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Pranostiky na duben






Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
O svatém Vojtěchu na poli najdeš útěchu.

ZPRÁVY Z RADNICE
Starostovo okénko
Vážení spoluobčané.
S nadcházejícími jarními dny nás každoročně čeká, kromě příjemných prožitků, i
spousta práce a úkolů. Příroda to naštěstí zařídila tak, že jarní sluníčko lidem dodává
novou životní energii a optimismus, takže je snazší se s nimi vyrovnat.
Letošní rok bude poměrně bohatý na události, které výrazně zasáhnou do života ve
městě a budou od nás všech vyžadovat trpělivost a pochopení. Mám na mysli především
rekonstrukci kanalizace Dyje II. V letošním roce budou rozkopány zejména ulice
Topolová, Lípová, Budějovická, přes park do ulice V Ráji, Větrný kopec, Polická a část
Polní. Ve středu města se jedná především o část ulice Horní valy. Podolí bude řešeno
příští rok.
O záměru provést zásadní rekonstrukci ulic Topolová a Lípová jste se již v Jemnických
listech dočetli. V současné době se zpracovává projekt a řeší se finanční kalkulace
jednotlivých variant. Naší snahou je provést úpravy těchto ulic z hlediska současných i
budoucích potřeb a nároků obyvatel. Kromě odstranění havarijního stavu svahu u
budovy služebny hasičů je třeba řešit chodníky, veřejné osvětlení, odvodnění, parkování
a samozřejmě zeleň.
Další důležitou stavbou je kompostárna. Přes zimu se odstranila část garáží, které
zasahovaly do prostoru pro zázemí budované kompostárny, provádí se práce uvnitř haly,
vybudovala se jímka na odpadní vody. Dodavatel zvažuje i možnost zkrátit dobu
výstavby do konce června, což by bylo pro město velmi výhodné. Vše by bylo
v naprostém pořádku, ale bohužel opět zasáhla „vyšší moc“. Tentokrát na Státním fondu
pro životní prostředí SFŽP. Po předchozích kauzách tam není nikdo, kdo by o něčem
rozhodl nebo kdo by byl oprávněn podepsat potřebné dokumenty. Pro nás to znamená
zpoždění podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, i když jsme splnili všechny podmínky.
Kromě toho dodnes nevíme, zda jsme uspěli se žádostí o dotaci na zateplení budov
mateřské školky. Přitom podle původního harmonogramu hodnocení žádostí mělo být
rozhodnuto začátkem listopadu loňského roku.
Vážení spoluobčané,rád bych Vás upozornil na událost, která proběhne 29. a 30.
dubna při příležitosti 100. výročí narození akademického sochaře Jaroslava Šlezingera.
V pátek 29.4. bude otevřena výstava zaměřená na život a dílo tohoto významného
umělce a jemnického rodáka. Následující den v sobotu 30. 4. bude slavnostně odhalen
pomník, jehož autorem je místní sochař Stanislav Müller. Jsem přesvědčen, že Jaroslav
Šlezinger si tuto poctu zaslouží. Kdo nezná jeho osud, doporučuji přečíst si knihu Zaváté
šlépějě vydanou paní Marií Bohuňovskou v roce 2006.V této knize je shromážděno
množství údajů, dokumentů a odkazů na dílo a život Jaroslava Šlezingra.Tragický životní
osud tohoto člověka by nám všem, včetně mladé generace, měl připomenout absurditu
doby padesátých let minulého století, kdy lidé přeživší léta 2. světové války a nacistický
koncentrák nepřežili kriminál komunistický ve vlastní zemi. Na pořízení a stavbu pomníku
byla vyhlášena veřejná sbírka.Přispět mohou všichni, kterým není lhostejný osud tohoto
jemnického rodáka, a kteří si uvědomují, že nelze zapomenout na nešťastné období
našich dějin..
Jistě Vás zajímá stav jednání o naší železniční trati a provozu na ní. Zatím nedošlo
k žádnému zásadnímu rozhodnutí. Ani návštěva náměstka hejtmana Joukla dle
očekávání nepřinesla nic nového. Spíše mě utvrdila v přesvědčení, že kraj pro obnovení
provozu z vlastní iniciativy neudělá nic. Dobré však je, že se oficiálně vyslovili pro
obnovení provozu zastupitelé Moravských Budějovic. Navíc je vidět zvýšený zájem médií

o snahu SŽDC (Správa železniční a dopravní cesty) zrušit některé regionální tratě a to
může znamenat průlom v postoji a dalším rozhodování odpovědných orgánů.
Pochopitelně se snažíme této situace využít a patřičným způsobem obhajovat zájem
obyvatel regionu železnici zachovat.
Na závěr bych se ještě zmínil o nešťastné události, požáru objektu na Obůrce. O
postižené občany se město postaralo a zajistilo jim podle potřeby ubytování. Poděkování
však patří hlavně profesionálním a dobrovolným hasičům z Jemnice a dalších okolních
měst a obcí. Ti zvládli požár v pozdních nočních hodinách na výbornou a potvrdili nejen
svoji profesionalitu, ale i to, že současný systém je plně funkční. Je třeba se postavit
snahám některých úředníků, kteří pod rouškou finančních úspor měli v loňském roce
snahu rušit některé menší stanice.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Postřehy z radnice
Tak jako každý měsíc, přinesl i měsíc březen celou řadu zajímavých informací, jednání
a novinek.
Dne 3. 3. 2011 proběhlo jednání Zastupitelstva města Jemnice, které kromě jiného
schválilo prodej vyčleněných částí psychiatrické léčebny společnosti PATEB s. r. o. Dále
se zastupitelé usnesli na výši příspěvků zájmovým spolkům a organizacím. V neposlední
řadě schválilo i umístění pomníku akademického sochaře pana Jaroslava Šlezingera na
parcele č. 247/12, čili v prostorách před Turistickým informačním centrem.
Pokročila i jednání ohledně možnosti zápisu historické slavnosti Barchan do
nehmotného dědictví UNESCA. Jako první krok na této dlouhé cestě hodláme usilovat o
zápis do Seznamu nemateriálních tradic a lidové kultury České republiky. Naše téměř již
třistaletá tradice si rozhodně tuto snahu zasluhuje.
Byla podepsána smlouva ohledně vybudování cyklostezky Dačice – Jemnice. Rádi
bychom ji společně s Vámi oživili různými akcemi, závody atp.
Zapojíme se i do akce Čistá Vysočina. Pojďme společně uklidit veřejná prostranství, ať
již v okolí silnic či přímo v našem městečku. Mnohý namítne, že je to jistě práce pro
někoho jiného, ale je třeba si uvědomit, že podobné „brigády“ mají i výchovný charakter,
o který jde v první řadě. Zároveň však budeme usilovat o instalaci nových, „vandalůmvzdorných“ odpadkových košů. Zde je nezbytné dodat, že stávající odpadkové koše či
nádoby na tříděný odpad slouží obyvatelům a návštěvníkům města a ne podnikatelům,
kteří si snaží ušetřit nějakou tu korunu a neakceptují pravidla, která jim ukládají zvláštní
režim svozu odpadů se společností A.S.A.
Taktéž proběhlo jednání se zástupci televize Prima. Získali jsme informace o
možnostech zastoupení Jemnice v jejím regionálním vysílání. Zároveň jsme dostali
zajímavou nabídku k promítání filmu Mikola – tentokrát na Koločavě. To nejzajímavější
na tomto snímku je, že všichni herci jsou postiženi mentální retardací. I to je důkaz toho,
že i mentálně postižení jsou plnohodnotnými občany, kteří se mohou aktivně účastnit i
takových projektů. Více informací naleznete na stránkách http://www.mikola-film.eu/ .
Další významný projekt, jenž se zde rozbíhá, je tzv. „Úsměv ukrajinským dětem“, který
pod záštitou humanitární organizace Adra a senátora RNDr. Miloše Vystrčila rozbíhají
děti z Dětského domova v Jemnici. Jde v podstatě o uspořádaní koncertu ve spolupráci
s dalšími českými dětskými domovy, jehož výtěžek by měl jít na konto Dětského domova
v ukrajinském Mukačevu.
Po nekonečné zimě se začínají objevovat známky nepořádku, zejm. pozůstatky po
procházkách pejskařů se svými čtyřnohými svěřenci. Na městském úřadě, konkrétně na

finančním odboru, jsou k dispozici zdarma sáčky na psí exkrementy. Věříme, že je
obyvatelé budou využívat k účelu, ke kterému jsou určeny.
Závěrem bych rád upozornil na to, že se v nejbližších dnech začne rozbíhat kácení
v ulici Topolová, se kterým bude souviset i to, že ve vybraných lokalitách dojde k
přerušení dodávek elektrické energie. Jménem svazku obcí se omlouvám za případné
komplikace, které z toho vyplynou.
Dovolte mi, abych Vám popřál krásné prožití jarních dnů. Pokud máte jakékoliv dotazy
či připomínky, rád je zodpovím jak prostřednictvím mailu mistostarosta@mestojemnice.cz, tak i přímo při osobním setkání.
Ing. Petr Novotný – místostarosta města

