční vadou.
Pro vlastní léčení chřipky neplatí žádná zvláštní pravidla. Je nutné zachovat několik dní
klid, vypotit se, hlavně co nejvíce si odpočinout. Léčebné prostředky a postupy najdeme
pod hesly Nachlazení, Imunita, Zahlenění apod. Nejlépe pomohou obecné, ale přesto
zvlášť účinné prostředky.
Výborným lékem je například tinktura
rudbeckie (Echinacea purpurea), dnes
prodávaná pod řadou obchodních názvů. V prevenci používáme 1 čajovou lžičku tinktury
denně, při pokročilé nemoci až 3x denně čajovou lžičku, nebo dokonce každé 2 hodiny.
Prevence je zde nesmírně důležitá. Nejjednodušší prevencí je podávání 2-3g vitaminu
C denně, ovšem v maximálních dílčích dávkách 500 mg, a k tomu 1 tabletu acylpyrinu
anebo anopyrinu.
Další vynikající prevencí je podávání jantarové tinktury. Stačí 3 kapky do šálku čaje,
třeba 3x denně a chřipka „se nekoná“.
Návod na výrobu jantarové tinktury: Do 0,75l čistého lihu (aspoň 80%) dáme 50g
jantaru, ale neopracovaného, a necháme 10 dní stát v teple. Pak si odlijeme vždy jen
potřebné množství a necháme stát libovolně dlouho. Po vyčerpání láhve jantar
rozmělníme a znovu zalijeme lihem. Vše se opakuje, tinkturu ovšem můžeme vyrábět
pouze 2x, ne více!
Dále můžeme použit tinkturu z jinanu dvoulaločného. Užívá se 3x denně 6 kapek
před jídlem.
Ing. Bedřich Stehlík

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Vánoční turnaj ve volejbalu dvojic
Dne 27.12. 2010 se uskutečnil Vánoční turnaj dvojic organizovaný AŠSK při ZŠ v
Jemnici. Turnaje se zúčastnilo 8 dvojic. Po zápasech ve skupinách se turnaj dohrál
vyřazovacím systémem dle pořadí ve skupině. Po dramatických zápasech skončil turnaj
následovně:
1. místo Doležalová Dana, Hopian Martin
2. místo Chromá Veronika , Kovář Ondřej

3. místo Boudná Dáša, Miloš Otáhal
4. místo Gliganičová Lenka, Pavel Procházka
5. místo Poláková Míša, Dominik Mochar
6. místo Hotová Katka, Marek Šprincl
7. místo Vrchotová Pavla, Chvojka Ivan
8. místo Martin Polák, Navrátil Bohouš
Poděkování patří všem soutěžícím a především ředitelství ZŠ v Jemnici, které
umožnilo uskutečnění turnaje v prostorách školy.
Chvojka Ivan

Benchpress - MČR
Dne 26.2.2011 se bude v sále sokolovny v Jemnici konat Mistrovství ČR v tlaku v lehu
masters, juniorů a dorostu.
00
Zahájení soutěže se plánuje na 10 hod. Všichni, které tento sport alespoň trochu
zajímá, jsou srdečně zváni.
Dobrovolné vstupné bude využito na propagaci tohoto sportu.
Ing. Marcel Anděl

Pět medailí z halového přeboru kraje Vysočina
v atletice putovalo do Jemnice!
V neděli 16. ledna 2011 se v přetlakové hale v Praze na Strahově konal Halový krajský
přebor Vysočiny seniorů, juniorů, dorostu a staršího žactva v atletice pro rok 2011.
Jemnický atletický oddíl, na této pro náš klub historicky první soutěži pod organizačním
zajištěním
Českého
atletického
svazu, reprezentovalo 14 závodníků
a závodnic dorostenecké a žákovské
kategorie. Z celkového počtu 26
startů v různých disciplínách se jim
podařilo získat 5 cenných kovů – 3
stříbrné a 2 bronzové medaile.
V běhu na 150 m starších žáků
vybojoval
Jakub
Zuzák
velmi
kvalitním časem 20,56 s stříbro,
druhou stříbrnou medaili získala pro
Jemnici v kategorii starších žákyň ve
skoku dalekém výborným výkonem
467 cm Veronika Navrátilová a třetí
stříbrný kov po úvodních dvou
přešlapech ve skoku dalekém starších žáků vybojoval Lubomír Fanta kvalitním výkonem
484 cm. Škoda jen poslední série pokusů, ve které Luboš s milimetrovým přešlapem
dolétl k hranici 510 cm. Bronzové medaile získaly v kategorii starších žákyň v běhu na
150 m velmi slušným časem 21,31 s Martina Pažitková a ve vrhu koulí v kategorii

