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Pranostiky na březen





Na Řehoře hory hučí a sedláci doma čučí.
Březen mokrý a deštivý úrodě se protiví.
Mráz po svatém Josefu může uškodit květu, ale již ne člověku.
Suchý březen, vlhký duben a studený máj – ve stodole bude ráj.

ZPRÁVY Z RADNICE
Postřehy z radnice
Mrazivý únor střídá jarní březen – měsíc nových začátků a přání. Nejvíce si přeji, aby
rozbíhající se projekt rekonstrukce kanalizace Dyje II proběhl v Jemnici bez problémů a
co nejméně zatěžoval nejen obyvatele našeho krásného městečka. Více informací
napsal pan starosta Nevěčný, já osobně tomu věnuji celý článek na jiném místě
Jemnických listů.
Jako každý měsíc, tak i ten předchozí přinesl celou řadu zajímavých věcí, schůzek,
porad, jednání a informací, se kterými si dovolím Vás v krátkosti seznámit.
Jistě není bez zajímavosti například to, že se sešel výbor Jemnického mikroregionu,
kde jsme společně „pilovali“ detaily ohledně nové propagační brožury a podrobnosti tzv.
razítkové soutěže, či, chcete-li, sběru razítek v jednotlivých obcích mikroregionu.
Dozajista je to téma na celý článek, nicméně pouze v krátkosti se má celá věc asi takto:
na informačním centru si budete moci vyzvednout brožurku mikroregionu, kde
v prostřední části bude několik stran určeno pro sběr razítek. Odměnou za určitý jejich
nasbíraný počet bude pamětní mince s vyraženým logem našeho regionu. Předběžně to
vypadá, že za 7 razítek můžete dostat „bronzovou“ minci, za 15 razítek „stříbrnou“ a za
25 minci „zlatou“. Informace budou postupně aktualizovány. Musím zde ještě zmínit to,
že se starosty jednotlivých obcí je výborná spolupráce a chci jim i touto cestou
poděkovat.
Ne všechny věci se ovšem vyřešily podle mých představ. Již známe výsledky soutěže
O cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR (městská památkové
rezervace) a MPZ (městské památkové zóny) za rok 2010. Ze šesti zúčastněných jsou
před námi tři, a to takové historické skvosty jako Třebíč, Pelhřimov a Telč. Porota
nicméně velmi ocenila náš přístup k regeneraci, především snahu uchovat ráz
historického jádra města, příkladnou obnovu památky kostela sv. Víta. Jako pozitivní byly
hodnoceny snahy o oživení areálu zámku a památkově chráněné železniční tratě.
„Bramborová“ medaile nás motivuje k tomu, abychom se i další roky soutěže účastnili a
dosáhli i lepšího umístění.
Jako velmi pozitivní záležitost beru odhodlání vybudovat v Jemnici naučné pěší okruhy
po nejkrásnějších památkách. Zatím je vše ve stádiu rozpočtovém a projektovém. Dle
finančních možností bude okruh obsahovat nejen značení v podobě šipek, ale i naučné
cedule u památek, různá odpočívadla, drobné atrakce pro děti a malovanou přehlednou
mapku. Celá trasa pak bude vyžadovat i zvýšenou péči o údržbu zeleně, pořádku apod.
Centrální okruh bude zahrnovat zejména části: TIC, zámek, židovská čtvrť, bašta,
hradby, vyhlídky, Malou Branku, Branku u Kamenné panny, náměstí Svobody a Husovu
ulici. Často se setkávám s ohlasy, že to stejně nemá smysl, protože vše bude stejně
zničeno vandaly, příp. podpáleno, posprejováno. Ano, obavy máme. Ale kdybychom se
řídili tímto heslem, tak bychom pro Vás či návštěvníky města nevybudovali vůbec nic a to
by byla obrovská škoda!
Musím zde zmínit i to, že Jemnice bude mít své zástupce ve fotografické soutěži,
kterou vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – Mladí fotografují
památky. Zároveň jsem vyzval všechny školy základní i střední z blízkého okolí, aby
informace o soutěži předaly svým studentům. Tak držme mladým palce!
V současné době dále postupujeme i s monitoringem ohledně potřebnosti
nízkoprahového zařízení v Jemnici. Výstupem z monitoringu bude, zda je takové zařízení

vůbec potřebné, zda je vhodné vymezit pro klub určité prostory a zázemí, nebo zda bude
stačit péče terénních pracovníků.
Rád bych zde ocenil snahu nejen Vás, našich spoluobčanů, ale hlavně pana starosty
Ing. Nevěčného ohledně zachování provozu na naší trati. Jednání nejsou jednoduchá,
jsou vedena se všemi zúčastněnými, i na nejvyšších úrovních. Apeluji tímto na Vás,
podporujte akce spojené s provozem na trati, účastněte se jízd, které ve spolupráci
s JHMD budeme pořádat. Nezapomeňte na to, že trať je stále živá, respektujte při jízdě
autem dopravní značení zejm. na železničních přejezdech.
Město Jemnice se opět bude účastnit soutěže Zlatá jeřabina. Hlasování se rozbíhá od
1. března 2011. Nominovali jsme historickou slavnost Barchan a kostel sv. Víta. Pro
vítězství stačí relativně málo hlasů, podpořte své město. Konkrétně - jak hlasovat, kde
hlasovat – budete informování prostřednictví www stránek města, TIC či stránek na
facebooku.
Stále probíhají jednání ohledně pořádání středověké bitvy dne 6. 8. 2011 v našem
městečku. Tato atraktivní podívaná jistě obohatí Vaše léto o další kulturní zážitek. Vše se
slibně vyvíjí.
Proběhla i jednání ohledně budoucnosti jemnického muzea. Jsem velmi rád, že celý
projekt si bere na starost můj kamarád doc. Michal Stehlík (děkan Filozofické fakulty UK),
který je sám o sobě zárukou profesionality a kvality provedení. Naše vize je vytvořit zde
ukázku života ve středověkém měšťanském domě. Samostatnou expozicí by měl být
odkaz židovské kultury a života nejen ve městě Jemnici. Troufnu si tvrdit, že na tuto
oblast je Michal vůbec největším odborníkem nejen v rámci České Republiky.
Musím se pochlubit tím, že jsme s panem starostou byli jedni z prvních, kteří viděli
model uvažovaného pomníku a. s. Jaroslava Šlezingera. Jeho autor, pan Stanislav
Müller, je skutečně „machr“ a naprosto přesně vystihl naši představu. Skutečně –
klobouk dolů!
Máme za sebou plesovou sezónu. Doufám, že jste si ten Váš oblíbený ples vybrali, že
jste se pobavili, jak se sluší a patří, odnesli si nějakou zajímavou a hodnotnou cenu –
stejně jako já.
Tento měsíc přinesl i obrovský úspěch našich florbalových reprezentantů Základní
školy v Jemnici, kteří obsadili v Orion cupu zlatou příčku, která znamená, že jsou nejlepší
z celé České republiky. Klukům i trenérům patří velký dík nejen za čas, který přípravě
věnovali, ale i za to, že velkolepě zviditelnili jméno našeho městečka. HOŠI DĚKUJEME!
Často se setkávám s různými názory občanů na mou práci. Je mi líto, když vznikne
určitá dezinformace, která se městem nese rychlostí blesku. Jestliže máte na mne
jakékoliv dotazy, pokud budu vědět, rád zodpovím. Kontaktujte mne na mailu
mistostarosta@mesto-jemnice.cz, na facebooku Mladí za rozvoj Jemnice nebo Vás rád
uvítám přímo na městském úřadě a můžeme celou záležitost probrat. Díky.
Závěrem mi dovolte, abych nám všem popřál hodně optimismu, úspěchů a sluníčka do
blížících se jarních dnů.
Ing. Petr Novotný – místostarosta města Jemnice

Dyje II
Jak se k mnohým již doneslo, bude se v Jemnici realizovat rekonstrukce vodovodů a
kanalizací s názvem Dyje fáze č. II.
Tento projekt zahrnuje nejen oblasti Třebíčska, ale i Blanensko, Jihlavsko a Žďársko.
Co se našeho regionu týká, bude se budovat ve Vladislavi (ČOV a kanalizace), v Číměři
(kanalizace), v Hostákově (kanalizace), v Moravském Krumlově (ČOV a kanalizace) a
konečně v Jemnici (kanalizace).
Celkem se v našem městě vybuduje 1,1 km nové kanalizace, 3,4 km se bude stávající
kanalizace rekonstruovat a 2,5 km bude obnášet rekonstrukce vodovodů.
Celý projekt je financován z evropských fondů (Operační program životního prostředí)
– 72,73 %, dále pak ze Státního fondu životního prostředí – 4,27 % a z vlastních zdrojů
svazku obcí tedy asi 23 %. Celkové náklady pro Jemnici jsou tedy cca 16 mil. Kč, což je
citelný zásah do rozpočtu města. Navíc se počítá i se souvisejícími investicemi, zejm.
v ulici Lípová a Topolová, kde proběhne celková rekonstrukce vozovky, vytvoření
parkovacích ploch, úprava zeleně apod.
Harmonogram jednotlivých stavebních prací je neustále aktualizován, ve stručnosti si
Vás zde dovolím seznámit s jeho poslední verzí.
- ulice Topolová: od března 2011 do května 2012 (úprava komunikace, povrchy)
- ulice Budějovická: od srpna 2011 do září 2012
- ulice Polická: od března 2011 do srpna 2011
- část ulice Polní a část ulice V Ráji: od června 2011 do srpna 2011
- část ulice Dvořákova: od června 2012 do července 2012
- část ulice Horní valy: od července 2011 do listopadu 2011
- ulice Na Parkáni: od září 2011 do října 2011
- ulice Pod Tržištěm a část ulice Lípová: od března 2011 do května 2012 (úprava
povrchů)
- za bytovkami v ulici Široká: od června 2011 do dubna 2012 (úprava povrchu)
- ulice Na Pořadí: od března 2012 do května 2012
- část ulice Dačické: od března 2012 do května 2012
- podél Třebětického potoka: od června 2012 do srpna 2012
Souběžně s kanalizací se v některých částech bude rekonstruovat i vodovod.
Jednotlivé komunikace budou v době prací částečně průjezdné jedním pruhem, doprava
bude regulována semafory.
Dle harmonogramu se bude pracovat 5 dnů v týdnu. Nebude se pracovat v prosinci,
lednu, únoru, nicméně vše bude odvislé od (ne)přízně počasí.
Ještě jednou opakuji, že harmonogram bude postupně aktualizován i vzhledem
k počasí, nenadálým okolnostem, pracovní vytíženosti, komplikacím apod. O všech
změnách Vás budu pravidelně informovat.
Pokud Vás zajímá, které konkrétní úseky budou realizovány, ve vstupním prostoru
městského úřadu na nástěnce visí přehledná situační mapka. Ještě bych Vás rád
poprosil o informace ohledně komplikací s Vaší kanalizací či přípojkou, která je na trase
plánované stavby, abychom to mohli v rámci tohoto projektu vyřešit.
Závěrem bych se všem rád omluvil za potíže, které budou s touto obrovskou stavbou
spojeny, věřte, že je to pro dobrou věc a pro zvýšení Vašeho komfortu bydlení.
Ing. Petr Novotný – místostarosta města Jemnice

Pečovatelská služba Jemnice
je určena pro občany města Jemnice a občany místních částí
Louka a Panenská. Je poskytována osobám
s chronickým
onemocněním a seniorům při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu nebo o domácnost, včetně zajištění stravy.
Cílovou skupinou jsou dospělí (27–64let), mladší
senioři (65 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let).
Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech v době
od 7:00 do 15:45 hod. v domácnostech uživatelů.
Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna n e n í
Pečovatelská služba Jemnice zajišťována.
Pečovatelská služba Jemnice zajišťuje pomoc :
- při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla
a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu
na lůžko nebo vozík, doprovod k lékaři)
- při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o
vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
- při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla – výběr mezi dvěma dodavateli,
příprava jídla a pití)
- při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích
spotřebičů, velký úklid domácnosti, topení v kamnech včetně donášky topiva, běžné
nákupy a pochůzky, zajištění velkého nákupu)
- praní a žehlení
Co dělat, pokud máte zájem o pečovatelskou službu :
Kontaktujte úředníky sociálního odboru Městského úřadu Jemnice formou
- osobního setkání - sociální odbor Městského úřadu v Jemnici
- telefonicky
- 568 450 221 linka 103 nebo 104
- písemně
- adresa Městský úřad, Husova 103, 675 31 Jemnice
- e-mail socialni@mesto-jemnice.cz
www.mesto-jemnice.cz
pracovnice soc. odboru MěÚ Jemnice

Rozšíření služeb pro klienty ZP ministerstva vnitra ČR
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR v rámci rozšíření služeb pro klienty i ostatní
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občany bude vždy první středu v měsících březen až červen 2011 od 15 do 16 hodin
úřadovat v malé zasedací místnosti na Městském úřadě v Jemnici.
Termíny: 2.3.2011
6.4.2011
4.5.2011
1.6.2011
Miluše Němcová, ZPMVČR Jihlava