Nová cena vodného a stočného
Cena pitné vody a cena za odvádění odpadních vod je vyjádřena jako „vodné“ a
„stočné“. Stát reguluje ceny vodného a stočného principem věcně usměrňované ceny
podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Velmi jednoduše řečeno - zákon a prováděcí
předpisy vymezují provozovateli náklady, které může promítnout do ceny vodného a
stočného při dosahování přiměřeného zisku. Respektování těchto pravidel kontroluje stát
prostřednictvím finančních úřadů a Ministerstva financí České republiky.
Konkrétní výše vodného a stočného je sjednána mezi municipálními vlastníky
vodohospodářského majetku a naší společností. Tímto postupem je zvýšena
společenská kontrola výše cen, vzhledem ke každoročnímu intenzivnímu vyjednávání o
cenách (obvykle na podzim), při kterém společnost předkládá svoje náklady k posouzení
vlastníkovi vodohospodářského majetku. Tento fakt je společně s různými místními
podmínkami (například zdroje a cena surové vody, charakteristika vodovodní a
kanalizační sítě, charakter terénu, atd.) hlavním důvodem vysokého počtu cen nejen ve
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., ale v celé České republice.
Vývoj vodného a stočného ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. 2011významné svazky
V + S (vč. DPH)
Vodné (vč. DPH)
Stočné (vč. DPH)
Svazek
2010 2011 index 2010 2011 index 2010 2011 index
Blansko
73,43 73,43 0,0% 36,19 36,19 0,0% 37,24 37,24 0,0%
Ivančice
67,00 73,15 9,2% 33,00 35,42 7,3% 34,00 37,73 11,0%
Šlapanicko
70,24 72,88 3,8% 33,58 34,98 4,2% 36,66 37,90 3,4%
Tišnovsko
62,04 67,21 8,3% 31,35 33,55 7,0% 30,69 33,66 9,7%
Židlochovicko
62,59 67,43 7,7% 30,91 33,00 6,8% 31,68 34,43 8,7%
Jihlava
65,72 67,91 3,3% 39,19 40,50 3,3% 26,53 27,41 3,3%
Třebíč
67,58 71,72 6,1% 40,37 42,68 5,7% 27,21 29,04 6,7%
Znojmo
62,60 66,04 5,5% 34,40 36,81 7,0% 28,20 29,23 3,7%
Žďár n./Sáz.
68,00 69,90 2,8% 38,40 39,70 3,4% 29,60 30,20 2,0%
VAS, a.s. (významné
67,01 69,81 4,2% 37,05 38,59 4,2% 29,96 31,22 4,2%
svazky)
zdroj: www.vodarenska.cz

Slovo hejtmana
Jednou z největších předností Vysočiny je naše čistá příroda. Krajský úřad se průběžně
zabývá otázkami životního prostředí – kromě vlastní úřední činnosti na jeho ochranu i
řadou propagačních akcí, výstav a soutěží. Zaměřujeme se přitom například na třídění
odpadů a vše, co souvisí s uchováváním původního přírodního prostředí. Důležitá je
výchova našich občanů, aby si uvědomovali, co vše nám hrozí s jeho devastací nejen
průmyslovou výrobou, ale i necitlivostí každého z nás.
Jednou z nejpodstatnějších součástí přírody je voda. Význam vody pro existenci života
si lidé odpradávna uvědomovali, a proto se učili a stále se učí vodu využívat, chránit se
před jejími ničivými účinky a také ovlivňovat její kvalitu. Pro nás je dosažitelnost pitné
vody v dostatečném množství zatím samozřejmostí. Naproti tomu v mnohých částech
světa je voda komoditou, kvůli které jsou lidé schopni vést války. Nejen potíže
s nedostatkem pitné vody v některých částech světa, ale i katastrofální záplavy,
znečištění vodních toků a vodních nádrží a ztráta biologické rozmanitosti vodních
ekosystémů ukazují na to, že lidstvo musí svůj přístup k vodním zdrojům změnit. I proto
je 22. březen od roku 1993 vyhlášen Organizací spojených národů jako Světový den
vody.
Znovu jsem si tyto skutečnosti uvědomil při prohlídce výstavy, která byla připravena
krajským úřadem a v březnu prezentována v sídle kraje Vysočina. Na výstavě byly ke
shlédnutí fotografie pramenů významných vodních toků na území našeho kraje,
nejvýznamnějších čistíren odpadních vod, úpraven vod a vodárenských nádrží sloužících
k zásobování pitnou vodou, i další informace z oblasti vodního hospodářství a rybářství.
Krásné letecké snímky našich vodních ploch uprostřed zelené přírody mě opět nadchly a
připomněly mi naši zodpovědnost na uchování tohoto bohatství.
Při vernisáži výstavy jsme si i zasoutěžili – přítomní ochutnali deset anonymních vzorků
pitné vody. Mezi nimi bylo pět vzorků vod běžně dostupných z vodovodních řadů, jedna
kupovaná balená voda a čtyři vzorky vod z podzemních zdrojů. Zhruba čtyřicítka hostů
výstavy svými hlasy jednoznačně ocenila nejvíce chuť vody ze zdrojů podzemních vod, a
to kojenecké vody z vodního zdroje Rytířsko, dále hosté chutnali i vzorky z vodního
zdroje napájejícího vodovodní řad v Havlíčkově Brodě a ze zdroje v obci Kamenná.
Balená voda neuspěla – asi jí na místě chyběla reklama se zázračnou vodu srkajícími
krasavicemi.
Česká republika je nazývána „Střechou Evropy“, neboť je evropským rozvodím tří moří:
Severního, Baltského a Černého. Prakticky všechny její významnější vodní toky odvádějí
vodu na území sousedních států. Důsledkem této skutečnosti je naprostá závislost
našich vodních zdrojů na atmosférických srážkách. Vysočinou prochází evropské
rozvodí. Zajímavostí je uvedení tohoto faktu na trase cyklostezky v Nové Bukové na
Pelhřimovsku. Domek, na kterém bylo označení, původně postavili tak, aby dešťová
voda z jedné poloviny střechy stékala do Labe a z poloviny druhé do Dunaje - to vše v
nadmořské výšce 668 m. n. m.
Na Vysočině se nachází několik významných vodárenských nádrží, z nichž některé
jsou nepostradatelnými zdroji pitné vody i z celorepublikového hlediska. Asi
nejvýznamnějším vodárenským zdrojem v České republice je vodní nádrž Švihov na řece
Želivce, která slouží k zásobování hlavního města Prahy včetně části Středočeského
kraje a kraje Vysočina pitnou vodou. Převážná část povodí této nádrže se nachází právě
na Vysočině. Z vodárenské nádrže Vír na řece Svratce je zase dodávána pitná voda do
brněnské aglomerace a části kraje Vysočina.
Takže naše největší města jsou do jisté míry závislá na Vysočině. Nám a našim