dorostenek pěkným výkonem 9,55 m Pavla Hartmanová. O nejhodnotnější výkon
jemnických atletů se v kategorii dorostenců v běhu na 800 m zasloužil skvělým časem
2:08,68 min Lukáš Slosarčík. Letitý školní rekord tímto výkonem překonal o více než 11
sekund! Jenom díky tomu, že na krajském přeboru dorostenci a junioři startují (kromě 60
m překážek a vrhu koulí) společně s muži v seniorské kategorii, přišel Lukáš o jednu
z medailí. I výkony ostatních jemnických závodníků a závodnic jsou velkým příslibem do
budoucna a zaslouží pochvalu a uznání. Vždyť třeba Petr Štumfol jako jediný závodník
jiného oddílu postoupil do finále v běhu na 60 m, kde se porval o nejlepší umístění s pěti
atlety z TJ Spartak Třebíč. Ještě jednou bych chtěl vyzdvihnout a ocenit přístup a
nasazení všech jemnických závodníků a závodnic a zároveň jim poděkovat za dosažené
kvalitní výkony a vzornou reprezentaci oddílu a města Jemnice v této krajské atletické
soutěži. O vysoké kvalitě předvedených výkonů svědčí i fakt, že jako nový oddíl v kraji
Vysočina (vznik klubu 1. 1. 2011) se v celkovém klubovém pořadí úspěšnosti ŠSK
Jemnice umístil se ziskem zmíněných 5 medailí na krásném 6. místě z celkového počtu
9 zúčastněných oddílů.
Závěrem bych ještě rád povzbudil atlety a atletky, kterým se závody nevydařily podle
jejich představ, nebo ty, kteří svojí výkonností nebo věkem na účast v krajském přeboru
zatím nedosáhli. Nebuďte zklamaní a smutní! Jsem přesvědčen, že příležitostí si
zazávodit a ukázat své kvality bude ještě dost a dost. Zároveň bych chtěl všechny
povzbudit a potvrdit jim, že poctivá příprava, trénink a odhodlání je k vytčenému a
vytouženému cíli nakonec dovedou. To ostatně platí i v běžném životě.
Pro větší přehlednost a informovanost přikládám kompletní výsledky jemnických
reprezentantů s tabulkou úspěšnosti jednotlivých zúčastněných oddílů. Podrobnější
informace ze závodů a činnosti jemnického atletického oddílu můžete získat na
webových stránkách klubu http://sites.google.com/site/atletikajemnice.
Přehled oddílové úspěšnosti v zisku medailových umístění:

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

TJ Spartak Třebíč
Atletika Jihlava
TJ Nové Město na M.
TJ Slavoj Pacov
TJ Sokol Vel. Meziříčí
ŠSK Jemnice
TJ Jiskra Havl. Brod
Středisko vol. času Ledeč

zlaté
16
4
9
0
5
0
1
1
1

stříbrné
8
12
7
5
2
3
3
0
0

bronzové
11
9
3
8
2
2
0
2
1

celkem
35
25
19
19
9
5
4
3
2

Přehled výsledků jemnických závodníků:
Příjmení, jméno
Pažitková Martina
Kinclová Kamila
Dobeš Michal
Zvěřinová Pavlína

disciplína-výkon -pořadí v kategorii
60 m – 8,66 -7.
150 m - 21,31 - 3.
výška -125 - 4.
150 m – 22,73 – 8.
dálka – 524 - 4.
koule 5kg – 11,05 – 5.
dálka – 404 – 12. výška 0

kategorie
st. žákyně
st. žákyně
dorostenec
st. žákyně

Králík Vít
Navrátilová Veronika
Novák Lukáš
Slosarčík Lukáš
Hartmanová Pavlína
Štumfol Petr
Blažek Tomáš
Křivánek Stanislav
Zuzák Jakub
Fanta Lubomír