Slovo hejtmana
V tuto chvíli, kdy kvůli časné uzávěrce s delším předstihem píšu tyto řádky, stále
nevím, jak dopadne zdlouhavé jednání s vládou a lékařskými odbory o akci „Děkujeme,
odcházíme“. Absolvoval jsem bezpočet jednání na všech úrovních a se všemi
myslitelnými partnery. Jako lékař jsem chápal požadavky na řešení za léta nakupených
problémů v našem zdravotnictví. Jako lékaři i hejtmanovi zároveň mi chyběly včasné
vstřícné kroky vlády k tomu, aby se situace vyřešila bez dramatických chvil s ohrožením
zdraví našich občanů. Současně jsem ale po několikerém krachu jednání nesouhlasil
s formou protestu odborářů, která se neohlížela na totéž – na zachování podmínek pro
léčbu našich pacientů. Jako hejtman jsem zároveň musel vše v našem kraji připravovat
pro všechny alternativy krizového stavu tak, aby byla alespoň část zdravotní péče
zajištěná v základní míře podle daných omezených možností. Jak se vše vyvine
v dalších týdnech, v tomto čase nedokážu s jistotou říct. Jen doufám, že ve chvíli, kdy
budete číst tyto řádky, bude největší krize našeho zdravotnictví v dějinách zažehnána a
že lékaři vyslyšeli mé prosby a jsou opět na svých místech – v nemocnicích.
Jako by nebylo dost problémů ve zdravotnictví, tak započatá diskuse o nutných
změnách v organizaci našeho školství vyvolala místo seriózní diskuse vášně mající často
rovněž formu nátlakových akcí. Je mi líto, že se velmi často v české společnosti místo
věcné a odpovědné rozpravy hned vede boj. Z faktických problémů se činí politikům,
místo naslouchání argumentům a hledání východisek se vedou půtky, v nichž nemohou
být vítězové a poražení.
Pár slov o něčem jiném. Stále se snažím kromě pracovních povinností spojených
s mou funkcí myslet i na běžné starosti a radosti lidí na Vysočině – tedy i své. Tak se
například těším na jaro, na více slunka a svěží jarní větříky. Nic proti zimě jako takové –
také má své kouzlo – ale jaro je jaro. A zase se mi mísí do myšlenek i pohled profesní –
skutečnost, že zima v lednu a ve větší části února polevila, mě potěšila i proto, že jsme
nemuseli vynakládat enormní částky za zimní údržbu komunikací. Ty ušetřené
prostředky nakonec budou potřebné na jejich opravu – i ta krátká intenzívní zima dala
silnicím zabrat.
Pěknou tradicí tohoto období jsou zvláště na vesnicích Vysočiny masopustní průvody –
pestré veselé reje s množstvím vynalézavých masek. To pěkné na nich je, jak skoro
všichni sousedé otvírají maškarám dveře svých příbytků i srdcí, chystají s úsměvem
pohoštění pro návštěvníky a jsou ochotni tolerovat s pochopením i jisté výstřelky a
jinakosti ostatních. Však všichni v tom veselí vědí, čím a kým kdo je ve skutečnosti. Snad
bychom to o něco veseleji a příměji mohli umět i v běžném praktickém životě. V něm
příliš často vidíme vážně se tvářící masky, které zastírají své skutečné osobní zájmy. Ale
důležitější pro mne jsou ti přímí pracovití přátelští lidé. A těch je naštěstí všude – i u nás
na Vysočině - většina.
MUDr.Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

CO SE DĚJE
Víte, že...
Jak ten čas letí. V lednu 2008 byl zveřejněn v JL článek o možnosti vypracování
seznamu kulturních památek v Jemnici, ve kterém je řada nejasností. Je jich 53 nebo 97
jsme se zatím nedozvěděli,i když vyřešení jejich počtu a zveřejnění se ujal sám tajemník

Městského úřadu v Jemnici pan Miloš Pacas. Jde zřejmě o složitou záležitost nebo
neschopnost pracovníků památkové péče celou záležitost pomoci vyřešit. Omluvou je
jejich střídání, nemoc. V Telči byl dokonce zřízen úřad památkové péče, pobočka Brna,
ale ani to zřejmě nepomáhá. Nepomáhá ani úřad, kam snad tato problematika v Mor.
Budějovicích patří. Památkáři, jak slyším od spoluobčanů, mluví do všeho při opravách
památek (domů apod.), ale které jsou skutečné památky v Jemnici, nevíme. Za tři roky
bylo dosaženo alespoň toho, že je několik památek označeno drobnými tabulkami. To je
vše.
Přes tato kritická slova bylo dosaženo některých oprav. Pokračuje oprava kostela sv.
Víta, vyčištění podzemí u kostela, kaple sv. Anny (nová střecha), opraven Mírový sloup a
socha sv. Jana Nepomuckého na nám. Svobody, oprava hradební zdi pod zámkem a
dolejší branky na Horních valech. Probíhá oprava sochy Panny Marie (z roku 1817 na
Znojemské ulici). Za to je třeba poděkovat MěÚ v Jemnici a paní Světlaně Kubíčkové.
Stále ale není dořešena oprava na jedné z nejstarších soch v Podolí v Jemnici – sv. Jana
Nepomuckého (z roku 1715 včetně zahrádky okolo z roku 1905) nebo oprava kříže
(dolního) a nápisu na hřbitově v Podolí z r. 1876 (kulturní památka). Dále oprava a
umístění pamětní desky malíře Romana Havelky ležící na půdě MěÚ v Jemnici od roku
1988 (23 let). Také cestou do Jemnice od Slavíkovic Vás uvítá pobořená a otrhaná zeď
zámeckého parku. Co je platný zlepšující se vzhled parku, když první dojem je nevalný.
Nebylo by vhodné využít desítek nezaměstnaných v Jemnici ke zboření, obnově nebo
postavení nízké podezdívky zchátralé zdi parku a oddělit park od sousedních polí? Dva
šikovní zedníci a dvacet nezaměstnaných by si jistě s touto ohavnou zdí poradili. Jsou to
jen některé náměty, jak se pokusit některé věci řešit. Jistě by se našla i další řešení.
Žijeme v době, kdy je nedostatek finančních prostředků, přesto se podařilo peníze na
některé opravy získat. Peníze ovšem nebyly nikdy, záleží na iniciativě, zájmu a snaze
prostředky z různých zdrojů získat. Že to jde, byl příklad pana Karla Valy a vedení Sokola
v Jemnici při zhotovení repliky sochy sokola od Jaroslava Šlezingra (nar. 1911) panem
Stanislavem Müllerem, na kterém se však nějaký vandal podepsal uraženým zobákem.
Snaha po 30 letech o její obnovení dostala „do zobáku“. A tak se těším, že seznam
kulturních památek v Jemnici a opravy dalších drobných památek se stanou součástí
práce nového zastupitelstva v Jemnici.
Památky jsou dědictví po minulé době a většinou připomínají události a osoby, které
zde žily a dokázaly zanechat - připomenout kus své práce a naší snahou by mělo být je
zachovat.
Často vidím, že občané mají skloněné hlavy a nezdraví. Proč?
V letních měsících potkáváme v zámeckém parku pracovnice sbírající odpadky. Co
však po zimě? Ulice plné odpadů, převrácené odpadkové koše. Chybí snad vztah k
čistotě nás dospělých obyvatel? To neudělali jen turisté, návštěvníci města. Mládež je
vychovávána v rodině a ve škole k pořádku. Kde je chyba? Jsou prostředky na úklid
města dostatečné? Nevím! Projděte se (nejen občané) pěšky, ale i odpovědní pracovníci
ulicemi města a posuďte stav. Návštěvníci našeho města pozorují památky, ale i čistotu.
V zámeckém parku i na chodnících se musíte dívat pod nohy (proto ty skloněné hlavy).
Jsem přítelem psů, ale jít například do zámeckého parku, vrátíte se zapáchající, z
cestiček do trávy se jít nedá! Nebylo by vhodné zámecký park používat pro lidi a k
venčení psů určit jiné místo? Majitelé psů platí MěÚ poplatek. Dát tyto peníze na zvláštní
účet a z něj platit pracovníky, kteří jezdí s vysavačem a čistí veřejné prostory místo
majitelů psů, kteří svoji povinnost uklidit po svých psech neplní. Pokud prostředky

nestačí, poplatky zvýšit. Jeden za všechny, všichni za jednoho! Co na to říkají třeba
„Mladí pro Jemnici“. Jjedná se i o jejich děti, které se vracejí zašpiněné domů.
Práce a snaha zastupitelů, která bude za čtyři roky hodnocena, není lehká, snadno se
vznáší kritika, ale tím, že kandidovali a byli zvoleni, na sebe vzali odpovědnost za správu
města, s tím se nedá nic dělat! Záleží i na nich, jak bude naše město vypadat, zda se
zde občané budou cítit doma nebo jen nadávat, případně odcházet jinam, zvláště ti
mladí.
Vladimír Hrbek

S linkou důvěry lze nově i chatovat
Od nového roku je možné kontaktovat Linku důvěry STŘED také
pomocí chatu. Komunikace prostřednictvím internetu je po
zprovoznění telefonních linek a zavedení poradenství pomocí e-mailu
další formou, jak se linka přibližuje veřejnosti.
Tento způsob komunikace je blízký zvláště mladým lidem, kteří na internetu a na chatu
tráví mnoho času. Tento trend se potvrdil i během prosincového zkušebního provozu
chatu, kdy s naší linkou důvěry chatovali mladí lidé okolo dvaceti let, ale také lidé ve
středním věku. Většinou šlo o ženy.
Výhodou této formy komunikace je dobrá dostupnost, bezprostřednost, ale i dostatek
prostoru pro ty klienty, kteří mají problém se v telefonickém hovoru či při konzultaci tváří v
tvář svěřit odborníkovi se svými obtížemi. Chat pro ně může být prvním krokem. K
častým tématům patří sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, osamělost, ale také
problémy v partnerských vztazích a psychické obtíže. Tato témata se vyskytovala
nejčastěji také během našeho prosincového zkušebního provozu.
Pro navštívení chatovací místnosti je potřeba mít připojení na internet a přijít včas, tedy
v našich chatovacích hodinách, na www.elinka.iporadna.cz. Linka důvěry STŘED nabízí
00
00
zatím 6 chatovacích hodin týdně, a to každé pondělí a sobotu do 19 do 21 hodin a
00
00
každé úterý od 10 do 12 hodin. V chatovací místnosti je vždy jen jeden klient a
pracovník linky důvěry. Běžná doba chatu je do 60 minut.
Linka důvěry STŘED je určena obyvatelům Vysočiny, kteří se vyskytli v obtížné životní
situaci. Kontaktovat ji mohou děti, dospělí i senioři. Mimo chat mohou na linku důvěry
00
napsat také e-mailový dotaz na adresu: linkaduvery@stred.info nebo volat denně od 8
00
do 22 hodin na telefonní čísla: 775 22 33 11 nebo 568 44 33 11.
Mgr. Vanda Vymazalová, vedoucí Linky důvěry STŘED

Hlavními tématy jsou výchova a dluhy
Více než sedm desítek rodin v náročné životní situaci se loni obrátilo na občanské
sdružení STŘED. Donutily je k tomu zejména výchovné problémy a špatná finanční
situace. Pracovníci sdružení vyšli rodinám vstříc prostřednictvím dvou programů.
Pod hlavičkou programu Sociální asistence a poradenství pracují tři sociální pracovnice
v Třebíči, Moravských Budějovicích a Rudíkově. V roce 2010 odpracovaly 1248 hodin, a
to nejen v teple kanceláře, ale i v terénu. Jejich pomoc využilo 71 rodin, 17 dětí se

zúčastnilo skupinové arteterapie.
Program Pět P stojí na spolupráci dobrovolníků a dětí. Loni se pětice dobrovolníků
věnovala dětem dohromady 144 hodin.
„Standartně je ze strany uživatelů velký zájem o pomoc v oblasti výchovy a péče o děti.
Dalším velmi častým problémem je nedostatečné finanční zajištění rodin, včetně vysoké
zadluženosti,“ doplnila Marcela Frgálová ze sdružení STŘED.
Sociální asistentky a dobrovolníci se společně se zájemci věnovali nácviku a
upevňování
dovedností
vedoucí
ke zvládnutí jejich náročné situace.
Poskytovali jim psychickou podporu,
posilovali jejich sebevědomí, učili je
respektovat
společenské
normy
a
pravidla. Dětem pomáhali zvládnout
problémy ve škole a začlenit se zpět do
kolektivu vrstevníků. V mnoha případech
poskytovali krizovou intervenci.
Tyto činnosti doplňoval i cyklus
seminářů a přednášek, jejichž cílem bylo
zvýšit kompetence a informovanost rodičů
v oblasti výchovy dětí. Semináře byly
realizovány ve spolupráci s mateřskými centry a během roku se do nich zapojilo 58
účastníků.
„Naším cílem je posílit dovednosti zájemců tak, aby se dokázali zorientovat ve své
situaci, naučili se využívat vlastní schopnosti a dokázali žít samostatný a zodpovědný
život,“ dodala Marcela Frgálová a nastínila současně plány na letošní rok: „I nadále
chceme prohlubovat kvalitní spolupráci s organizacemi, které s rodinami pracují. Jedná
se zejména o sociální odbory městských úřadů, ale také mateřské, základní a střední
školy. Plánujeme další semináře a přednášky, jejichž nabídka je letos rozšířena o tři nová
témata týkající se komunikace v rodině, sourozeneckých vztahů a rodičovských rolí.“
Zpracovala Mgr. Marcela Frgálová, vedoucí služby Sociální asistence a poradenství

Základní umělecká škola
8. února 2010 proběhlo v Třebíči okresní kolo soutěže ve hře na klavír.
Z naší školy se zúčastnili tito žáci: Viktorie Štroblová, Elena Průšová, Eva
Feldbabelová, Šárka Kotounová, Kateřina Kovářová a Jiří Šesták.
Výsledky:
V 0. kategorii se umístila

na 1. místě Viktorie Štroblová
na 2. místě Elena Průšová
na 3. místě Eva Feldbabelová
V 1. kategorii získala čestné uznání
Šárka Kotounová
Ve 3. kategorii získala čestné uznání
Kateřina Kovářová
Ve 4. kategorii získal při neudělení 1. místa 2. místo Jiří Šesták.

Děkujeme všem účastníkům soutěže za velice pěkné předvedené výkony a
blahopřejeme k jejich umístění v letošní soutěži.