zemědělcům to přináší mimo jiné i mnoho omezení – zvláště v okolí vodárenských
nádrží. A tato omezení nám nejsou z těchto center nijak kompenzována. I o tom chceme
v budoucnu jednat.
Ale především si uvědomujeme potřebu zdrojů pitné vody pro naše občany. Podpora
řešení problematiky ochrany vod patří mezi priority kraje Vysočina, bohužel možnosti
kraje jsou velice omezené, protože příjmy kraje do této oblasti ani zdaleka neodpovídají
požadavkům obcí a jejich svazků. Naopak jsou mnohonásobně nižší. Nicméně
zpracování studií a projektů v této oblasti je podporováno prostřednictvím Fondu
Vysočiny - grantového programu Čistá voda. Realizace staveb kanalizací a čistíren
odpadních vod je podporována dotacemi na drobné vodohospodářské ekologické akce,
realizace prioritních akcí vodovodů a kanalizací pak spolufinancováním v rámci
dotačního titulu Ministerstva zemědělství. Za dobu existence kraje Vysočina už bylo
vydáno z jeho rozpočtu více než 500 milionů Kč na podporu těchto staveb.
Komplexní vodní hospodářství má na Vysočině, tak jako v celé naší zemi, bohatou
tradici, dobrý zvuk v zahraničí a slibnou perspektivu rozvoje v kontextu s evropskou
integrací. Voda je ovšem citlivá na veškeré zásahy do přírody. Je nutno si uvědomit, že
voda je naším společným bohatstvím a že každý k její kvalitě můžeme a musíme
přispívat svým malým dílem - každodenní šetrností k naší krásné krajině.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

CO SE DĚJE
Zničující požár v Jemnici
1.3. 2011 v 00:33 hod. byla vyslána jednotka Hasičského záchranného sboru Jemnice
(dále jen HZS) krajským operačním střediskem (dále jen KOPIS) na požár RD
(rodinného domu) v Jemnici, Obůrka č.p. 174.
Průzkumem na místě události (dále jen MU) bylo zjištěno, že se jedná o požár střechy
a půdní vestavby bytového domu, který se skládá ze sedmi bytových jednotek a požár se
nachází již ve III. fázi svého rozvoje, kdy uvnitř již hořely všechny hořlavé materiály.
Velitel zásahu (dále jen VZ) vyhlásil II. stupeň poplachu, při kterém už vyjíždí k události
více jednotek a zorganizoval evakuaci osob, které se ještě nacházely v bytech.
V průběhu evakuace osob došlo i k evakuaci dvou tlakových lahví s propan butanem.
Evakuovanými osobami byl pohřešován nájemník požárem nejvíce zasaženého
podkrovního bytu. Proto VZ rozhodl rozvinout dopravní a útočné hadicové vedení do
výše uvedeného bytu v izolačních dýchacích přístrojích (dále jen IDP) a vypnul přívod el.
proudu do požárem zasaženého objektu. Požár z tohoto bytu už byl rozšířen do prostoru
chodby. Jednotka jej začala hasit, ale do bytu se již nedalo vstoupit z důvodu zřícení
stropních konstrukcí. Pohřešovaný nájemník se však brzy objevil na MU a ujistil VZ, že
se v bytě nikdo další nenachází.
VZ průběžným průzkumem zjišťoval další možnosti šíření požáru. Požárem již byl
zasažen celý půdní prostor, včetně dřevěných stropů nad ostatními podkrovními byty.
Hrozilo rozšíření požáru přes půdní prostor na levé křídlo budovy. Po příjezdu jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obce Jemnice (dále jen jSDHo) VZ tuto jednotku nasadil na
levé křídlo budovy. Od CAS 32 (cisternová automobilová stříkačka TATRA 815) bylo
rozvinuto nové dopravní a útočné vedení s dvěma „C“ proudy po schodišti druhého
vchodu proti směru šíření požáru a ten se podařilo zastavit. Jako třetí se dostavila na MU
jednotka HZS Dačice, která na pokyn VZ dodávala vodu do CAS, ze kterých byla
dopravována hasební voda na požářiště. Jako další (čtvrtá) se na MU dostavila jednotka

HZS Mor. Budějovice, která byla nasazena na ochranu pravého křídla budovy, které bylo
v půdním prostoru od požárem zasažené střední části odděleno požárně dělící
konstrukcí (zeď z plných pálených cihel 15 cm) Jednotka vytvořila další dopravní a
útočné vedení od CAS 20 IVECO s jedním „C“ proudem. Po příjezdu jSDHo Mor.
Budějovice a jSDHo Želetava byly doplněny další dva útočné „C“ proudy od rozvinutého
dopravního vedení z CAS 20, kterými se za pomocí nastavovacích žebříků podařilo
proniknout do půdního prostoru středové části objektu a požár zastavit v jeho šíření na
pravé křídlo objektu. Jednotka při provádění hasebních prací objevila unikající hořící plyn
z přívodu k propanbutanovému sporáku. Až do objevení tlakové láhve a její evakuace ve
vedlejší místnosti nebyl tento unikající hořící plyn hašen z důvodu vytvoření nebezpečné
výbušné koncentrace. Strojníci (řidiči) jSDHo Želetava a Mor. Budějovice zajišťovali
kyvadlovou dopravou zásobu vody do CAS 20, ze které byla dopravována hasební látka
na požářiště. Po příjezdu jSDHo Třebelovice , Budkov , Budíškovice a Dešná byly
doplněny další útočné „C“ proudy od stávajících dopravních vedení z CAS 32 jSDHo
Jemnice a HZS Jemnice na 9 útočných proudů a postupné střídaní zasahující hasiči na
proudech v IDP. CAS jSDHo Třebelovice, Budíškovice a Dešná byly využity pro
kyvadlovou dopravu vody od „Haltíře“.
Bez IDP se nedalo v žádné části objektu zasahovat, a proto si v 01:15 hod. nechal VZ
povolat na MU pohotovost z CAS 15 MAN z PS (požární stanice) Jemnice z důvodu
obměny IDP a nasvětlení místa zásahu. Dále si VZ nechal povolat na MU dovoz
náhradních tlakových lahví do IDP z CPS (centrální pož. stanice) Třebíč.
V 03:57 se podařilo dostat požár pod kontrolu a byl lokalizován (přestal se šířit). Na
základě situace na MU bylo rozhodnuto VZ o vrácení jSDHo Mor. Budějovice, Želetava a
HZS Dačice na základny, aby nezůstaly zbytečně odkryty tyto hasební obvody. Ostatní
jednotky pokračovaly v rozebírání stropních konstrukcí a stěn, které byly z hořlavých
materiálů a požár se jimi skrytě šířil. Po rozebrání větší části stavebních konstrukcí VZ
rozhodl o vrácení všech jednotek na základny a dohled nad požářištěm a dohašování
skrytých ohnisek prováděla jednotka HZS Jemnice.
V 7:00 hod. si VZ nechal povolat prostřednictví KOPIS nastupující směnu na vystřídání.
V 7:20 hod. došlo k předání požářiště. Následující dopoledne bylo pokračováno
v dohadovacích pracích a za pomocí jSDHo Jemnice, Police a Budkov byl z požářiště
vyklizen doutnající materiál. Tyto likvidační práce trvaly až do 14:00 hod., kdy bylo
požářiště předáno starostovi města Jemnice.
Příčina požáru je zatím v šetření. Vyšetřovatelé mají měsíc na uzavření, aby
nedocházelo k ukvapeným rozhodnutím.
Zásahu se celkem zúčastnilo 12 jednotek PO, zdravotní záchranná služba - posádka
Jemnice, PČR OO Jemnice.
Na likvidaci požáru se podílelo celkem 50 hasičů, spotřebováno při hasebních a
likvidačních pracích bylo cca 111.600.000 l vody.
Závěrem tohoto článku lze říci, že ne vždy chodí neštěstí po horách, nýbrž po lidech.
Co nejméně takto rozsáhlých požárů, ale i menších událostí přejí hasiči z Jemnice.
autor článku VZ – nprap. Ing. Veselý Josef