60 m – 8,04 – 34. 200 m – 26,05 -19.
dálka – 467 – 2.
60 m – 9,14 – 13.
dálka – 529 – 17. 200 m – 25,60 – 15.
60 m – 7,70 – 15. 800 m – 2:08,68-10.
koule 3kg – 9,55 – 3.
60 m – 7,61 – 6.
dálka – 5,42 -14.
koule 5kg – 10,25 – 6.
60 m – 7,97 – 21. dálka – 545 – 13.
60 m – 8,35 – 4.
150 m – 20,56 – 2.
60 m – 8,58 – 6.
dálka – 484 -2.

dorostenec
st. žákyně
dorostenec
dorostenec
dorostenec
dorostenec
dorostenec
dorostenec
st. žák
st. žák

Mgr. Aleš Krajčí – předseda oddílu

Moravský rybářský svaz MO Jemnice informuje
Výroční členská schůze MO MRS Jemnice se bude konat dne 13. 2. 2011 v době od
9.00 hodin v restauraci Na Podolí v Jemnici. Po skončení schůze si může každý člen
zakoupit členskou známku na rok 2011. Povinností každého člena je nejpozději do konce
února zaplatit členský příspěvek. Pokud tak neučiní, přestává být členem MRS a musí
v dalším období zaplatit opětovně i zápisné. Žadatel o povolenku musí být držitelem
platného rybářského lístku.Nemá – li člen odpracovanou brigádnickou povinnost za
předcházející rok a požaduje vydání povolenky, zaplatí 800,- Kč, případně její poměrnou
část. ( 80,- Kč/hod).
Na základě dohody budou na MěÚ v Jemnici v kanceláři č. 207 vystavovány
rybářské lístky pracovníkem Městského úřadu Moravské Budějovice ve středu
16.února v době od 8.00 -11.30 hodin a od 12.30 - 16.00 hodin .
Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, o.s. ze dne 24.6.2010 a VI.Sjezdu
MRS ze dne 6.10.2007 platí pro rok 2011 níže uvedené ceny člen. příspěvků a
zápisného pro členy MRS, o.s. ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy
(MRS a ČRS) a nečleny
(nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní
příslušníky).
Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studující do
26 let věku dle ročníku narození.
Členské příspěvky:
Dospělí
Poloviční
Mládež
Zápisné:
Dospělí a mládež 16 – 18 let
Mládež do 15 let

400,- Kč
350,- Kč
200,- Kč
1 000,- Kč
300,- Kč

Ceny povolenek pro členy (pro členy MRS a ČRS)
Druh
povolenky
roční
poloviční
měsíční
týdenní
denní
mládež

MP tyrkysové
800,400,550,300,100,250,-

MP republiková
2700
x
x
x
x
x

P zelené

P republiková

1.000,500,650,400,150,300,-

3.000,x
x
x
x
x

Ceny povolenek pro nečleny
(pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí
státní příslušníky)
Druh
MP oranžové
P žluté
povolenky
roční
5.000,6.000,měsíční
3.000,4.000,týdenní
1.000,1.500,denní
400,600,Ing. Miloš Pacas

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu

TJ Družstevník Radotice Vás srdečně zve
na Fotbalový ples.
Začátek 26. 2. 2011 ve 20:00 hod.
Vstupné 70 Kč.
K tanci a poslechu hraje TRIO BAND
a program zpestří Mažoretky z Jemnice.
Svoz zdarma – odjezd z Jemnice
- Restaurace u Víta (19:00), autobusové nádraží (19:10).
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