Poděkování patří rovněž paní učitelce Haně Ukašíkové, která žáky na soutěž obětavě
připravovala.
Luba Jánská

Hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ v Jemnici za 1. pololetí
škol. roku 2010/2011
V 1.pololetí navštěvovalo ve 24 třídách 498 žáků, o 33 méně než loni. Na 1. stupni v
11 třídách 225 ( o 10 méně), na 2. stupni ve 13 třídách 273 (o 23 méně).150 dětí ( o 10
méně) do naší školy dojíždí z okolních spádových i nespádových obcí..
Při pololetním hodnocení prospěchu prospělo s vyznamenáním na 1. stupni 161 žáků
(71,5 % , o 0,8 % méně jak loni) , prospělo 63 žáků ( 28 %, o 0,3 % více ), neprospěl 1
žák (0,5%).
Na 2. stupně s vyznamenáním prospělo 83 žáků (30,4% , o 3,3 % více), prospělo 170
(62,3 %, o 5,6 % méně), neprospělo 18 (6,6 %), 2 žáci pro častou absenci nebyli
hodnoceni. Statistika ukazuje, že výsledky bývají bez výrazných výkyvů.
K nejúspěšnějším žákům se samými jedničkami patří (uvádíme jen od 5. ročníku ):
5. roč.: Ondřej Jeřábek, Kateřina Krajíčková, Kateřina Nováková, Martin Sevelda,
Ondřej Simandl, Jiří Šesták, Ondřej Tesař, Filip Tobolka, Dominik Dvořák, Michal Kelbler,
Kristýna Řehořková, Natálie Stoklasová, Daniel Šimáček a Michaela Tobolková. 6. roč.:
Michaela Mátlová, Radek Tesař a Kristýna Poláčková. 7 .roč. : Lubomír Fanta, Ilona
Beranovská a Kristína Dvořáková. 8. roč.: Matěj Vrábel, Martina Kelblerová, Dominika
Kellnerová, Veronika Navrátilová a Pamela Platková. 9.roč.: Jakub Kopr.
Při hodnocení chování bylo uděleno na pololetní klasifikační poradě 124 pochval (loni
118), 39 napomenutí (loni 28), 14 důtek TU (9), 12 důtek ŘŠ (7), 4 druhé stupně
z chování (9), 1 třetí stupeň z chování (loni 2).
Neomluvená absence či záškoláctví bylo prokázáno 5 žákům (loni 2). Počet
omluvených zameškaných hodin činí 17 004 (loni 18 765 hodin), na jednoho žáka
připadá 34,1 hodiny (loni 35,3 hodin).
Na podzim proběhlo ve třídách 9. ročníku již tradiční srovnávací testování SCIO ve
znalostech v M, Čj a ve studijních předpokladech. Každý účastník obdržel certifikát o
úrovni svých vědomostí a dovedností, který může být jedním z ukazatelů pro výběr
střední školy či odborného učiliště jak pro něho samého, tak pro rodiče. Velmi dobré
výsledky byly dosaženy v českém jazyce. Naopak některé výsledky ze studijních
předpokladů žákům i jejich rodičům ukázaly, s jakým studijním potenciálem mohou
počítat pro příští roky středního vzdělávání.
5. ročníky absolvují testování vědomostí u společnosti KALIBRO asi s dvoutýdenním
zpožděním z důvodu značné nemocnosti (Č, M, Aj, přírodovědné zaměření).
Škola se tak připravuje na budoucí povinné srovnávání úrovně vzdělávání v 5. a 9.
ročníku, které chystá MŠMT u společnosti CERMAT.
Výukový program (ŠVP) byl v uplynulém pololetí doplněn plaveckým výcvikem pro 3. a
4. ročníky, dvěma kurzy lyžování v 7. ročníku, dvěma celoškolními projektovými dny –
Bezpečnostně branný den ( s účastí policie, hasičů, záchranné služby a MÚ) a projekt
Zima a Vánoce. Jiné projekty si staví učitelé podle ročníku, či předmětů a vzdělávacích
oblastí.
Dále škola organizovala exkurze: Muzeum Mor. Budějovice, Dobrošovská pevnost,

Technické muzeum Brno, jemnické podzemí a kostel sv. Víta; představení: Pernštejni z
Pardubic – Barok a třicetiletá válka, divadlo Slunečnice Brno – Hrajeme si s pohádkou a
Muzikál, výstava k 555.výročí kláštera sv.Víta, návštěva a sledování utkání MS žen
v košíkové (Brno), dále besedy k různým výročím v místní knihovně.
Proběhla školní kola olympiád (M, Čj, Aj, D, F), v některých vzdělávacích oblastech i
okresní. V olympiádě z anglického jazyka získali naši žáci ve dvou kategoriích první
místa (Vít Přívětivý 7.C a Matěj Vrábel 8.A)
AŠSK a kabinet Tv organizoval pravidelné školní turnaje v atletice (čtyřboj), košíkové,
volejbalu a po několikaleté přestávce i ve
florbalu, kde žáci Adam Krejčí, Jan
Rakušan,
Jakub
Sedláček,
Radek
Táborský, Oleksandr Frechka, Tomáš
Křivan, Daniel Smetana, Martin Liška, Filip
Horák (nejrychlejší hráč šampionátu) a
Tomáš Svačina (nejlepší brankář), ve
finálovém republikovém střetnutí v Plzni se
ZŠ Kadaň dne 17.února získali první místo
a tím zlaté medaile. Škoda, že tato
disciplína tímto střetnutím končí a
nepokračuje na mezinárodní úrovni.
Pod názvem AJAX probíhá druhý ročník
pravidelných měsíčních besed a přednášek zástupců Policie ČR ve 2. třídách.
7. 2. 2010 proběhl zápis předškolních dětí do prvního ročníku ve školním roce 2011/12.
Dostavilo se 66 dětí, z toho 53 u zápisu poprvé. Rozhodnutí o přijetí bylo vydáno 57
budoucím žákům, 9 žáků bude mít zřejmě odklad školní docházky na základě
doporučení pediatra nebo školního psychologa ( termín stanovený vyhláškou – do konce
května). Po 6 letech bude zřejmě možné otevřít opět 3 první třídy.
Mgr. B. Bulín, zástupce ředitele

Mimořádný úspěch v Konverzační soutěži z anglického jazyka
26. ledna 2011 se v místní škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce.
V kategorii 6. a 7. tříd 1. místo obsadila Lada Daňhelová, 2. místo Vít Přívětivý a 3. místo
Martin Urbanovský. V kategorii 8. a 9. ročníků obsadil 1. místo Petr Pavlík, 2. místo Matěj
Vrábel a 3. místo Jakub Kopr. První dva žáci z každé kategorie reprezentovali naši školu
na okresním kole v Třebíči.
Ve dnech 7. a 8. února 2011 proběhla okresní kola Olympiády z AJ v Třebíči. V mladší
kategorii reprezentovali Lada Daňhelová a Vít Přívětivý (celkem 19 soutěžících) a ve
starší kategorii Petr Pavlík a Matěj Vrábel (celkem 21 soutěžících). Vít Přívětivý a Matěj
Vrábel obsadili první místa, Petr Pavlík skončil na vynikajícím 4. místě a Lada Daňhelová
završila tento mimořádný úspěch 5. místem. Věříme, že Matěj Vrábel, který bude jako
jediný reprezentovat okres Třebíč v krajském kole, dosáhne i v této obrovské konkurenci
významného úspěchu. Děkujeme všem žákům i jejich učitelům aglického jazyka – R.
Krajíčkové, K. Laučíkové, M. Švandovi a R. Průšovi za vzornou přípravu a za výsledek,
který je za několik posledních let v této soutěži v hodnocení celého týmu naprosto

unikátní.
(kompletní výsledky na www.zs.jemnice.cz)
Za učitele AJ K. Laučíková a M. Švanda

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
úvodem ještě jednou krátce připomínáme, že 21. března 2011 v 17:00 proběhne
v knihovně beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou, na kterou jste všichni srdečně
zváni – autorka nabízí možnost zakoupení jejích knih a samozřejmě ráda podepíše i
knihy vámi přinesené.
Celý měsíc únor a březen jsme všichni museli do knihovny nosit spoustu medu a kdo
má doma „školkaře“, ví proč. V knihovně se nám usadil velký a mlsný medvěd Míša a na
návštěvu za ním postupně přišla celá mateřská
škola. Četli jsme si společně o něm pohádky,
vyprávěli si o jeho lesních kamarádech,
skládali puzzle a pak si i trošku pohráli a
prohlédli spoustu knížek.
Malé čtenáře zveme na přespání v knihovně
opět
v rámci
celostátní
akce
Noc
s Andersenem. Letošní pohádková noc
proběhne 1. dubna 2011. Není to aprílový žert,
opravdu si budeme celou noc v knihovně číst,
hrát, vyrábět něco pěkného a také si vyjdeme
na noční výpravu a budeme se těšit na tajemné setkání. Víc už prozrazovat nebudeme.
Kdo se nebojí a má chuť přespat bez rodičů v knihovně a chodí do 2. nebo 3. třídy
základní školy, může si vyzvednout do 16. března 2011 přihlášku u pracovnic knihovny.
Dospělým čtenářů nabízíme výběr z nových knih:
Z krásné literatury
Jackson Lisa – Bez milosti: detektivní román. Po otcově tragické smrti se život Julie
podobá noční můře. Kromě vlastních problémů čelí i tomu, že její mladší sestra upadá do
drogové závislosti.
Deaver Jeffery – Hořící drát: detektivní román. Vrah využívá obloukových výbojů s tak
vysokým napětím a teplotou, že se při nich taví ocel a lidé začínají hořet.
Läckberg Camilla – Kameník: detektivní román. Spisovatelka Erika Falcková a detektiv
Patrik Hedström pátrají po pachateli, který utopil malou dívenku a poté její tělo hodil do
moře.
Crombie Deborah – Nutné jako krev: detektivní román. Detektivové Gemma Jamesová a
Duncan Kincaid vyšetřují další tajemný případ.
Tesheomeová Ivana – Měsíční sonáta pod africkým sluncem: autobiografický román.
Osudová láska Češky k Afričanovi.
Plaidy Jean – Rudá růže z Anjou: historický román o Jindřichovi VI.
Kolaříková Hana – Tma před úsvitem: český historický román z doby, kdy křesťanství
teprve nabíralo dech
Soukromé pasti 2: dvanáct televizních filmů o důležitých věcech života

Romány pro ženy:
Steel Daniela – Žít ze dne na den
Lanczová Lenka – Třináctá komnata
Urbaníková Eva – Svět mi je dlužný
Holcová Milena – Romance na tři doby
Francková Zuzana – Půjčka na oplatku
Prokšová Jitka – Láska po kapkách
Quick Amanda – Spalující lampa
Lowell Elizabeth – Nepokojná láska
Cartland Barbara – Princ a psík
Detektivní romány z edice Klasická česká
detektivka:
Volná Sláva – Slepá ulička
Erben Václav – Vražda ve společnosti
Consus
Z naučné literatury
Vašíček Arnošt – Setkání s tajemnem:
setkání s tajemnem je výběrem z několika
tisíc nerozluštěných tajemství, které autor
shromáždil ve svém archivu
Špillarová Lenka – Pod africkým nebem:
cestování po třech přitažlivých regionech východní Afriky
Zvelebil Jan – Na vandru s Reflexem V.: pátá kniha z úspěšné série opět vypráví o
osudech našich krajanů ve světě, jejich zkušenosti, zážitky
Blaive Muriel – Hranice probíhají vodním tokem: historie vztahů mezi Čechy a Rakušany
v příhraniční oblasti Dolního Rakouska a Českých Velenic
Připravujeme:
21. 3. 2011 v 17:00 – beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou
1. 4. 2011 – Noc s Andersenem
„Otevírací“ soboty v březnu:
19. 3. 2011 od 8:30 do 10:30
26. 3. 2011 od 8:30 do 10:30
pracovnice městské knihovny

Naděje pro minulost, přítomnost i budoucnost
Právě, když píši toto pozvání na katecheze, zpívá Michal Tučný: „Ježíši, prosím tě o
pomoc tvou, dej mi víru, znáš každý můj hřích…“. Obsahem jeho country písně je
poděkování, ale i prosba. Autor vypovídá o štěstí, které mu bylo dopřáno prožít a o své
touze po dalším žití.
Ano, každý z nás se při ohlédnutí za uplynulým časem cítí obdarován. Náš pohled zpět
je však zmenšen pouze do velikosti zpětného zrcátka. Hlavní pozornost je zaměřena
na to, co je dosud před námi. Každý člověk si nese ve svém životě takřka nesmrtelnou
naději „zlatého pohoří“: „Jít a hledat Eldorádo, zbavené vší bídy člověčí, kde je láska, mír
a bezpečí.“ „Žít tam, kde je svoboda, láska, pravda a porozumění...“.
Kde ale takový ráj máme hledal? Máme emigrovat z přítomného času a země? Nikoliv.