Víte, že...
Připomíná se 100. výročí narození sochaře Jaroslava Šlezingera. Jeho život a dílo.
Zdá se, že ne všichni si vážíme jeho práce. Poškozená replika sochy sokola v Jemnici

tomu nasvědčuje. I jinde, například v sousedních Chotěbudicích, je památník obětem I.
světové války. Tato jinak pohledná a upravená obec nějak zapomněla na své občany,
kteří v této válce padli. Památník je trochu ostudou současníků. Navíc je zde známá
firma pana Buličky, která provádí kamenické práce a která by si jistě s jeho opravou
poradila. A peníze na opravu? Je přece zřízen Fond kraje Vysočina na údržbu a opravy
památek obětí válek, ze kterého se dají prostředky získat. Jen chtít!
A tak až opět pojedete touto obcí, zastavte se a podívejte se na tento památník, který
pro obec vytvořil oslavovaný sochař Jaroslav Šlezinger a udělejte si úsudek. Rozhodně
se současným stavem spokojeni nebudete.
Vladimír Hrbek

Jemnické listy – březen 2011 - sochy
1) socha pluk. Švece – stávala u sokolovny, zničena za II. světové války, autor –
Jaroslav Šlezinger
2) socha sv. Kateřiny Sienské – stála u kostela sv. Jakuba na hřbitově v Jemnici Podolí,
zničena po roce 1950, autor neznámý
Vladimír Hrbek

Obnova ovocných stromů v obci Panenská
Obec Panenská prostřednictvím města Jemnice podala na Nadaci Partnerství žádost o
dotaci na výsadbu ovocných stromů v obci. Žádost byla schválena a na realizaci projektu
tak bude poskytnuta částka 13.500,- Kč. Ta je určena na nákup ovocných stromů, kůlů a
oplocení.
V rámci projektu bude vysazeno celkem 48 ks ovocných stromů (jabloně, hrušně,
blumy, švestky) podél místní komunikace k hasičské zbrojnici a na přilehlém prostranství.
Výsadba bude provedena formou veřejné brigády, které se zúčastní obyvatelé obce,
členové spolupracujícího sdružení AFT Jemnice, o.s. a další dobrovolníci.
Kontaktní osobou projektu je Bc. Zdeněk Hopian, 737925685, u kterého se také mohou
hlásit případní dobrovolníci. Přesný termín výsadby (duben 2011) najdete na stránkách
města Jemnice nebo obce Panenská – www.panenska.jemnice.cz.
Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, SFŽP ČR a MŽP.
Bc. Zdeněk Hopian

Čistá Vysočina 2011
Milí spoluobčané městečka Jemnice, v dnešní době nám tu vzniká jedna nová tradice
za druhou, a proto nám dovolte, abychom i my přispěli svoji troškou do mlýna. Kraj
Vysočina pořádá již 3. ročník aktivity Čistá Vysočina, která je zaměřena na zapojení
široké veřejnosti do úklidu veřejných prostranství a zejména sběru odpadků podél
komunikací v kraji Vysočina. V letošním roce se k této aktivitě připojí i naše sdružení AFT
Jemnice, o.s. a uklidí struhy podél těchto komunikací (v případě většího zájmu budou
lokality rozšířeny):
- komunikace II/408: Jemnice - hranice kraje ve směru na Dačice
- komunikace II/152: Jemnice - křižovatka Lhotice u Jemnice
- komunikace: Jemnice - Pálovice - Panenská - hranice kraje

- komunikace II/152: Jemnice - hranice kraje ve směru na Staré Hobzí
Tímto Vás, naše spoluobčany, prosíme o pomoc při úklidu jemnického okolí. Každý
z Vás si může „zcela zdarma“ uklidit ten svůj kousek struhy. Akce se uskuteční od 8. do
15. dubna 2011. Všichni účastníci obdrží pytle na odpadky (žluté na plasty a modré na
ostatní komunální odpad). Odpadky se třídí a nechávají v zavázaných pytlích vedle
komunikací a jejich svoz zajistí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Všichni zájemci, kteří nám chtějí pomoci, se mohou hlásit nejpozději do 7.dubna 2011
na e-mail aftjemnice@seznam.cz nebo na tel. 737925685.
Bližší informace a přesný termín úklidu najdete na našich stránkách www.aft.jemnice.cz
nebo na Facebooku www.facebook.com/aftjemnice.
Děkujeme všem, kteří se k nám připojí, a pomohou ke zkrášlení prostředí, ve kterém
všichni společně žijeme.
Ing. Pavel Nevrkla

Několik zajímavých čísel z jemnické matriky za rok 2010
v porovnání s rokem 2009
Počet obyvatel k 1.1.2009

k 1.1.2010

Jemnice
Louka
Panenská

4.262
92
85

4.230
89
85

Počet mužů
Počet žen

2.050
2.212

2.027
2.203

Narození dětí
z toho děvčat
chlapců

32
14
18

37
14
23

Úmrtí -

20
15

17
16

muži
ženy

V roce 2010 žilo v Jemnici 19 občanů starších 90 a více let.
Jana Jánská

STŘED, o.s. informuje
STŘED, o.s. nabízí pomoc školám, rodinám i jednotlivcům
Školy a školská zařízení mají v dnešní době nelehkou úlohu.
Kromě vzdělávání a výchovy žáků se musí zabývat i prevencí
výskytu nežádoucích jevů v chování dětí. Pomocnou ruku jim
v tomto nabízí občanské sdružení STŘED se svou nabídkou
programů primární a sekundární prevence. A školy této pomoci
často využívají. Jen v loňském roce bylo ve 30 školách z Třebíčska a
Moravskobudějovicka realizováno celkem 189 programů primární prevence pro 3720
žáků. „Největší zájem byl o programy zaměřené na bezpečné užívání internetu a
předcházení výskytu šikany,“ uvedla za STŘED, o.s. Kateřina Melánová – vedoucí

Programů primární prevence.
Od podzimu loňského roku rozšířil STŘED svou činnost o služby Centra prevence a
pomoci. „Poskytujeme pomoc a podporu při řešení výchovných a vzdělávacích problémů
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikovými projevy chování,“ představuje
činnost vedoucí centra Lucie Vetchá. Školy využívají z nabídky zařízení především
programy sekundární prevence, tzv. intervenční programy. „Jedná se o interaktivní
zážitkový program zaměřený na řešení vztahových problémů v třídním kolektivu a na
posilování vhodných vzorců chování a jednání s tím, že vychází z aktuálních potřeb a
problematiky v konkrétním kolektivu,“ vysvětluje Vetchá. Školy se tak na centrum mohou
obrátit nejenom s žádostí o pomoc při řešení problematických vztahů ve třídě, ale i
výskytu šikany. Této nabídky mohou kromě základních a středních škol využívat i dětské
domovy, výchovné ústavy, internáty, domovy mládeže při ZŠ a SŠ, popř. další instituce a
organizace.
Centrum nabízí své služby formou individuálních konzultací i skupinové práce se třídou
a jsou určeny nejenom školám a pedagogům, ale individuální psychologické a speciálně
pedagogické služby a poradenství a komplexní sociálně právní poradenství mohou
využívat i rodiče dětí.
Více informací mohou zájemci nalézt na adrese www.stred.info pod odkazem Centrum
prevence a pomoci.
Projekty jsou spolufinancovány z prostředků ESF v rámci Operačního programu
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ R.Č. CZ.1.07/1.2.00/14.0035 a R.Č.
CZ.1.07/1.2.02/02.0014.
zpracovala Mgr. Lucie Vetchá-vedoucí Centra prevence a pomoci
(568 421 955, 775 725 601)
*****
Dobrovolnické centrum – Co je, bylo a bude!
Dobrovolnické centrum pod hlavičkou STŘEDu v současnosti připravuje pro zájemce o
dobrovolnictví výcvik dobrovolníků. „Výcvik jsme naplánovali na 8. a 9. dubna 2011,“
dodala Barbora Švaříčková. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 775 725 659
nebo na e-mailu svarickova@stred.info.
Mimořádně úspěšný byl začátek letošního roku pro dobrovolnici Hanku Kochtíkovou z
Třebíče. Získala totiž ocenění Křesadlo 2010, kterým jsou každoročně odměněni
dobrovolníci za svou užitečnou práci. „Hanka se dlouhodobě věnuje dětem z klubu
Naděje. Děkujeme jí a samozřejmě gratulujeme,“ informovala Barbora Švaříčková
z Dobrovolnického centra.
Protože rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, chce STŘED
motivovat k dobrovolnické práci co nejvíce nadšenců. Úspěšný však byl i loňský rok, kdy
sdružení STŘED evidovalo 46 dobrovolníků, kteří věnovali 3547 hodin svého volného
času seniorům, zdravotně postiženým, dětem i mládeži.
Zpracovala Bc. Barbora Švaříčková, vedoucí Dobrovolnického centra
tel.: 775 725 659, e-mail: svarickova@info.cz