Mladoňovice
20.3.2011
17.4.2011

15.5.2011
12.6.2011
Panenská
5.3.2011

O putovní pohár starosty obce Mladoňovice
- soutěž jednotlivců na baterii 1x 20 terčů a 1 x 20 terčů lovecké kolo
O putovní pohár MS Mladoňovice
- soutěž jednotlivců na lovecké kolo 2x 20 terčů a 3 členných družstev
1 x 20 terčů baterie
O putovní pohár seniorů - pro myslivce starší 60 let nebo kteří
v daném roce dovrší daného věku , baterie
O putovní pohár Barchanu – 2 soutěže jednotlivců
- 2 x 20 terčů lovecké kolo a 2 x 20 terčů baterie
Masopustní veselí
- sraz masek ve 12.30 hodin u KD Panenská
- průvod masek obcí od 13.00 hodin
- v podvečer od 18.00 hodin veselí s diskotékou v místním sále

Radotice
Čert ví, proč?
Nechoď s pány na led, nebo lháři ve fraku, pořekadla, jejichž léty ověřená pravdivost
pomine snad až se zánikem světa samého. Kolik slibných ideologií pro lidstvo na těchto
zlámaných nohou a důvěřivosti ztroskotalo. Papež Jan Pavel II. řekl, že jsou jen dvě
cesty pro lidstvo tohoto světa. Udělat ze světa kvetoucí zahradu, nebo ruiny. Na osivo
pro kvetoucí zahradu se nedostává stále dost peněz a místa, tak pak už snad zbývají jen
ty ruiny. Skepse, která si snad prostor v těchto listech ani nezaslouží, nebýt informací,
kterými je člověk soustavně zahlcován. Tak třeba sluníčko a jeho blahodárné paprsky,
bez něhož není života, krom toho je zdrojem dobré nálady pro všechno živé,
započínáme-li s ním den a slouží mnoha věcem zcela zdarma již řadu let. Dokáže i
škodit, dojde-li k nevyváženostem v koloběhu přírody, na který začínáme mít vliv i my,
lidé. Jablkem sváru jsou nyní fotowoltaické elektrárny využívající jeho zdroj. Proč? Co je
na nich špatného? Nepáchnou, nehlučí a jde o obnovitelný ekologický zdroj výroby
energie. Znění ekologický není zrovna stoprocentní, poněvadž výroba zařízení, umrtvení
ploch pozemků na dlouhou řadu let a očekávaná likvidace ruin státem, jak je u nás
zažité, po skončení životnosti zařízení způsobí, že ekologie opět zapláče. Proč tento
objev až nyní, když je znám řadu let a byl jen jakýmsi hobby kutilů? Jsme součástí
dobrovolného společenství a důležitá rozhodnutí jsme povinni ctít. Zde se jedná o
stanovená procenta získání energií z obnovitelných zdrojů a fotowoltaika je jedním
z nich. Dle vyjádření pracovníka regulačního úřadu pro ekonomické zpravodajství
televize nebylo nutné na nařízení pobídkově reagovat, poněvadž požadavek byl již
pokrýván výrobou energie z vodních zdrojů. Proč se rozhodlo takto příznivě pobídkově,
lze jen spekulovat. Poučka ekonoma ekonomů, že nejde jen o peníze, ale peníze jsou na
prvním místě, se projevila vzápětí. Ekonom - podnikatel si spočítal a byl by špatný
podnikatel, kdyby to neudělal, že takové záruky ceny výkupu energie se vyplatí, i když se
zadluží. On to někdo zaplatí a bylo mu jasné, že ten někdo je spotřebitel. Tak to vypadá,
když se všichni starají o všechno a nikdo o nic. To je jedno z mnoha pochybení, kterému
bylo možné různými opatřeními čelit po zjištění nebývalého rozvoje zájmů. Jenže ten,