Štěstí člověka je Bohem garantováno vždy a všude. Taková forma žití se uskutečňuje
tam, kde vládne jeho království v srdci i mysli, slovech i činech, v nás a mezi námi. A
právě tato plnost života je ohlašována a znovu nabízena v následujících setkáních.
Přichází Ježíš, aby se skrze „ruce“ a hlas církve dotkl všech zranění člověka, třebas i
smrtelných. Všech bolestí srdce či mysli a uzdravil je. A nejenom z hlediska toho, co
bylo, ale v očekávání toho, co je i bude. Proto evangelium Ježíše Krista je dobrá zpráva
pro každého a pro všechny. Řeší minulost, přítomnost i budoucnost. Tvoří totiž věci nové.
Program katechezí u sv. Víta v Jemnici:
Březen - Duben - Květen 2011
18/3 čt
13/3 ne
17/3 čt
20/3 ne
24/3 čt
27/3 ne
31/3 čt
31/4 ne
7/4 čt
14/4 čt
17/4 ne
28/4 čt
5/5 čt

18,30
15,00
18,30
15,30
18,30
15,00
18,30
15,00
18,30
18,30
15,00
18,30
18,30

Obnova dle II.Vat.koncilu
Pastorace evangelizací
Desakralizace
Kdo je pro tebe Bůh?
Kdo jsem já?
Kerygma I.
Kerygma II.
Obrácení a pokání
Liturgie smíření a agapé
Abrahám
Exodus
Bible a Boží slovo
Liturgie předání Písma

Víkendové setkání 7- 8/5
Mgr. Josef Brychta

OBČANSKÁ SONDA
Kamenné panně k MDŽ
Když na Podolí kachny plavou
a peří se jim nesmočí,
díváš se na ně, kýveš hlavou,
však nehledíš mi do očí.
Milostný verš tě nedojímá,
v tvých řasách nejsou krůpěje.
Rým je ti fuk jak moje rýma:
verš steče, oko suché je.
Kdyby tvé oči kachní byly,
co vidí na dno v peřejích,
snad by si lépe poradily
s otázkou skrytou na dně mých.
Nech kachny kachnit, ať si plavou!
My dva se nerozejdem už.
Ty zůstaneš dál odmítavou
a já tvůj odmítnutý muž.

Jiří Prokop

Stromy v parku
Takto vypadají některé stromy
v parku. Ochranáři by se měli
zamyslet, co s tím udělat. Větve
jsou suché a dokonce i některé
celé stromy. Snad se s tím začne
něco dělat, až některá větev, či
celý strom někoho smrtelně zraní?
Jaromír Parkan

Jak jsem kvůli Josefovi zradil své přesvědčení
„Varuju“ útlocitné povahy: raději to nečtěte. Je to příběh lásky, která dopadla smutně.
Přesně 5. března tomu bude 58 let, co dodýchal Josef Visarionovič Džugašvili. Naši
národní umělci se tehdy překonávali v psaní epitafů. Po smrti dalších papalášů už básně
nikdo nepsal. Vyšlo to z módy a autoři se začali stydět za to, co už napsali. Já byl v roce
1953 školák.
Jednoho dne visely na naší škole černé prapory. Uslzená učitelka Jánská se rozhodla
využít úmrtí generalissima k tomu, aby své ovečky naučila stát v pozoru po celou dobu,
co bude znít „sajuz nerušimij“. Nebylo to naposledy, co jsme se museli strnule dívat
před sebe a nehnout ani brvou.
Už několik týdnů předtím jsem byl bezhlavě zamilovaný do Olinky D.. Měla tmavě
hnědá kukadla, jednu zlatou kudrlinku vedle druhé a pro nás kluky půvabný, i když trochu
posměváčský úsměv. Dodnes jsem přesvědčen, že si už ve svém tak útlém věku moc
dobře uvědomovala, jakou má nad námi moc. Stačilo slovíčko a už jsem jí nesli tašku,
podávali upuštěný palčák nebo nabízeli každý svoje ořezávátko. Často jsem hořel
touhou přiblížit se k ní v šatně, nebo se jí dotknout, když jsme se tlačili kolem akvária
naplněného hlínou, kde nám paní učitelka za sklem demonstrovala klíčení obilných
zrnek.
Jak jsem si přál postavit se při nástupu k Olince a pohladit její svetřík nebo aspoň se
nepozorovaně otřít o její předloktí. Několikrát se mi to asi podařilo. Dnes si už nedokážu
ani vybavit to elektrizující blaho, které mým tělem přitom projelo.
Při výuce jsem často otáčel hlavu, abych se na ni mohl dívat a kochat se jejím zlatě
orámovaným profilem. Seděla ode mne několik míst směrem k oknu. Hlavou mi kroužily
různé plány, jak bych mohl zaujmout její pozornost. Snil jsem o tom. že ji někam unesu a
pak už budem pořád spolu. To ovšem byl naprosto nerealizovatelný plán, protože jsem
bydlel u rodičů, kteří by pro to neměli patřičné pochopení. Dospělí často zapomínají, jak
bezmocný a bezvýchodný je stav zamilovaného kluka.
Po týdnech emocionální frustrace jsem se rozhodl k zoufalé akci. Na kousek papírku

jsem tužkou napsal „pusinka – ode mňe“ (neuvědomil jsem si, že je tam chyba) a složený
jsem se ho v nestřeženém okamžiku přestávky položil na její lavici. Seděla s užalovanou
Evou, šplhounkou, která byla nejen povahově nejšerednější z celé třídy. Byl jsem rád, že
se mi to podařilo a s bušícím srdcem jsem čekal, jak to dopadne.
Když zazvonilo, přišla učitelka a oznámila nám smutnou zvěst. Pak dodala: „Víte, děti,
soudruh Stalin byl náš největší přítel. Už jsme si o něm tolik povídali. Proto vstaňte.
Vzdáme čest jeho památce. Budeme stát v pozoru jako sovětští vojáci na Rudém
náměstí v Moskvě. Nejprve si to ale vyzkoušíme.“
Zkoušeli jsme si to dlouho, dokud soudružka promenující se mezi námi s ukazovátkem
nebyla zcela spokojená. Musím se přiznat, že se mi pokaždé podařilo vrhnout krátký
pohled doleva na Olinku, aniž by si toho všimla. Pak to ve školním rozhlase začalo
praskat a za chvíli se ozval nalomený hlas soudruha ředitele. Přečetl smuteční projev a
pak dodal, že uslyšíme hymnu a že máme stát v pozoru. Obstojíme v očích naší
soudružky? Tentokrát už nechodila po třídě, stála taky v pozoru, ale měla nás všechny
před sebou. A tak zaregistrovala samozřejmě i to, že jsem otočil hlavu směrem k Olince.
Po hymně si mě hned zavolala k tabuli. „Ty neumíš rovně stát? Rudoarmějci na příkaz
soudruha Stalina neváhali za nás prolít krev, a ty nedokážeš pět minut postát? Kams to
koukal?“ Krve by se ve mně nedořezal. „Máš přece rád Rudou armádu a soudruha
Stalina, no řekni, nebo ne?“ Měl jsem sto chutí zavrtět hlavou. Ale dokázal jsem to
potlačit. Pohled jejích očí mě spaloval. Připadal jsem si jako škodlivý hmyz, který bude
vzápětí rozmačkán pěstí dělnické třídy. Naštěstí se právě v tom okamžiku za mnou
zatřepala ručka.
„Soudružko, toto mi sem někdo položil.“ „Ukaž, Evičko“, řekla učitelka a vzala si od ní
můj papírek. Její tvář okamžitě zrudla, snad studem, snad hněvem. „Ať se přizná, kdo tu
nemravnost psal. Když se nepřizná, zjistím si to podle tužky, písma nebo otisků prstů.“
Mé nervy to napětí nevydržely. Byl jsem zbabělec, přiznal jsem se. „Komus to psal?“
„Evě.“ „Proč?“ „Protože se mi líbí. Ale Rudou armádu soudruha Stalina mám rád.“
Olinko, že bys mi odpustila tu hroznou zradu, kdybys tyto řádky mohla teď číst? Tenkrát
jsem nedokázal vydat tajemství svého srdce na pospas spolužákům. Raději jsem snášel
posměch celé třídy, včetně tvého, když jste se o přestávce kolem mě a ošklivé Evy
seběhli a začali skandovat: „Žéénich, nevěsta, spadli oba do těsta, nemohli se
vyškrabat, museli si pusu dat.“
Milan Růžička
Co nás ještě čeká
Přichází doba na zapřenou,
pro klid už není návratu,
chleba se stále vyšší cenou
má stále menší hodnotu.
Přichází doba expertizy,
kdy moc má, kdo ví nejlépe,
jak kamuflovat vleklou krizi
a zfalšovávat HDP.
Ten, kdo je vzdělán, shůry padá,
však blbec se tam udrží.

Kdy nade vše je drzá brada
a bourák s plnou nádrží.
Přichází doba prázdných duší,
čas prospěšný jen pro šašky,
co bylo moudré, to se zruší,
za všechno máme náhražky.
Doktor nám na žal píše prášek.
Z lásky je pocit jepičí.
Přichází doba rychlokvašek
a všech těch, kdo se opičí.

dobu, jež přeje senátorům,
a bezohlednou na lidi,
co dává prostor hloupým fórům
a hlavní problém nevidí.

Přichází doba, už je všude,
kdy nejsprostější mají vrch.
Teď o víře a zdraví bude
prý rozhodovat pouze trh.
Přichází čas, kdy ani kuře
nehodlá hrabat bez procent.
A rázem máme po kultuře
a kuřat plný parlament.

Čas přišel, v němž nám sobci vládnou
a z kozlů se stal zahradník.
Než vládu stvůr, tak radši žádnou,
běžte se bodnout, vřelý dík!

Nutí nám dobu, kterou nechcem,
a nikdo se nás nezeptá,
ač musíme v ní s těžkým srdcem
žít, dokud nás to nezdeptá,

Milan Růžička

Eskamotérství s čísly
V úterý 15. února jsem byl přítomen na debatě s panem náměstkem Jouklem, jejímž
účelem bylo vysvětlit občanům, proč bylo nutné ukončit přepravu na trati Jemnice –
Moravské Budějovice. Pan náměstek se na tuto debatu velmi dobře připravil. Z hlavy
uváděl celou řadu čísel, ze kterých jasně vyplývalo, jak byla tato dráha po celou dobu
ztrátová a že příslušné obce mohou být vůbec vděčné za to, že kraj a stát tyto ztráty tak
dlouho nezištně kryl.
Roční náklady na 21 km tratě činily podle pana Joukla necelých 13 milionů korun. Do
této sumy započítal 800.000 provozních nákladů, dále částku 4 miliony, kterou údajně
vynakládá na údržbu Správa železniční cesty. Navíc však připočítal 4,6 milionů, kterými
na tuto trať přispívá společnosti ČD kraj Vysočina a 2,3 milionů, které stejné firmě
poskytuje stát. Když všechny uvedené položky sčítáme, dostaneme skutečně výše
uvedenou horentní sumu 12,5 milionů. Přitom tržby za jízdné nebyly ani jeden milion.
Většina přítomných tento argument bez protestu spolkla. Teprve když jsem si to v klidu
přepočítal, zjistil jsem, jakého triku se pan náměstek na nás dopustil. Do nákladů na trať
do Jemnice přece rozhodně nepatří příspěvky kraje a státu. Ty jsou na straně příjmů
provozovatele, nikoli jeho nákladů. To co pan inženýr Joukl předvedl, je stejné kreativní
účetnictví, jako kdyby si restaurace k nákladům na porci guláše připočítala ještě i to, co
za něj zaplatí host plus zpropitné, které dostane číšník. Samozřejmě vím, že má
připomínka na stavu věcí nic nezmění. Ale aspoň si příště dáme pozor na čísla a ozvem
se zavčas.
Jiří Prokop

Odpovědi na stížnosti
Odpovědi na stížnost na zrušení osobní železniční dopravy Mor. Budějovice-Jemnice
od pana starosty pověřeného úřadu v Mor. Budějovicích pana Ing. Vlastimila Bařinku a
hejtmana kraje Vysočina pana MUDr. Jiřího Běhounka k posouzení občanů Jemnice a
okolí.
Vladimír Hrbek

K historii jemnických vrchností – Daunové
(1. část)
V datu narození i úmrtí hr. Maximiliána Františka Xavera Dauna se prameny
neshodují. Stránky http://patricus.info/Panstvo.htm (V.Jirout) a ve shodě s nimi i
http://genealogy.euweb.cz/bohemia/kinski2.html (M.Marek) i
http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/kinsky.html (Paul Theroff’s Royal Genealogy
Site) uvádějí datum a V. Jirout i místo narození 3.10.1721 v Budapešti a úmrtí 17.6. 1788
na Bítově. Sixtus Bolom v Tajemství Jankovských z Vlašimi a na Bítově (s. 191) uvádí
data 1722 – 19.6.1788. Část literatury se přidržuje data úmrtí v r. 1790, což činí na str.
185 i Dějiny Jemnice. V otázce data narození a úmrtí prvního Dauna na Jemnici se tedy
prameny neshodují. Konstatují však (V. Jirout i Dějiny Jemnice) shodně počet manželek
Maxmiliána Dauna: tři.
První životní družkou M. Dauna, které je věnován tento příspěvek, byla hr. Marie
Josefa Kinská, *11.10.1738, +1767. Z roku sňatku 1766 vyplývá, že hrabě s prvním