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LADA LUKAVEC
Pobytová služba: nepřetržitě
Ambulantní služba: po –pá
Terénní služba:
po – pá

00

00

6 -20
00
00
8 -18

Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odlehčovací službu
pobytovou-celorepublikově, ambulantní a terénní-regionálně.
Služba je určená osobám dospělého věku/19-64 let/ s mentálním a kombinovaným
postižením, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Dočasným převzetím
péče chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek nebo čas k řešení osobních záležitostí
rodinám pečujícím o tyto osoby.
Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno na 6timěsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení je 8 míst pro pobytovou odlehčovací službu. 7
míst pro ambulantní odlehčovací službu a 2 místa pro terénní odlehčovací službu.
Všechny zájemce o službu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí telefonické
domluvě a také zodpovíme veškeré dotazy. Možný je také tzv. pobyt na zkoušku
s rodičem.
Kontakt:
Centrum sociálních služeb LADA Lukavec
V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
Ředitel: Mgr. Hynek Seidl
Telefon: /+420/ 774 624 008
E- mail: hynekseidl@seznam.cz, ladalukavec@centrum.cz
Web: www.ladalukavec.cz
Mgr. Hynek Seidl, ředitel

Kniha – přítel člověka
Písnička se zpívá,
básnička se říká,
pohádka se povídá.
A kdo se rád dívá,
hezké věci uhlídá.

Každoročně v měsíci únoru a březnu navštěvujeme s dětmi z mateřské školy městskou
knihovnu v našem městě. Ne jinak to bylo i v tomto školním roce. Na tuto návštěvu se
vždy všichni velice těšíme.
Paní knihovnice jsou na příchod dětí vždy dobře a pečlivě připravené. Tentokrát jsme
přišli za velkým mlsným medvědem Míšou, který má ze všeho nejraději sladký med. Četli
jsme si společně pohádky, vyprávěli si o zvířátkách, o lese. Děti si také vymalovávaly
omalovánky, skládaly puzzle, prohlížely si dětské knížky a leporela.
Samozřejmě, že si zde děti na koberci mohly i pohrát.
Děkuji touto cestou veřejně pí Křikakové a pí Chvátalové za velmi milé a přátelské
přijetí a příjemně strávené dopoledne.
Víte, na co máme knížky?
Aby pejsci, kočky, myšky
záviděli pod oknem,
jak si čtem.
Za kolektiv učitelek MŠ Květoslava Švandová

Okénko základní školy

Šesťáci se pokoušeli vymýšlet vtipné básničky, jejich starší spolužáci tvořili tzv.
„nonsensovou poezii“. Poznáte její smysl?
Jitka Strebeĺová
Narozeniny
Blíží se ten krásný den,
kdy se mamince splní sen.
Dostane přec spoustu dárků,
doufá, že ne kilo párků.
Přípravy už vrcholí,
když najednou někdo zazvoní.
Ve dveřích se tlačí hosti,
zdá se, že je jich dosti.

však ho sotva unesou.
Všichni vtipem jenom srší,
i když venku stále prší.
Už nevím, jak dál s básničkou,
vždyť všichni odešli před chviličkou.
Kousek dortu každému se dalo,
všichni odešli, nebylo jich málo.
Kateřina Kovářová, VI.B

Velký dort jí přinesou,

Maminka
Když ze školy přijdu,
volá na mě: „Ahoj synu“.
Domácí úkoly s ní napíšu,
a pak tluče mi do hlavy fyziku.
Když otázku dá mi ze zeměpisu,
koukám se na ni, jako kdyby spadla
z Marsu.
Když někdy domů ze školy přijdu
s pětkou,
honí mě po domě s metlou.
Večeři chutnou mi připraví,
na moji všetečnou otázku mi odpoví.

Smutno je mi, když má odpolední
směnu,
občas na ni čekám, než přijde domů.
Tuto báseň píši pro ni,
když večer čekám na ni.
Slova se mi v rýmy nemění,
ale těší mě chvíle strávené s ní.
To je moje maminka,
kterou mám rád od malička.
Moje láska k ní slovem nelze popsati,
mám ji rád stejně jako tebe, tati.
Radek Tesař, VI.B

Den
Když přijdu domů ze školy,
hned udělám si úkoly.
Vše naučím se na jedničku,
trvá mi to jen chviličku.
Mamince pak donesu žákovskou,
občas mě plácne rákoskou.
Stále mi však dává rady,
třeba jak naučit se pády.

hned po ní následuje matika.
Fyziku mě táta učí,
občas je to, jak když mě mučí.
Brácha je dobrák od kosti,
učí mě samé blbosti.
Už nevím, jak dál s básničkou,
snad přijdu domů s jedničkou.
Iveta Mocharová, VI.B

Nejtěžší je fyzika,

Ztracený smysl
Myš honí kočku,
otazník přeskočil tečku,

želva přeběhla raka,
vrabec přeletěl draka,

kámen držel kosu,
sníh porazil rosu,
hmyz snědl ropuchu,
čmelák chytil mouchu,

bělice vyplašila štiku,
sokol vykradl straku,
pánev uvařila květák,
pošta snědla leták.
Michal Dobeš, IX.B

Včela bodla vosu,
srp pokousal kosu,
hřebík tloukl kladivo,
drát rozplétal pletivo.

Zelí jedlo larvy,
štětec barvil barvy,
med jedl medvěda,
Neználek ví víc než Vševěda.

Bramborák smažil pánev,
voda rosila konev,
vlasy česaly hřebeny,
stromy krmily kořeny.

Sýr jedl myš,
plyšák tvořil plyš,
víno pilo sklenici,
pivo chladilo lednici.
Jakub Kopr, IX.B

*******
V pondělí 7. 3. 2011 navštívili žáci 1. a 2. stupně hudební představení nám již známé
cimbálové skupiny Réva, která k nám přijela ze Zlína.
Žáci se seznámili s hudebními nástroji formou kvízových otázek, za správné řešení
dostali i malou odměnu. Při vystoupení skupiny se děti aktivně zapojily svým zpěvem,
rytmickým tleskáním a na závěr i tanečním doprovodem. Že se dá na cimbál zahrát
mnoho rozličných hudebních žánrů, jsme se přesvědčili během chvíle. Lidové písničky
dětem známé vystřídaly tóny z filmu Vinnetou, dále píseň rockové skupiny Kabát, ale
největší úspěch sklidil „Jožin z bažin“. Opět můžeme konstatovat, že představení se
velmi vydařilo a můžeme se těšit na další.
Mgr. Vladimíra Koprová
*****
Karneval
Dne 2.3.2011 se konal v ŠD dětský karneval. Děti si mohly
přinést masku z domu nebo si ji v družině předem vyrobit.
Vychovatelky vyzdobily místnost barevnými škraboškami,
všude bylo spousta fáborků ,konfet a hrála hudba k tanci.
Nejprve byly soutěže - např. stavění kostek jednou rukou,
hod míčku do ošatky, chůze s knihou na hlavě, hádanky a
spousta dalších o sladké ceny.
Potom následovalo losování tomboly, která byla tento rok
velmi bohatá (přes 200cen). Byli v ní jak hračky, plyšáci,
pastelky a nálepky,
tak i počítačové hry
pro kluky a ozdoby
do vlasů pro holky.
Tyto ceny donesli rodiče,děti i jejich kamarádi.
Hlavní výhrou byly veselé dorty s obrázky,
které věnovala do soutěže Lenka Krulová