kdo takto rozhodl, byl už mimo vliv, byl bez kulatého razítka a zíral. Těm, co měli vliv i
kulaté razítko, nepřišlo „důvodné“provádět korekci, která mohla bum rozvoje omezit.
Zvláště potom, když nákladovost pořizování šla pro vysokou poptávku na toto zboží
podstatně dolů. Jde o další vyrobené potíže, co na tom, že tím poškozují stát, který řídí.
Proč se tak nestalo, lze jen spekulovat. Asi si toho nikdo nepovšiml. Ale sledujeme-li
největší náš problém, problém vztahů, nebylo důvodu rozhodnutí někoho, na koho
potřebuji klacek, měnit. Kolik času pak následně spolykalo řešení, aby zmírnilo dopad
této legrácky na všechny, kolik nezbytných důležitých rozhodnutí muselo počkat a bude
řešeno překotně či polovičatě. Budeme vůbec někdy sví, dojde nám, že ve vládnutí se
nestřídáme pro vlastní zájmy strany, ale zájmy voličů ovlivněných programem? Strany
pak pod vlivem koaličních vztahů jsou nuceny provést korekce programů, volič
bezmocně čtyři roky zklamaně sleduje, že rozhodl v zájmu těch, proti kterým stál. Jde o
politickou kulturu postrádající jakoukoliv zodpovědnost k voličům a jejich důvěru
bezostyšně vymění za podíl na moci, za peníze. Pokud by tomu tak nebylo, převáží
důvěra voliče v program a podíl na moci odmítne. Zahájení zákazu setřásání zlatých
jablíček, který v programech zabodoval, předvedl první svůj výpotek a ukázal, že
setřásání zlatých jablíček pokračuje a nejvíc na to zatím doplatil naivní prosťáček, který
to myslel s tím zákazem vážně. Tak co - kvetoucí zahrada nebo ruiny?
Vypůjčené:
Murphyho zákon praví: „Mocní si vždy najdou důvod, proč je nutno potrestat slabšího.
Není třeba zaměňovat rovnost před zákonem s rovností před korytem.“
Poznámka:
Je notoricky známé, že „Kdo chce psa bít, tak si hůl najde.“ Méně známé je to, že
„Mocní mají sklad s holemi a klíč od něho je vždy po ruce.“
Přijměte pozvání na tradiční ples Tělovýchovné jednoty v únoru do kulturního domu
v Radoticích. O příjemně strávený večer je postaráno.
Jste vítáni !!
Blahopřejeme jubilantovi:
Vyletěl

Jan

74 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic

Mladoňovice
Ohlédnutí za rokem 2010
Rok 2010 bude zapsán v kronice Mladoňovic jako rok, který přinesl mnoho nového
našim občanům a výrazně se zlepšilo životní prostředí v naší obci a v katastru.
Dařilo se zajistit dotace na zateplení budovy základní školy, výměnu oken a dveří,
rozšíření přístupové chodby a úpravy ve dvorní části školy. Úspory na vytápění vznikly i
výměnou oken v místním hostinci, který je majetkem obce. Zlepšení prostředí obce
vzniklo opravou fasády obecního skladu. V Dobré Vodě byly provedeny další chodníkové
úpravy v okolí poutní kaple. Nově byly pro občany zřízeny služby kadeřnické.
Co oceňují
nejen naši občané, bylo provedení rekonstrukce našeho rybníka
„Mladoňovický“ v areálu chobot. Byl vybudován nový požerák, nové odpadní potrubí,
bezpečnost přeliv a výlov. Dále byla provedena rekonstrukce hráze, litorální zóna a tůň.
Celková hodnota díla, včetně odbahnění, činí 5 500 000,00 Kč. Vytvořilo se zde
upravené prostředí s možností koupání v čisté vodě, neboť oba přítoky do rybníka ZHS