sňatkem rozhodně nepospíchal. Ženil se poprvé nejméně čtyřiačtyřicetiletý, ne-li o rok
starší. I nevěstu, přibližně ve věku 28 let, bylo možné z dobového hlediska považovat za
mírně přestárlou...Sňatek, uzavřený na nám neznámém místě (podle Theroffa v červnu
1766), se patrně konal s veškerou noblesou. Vždyť hrabě Daun se přiženil do jedné z
nejpřednějších rodin monarchie!
Kinští zastávali v l. 1683 – 1699, 1705 – 1711, 1723 – 1736 a 1738 – 1745 velmi
prestižní úřad nejvyššího kancléře Českého království. Kancléř byl působností svého
úřadu na rozdíl od ostatních nejvyšších zemských úředníků – místodržitelů v Praze –
vázán k trvalé osobní přítomnosti v blízkosti panovníka, tedy zejména k Vídni. Z osmi
českých šlechticů, kteří se vystřídali v kancléřském úřadě v l. 1683 – 1745, byli hned čtyři
Kinští. Tedy postupně – z hlediska Daunovy 1. manželky – bratr jejího dědečka, dědeček,
otec a strýc.
Tím třetím v pořadí byl v roce narození Marie Josefy Kinské (r. 1738) její už
šedesátiletý (!) otec hr. František Ferdinand Kinský, *1.1.1678, +13.(nebo 22.) 9.1741.
Kancléřský úřad složil již dva roky před narozením této své, co do pořadí předposlední
dcery. Ono slovo předposlední svědčí o tom, že v rodinném životě se mu dařilo i nadále.
Matkou Marie Josefy byla hr. Marie Augustina (někdy také Marie či Markéta
Leopoldina), která pocházela z rodu Pálffy z Erdödu, vedle Esterházyů de Galántha z
nejpřednějšího uherského rodu. V r. 1730 se provdala ve věku nedovršených šestnácti
let za tehdy čerstvě ovdovělého dvaapadesátiletého F. F. Kinského.
První sňatek hr. Maximiliána Dauna byl vysoce prestižní, protože i předkové rodičů
manželky patřili k výkvětu aristokracie v habsburském soustátí. Z otcovy strany
pocházela babička nevěsty Anna Marie z rodu Bořitů z Martinic (*1652, +6.12.1694).
Byla to vnučka Jaroslava Bořity z Martinic, vyhozeného vzbouřenými stavovskými
předáky z okna české kanceláře na Hradě dne 23.5.1618. V 18. století už byli
Martinicové poněkud za zenitem své slávy, nicméně patřili stále k nejvýznamnějším
rodům v království.
Nevěstin dědeček z matčiny strany Lipót I. József Palfiy sloužil Habsburkům jako
generál, nevěstina babička z téže strany pocházela z rodu sídlícího v Jevišovicích. Byla
to Maria Antonia Raduit de Souches (*13.1.1683, +Vídeň 18.8.1750), vnučka známého
obránce Brna při obléhání Švédy v r. 1645 Jeana Louise Raduita de Souches (+12. 8.
1682) a dcera Karla Ludvíka Raduita de Souches, padlého polního maršálka ve vítězné
bitvě s Turky u Slaného kamene /Szalánkemen/ 19.8.1691.
Určitou zajímavostí je, že předkové Marie Josefy Kinské po otci pracovali v úřadech
takřka „do roztrhání těla“, což se u Jaroslava Martinice málem stalo skutečností, kdežto
předkové po matce zase krváceli za monarchii ve vojenských službách. Vojenská sláva
Kinských, představovaná zejména bratry Marie Josefy Josefem a zejména Františkem
Josefem, ředitelem Vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě, či jejími synovci
Františkem Josefem a Filipem Josefem (všichni v generálských hodnostech) byla tehdy
ještě budoucností.
Manželství hr. Maximiliána Františka Xavera Dauna a hr. Marie Josefy Kinské však
trvalo až tragicky krátce – přibližně jeden rok. Příčinu úmrtí první manželky M. Dauna v r.
1767 jsem nezjistil a nechci se pohybovat zcela v zajetí spekulací, zda její krátký život
ukončila nemoc či nešťastný první porod nebo komplikace v těhotenství, popř. nějaká
nešťastná náhoda. Potomků z tohoto manželství se Maximilián Daun nedočkal, ač po
nich jistě velice toužil, jak o tom svědčí jeho dva následující sňatky.
Mgr. Milan Kavalír

Paměti aneb Jemnice, malý kluk a II. světová válka
První vlna likvidace Obrany národa v prostoru Jemnice a Jevišovic
Jaký to tenkrát gestapo udělalo zátah, je vidět z následujícího:
Zatčeni byli:
3. března 1941 Zdeněk Papoušek, učitel ze Slavíkovic, poručík dělostřelectva v záloze,
13. března 1941 Karel Kreuzwieser, zahradník, voják již v 1. světové válce, kapitán
československé armády v záloze,
Jakub Polický, učitel z Budkova, voják již v 1. světové válce, vojákzáložník v čsl. armádě,
27. března 1941 Jan Kopeček (můj otec), odborný učitel v Jemnici, nadporučík v záloze,
Jan Penk, odborný učitel v Jemnici, nadporučík v záloze,
Adolf Ramach, řídící učitel z Bačkovic, poddůstojník v záloze,
22. dubna 1941 Karel Jurka, strojní zámečník z Budkova, voják za 1. světové války,
27. května 1941 František Štursa, bývalý ředitel školy v Jevišovicích, starosta Jevišovic,
15. července 1941 Bohumil Blecha, nadporučík v záloze z Bojanovic,
25. července 1941 Metoděj Pospíchal, řídící učitel z Výrovic,
30. července 1941 Josef Gross, farář z Brna, v dané době činný v Jemnici.
Pro rodiny zatčených to teď znamenalo spoustu styků s úřady a s gestapem.
Seznámení se s předpisy o možnostech písemného styku, vymáhání povolení návštěv,
zasílání balíčků a mnoho dalšího. Vše s německými úřady a v němčině. V tom byly
manželky zatčených v obrovské nevýhodě, německy neuměly, nikde nepronikly. Jedině
moje matka mohla pomoci a brzo kolem sebe soustředila rodinné příslušníky většiny
zatčených a jak pro sebe, tak i pro ně tyto věci pomáhala organizovat. Když vymohla
manželkám uvězněných povolení návštěvy, doprovázela je, aby měly šanci se vůbec do
věznice dostat. Jezdilo se do Brna, později i do dnešní Wroclavi (tehdy Breslau).
Návštěvy se využívaly i k pokusům propašovat vězňům špetku potravin, což většinou
ztroskotalo na bdělosti strážných. - Ale někdy se to i povedlo. Já jsem se těchto výprav
samozřejmě zúčastňovat nemohl, a tak jsem za války trávil mnoho času deponován
někdy u prarodičů ve Vranovské Vsi, někdy u rodičů kamarádů v Jemnici, u Jakoubků,
nebo u Hrbků. Zvláště paní Hrbková mé matce v tomto směru ochotně vycházela vstříc a
přijala mne k „přechodnému pobytu“ vždycky velice vlídně. Taky asi proto, že z vlastní
zkušenosti věděla, jak umí být život těžký. Její muž, pan Hrbek, jako příslušník vládního
vojska zahynul při strážní službě na železnici. „Ivo“ (správně: Vladimír) Hrbek, její syn,
zhruba v mém věku, dodnes vzpomíná, jak jsme spolu spávali v jedné posteli.
Všechny manželky zatčených spolu a s mojí matkou udržovaly stálý kontakt, často nás
navštěvovala paní Polická z Budkova nebo paní Papoušková ze Slavíkovic a často jsme
spolu s mojí matkou zase my podnikali výpravy na Tálky u Jemnice ke Kreuzwieserům,
nebo do Budkova, či do Slavíkovic, do Dobré Vody, nebo do Telče k Penkům. Vše hlavně
za účelem organizování kontaktů s vězněnými. Bohužel ve všech případech jsme se tam
nakonec vypravovali i za účelem vyjádření soustrasti, když přišla zpráva o úmrtí daného
člověka.
V popisovaných souvislostech se mi vybavuje řada dalších jmen aktérů dramatu
Obrany národa na jihu Moravy, chybí mi však o nich podrobnější informace. Proto jen
vyjmenovávám s vědomím, že zase zdaleka nevyjmenuji všechny. (Ostatním se
omlouvám): Dr. Kaupa, Vala, Veselý, Kružík, Jakš. Jména jsou i v německých soudních

spisech, tedy to ti jmenovaní také tak či onak „odnesli“. Jen neznám podrobnosti o tom,
jak.
A byly, rozumí se, i jiné odbojové organizace. Ty ale byly mimo můj obzor vnímání a
tudíž o nich také nic konkrétnějšího nevím, především nic z vlastní zkušenosti. Proto se o
nich nezmiňuji, omlouvám se jim a vylíčení jejich osudů přenechávám jiným.
Učitel Jan Penk, otcův přítel a kolega, který se s mými rodiči hodně stýkal a kterého pro
ON získal můj otec, bydlel v Jemnici v Třešňové aleji za botanickou zahradou Lesnické
školy. Ve vězení zahynul. Ulice, v níž bydlel, dnes nese jeho jméno: Penkova ulice. Je to
tak dobře, nezapomene se na něj. I další oběť nacistů, pan Valenta, má svou ulici.
Karel Kreuzwieser byl hlavou jemnické organizace ON. Vzal tu funkci dobrovolně, když
se jí původně určený velitel vzdal s odůvodněním, že jeho bydliště mimo Jemnici mu
neumožňuje dostatečný kontakt s podřízenými. Což asi bylo pravda. Pan Kreuzwieser
tím převzetím funkce velitele riskoval víc než většina ostatních a věděl to. (Byl to on, kdo
získal pro odboj mého otce.) Ve vězení zahynul. Nevím přesně, ale mám obavy, že ho
nepřipomíná žádná pamětní deska. Vlastně by si to zasloužil.
Paní Kreuzwieserová prý po válce usilovala o to, aby se mu nějaké podobné pocty
v Jemnici dostalo. Nevím, kdy to bylo, možná v „minulém“ režimu, kdy se jakákoliv
zmínka o nekomunistickém protinacistickém odboji potlačovala. Nebyla vyslyšena, a tak
panu Kreuzwieserovi postavila pomník ve
vlastní režii na své zahradě. Tak, aby byl
z okolo vedoucí cesty, z Lipové aleje
vedoucí k „Tálkám“, vidět. V roce 2007
jsem pomník s pomocí svého jemnického
přítele Ivo Hrbka našel a v roce 2009
vyfotografoval. Ale chybí na něm příslušný
nápis, který by na něj patřil a který, jak se
domnívám, na něm původně byl. Podle
sdělení Ivo Hrbka, chodící to kroniky
Jemnice, pan Kreuzwieser prý po určitý
čas svoji ulici měl, jmenovala se po něm
původní Lipová alej vedoucí navíc přímo
kolem stavení Kreuzwieserových. Jméno „Kreuzwieserova ulice“ se prý ale špatně
vyslovovalo, a tak prý ulici přejmenovali zpět na Lipovou. Možná, že by stálo za to
připomenout pana Kreuzwiesera třeba pamětní deskou.
Můj otec, stejně jako páter Gross, nemají ani žádnou ulici v Jemnici, ani žádnou desku.
A je to tak dobře. Dostalo se jim většího štěstí: Vrátili se. Pokud jde o mého otce, jistého
uznání se mu po válce, myslím, v přiměřené míře dostalo. - Víc nečekal a stejně jako
většina těch, kteří prožili za nacistů skutečné perzekuce, ani po něčem víc nebažil.
Pomník Karla Kreuzwiesera
na soukromém pozemku v Jemnici (foto autor)

Možná by se někdo dnes mohl ptát, jaká vlastně byla ta konkrétní „provinění proti Říši“
a jaký vůbec význam měla ta odbojová činnost, za kterou většina v Jemnici zatčených
příslušníků Obrany národa zaplatila tak vysokou cenu? Němci Obranu národa celkem
brzo, v průběhu zhruba tří let, v „celoprotektorátním“ měřítku prakticky zlikvidovali. Často
slýcháme názor, že celý náš domácí odboj v té době nebyl dostatečně profesionálně

vedenou akcí, a proto nebyl schopen úspěšně čelit vysoce profesionálnímu
potlačovatelskému aparátu nacistů. Měl tedy vůbec smysl?
Moje sestra se narodila až po válce. Svěřila se mi, že jí matka jednou o otcově činnosti
za války vyprávěla a přitom poznamenala, „že si ti lidé tenkrát tak trochu hráli“. Matka
samozřejmě věděla, že jestli to byla „hra“, tak to byla hra s dost vysokými sázkami. Vždyť
to sama prožívala. Matka tím zřejmě chtěla vyjádřit mínění, že alespoň v nejrannějších
začátcích byla celá akce organizována poněkud amatérsky.
Mám na to jednoznačně tento názor: Obrana národa spolu na příklad s „Petičním
výborem věrni zůstaneme“ (PVVZ), s „Radou tří“, s „Ústředním vedením odboje
domácího“ (ÚVOD), se Sokolským a železničářským odbojem a několika dalšími byly
prvními odbojovými organizacemi vůbec. (Bývalými vojáky organizovaná ON z nich byla
asi největší, s působností na celém území Čech a Moravy.) Neexistovaly vůbec žádné
zkušenosti, co je a co není proveditelné, neexistovala znalost schopností a hlavně
způsobů práce gestapa, Sicherheitsdienstu a dalších nacistických potlačovatelských
složek, které tehdy už měly bohaté zkušenosti z násilného potlačování domácí opozice
ve vlastní zemi. Zkušenosti bylo možno získat pouze tím, že se „do toho šlo“ a korigovat
se muselo až podle praktických, to znamená většinou tragických výsledků. Byl to tak
zvaný „průzkum bojem“. Splnit některé úkoly se podařilo, ve velké řadě případů se
prohrálo. Ale výsledkem byla lepší znalost protivníka a profesionálnější realizování
odboje v dalších etapách. Počáteční jistá naivita byla zcela zákonitá a najdeme ji
v počátcích válečného konfliktu nejen u spontánně vznikajících hnutí odporu mezi
civilisty, tedy amatéry, nýbrž i u vojenských profesionálů válčících stran. Učit se museli
všichni. Porovnejme například profesionalitu západních spojenců ve druhé světové válce
při přípravě a provedení invaze do Normandie v roce 1944 s počáteční naivitou britského
vojenského velení, které plánovalo vyvolání všeobecného protiněmeckého vojenského
povstání v Českých zemích a v Bavorsku (!) s využitím našeho domácího odboje a
s podporou britského letectva a podpůrné pozemní ofenzivy na západní frontě. Povstání
připravovali už na 17. září 1939! Na poslední chvíli dostali Britové rozum a akci odvolali,
pochopili naštěstí ještě včas, jak slabé mají v dané době síly, jak omezené byly v dané
době jejich možnosti a jaký by to byl masakr. Vedení našeho zahraničního a hlavně
domácího odboje vidělo situaci jasněji a plánu nebylo od začátku nakloněno. Zpočátku
souhlasilo, tak říkajíc, se skřípěním zubů z důvodů zahraničně-politických, (šlo o to mít
argument, schopný přesvědčit západní mocnosti, aby uznaly obnovení Československé
republiky). Ale byl to domácí odboj, který nakonec informováním Londýna o situaci
„doma“ významně ovlivnil rozhodnutí povstání odvolat. I v tom byl význam domácího
odboje a zde se úlohu plnit dařilo: Vedle zpravodajské, tedy tak říkajíc „špionážní“
činnosti, bylo nesmírně důležité poskytování informací o skutečné situaci na našem
území, o síle Němců a o síle, a tím o reálných možnostech vlastních. Na základě toho
mohlo vedení v Anglii reálněji plánovat.
(K tomu viz např. Knihu „Zapalte Československo“ od Jiřího Šolce, Nakladatelství
Merkur, 1991.)
A tak ta první vlna domácího odboje byla určitým obětovaným předvojem, z jehož
osudů a neúspěchů měly užitek další akce, pro které byly nasbírané (hlavně negativní)
zkušenosti životně důležité. Nepodceňujme proto tehdejší odbojovou činnost jen proto,
že nepřinesla tak efektní výsledky jako třeba vyhnání okupační mocnosti z našeho území
a že jí víc lidí odneslo, než přežilo.
Jan Kopeček