(cukrářka). Ty byly uděleny třem nejhezčím maskám a jedné nejlépe tančící masce.
Vyhrál je pirát, květinová víla a včelka, nejlépe tančila nevěsta.
Když se všichni nabažili výher, křupek, bonbónů a dalšího občerstvení, tančilo se na
písničky od Šmoulů, Dády Patrasové nebo i skupiny Kabát.
Zajímavost: nejmladšímu účastníkovi karnevalu, který byl za malou myšku, bylo teprve
půl roku :)
Za vychovatelky ŠD Mgr. Dana Kačenková

Strojařům se daří
Střední škola řemesel a služeb v Moravských Budějovicích vznikla v roce 2003
sloučením dvou učilišť – strojírenského a zemědělského. Před i po spojení se ve škole
vystřídalo mnoho oborů, přičemž strojírenské obory zažívaly období, kdy byly žádané, i
doby, kdy byly na úbytě. Mnoho žáků netouží ani dnes po strojírenské specializaci,
ačkoliv situace na trhu práce tomu nenapovídá – poptávka po vyučených soustružnících,
obráběčích kovů či odborníků na CNC stroje v posledních letech roste.
A jak jsou na tom ti, kteří se ve strojírenských oborech učí? Samozřejmě různě – jsou
mezi nimi žáci výborní, průměrní i špatní, pilní i lenošní, poctiví i lajdáci. Zrcadlem kvality
učebních nebo maturitních oborů s praktickým zaměřením bývají soutěže v odborných
dovednostech.
V březnu se ve Žďáru nad Sázavou
uskutečnila tradiční strojařská soutěž
Řemeslo Vysočiny 2011. Zúčastnilo se jí 13
škol z kraje Vysočina a dvě školy ze
Slovenska. Soutěž probíhala dva dny a
svoje znalosti a zručnost v ní prokazovalo
56 žáků. Zástupcům SŠŘS se vskutku
dařilo.
Soutěž byla dvoudenní - první den se
konala praktická část soutěže - strojní
obrábění, programování a ruční zpracování
kovů. Druhý den museli soutěžící uspět
v teoretických
testech
a
vypracovat
písemné práce – obráběči kovů ze strojního obrábění a lícování, mechanici seřizovači
z programování strojů a výpočtů řezných podmínek. Oba obory museli prokázat znalost
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
Ve strojním obrábění podali naši hoši výborné výkony. Daniel Pavlínek /obráběč kovů,
3. ročník/ se umístil na 3. místě v soustružení součástí – soutěžící prováděli soustružení
osazeného čepu včetně vnějšího i vnitřního závitu. Josef Abrahám /mechanik seřizovač,
3.ročník/ provedl frézování pravoúhlého osazení a drážek P9 na pero, to vše s přesností
na setiny milimetru, tak dobře, že obsadil také 3. místo.
V programování a obsluze CNC obráběcích strojů excelovalo naše dvoučlenné
družstvo – Radek Kapinus a Roman Mašek a v konkurenci dalších 10 družstev zvítězilo.
V praktické části bylo soutěžním úkolem naprogramování frézařské a soustružnické
součásti podle výkresu a zhotovení technologického postupu seřizovacího a
nástrojového lístku. Dále soutěžící museli provést seřízení nástrojů na CNC strojích.
Víte, co mě zaujalo na hodnocení našich žáků nejvíce? /Nutno podotknout, že
technickým dovednostem vůbec nerozumím/. Oni totiž uspěli nejen odborně, ale také

morálně. Jejich učitelé odborné výchovy a odborných předmětů – Karel Dočkal a Pavel
Kovárník, kteří je na soutěž do Žďáru doprovázeli – se nechali slyšet, že vystupování a
chování našich kluků bylo ve srovnání s ostatními výborné. A to v dnešních poměrech
znělo opravdu hrdě!
A tak si všichni jistě zasloužili exkurzi do Žďárských strojíren, kde jim byla umožněna
prohlídka kování ingotů.
Potěšujícím výsledkem klání v tvrdé konkurenci velkých škol /Svitavy, Žďár nad
Sázavou, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč aj./ je postup Daniela Pavlínka a Radka Kapinuse do
celostátního kola soutěže v odborných dovednostech.
A potom, že není zájem o strojařské obory. A že se ta mládež k ničemu nehodí, drzá je
a neučí se ...
Yvona Švaříčková, učitelka

Informace z městské knihovny
Milí čtenáři,
zvýšení DPH na knihy v souvislosti s penzijní reformou bude mít mimořádně nepříznivý
vliv na českou knižní produkci, na
čtenářské návyky a následně i na
celkovou
vzdělanost
celé
společnosti.
Podle
výzkumu
čtenářské gramotnosti a schopnosti
využít nabyté vědomosti v praxi patří
ČR v rámci zemí OECD mezi
podprůměrné, navíc mezi 5 zemí,
v nichž se počet mladých lidí
s nedostatečnou úrovní čtenářských
kompetencí (těch, kteří by proto
mohli mít problémy při uplatňování
se v dalším životě) nejrychleji
zvyšuje. Všechny politické strany mají ve svých programech podporu vzdělanosti, ale ve
skutečnosti k tomuto vývoji jen nečinně přihlížejí. Česká republika, na rozdíl od vyspělých
evropských zemí, knižní produkci ani čtení mládeže, které jsou základem vzdělanosti
každé společnosti, dlouhodobě prakticky nijak nepodporuje. Už zvýšení sazby DPH na
knihy v letech 2008 a 2010 mělo prokazatelně negativní vliv na celou tuto sféru. Další
zvýšení na 20 % pak bude mít pro české knihy důsledky ještě mnohem horší: výrazně
poklesne počet vydávaných titulů, zanikne řada menších nakladatelství a knihkupectví,
mladší generace si odvyknou knihy číst.
Zdroj: Mezinárodní asociace nakladatelů (IPA)
Knihy se díky vyšší ceně stanou méně dostupné, postiženy budou i knihovny, které
musí zvážit výběr knih při doplňování knihovního fondu. Přesto doufáme, že se nám
podaří uspokojit všechny naše čtenáře a stále bude z čeho vybírat. Pro zajímavost jsme
pro vás sestavili žebříček nejvíce půjčovaných autorů za první čtvrtletí letošního roku a
zároveň nabízíme tradiční výběr z nových knih.
Nejžádanější tituly za 1. čtvrtletí
Francková Zuzana – Příliš brzy dospělá

román pro dospívající

Furnivall Kate – Rudý šál
historický příběh, stalinské Rusko
Gray Martin – Jménem mých blízkých
historický příběh, 2. světová válka, Polsko
Körnerová Hana Marie – Láska a zášť
historická sága
Pošťák Pat
pohádkový příběh podle televizního
seriálu
Alcott Louisa May – Malé ženy
historický příběh, Sever proti Jihu
Bednářová Jiřina – Diagnostika dítěte
pedagogika
Bradford Barbara – Dědicové Havraního útesu
historická sága
Brezina Tomáš – Kočičí holka
dívčí román
Carlyle Liz – Dvě malé lži
historická romance
Cartland Barbara – Kytice pro boha
historická romance
Ciprová Oldřiška – Zatoulaná královna
historický román, 13. - 14. stol.
Clark Carol Higgins – Zrychlený tep
detektivní román
Coulter Catherine – Píseň ohně
historická romance
Doherty Paul – Smrt skrývá tvář
historická detektivka
Výběr z NOVÝCH KNIH:
Z krásné literatury:
Smith Wilbur – Zlatá liška: dobrodružný román
Haidler Jaroslav – Prokletá setba: český román odehrávající se na pozadí skutečných
historických událostí našich dějin druhé třetiny 20. století
Masin Barbara – Odkaz: autorka, dcera Josefa Mašína, mapuje osudy odbojové skupiny
bratří Mašínů
Howart David – Každý umírá sám: napínavý příběh podle skutečné události, který se
odehrál za 2. světové války v severním Norsku
Urban Josef – Habermannův mlýn: dramatický osud německého mlynáře, zfilmováno
Česká současná literatura:
Váňová Magda – S tváří beránka
Monyová Simona – Citová divočina
Schmidtová Šárka – Ďábel a já
Historické romance pro ženy:
Epoch Suzanne – Anglický hrdina
Lowell Elizabeth – Křišťálový pramen
Jackson Lisa – Temný rubín
Roberts Nora – Zaváté stopy
Detektivní romány:
Ludlum Robert – Bourneův klam:
špionážní, detektivní román
Clark Carol Higgins – Bouře: záhadu
pohřešované sousedky řeší Regan a Jack Reillyovi
Kellerman Jonathan- Klam: thriller
Konec krásné prostitutky: detektivní povídky z edice Maxi krimi
Brown Sandra – Kouřová clona: romantický příběh s detektivní zápletkou
Roberty Paul – Ve službách hyení bohyně: detektivka ze starého Egypta
Christie Agatha – Vlak z Paddingtonu: záhadný zločin řeší slečna Marplová
Tursten Helene – Vrah v temnotě: inspektorka Irena Hussová pátrá po vrahovi
uškrcených žen