Znojmo za spolupráce ZD Třebelovice vyčistila. Úpravy v areálu chobot byly dokončeny
zpevněním přístupové cesty a byl položen asfaltový koberec. Za spolupráce PÚ Třebíč
byla zpevněna cesta a položen asfaltový koberec na polní cestě do Slavíkovic. To
oceňují zejména občané Mladoňovic a Slavíkovic.
Nové fasády se dočkala také kaplička boží muka u „ Katovy luže“, kde v době
vrchnostenského hrdelního práva bylo popraviště pro panství jemnické a budkovské.
Poslední hrdelní soud zde byl vykonán v roce 1671 za vraždu novorozeněte a byla sťata
katem Mariána Přibylová.
OÚ si váží, že naše spolky zlepšují životní prostředí v našem území. Rybářský spolek
udržuje prostředí u rybníka „Asuán“, kde si vybudovali nový srub pro zázemí při
organizování rybářských závodů.
Myslivecké sdružení udržuje prostředí na střelnici a vybudovali si novou kruhovou
střelnici.
SDH udržuje prostředí v areálu chobot a neustále zlepšuje vybavení pro konání
hasičských soutěží a memoriálu. Poslední novinkou letošního roku je nákup ojetého
osobního auta FORD TRANSIT pro potřeby SDH.
Majetek obce byl zhodnocen a navýšen o 12 500 000,00 Kč.
Kulturně-společensko-sportovní činnost v roce 2010
Každoročně je v měsíci lednu zpracován kulturně-společenský kalendář, kde si spolky
zadávají termíny své činnosti pro veřejnost. Na rok 2010 bylo plánováno 54 akcí a
skutečnost činila 50 akcí. Je to nevyšší počet v historii naší vesnice.
Na kulturně-společenské činnosti se podílí SDH, rybářský spolek, myslivecké sdružení,
TJ, ZŠ a MŠ, ČČK, Disco-club a OÚ. Nejvýznamnější je pro Mladoňovice dodržování
tradic jako je masopustní průvod, vrkání, pomlázka, stavění máje, pálení čarodějnic,
plesy, Den matek, Den dětí , pouťová zábava, procesí k DV, posvícení, mikulášská
nadílka a nejpůsobivější je štědrovečerní průvod po obci s hraním koled.
Za poslední léta vznikají i další tradice spolků. Hasiči organizují Memoriál Ladislava
Daňhela, myslivecké sdružení provádí tři střelecké soutěže, rybářský spolek soutěže pro
děti, dospělé a rybáře u rybníka Asuán a ČCK pořádá adventní koncerty.
Nová tradice vznikla v roce 2010. Jedná se o turnaj ve stolním tenise pod záštitou OÚ.
Naši hasiči pořádali poprvé noční soutěž, kde bylo přítomno 42 soutěžících družstev a
neuvěřitelné množství diváků. Naše družstvo mužů mělo velký úspěch z velké
konkurence. Umístnili se jako druzí. První místo získali Petrovice – mistři republiky. Naše
ženy rovněž získaly pohár, a to za 3. místo v soutěži žen. To byl začátek nové tradice.
Naše spolky se podílí na organizování zábav pro mládež z celého okolí. V oblibě jsou
zábavy v areálu chobot, kde bylo 11 zábav, diskoték a 6 produkcí. Nezapomínáme ani na
vyžití nás dříve narozených. Mimo účasti na tradičních akcích se většina občanů
zúčastnila slavnostního předání rybníka do užívání, kde byl vstup volný a zábavu nám
dělala dámská kapela „Viktorky“ a dechová hudba „Vysočinka“. Rovněž rybí hody
s dechovou hudbou „Stříbrňanka měly hojnou účast, a to nejen z našich občanů.¨
OÚ děkuje všem spolkům za uvedenou činnost a občanům za pospolitost.
Jan Chloupek, starosta obce

OKÉNKO REDAKCE



Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15.února 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@mestojemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ
v Jemnici, kancelář č. 209).
 Redakce se zabývá pouze opravou pravopisných chyb, za stylizaci a
obsah příspěvků plně odpovídá autor.
Rada města Jemnice na svém zasedání dne 20.12.2006 rozhodla, že v JL budou
zveřejňovány pouze příspěvky podepsané autorem. V opačném případě nebude
příspěvek otištěn.
Dana Šulková