Proměna okolí východně od svatovítské lípy
Po druhé světové válce se nacházelo v tomto prostoru pouze hřiště na kopanou.
Ostatní plochu zabírala zemědělská půda.
V roce 1947 začala výstavba nové školy, učitelského domu a příjezdové silnice
k tomuto staveništi.
V dubnu 1949 byla rozestavěná škola předána firmě „Továrna na klavíry“ Hradec
Králové. Byla vystavěna střední průmyslová hala. Bohužel v roce 1951 byla práce
přerušena. Po dlouhém jednání byl objekt převeden firmě Regula Praha. Tento záměr
v roce 1952 opět nevyšel. V dokončených prostorách byl umístěn krajský sklad nábytku.
Začátkem roku 1954 získal tyto nedostavěné objekty podnik ČSAO Brno, podnikový
ředitel Jarošek. Za jeho vedení byl dokončen celý průmyslový komplex. Záběhem oprav
aut a náborem prvních zaměstnanců byl pověřen pan Rada. Jeho vystřídal v roce 1956
pan Jíra, dokončovala se výstavba.
Do provozovny ČSAO Jemnice jsem nastoupil jako účetní v polovině září 1956. Byl
jsem již padesátým pátým členem nově vznikajícího pracovního kolektivu. Dnem 1. ledna
1957 byl jmenován novým vedoucím schopný technik Alois Hanák. Za jeho vedení se
počet zaměstnanců zdvojnásobil a bylo započato s generálními opravami nákladních
vozů Tatra 805.
Vzniklo zaměstnání pro mnoho druhů řemeslníků: strojníci, automechanici, truhláři,
klempíři, karosáři, čalouníci, autoelektrikáři, úředníci, technici.
V lednu 1958 jsme již byli schopni uspořádat první ples ČSAO.
1. května 1958 přišlo nové vedení ze zrušené slavonické Slavony s ředitelem
Jaroslavem Šavrdou.
Dnem 1. července 1958 vznikl závod č,2 ČSAO Jemnice a další nábor dělníků.
Rozhodnutím KNV Jihlava vznikl 1.1.1959 autoopravárenský podnik se sídlem v Jemnici.
ČSAO Jemnice – KNV Jihlava měl 3 závody: 1. Jihlava, 2. Jemnice a 3. Humpolec.
V Jemnici se prováděly generální opravy vozů Tatra 805 a později V 3S.
Zrušením kraje v Jihlavě k 1.7.1960 jsme ztratili závod Humpolec, který se delimitoval
do Jihočeského kraje – ČSAO České Budějovice.
Náš nový název zněl ČSAO Jemnice – ONV Třebíč. Tento stav trval do 31.3.1963.
Postavila se nová průmyslová hala, vzniklo učňovské středisko, výborné závodní
stravování. Počet zaměstnanců dosáhl tří stovek.
1. dubna tento podnik zanikl a byli jsme opět připojeni jako závod k Brnu. Rozkvět
závodu ČSAO v šedesátých létech přinesl rozvoj stavební činnosti, vznikaly nové ulice a
noví obyvatelé města.
31.12.1967 byl celý závod přičleněn k Motorpalu Jihlava.
Zavzpomínal Rudolf Nunvář

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Program kulturních pořadů
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

5.3.2011
00
17 hodin

Oslava MDŽ
- živá hudba, tombola
- restaurace U Víta
- pořádá MO KSČM

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

14.3.2011
00
16 hodin

Beseda s poslancem PČR Ing. Pavlem Kováčikem
- restaurace U Víta
- pořádá MO KSČM

16.3.2011
00
17 hodin

Výroční členská schůze ČZS
- budova moštárny v Jemnici
- pořádá Český zahrádkářský svaz

19.3.2011

Dětský maškarní karneval
- KD Jemnice
- pořádá DDM v Jemnici

19.3.2011

Taneční zábava
- hraje skupina Spektrum
- KD Jemnice
- pořádá DDM v Jemnici

21.3.2011
00
17 hodin

Beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou
- městská knihovna
- pořádá město jemnice

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

26.3.2011
00
20 hodin

Alternativní recyklace
- akce zaměřená na bourání hudebního stereotypu s výstavou
Neobyčejných předmětů
- vystoupí: Kočka v septiku, FNS, Rockefeller Voice
- proběhne alternativní recyklace vstupného
- vstupné: neobyčejné předměty (tj. cokoli zajímavého, neobyčejného,
jiného) nebo 60,- Kč
- restaurace Na Podolí
- pořádá Alternaiva, o.s.

−

*****
Noc s Andersenem
- Městská knihovna v Jemnici
- pořádá město Jemnice

1.4.2011

1.4.2011
1800 hodin

Vepřové hody
- zdarma jitrnice, jelítka, tlačenka, ovar, guláš
- restaurace U Srnců
- pořádá Morong Petr & personál

2. 4. 2011
00
20 hodin

Jemnický Jaro Fest 2011
- UDG, David Deyl, Crash Road, All Faces Down, Secret, DJ Adas, K4
- sokolovna Jemnice
- předprodej vstupenek TIC 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

14.4.2011
00
19 hodin

Hudební slavnosti 2011
- vystoupí Jarmila Šuláková a Floret, žáci ZUŠ v Jemnici
- vstupné 150,- Kč, předprodej na TIC Jemnice, tel. 721508737
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

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 – březen 2011
30

5. sobota
Hon na čarodějnice
začátek v 19 hodin
Dobrodružný USA 2011, 98 min., přístupný od 12 let
vstupné 69+1
Dva rytíři, kteří se vrátili z křížové výpravy do morem zdecimovaného rodného města,
dostanou za úkol dopravit dívku obviněnou z čarodějnictví k soudu. Cestou se ovšem
začnou dít věci …
Hrají: Nicolas Cage, Ron Perlman, Claire Foy, ad.

30

12. sobota
Zelený sršeň
začátek v 19 hodin
Akční thriller USA 2010, 116 min., přístupný od 12 let
vstupné 69+1
Dva hlavní hrdinové (Zelený sršeň a Kato) a jejich nezničitelné auto s velkou palebnou
silou se rozhodnou potírat zlo a pod maskou padouchů bojují proti zločineckému
podsvětí v Los Angeles. Pomáhá jim sličná sekretářka v podání Cameron Diaz…
Dále hrají: Seth Rogen, Jay Chou, Christoph Waltz, ad.
00

20. neděle
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
začátek v 15 hodin
Dobrodružný rodinný USA 2010, 114 min., přístupný, mluveno česky
vstupné 59+1
Edmund a Lucinka tráví prázdniny u svých příbuzných společně se svým
nesnesitelným bratrancem Eustacem. Často vzpomínají na Narnii a dobrodružství, které
tam prožili, když jednoho dne obživne obraz lodi, který visí v pokoji a oni se skrz něj
dostávají zpět do Narnie. Bohužel i s Eustacem …
Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley, ad.
30

26. sobota
Američan
začátek v 19 hodin
Akční USA 2010, 100 min., přístupný od 12 let
vstupné 59+1
Film o vrahovi Jackovi, který se skrývá v Itálii před svou poslední vraždou. Na italském
venkově se spřátelí se zdejším farářem a prožívá milostný vztah s krásnou Clarou.
Nesmí však zapomínat na své poslání …
Hrají: Georgie Clooney, Violante Placido, Thekla Reuten, 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.

Jemnický Jaro Fest 2011
Počátkem dubna ožije Jemnicko další kulturní akcí – Jemnický Fest, tentokráte jeho
jarní část. Návštěvníci se mohou těšit jak na pestrý hudební zážitek, tak i na doprovodný
program.
Na Jemnickém Jaro Festu vystoupí skupina UDG, která sklízí velké úspěchy nejen
v posledních letech, kdy získávají nejedny nominace v cenách Žebřík. Každé léto je
kapela UDG stálicí line-upů všech významných českých festivalů, a proto nemůže chybět
ani na tom jemnickém. Kapela má na svědomí už pět úspěšných alb. K poslednímu albu
Autoportrét vznikly dva videoklipy. První je natočen k titulní skladbě „Kdy zas blíž“ a
druhý k výrazné písni „Éterická“. Oba videoklipy bodovaly v hitparádě T-music chart,
druhý jmenovaný dokonce v této hitparádě zvítězil.
Neznámou tváří nebude ani David Deyl, který dobývá český showbyznys, jak to jen
jde. Velký triumf slavil David Deyl při udílení Hudebních cen televize Óčko 2010, kde v
kategorii Zpěvák roku porazil favorizované kolegy (Tomáš Klus, Xindl X, Vojta Dyk)! Mezi
Davidovy známé hity se řadí romantická skladba Akorát a song Hry o nás, ke kterému na
podzim natočil videoklip. David Deyl je také spojován s rakovinou prsu. Složil a nazpíval
oficiální hymnu Avon Pochodu proti rakovině prsu. Poprvé píseň Nic nevzdávám!

zazpíval před dvěma lety živě se symfonickým orchestrem právě při Avon Pochodu.
Již podruhé na festivalu vystoupí kapela Crash Road. Brněnská skupina sklízí
neustálé úspěchy v hudebních hitparádách a anketách. Za připomenutí stojí loňská
vítězství ve vysoce prestižní soutěži Radegast Líheň a Česká rocková liga. Crash Road
se představili a zaujali i v televizním vysílání, a to v pořadu Živák, kde se umístili po
dlouhém boji na druhém místě.
Návštěvníci se také mohou těšit na zahraniční účast. Vídeňská post hardcorová kapela
All Faces Down představí několik svých hitů. Krom hudebních vystoupení je připraveno
také vystoupení jemnické hiphopové skupiny K4. Celý festival ukončí v Jemnici známá
skupina Secret a v malém sále bude po celou dobu hrát DJ Adas.
Nenechte si ujít tento kulturní zážitek – 2. dubna 2011 od 20.00 hodin v jemnické
sokolovně.
POZOR SOUTĚŽ! Chceš vstupenku na festival zadarmo? Nebo vyhrát hudební CD?
Právě pro Tebe je tu připravena anketní soutěž. Napiš na email jemnice@centrum.cz tři
hudební skupiny nebo jednotlivce, které by měly vystoupit na příštích ročnících
Jemnických Festů. Nezapomeň připsat jméno a adresu. Na výhru se může těšit každý,
jehož odpověď bude pátá v pořadí.
Předprodej vstupenek za 165 Kč od 14. března 2011 na těchto prodejních místech:
TIC Jemnice, Husova ulice 2
TIC Moravské Budějovice, nám. Míru 1
Textil Domino Dačice, Krajířova 10
Bližší informace najdete na Facebook.com – Jemnický Jaro Fest 2011
anebo u mediálního partnera na www.nkn.jemnice.cz
Jiří Prokeš

Pozvánka
Český zahrádkářský svaz
zve všechny své členy
na výroční členskou schůzi,
00
která se koná dne 16.3.2001 v 17 hodin.
Schůze se koná v budově moštárny.
Srdečně zve výbor ČZS

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Někteří lidé si začátkem roku dávají různá předsevzetí, která se pak těžko plní. I my,
důchodci, máme přání. Na naší schůzce jsme probírali téma – lékaři. Slyšíme to denně
v televizi a tisku . Lékař byl, je a bude vždy váženou osobou a o to smutnější je, když
vidíme na jejich tričkách nápis: Děkujeme – odcházíme. Co je to za lékaře, kteří takto
uvažují? Stát jim finančně pomohl vystudovat, na nadačních sbírkách a fondech se
vybraly peníze na zakoupení zdravotních přístrojů, které pomáhají lékařům zlepšit jejich
práci a dnes se mluví, že se budou rušit některé nemocnice. My si každého dobrého
lékaře vážíme a my je i potřebujeme a přání nás, důchodců je, aby na těch Vašich
tričkách byl nápis: Neodejdeme, ale uzdravujeme. A to proč tohle všechno je a jak to vše
dopadne – ať si každý přebere sám.
Za klub důchodců Marie Čurdová

Milí spoluobčané,
rád bych Vás pozval na dvě akce, které se uskuteční v měsíci březnu.
V sobotu 5. března pořádá KSČM , tak jako každým rokem, oslavu Mezinárodního
dne žen. Světově uznávanému dni daly podnět události ve vzdálené Americe a staly se
symbolem boje žen za jejich práva, která ani dnes ještě nejsou všude ve světě
naplňována.
Srdečně Vás všechny , kteří máte chuť se pobavit při příjemné živé hudbě v
restauraci U Víta s možností vyhrát některou z cen naší tomboly, zveme. Začínáme
v 17.00 hodin.
V pondělí 14.března od 16.00 hodin proběhne také v restauraci U Víta beseda
s poslancem PČR Ing. Pavlem Kováčikem. V tisku a televizi jsou publikovány nejrůznější
zprávy… Pokud někoho z Vás zajímá pohled i z druhé strany na naši současnou
politickou, ekonomickou,sociální a jinou oblast, přijďte, ptejte se, diskutujte. Jste srdečně
zváni.
A ještě jeden dodatek.
V dnešní ekonomické tísni , kdy jsou omezovány prostředky „ NA VŠECHNO“, bychom
se měli zamyslet i nad šetřením na naší straně. Myslím si, že by se někteří dopisovatelé
Jemnických listů nemuseli představovat veřejnosti počtem článků, ale jejich kvalitou i
potřebou. Nebo se chtějí zapsat do pomyslné Knihy rekordů Jemnice?
Přeji Vám všem hodně zdraví a pohody do nastávajících jarních měsíců.
Mgr. Milan Havlíček

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka
Dne 24. března 2011 uplyne 10 let
od smrti naší maminky, babičky a sestry
paní Antonie Vodičkové z Jemnice,
která nás opustila ve věku 60 let

S láskou vzpomínají dcery Ivana a Naděžda s rodinami,
dcera Eva, sestra Marie a ostatní příbuzní.