Dezortová Věnceslava – Záhadná vražda: detektivní povídky
Z naučné literatury
Hanzelka Jiří - Afrika kolem Tatry, Přemožení pouště, S československou vlajkou na
Kilimandžáro: cestopisné črty
Dvořáková Marie – Památné kameny a pověsti na Třebíčsku: regionální pověsti
Carron Cahy – Čepice a kloboučky pro každou náladu: originální pletené modely, vzory,
techniky
Spitzer Jana – Kamenné zídky v zahradách: zahradní architektura
Däniken Erich – Miluji celý svět: záhadné a zábavné příběhy
Na období od 6. do 19. dubna 2011 vyhlašujeme dětem dobře známý a oblíbený „Pizza
kvíz“ na téma Velikonoce. Vyhodnocení kvízu proběhne ve středu 20. dubna 2011 mezi
13. a 14. hodinou. Všichni zúčastnění budou odměněni, ale hlavní výhra je jen jedna –
určitě přijďte za námi do knihovny pokusit se ji získat ☺.
Fotografie, které vidíte, jsme nafotili při jarních besedách pro jednotlivé třídy mateřské
školy.
„Otevírací“ sobota v dubnu:
30. 4. 2011 od 8:30 do 10:30
Připravujeme:
19. 4. – beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou pro žáky II. ročníku ZŠ
květen – besedy pro I. stupeň ZŠ
Pracovnice knihovny

Pašije
Tak se tradičně nazývá biblická zpráva o umučení našeho Pána Ježíše Krista. Tradiční
název je odvozen od hebrejského slova pascha, což znamená přechod. Historicky se
význam slova přechod vztahoval na překvapivé vysvobození Izraelitů z egyptského
otroctví. Přechod, nebo chcete-li přecházení Jahva / Boha / zasáhlo zásadním
způsobem do osudu vyvoleného národa. Ten, kdo byl připraven, tj. slavil o ohlášené
veliké noci (od toho je název Velikonoce) hod beránka, měl obuv na nohou a hůl
v ruce, toho přecházející Jahve mohl převést pouští i mořem a doprovázet do země
zaslíbené.
Stalo se tak v čase prvního jarního úplňku, kdy Mojžíš vyzval faraona Ramesse II., aby
propustil Izraelity k službě Hospodinu. To, že Izraelci žili už ke konci 13. stol. před
Kristem mimo Egypt v západním Izraeli, dosvědčuje známá egyptská památka vytesaná
na černé čedičové stéle /tabulce/. Jde o vítězný hymnus faraona Merneptaha, nástupce
Ramesse II. z roku 1210.
Od této starozákonní události se oslava vyjití z Egypta každoročně slaví jako největší
událost židovských národních dějin. /Exodus 12,1-20; 23,15/
Novozákonní podoba stejného přechodu Jahva, oslava Hodu beránka, aktualizuje
přejití Boha-Jahva do roviny duchovní. Novým Mojžíšem je Boží syn Ježíš Kristus,
kterého Nebeský Otec posílá k lidu zotročenému hříchem. Jako Boží Beránek má moc
vysvobodit lid z područí současného faraona, tj. ďábla a rozzlomit všechny jeho okovy.
Křesťanská Veliká noc se slaví ve stejném čase, ale už ne jenom jako vzpomínka na
minulost, ale zároveň i jako současná událost naplněná v konkrétních osudech:
Sebevrah uvěří, že si může vážit svého života, přestane se točit v uzavřeném kruhu

sebe sama a začne se starat více o druhé, známý alkoholik uvěří, že pít nemusí,
přestane své problémy „řešit“ únikem do podroušenosti a postaví se k životu čelem,
neúnavná kritička všeho a všech uvěří, že je zbytečné se zlobit na zbytek světa,
přestane „řešit“ životy druhých, neboť uvěří, že má sama co dělat se sebou... a tak
bychom mohli popsat, jak se radikálně změnil život těch, kteří vybaví svůj život účinnou
vírou v Boží přítomnost ve svých dějinách. Proto má Paschální událost nejenom podobu
liturgickou, ale také
bytostnou - osudovou. Může se realizovat v životě každého
člověka, který uvěří, že v Ježíši Kristu mu Bůh nabízí vysvobození ze všech forem
zotročení. (Strachu, nejistoty, smutku, beznaděje, nemoci, stáří i smrti.)
Literárně-dramatické zpracování odsouzení, umučení a ukřižování našeho Pána
Ježíše Krista v roce 33. n.l. bylo vždy připomínáno na závěr postní doby. Tehdy vrcholí
příprava na oslavu oběti pravého a jediného Božího Beránka - Krista. Hrůzné zobrazení
všech událostí Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty, tj. Jidášovy zrady, Petrova
zapření, Tomášových pochybností včetně Pilátova nespravedlivého soudu, Herodova
výsměchu a kruté smrti pod dohledem římských vojáků se každoročně připomínalo a
vážně pojímalo. Vybrat herce pro takové přestavení bylo pečlivě zvažováno, protože
divadelní představení se bralo smrtelně vážně. (Ani ta nejlepší volba nemusí v plynoucím
čase obstát- viz příběh malíře Leonarda da Vinci, který nejprve hledal postavu Krista a
pak lotra po levici… )
Již samotný název Pašijové hry poukazuje na nebezpečí, které hrozí každému, kdo si
přivlastňuje právo posuzovat skutky druhých. Ani ono Pilátovo biblické „umytí rukou“
vešlo do dějin, ale nevede k ospravedlnění. Alibi se nedá uplatit a získat žádnou měnou,
jen prožitím stejného osudu nebo odmítnutím každé nespravedlnosti. Ježíš nikomu
nedává laciné rady. Říká naopak: „Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj
mě….“. Pašije se proto nikdy nesmí brát na lehkou váhu, nesmí se stát komedií,
zábavným představením. Jen „hrát“ si na Ježíše nebo zlehčovat posvátné události
vykoupení a spásy by bylo nanejvýš opovážlivé.
Dějiny světa se opakují. Co vytrpěl Ježíš, muselo podstoupit v různých formách
mnoho jiných. Mluvit k lidu „tvrdé šíje a zpupné tváře“ není nikdy snadné. Kolik proroků
reptající dav ukamenoval, aby je nemusel poslouchat. I sám Syn Boží zakusil bolest
nepřijetí a odmítnutí. Nad městem Jeruzalém dokonce zaplakal, že nepoznalo den
milosti, den Božího navštívení, den přejití Jahveho, den paschy.
Křesťanské Velikonoce jsou oslavou Božího milosrdenství. Jsou pozváním k vyjití
z otroctví zla a ohlašováním otevřené cesty ke svobodě, nabídkou odpuštění hříchů.
Kříže v polích, Boží muka na rozcestích a obrazy Ukřižovaného proklamují stále
otevřenou náruč Otcovu: „Vraťte se ke mně, já vrátím se k vám.“
Toto stále aktuální poselství o milostiplném čase, o mocném přechodu Boha právě
v tomto čase vypovídají probíhající katecheze v kostele sv. Víta.
Ohlašování víry se děje každý čtvrtek v 18,30 a neděli v 15,00.
Vypovídá o radostném a osvobozujícím pozvání od Ježíše, který zve všechny
dohromady a každého zvlášť slovy: „Pojďte ke mně všichni, kteří se lopotíte a jste
obtížení, já vás občerstvím.“
Neboj se uvěřit Kristovu poselství - Evangelium je dobrá zpráva pro každého.
Neboj se přijít a setkat se sám se sebou, s druhými a s Obnovitelem Všehomíra:
Christos voskres! Kristus vstal ze smrti, aby i nám pomohl vyjít z hrobů a
hrobečků. On má moc odvalit každý hrobový kámen…
16.4.2011
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100. výročí narození
akademického sochaře Jaroslava Šlezingera
Vzpomínka na Jaroslava Šlezingera
Narodil se 29. dubna 1911 v Jemnici v rodině domkaře a dělníka Adolfa Šlezingera a
Kateřiny rozené Juránkové pocházející z Budče. Bratr
František byl o 14 let starší. Když byly Jaroslavovi tři roky,
vypukla první světová válka, otec musel narukovat a
6.12.1917 ve vojenské nemocnici v Terstu na následky
zranění zemřel. Matka živila rodinu posluhami a
příležitostnými pracemi u sedláků. Již od raného dětství byl
veden k velké samostatnosti. Už tehdy se u něj projevilo
výtvarné nadání – stavěl z písku, modeloval z hlíny a
vytvářel si hračky podobné těm, co měly zámožnější děti,
ale jemu byly nedostupné. Kamarádi a spolužáci
vzpomínali, že byl nejlepším žákem ve třídě, nikdy se
nepral, měl nejlepší výkresy, ale málokdy svačinu. Díky
výchově své matky byl velice zbožný. V dětství Jarek, jak
mu všichni říkali, ministroval v jemnickém kostele. Vyrostl v nesmírně citlivého člověka a
tato vlastnost se u něj projevovala celý život. Jeho talent byl nesporný, již jako žák
obecné školy vzbudil mimořádný zájem jejího ředitele Karla Gartnera, jenže na studium
nebyly peníze, tak se v letech 1926 – 1928 vyučil v Jemnici u mistra Josefa Matějky
tesařem. Jako samouk vytvořil pomník obětem světové války. Žádného vojáka, ale ženu