Vzpomínka
Zlaté srdce maminko, zůstane vždycky s námi,
bude nám žehnat na cestu,
po které půjdeme sami.

Dne 29. března 2011 uplyne 10 smutných let,
kdy nás ve věku 55 let
navždy opustila
paní Marie K r e j č í z Jemnice
Lásku měla na rtech, dobrotu v srdci, poctivost na duši
Za tichou vzpomínku děkují děti Petr, Lenka a Martina s rodinami

Poděkování
Děkujeme příbuzným, přátelům, známým, Sboru dobrovolných hasičů Lomy, kteří přišli
doprovodit na poslední cestě pana Jiřího Virgla.
zarmoucená rodina

OKÉNKO PŘÍRODY
Potměchuť popínavá (Solanum dulcamara)
Potměchuť popínavá je popínavá trvalka dorůstající do výšky až dvou metrů na bázi
dřevnatějící. Kvete v červnu až červenci, květy jsou tvarem i barvou podobné květům
brambor. Plodem jsou lesklé červené bobule. Je to poměrně hojná rostlina lužních lesů,

křovin, lomů, plotů a pasek. Má ráda vlhké, až mokré hlinité půdy. Je mírně jedovatá.
Drogou jsou konce větviček sbírané na jaře před nasazením listů. To bývá částečně v
březnu a částečně v dubnu. Sbírají se také na podzim po opadu listů, asi v říjnu.
Odřezáváme asi 5 cm dlouhé konečky dvou až tříletých větviček, nejlépe mezi čtrnáctou
až šestnáctou hodinou.
Droga obsahuje tzv. Glykoalkaloidy, které jsou chemicky blízké srdečním glykosidům.
Jde o tzv. Spirosolanový typ a jsou vždy doprovázeny steroidními saponiny. Pro jejich
neobvyklost je řadíme mezi pseudoalkaloidy. Dále jsou obsaženy třísloviny a minerální
soli, kromě řady jiných, dosud neověřených látek.
Droga má silné působení proti bakteriím i proti plísním. Má protizánětlivé účinky na
dýchací cesty a silný účinek protirevmatický. Zevně tlumí záněty pokožky a léčí formou
omývání chronické ekzémy. V kožním lékařství se podává obyčejně vnitřně i zevně
současně. Tinktura má mimořádné působení při nádorových onemocněních, jak na
zevně dostupné, tak na vnitřní nádory. Také poměrně účinně tlumí astmatické záchvaty.
Drogu nejlépe podáváme formou prášku, a to 2-4x denně na špičku kulatého nože.
Podávat je možné i nálev v dávce dvou až tří pohárů denně.
Tinktura je ovšem účinnější a obvykle stačí 15 kapek 3x denně. Při dobré snášenlivosti
můžete dávku zvýšit až na 25 kapek.
Drogu považujeme za prudce působící, i když její jedovatost nelze srovnávat třeba s
jedovatostí rulíku, oměje, nebo bolehlavu. Vyšší dávky vedou k podráždění žaludku a ke
zvracení, ale může se přidružit i podráždění ledvin! Proto ji užíváme především zevně a
vnitřně u vážnějších stavů, které vyžadují razantní terapii, například při těžké lupénce. V
takových případech drogu kombinujeme s kořenem sarsaparilly nebo s oddenkem pýru.
Droga není vhodná k dlouhodobému užívání a nepodáváme ji ani v těhotenství. Zcela
nemagicky ovšem pomáhají obklady při akné: Hrst zralých plodů dáme do 0,5 litru
studené vody, přivedeme k ohni a na velmi mírném ohni vaříme přikryté deset minut.
Odvar použijeme na obklad teplý a zbytek raději ihned vylijeme, protože se nesmí pít!
Zevně se tato bylina používá odedávna pro léčbu kožních potíží, otoků a bolestivých
otlaků, ale zejména jako speciální prostředek pro léčbu zánětů nehtových lůžek na rukou
a na nohou.
Ing. Bedřich Stehlík

Abscesy (hlízy, hnisavé dutiny apod.)
Pro podporu léčby doporučujeme jednak dodržovat obecnou dietu a užívat vnitřně, ale i
na obklady, směs jablečníku a myrhy, buď jako nálev anebo směs tinktur.
Hlavním léčebným prostředkem jsou obklady. Léčivá bylina nebo její část se po
úpravě zabalí do gázy a položí na postižené místo, kromě případů, kdy se uloží přímo na
ně. Na to bude dále upozorněno.
Čtyři lžíce ječné mouky se smísí s vodou, na mírném plameni se zahustí na hustou
kaši. Teplé se pokládá přímo na ránu a dobře přibalí. Nechá se do vychladnutí.
Oloupaná cibule se nakrájí na kolečka a ty se v peci nebo na teflonové pánvi udusí
doměkka. Kolečka se zabalí do kousku gázy a přiloží na ránu.
Několik lžic lněného semene se pomele a s vodou svaří na kaši. Teplou kaši natřeme
na ránu a přikryjeme.
Jednu nebo dvě „tyčky“ pórku nakrájíme na tenké kroužky a v troše vody rychle
svaříme doměkka, zabalíme do gázy a přiložíme na postižené místo.

To je jen několik příkladů použití obkladů. Některé byliny můžeme použít přímo na
zasypání postižených míst.
Tak třeba plavuň vidlačka se v podobě prášku používá na přímé zasypání rány, která
se předtím omyje čistým čajem. Nejlepší použití je na noc, kdy se pak rána přibalí.
Doslova antibiotickým zásypem je větvičník dubový, který se po usušení a pomletí na
prášek sype na ránu a rána se přebalí.
Ing. Bedřich Stehlík

Afrodiziaka (látky zvyšující pohlavní pud)
Doporučujeme především naprosto neškodné prostředky, jež mohou být součástí
potravy, jako jsou třeba česnek kuchyňský, artyčok kardový, tymián, saturejka a další
koření jako anýz, koriandr, skořice, máta, hřebíček, zázvor, šalvěj, mateřídouška i
kopřiva.
Z řady návodů na čaje, likéry apod. uveďme jen několik:
Anýzový nálev: Děláme z 1 gramu (asi 1 rovná čajová lžička) semene. Semeno
pomeleme, přelijeme šálkem vařící vody, necháme krátce vyluhovat a přecedíme. Pijeme
1-2 šálky denně po jídle. Stejné množství semene můžeme i sníst.
Koriandrový nálev: Děláme z 1 čajové lžičky pomletých plodů, které přelijeme šálkem
vařící vody, 10 minut necháme vyluhovat a přecedíme. Pijeme denně 1 šálek po hlavním
jídle.
Nálev ze směsi: Po 1 dílu slézu, listu jahodníku a mateřídoušky. Pijeme šálek
několikrát denně. Vhodné pro muže.
Nálev ze směsi: dobromysl, nať třezalky, mateřídouška a oddenek puškvorce, vše
stejným dílem, šálek i několikrát denně. Vhodný spíše pro ženy, ale působí až po delším
užívání.
Pro ženy jako afrodiziakum a pro zpevnění a zvýšení pružnosti prsů je nutno
pravidelně podávat mleté semeno pískavice (řecké seno).
Skořicový likér: 40 g celé skořice, 30 g vanilkových lusků a 30 g nadrobno
nakrájeného kořene bolševníku dáme do láhve s čistým 40% alkoholem. Uzavřenou
láhev necháme 2-3 týdny stát při denním protřepávání. Pak přecedíme, přefiltrujeme
přes papírový filtr a dáme zpět do láhve. Užíváme 1 odlivku denně po jídle.
Ing. Bedřich Stehlík

Chcete mě?
Dne 20.2.2011 byl zaměstnancem LOZ
dopraven do útulku pes z Jemnice, který byl
nalezen u Motorpalu. Jedná se o rhodéského
ridgebacka, který nemá obojek, nebylo zjištěno
tetování ani čip. Pejsek čeká na své páníčky a
hodně smutní...
KONTAKT:
Útulek pro opuštěná zvířata
Nad Zámkem 5, 674 01 Třebíč
tel.: 568 824 241, mobil: 733 764 510
e-mail: loz.trebic@seznam.cz, www.utulek-trebic.cz

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Mladí florbalisté z Jemnice se stali MISTRY ČESKÉ
REPUBLIKY v Orion florbal cupu pro rok 2011
Do této soutěže se zapojilo přes 250 ZŠ z celé ČR. Jemnickou ZŠ reprezentovali
chlapci 7. až 9. ročníků. Všichni pravidelně navštěvují florbalový kroužek DDM při ZŠ
Jemnice pod vedením Furdana Š. staršího, Furdana Š. mladšího a Michala Kelblera.
Celou soutěž absolvovalo 11 hráčů.
Soupiska:
Brankář: Svačina Tomáš
Obránci: Sedláček Jakub, Krejčí Adam, Frechka Alexander,
Útočníci: Horák Filip, Rakušan Jan, Křivan Tomáš, Táborský Radek, Kazda Antonín,
Smetana Daniel
V průběhu celé kvalifikace od okrskového kola až po finálový turnaj mělo naše družstvo
pouze jednou problém, a to na krajském kole, kde jsme remizovali s Havlíčkovým
Brodem a se Žďárem nad Sázavou jsme vyhráli pouze 4:3. V kvalifikaci jsme
jednoznačně přehráli vítěze Pardubického kraje i vítěze kraje Jihomoravského. Na
republikovém finále 16. až 17. 2. 2011 v Plzni jsme do skupiny dostali ZŠ z Kadaně a ZŠ
ze Vsetína.
V prvním zápase jsme prohráli s Kadaní 6:4. Tato prohra byla pro nás jako trenéry
velice poučná a pro naše hráče dost bolestivá zkušenost. Soupeř všechny souboje
dohrával jako v hokeji. Se Vsetínem jsme začali hrát /poučeni z minulého zápasu/
kombinační florbal, rychlá rozehrávka a častá střelba. Soupeř to neunesl psychicky a
v prvních pěti minutách měl vyloučené tři hráče. Po využitých přesilovkách jsme
kontrolovali vývoj zápasu s tím, abychom ušetřili co nejvíce sil na zápasy o medaile.
Druhý den ráno jsme dostali za soupeře Strakonice jako vítěze A skupiny. V tomto
zápase se projevila únava i trochu podcenění soupeře, protože všichni říkali, že A
skupina je slabší. I přes upozorňování, že tady už není slabý soupeř, se celé družstvo
trápilo, nemohli jsme se dostat do tempa a herní pohody. A tak se stalo, že 2 minuty před
koncem zápasu jsme prohrávali 2:1. Vzali jsme si oddechový čas a po rozhovoru s hráči
a změnách v sestavě, jsme během 49 sekund otočili výsledek na 5:2 v náš prospěch!
Tímto výsledkem jsme postoupili do finále. Tato skutečnost motivovala kluky natolik, že
jsme /trenéři/ měli strach z přemotivování. Znáte to, když člověk chce až moc, většinou to
nejde. Ale při masážích a rozhovorech jsme z kluků tu psychickou zátěž shodili a do
finálového zápasu šli naši zlatí hoši v klidu a pohodě. Porada před zápasem byla krátká
a stručná. Hrajeme to, co umíme, nebudeme se přizpůsobovat jejich hře a když to
dodržíme, nemůžeme prohrát. Jak to kluci dodrželi, na to odpoví jedině výsledek
finálového zápasu JEMNICE – KADAŇ 9 : 2 !
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům, kteří velice dobře reprezentovali Jemnici
nejenom na hřišti, ale i mimo něj po celou dobu soutěže. Také bych chtěl poděkovat
rodičům našich hráčů, kteří nelitovali obětovat čas a přišli povzbudit naše kluky na cestě
ke ZLATU.
DĚKUJEME!
Za celý reprezentační tým Štefan Furdan starší.

Klečící zleva: Svačina Tomáš, Frechka Alexander
Stojící zleva: Kelbler Michal, Křivan Tomáš, Rakušan Jan, Horák Filip, Sedláček Jakub, Furdan
Štefan ml., Liška Martin, Smetana Daniel, Krejčí Adam, Táborský Radek, Furdan Štefan st.

Výsledky celé kvalifikace
Okresní kolo:
Pořadí Název školy, ulice

Město

Okres

Kraj

1.

ZŠ Jemnice

Jemnice

Třebíč

Vysočina

2.

ZŠ Havlíčkova

Moravské Budějovice

Třebíč

Vysočina

3.

ZŠ Benešova

Třebíč

Třebíč

Vysočina

4.

ZŠ Náměšť

Náměšť

Třebíč

Vysočina

5.

ZŠ Jaroměřice

Jaroměřice

Třebíč

Vysočina

Krajské kolo:
Pořadí Název školy, ulice

Město

Kraj

1.

ZŠ Jemnice

Jemnice

Vysočina

2.

ZŠ Švermova

Žďár nad Sázavou Vysočina

3.

ZŠ Seifertova

Jihlava

Vysočina

4.

ZŠ Hálkova

Humpolec

Vysočina

5.

ZŠ Štáflova

Havlíčkův Brod

Vysočina

6.

ZŠ Nuselská

Havlíčkův Brod

Vysočina

Kvalifikace na finálový turnaj 16. - 17.2.2011 v Plzni
Název školy, ulice

Pořadí

Město

1.

ZŠ Jemnice

Jemnice

2.

ZŠ Moravská Třebová Moravská Třebová

3.

ZŠ Brno

Brno

Okres

Kraj

Třebíč

Vysočina

Svitavy

Pardubický

Brno - město Jihomoravský

Republikové finále ve florbalu 16. 2. 2011 - hoši
16. – 17. 2. 2011 RF ve florbalu hoši ZŠ

pořadatel: DDM Stod (v Plzni hala Lokomotiva)
kategorie: hoši IV.
Skupina A
1.
2.
3.

Škola
Strakonice
Červený Kostelec
Stod

1.
2.
3. Skóre Body Pořadí
xxxxx 4:4
7:3
11:4
4
1.
4:4 xxxxx 4:2
8:6
4
2.
3:7
2:4 xxxxx 5:11
0
3.

Skupina B
Škola
1. Kadaň
2. Jemnice
3. Vsetín, Luh

1.
2.
3.
xxxxx 6:4
7:2
4:6 xxxxx 8:3
2:7
3:8 xxxxx

Skóre Body Pořadí
13:6
6
1.
12:9
3
2.
5:15
0
3.

VÝSLEDKY Republikového finále Orion florbal Cupu 2011 - kat. IV hoši
Turnaj chlapců –
čtvrtek 17. 2.:
8:00 – 8:50

Semifinále Strakonice – Jemnice

2:5

8:50 – 9:40

Semifinále Kadaň – Červený Kostelec 6:1

9:40 – 10:30

Stod - Vsetín, Luh

10.30 – 11:20

o 3. místoVsetín, Luh- Červený Kostelec 3:4

Finále: Jemnice -Kadaň
11:20 – 12:10
Hoši:
1. ZŠ Jemnice
2. ZŠ Kadaň
3. ZŠ Červený Kostelec
4. ZŠ Strakonice
5. ZŠ Vsetín, Luh
6. DDM Stod
Nejlepší brankář: Svačina Tomáš ZŠ Jemnice

1:8
9:2

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Mladoňovice
05.3.
07.3.
10.3.
20.3.
26.3.
17.4.
21-23.4.
30.4.
30.4.

Disco SDH (kulturní dům)
Schůze honebního společenstva
Beseda v knihovně
Střelecké závody „O pohár starosty Mladoňovic“(střelnice MS)
Disco (kulturní dům)
Střelecké závody „O pohár MS Mladoňovice“(střelnice MS)
Vrkání
Stavění máje
Pálení čarodějnic

Pálovice
5.3.

Maškarní merenda, KD – 20

00

hod, bohatá tombola

Radotice
Ach synku,synku, zoral-li jsi?
Jede, jede mašinka. Není míněn bujarý popěvek v pase za sebou držícího se lidského
vláčku, rozjařených účastníků taneční zábavy v pokročilém nočním čase, ale
zavzpomínání na zprostředkované i prožité s lokálkou z Jemnice. Snad nejznámějším
šprýmem bude ten, jak konduktér křičí na babičku jdoucí po cestě souběžné s tratí:
„Babičko, pojďte, my vás svezem!“ Babička odmítavě mává rukou a volá :„ Jeďte, jeďte,
já spěchám.“ Můj prožitek z jednoho letního dne v roli běžného cestujícího do
zaměstnání. Do nádraží v Třebelovicích dodýchala mašinka s tonáží nad její možnosti,
kolem soupravy se hemžilo nebývalé množství „ajznboňáků“. Po odpíchnutí z nádraží již
v Rácovicích bylo zřejmé, proč? Biduška pro mírnou svažitost tratě si nemohla dovolit
zastavit, jen zpomalit a ti zmínění „ajznboňáci“ pomáhali za jízdy cestujícím do vlaku.
Podobná scenérie se odehrála i v Jackově. V Dědicích souprava zastavila a aby jí bylo
umožněno pokračovat k cíli, musela couvnout až do úvozu u lesa, kde se jí zadařilo
odpíchnout se opět vpřed. Co přepravila šutru z nedalekého kamenolomu, dřeva
z manipulačky, uhlí, stavebních materiálů, strojených hnojiv, brambor, řepy, a to vše jen
za jednoho smradu, bez zvířeného prachu a ojetých gum. Pro lidi v polích kolem tratě
byla jakýsi chronometr, informace o času. Pokud bylo pískání mašinky slyšitelné na
velkou vzdálenost, bylo pozorno, říkávali ti starší a do dvou dnů se dal očekávat déšť.
Nádraží tehdy byly rušnými místy - ne jako dnes místa duchů. Tenkrát ti, co dojížděli
k vlaku na kolech, odkládali je do stojanu bez uzamykání, vzali si do brašny jen hustilku,
když se po šichtě vraceli, kola tam našli. Neusuzuji z toho, že jsme byli jiní něž dnes.
Tenkrát taky nikdo, jak se říká, přes nic nepadl. Všichni museli, ne že mohli, pracovat,
aby měli být z čeho živi, proto se nikdo nikde nepotuloval, byli v práci. Dnes je to jiné,
každý se živí, jak umí, má dost času na to, aby tato místa proslídil. Za toto všechno by se
dal očekávat vděk ve formě zachování osobní dopravy po víc jak sto letech služby, ne
úplné zrušení jen proto, že se nevyplatí z pohledu ekonoma. Rozhodnutí z pohledu
k regionu, ve kterém se trať nachází, je víc než necitlivé. Kam dospěla společnost, která

si nemůže dovolit provozovat motorový vláček na historické trati v prostoru, který zrovna
luxusem neoplývá. Jistě, její původní dopravní význam je překonaný, i když by se dal
v mnohém zachovat. Muselo by se chtít. Dovolím si zmínku z doby, kdy bylo i naší
povinností dopravní spojení pro občany obhajovat. V připomínkovém řízení k úpravě
jízdních řádů provozovatele autobusové dopravy v roce 2006 byl námi vznesen
požadavek na posun odjezdu autobusu z Jemnice na původní dobu
18.55
hod.(změněna na 18.25 hod.) tak, aby jej mohli využít i cestující vlakem od Moravských
Budějovic s příjezdem do Jemnice v 18.40 hod. Dopravce vyřízení našeho požadavku
postoupil odboru dopravy nadřízeného úřadu s odůvodněním, že by šlo o porušení
ustanovení EHS č. 3820/85, což označil jako nepřípustné. Ono porušení se týkalo
nedodržení povinné přestávky řidiče autobusu o 35 minut. Nadřízený úřad nám
rozhodnutí sdělil a v závěru uvádí: „Vaší žádostí se budeme i nadále zabývat a hledat
možnosti dalšího řešení.“ Nechci říct, že jsme tímto chtěli zachránit lokálku, pouze její
využitelnost. Řešení se našlo až nyní, vlak dnes už není důvodem. Nebudu dalek pravdy,
že již tehdy bylo o vláčku rozhodnuto. Dovedu si živě představit, jak trpce nesou ztrátu ti
cestující, kteří mají svůj život a prožitky s tímto vláčkem spojeny. Jistě nelibě nesou, že
městu skončilo spojení se světem vlakem, které mu bylo přisouzeno představiteli
monarchie. Pohlédneme-li na dnešní Jemničáky, jsou ti skalní v menšině. Prognózy
necháme prognostikům. Máme mnoho zkušeností s dočasností všichni. Co bylo pro
Jemnici a její okolí zavedení vlaku, bylo pro Radotice zavedení pravidelné linky
autobusové dopravy, pro všechny pak jednoznačně výhoda. Jednu z linek zahrnoval i
autobus v neděli, kostelní. Vozil věřící na bohoslužby do Jemnice. Z Vratěnína
poloprázdný, až od Police se naplňoval a z Radotic již vyjížděl nabitý jak flinta. Ve
výjimečných svátečních dnech pasažery z Radotic nepobral, musel se vracet. Poněvadž
i věřící člověk je člověk, po splnění nedělní povinnosti mu zbývalo k návratu trochu času,
byl tento využit k občerstvení s pivkem. Našel se někdo, kdo tomuto stavu nepřál a
autobusová linka byla zrušena. S tímto se obce nesmířily a žádaly její obnovení.
Vyřizování se chvíli táhlo, až se nakonec její zavedení obnovilo. Jenže, její cestující do
kostela chodit nepřestali, zvolili jiný způsob dopravy a k znovu zavedenému autobusu se
vrátil jen zanedbatelný počet cestujících, takže se v krátké době pro nezájem zrušil
autobus sám. Dá se přepokládat, že jde o stejnou filosofii nasměrovat jinak a důvod
rozhodnutí ovlivněn průtahy se potvrdí sám. Nepodaří-li se zamezit zrušení, je to
většinou špatně. Co dnes těmto lidem spadne pod stůl, nevyplatí se jim již k tomu
shýbnout. Další nebezpečí vyčkávání pro trať hrozí v tom, že se najde jeden, co
potřebuje šinu jako stopní nosník, bude se pak obtížně hledat někdo, kdo zaplatí
náhradu. Tím trať přestane být způsobilá provozu, což se nemusí zjistit hned, když
provoz na trati neprobíhá. Skepticismus ponecháme vědmám a budeme doufat. I nás
okolní tato ztráta roztrpčuje, zvláště když spatřujeme, jak se nám všechno místo
slibovaného přibližování vzdaluje. Zoral, jsem zoral ještě málo….!
Převzaté.
Murphyho zákon praví: Čím míň ví člověk o problému, tím líp se mu řeší.
Poznámka: Pro tento zákon existuje nespočetný počet důkazů. Počínaje vládou přes
parlament až po automechanika všichni se pokoušejí dělat věci nebo řešit problémy, o
kterých nemají ani ponětí !
Blahopřejeme jubilantce:
F e d r o v á Milada

73 roků

Jan Vyletěl, občan Radotic

Jiratice
Ohlednutí za listopadem
V listopadu minulého roku jsme úspěšně zakončili jezdeckou sezónu Hubertovou
jízdou na rodinné farmě Simandl. Této jízdy se zúčastnilo 53 koní. Z toho 5 vozatajů
s devíti koňmi a 44 jezdeckých dvojic. Akce se zúčastnilo i mnoho diváků a milovníků
koní. Pro všechny bylo zajištěno občerstvení a děti měly možnost svezení na koních
nebo vozech. Jízda úspěšně skončila a jsme rádi, že vše dobře dopadlo a nikdo se
nezranil. Večer proběhl v kulturním domě Hubertovský soud, kde byl každý hříšník po
zásluze potrestán.
Vzhledem ke kladnému hodnocení akce a hojné účasti jsme se rozhodli opakovat
promítání v kulturním domě v Jiraticích. Tentokrát i pro širší veřejnost. Také připravujeme
omezenou edici DVD se sestříhaným videem z celého dne doplněným fotografiemi.
Promítání proběhne 19.března v 19.00hodin. Všichni milovníci, přátelé koní a jezdeckého
sportu jsou srdečně zváni. Kdo by se chtěl tohoto promítání zúčastnit, měl zájem o DVD
nebo chtěl více informací mě prosím kontaktujte na mail: simandl-j@seznam.cz
případně na mobil 777 300 407 Kapacita sálu je značně omezena a místa budou
rezervována předem.
Za rodinnou farmu Jan Simandl

Mladoňovice
Autobusové spoje z obce Mladoňovice
PRACOVNÍ DNY
ODJEZD
MLADOŇOVICE

VYJÍŽDÍ

PŘÍJEZD

Mor. Budějovice

04:35

05:00 Jemnice

05:14

Jemnice

04:50

05:02 Mor.Budějovice

05:25

Mor.Budějovice

05:45

06:09

Jemnice
Brno

06:20
07:40

Jemnice

05:55

06:11 Třebíč

Jemnice

07:05

07:15 Mor.Budějovice

07:45

Vratěnín

06:40

Jemnice
07:10
Dačice

07:30
07:42

Jihlava
Dačice
Jemnice

07:15
08:25
09:30

09:38 Bítov

10:20

Třebíč

10:15

11:21 Jemnice

11:40

Mor.Budějovice

10:35

10:54 Jemnice

11:05

Mor.Budějovice

10:55

11:25 Police

12:03

07:20

Vratěnín

11:35

Jemnice

12:45

12:56 Mor.Budějovice

13:15

Brno
Mor.Budějovice

10:55
12:55

Jemnice
13:15 Dačice

13:25 jede každý den, vč. sobot
13:50 a nedělí

Mor.Budějovice

12:50

13:25 Jemnice

13:40

14:20

Jemnice

14:30 Mor.Budějovice

14:58

Brno
Mor.Budějovice

12:45
14:35

14:56 Jemnice

15:05

Mor.Budějovice

14:50

15:20 Jemnice

15:35

Třebíč

14:50

15:53 Jemnice

16:10

Jemnice

16:30

16:42 Třebelovice

16:45

Jemnice

17:00

17:08 Mor.Budějovice
Brno

17:30
19:30

Jihlava
Dačice
Jemnice

16:05
17:11
17:30

17:40 Vysočany

18:20

Mor.Budějovice

22:20

22:46 Jemnice

23:06

Jemnice
14:55 Dačice
Jihlava

15:05
15:27
16:35

Jede jen v sudých
týdnech

NEDĚLE, SVÁTKY
Bítov

14:20

Jihlava
Dačice
Jemnice

17:40
18:52
19:10

19:22:00 Vysočany

19:40:0
0

OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. března 2010. 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