s dítětem – smutek, osamělost a pláč těch, jejichž manželé a otcové padli a své rodiny
ponechali těžkému osudu. Pomník dodnes stojí v obci Chotěbudice. Narukoval do Košic
ke 32. pěšímu pluku Československé armády a tam si odsloužil celé dva roky. Díky
účinnému zájmu řídícího učitele jemnické školy Karla Gartnera, který mu poskytl finanční
půjčku 5.000 Kč, mohl absolvovat, a to s vyznamenáním, průmyslovou školu sochařskou
a kamenickou v Hořicích (1933 - 1935). Na doporučení školy v Hořicích studoval
Jaroslav Šlezinger v letech 1936 – 1939 na pražské Akademii výtvarných umění
v sochařském ateliéru profesora Bohumila Kafky. Učitel a novinář Karel Gartner však
zemřel dřív, než Jaroslav v Hořicích dostudoval. Ten ale na svého dobrodince
nezapomněl a jako poděkování na jeho hrob na jemnickém hřbitově vytvořil sochu
„Strážného anděla“. Jemničtí měli možnost vidět Šlezingerovu první samostatnou
výstavu, než nastoupil na Akademii výtvarných umění. Pětadvacetiletý mladík vystavil
přibližně dvacet (spíše studijních) záležitostí. Busty, sošky, zmenšené modely postav,
reliéf a také sochu sokola. Výstava proběhla v městském radničním sále ve dnech 12.15. září 1936. Už jako student měl hodně zakázek. Zákazníci mu dobře platili a on
všechny peníze, které nepotřeboval, dával na přilepšenou své matce. V té době tvořil
převážně rozměrné sochy. Učil se, jako každý student umění, pracovat podle děl
slavných předchůdců. Modelem mu „seděli“ přátelé, spolužáci či sousedé. Ke své práci
většinou používal vlastní kombinaci materiálů, zkoušel tvárnost, pevnost a trvanlivost
jednotlivých komponentů, smíchat v novou sochařskou hmotu. Vznikala díla naprosto
realistická, přesná, nepřikrášlená, taková, která odpovídala době a zakázkám. Doba byla
taková, že každá zámožnější rodina chtěla mít doma podobiznu svých blízkých, ať už
jako bustu či reliéf. Nejvíc zakázek přicházelo od církve. Žádáni byli svatí do kostelů,
kříže, reliéfy. Po absolutoriu v roce 1939 nastoupil jako pedagog na Uměleckoprůmyslovou školu do Brna.
V Jemnici vedl Obec sokolskou Šlezingerův kamarád Jaroslav Vrbický. Také Šlezinger
byl aktivním sokolem, ctil sokolské ideje a také si vážil statečného a čestného legionáře,
člena Sokola, plukovníka Josefa Jiřího Švece. Tento národní hrdina pocházel z Vysočiny
– Čenkova u Třeště. Tak není divu, že jako jedny z prvních prací pro Jemnici Šlezinger
vytvořil v roce 1934 právě pro Obec sokolskou sochy plukovníka Švece a sokola. Obě
sochy stály před jemnickou Sokolovnou a jejich odhalování bylo velkou slavností
doprovázenou hudbou. Na počátku druhé světové války nechal sochařův přítel Karel
Brázda převézt sochu plukovníka Švece k sobě do Rajmundského mlýna. Uložil ji ve
stodole pod seno a tam přečkala zlé časy. Když po válce měla být vyzvednuta z úkrytu a
znovu instalována, neopatrnou manipulací došlo k jejímu zničení. Socha sokola byla na
počátku války přemístěna do Sokolovny a tam stála do roku 1961. V tomto roce přijeli na
žně brigádníci ze Slovenska a v Sokolovně byli ubytováni. Při bujaré rozlučce s Jemnicí
sochu rozbili.
V roce 1934 Šlezinger daroval Jemnici ještě další dvě sochy. Na náměstí v kostele sv.
Stanislava, kde býval v dětství ministrantem, je dodnes kříž s ukřižovaným Kristem a
socha sv. Judy Tadeáše. Tvář přítele z dětství, Jaroslava Vrbického, si vybral jako model
k ukřižovanému Kristu.
V létě roku 1938 poznal svoji budoucí manželku Marii Čížkovou. V roce 1939 Jaroslav
s vyznamenáním ukončil studia na Akademii výtvarného umění a jeho profesor Bohumil
Kafka ho vybral jako nejlepšího absolventa na tříletou studijní stipendijní cestu do
Francie a Itálie. Šlezinger chtěl nabídku přijmout a zároveň ji využít jako svatební cestu.
Přál si, aby s ním jela Marie už jako manželka. Ta ale věděla, jak má její milý rád svou
matku a jak těžce byl nesli tak dlouhé vzájemné odloučení, a proto cestování odmítla.

Jaroslav tedy nastoupil jako řádný profesor na Uměleckoprůmyslovou školu v Brně do
sochařského ateliéru. Dostal ubytování na Kounicových kolejích. Mělo to být jen
nakrátko, než sežene byt, aby se mohli s Marií vzít. Jenže nebylo víc, než ten počátek.
V souvislosti se studentskými demonstracemi 17. listopadu 1939 v noci přepadli
němečtí okupanti i Kounicovy koleje v Brně. Profesor Jaroslav Šlezinger byl i s řadou
studentů zatčen a odvlečen do koncentračního tábora Oranienburg – Sachsenhausen,
kde byl vězněn téměř tři roky. Uvězněný sochař tajně z chleba, z toho sochařského
materiálu vězňů, vymodeloval dvě malé sošky žen - své matky a milované Maňulky, jak
spolu kráčí do jeho prachem zapadlého království soch. Mraky na nebi splývající do
sebe, které viděl oknem ze své cely, mu vnukly myšlenku na kompozici. Postavu jedné
sošky téměř z třetiny odstranil a prolnul ji druhou ženskou postavou. Tak vzniklo sousoší,
které nazval „Zaváté šlépěje“.
Na základě intervence Dr. Emila Háchy v roce 1940 u Hitlera, aby propustil neprávem
vězněnou českou inteligenci, hlavně zatčené studenty, byl Jaroslav Šlezinger propuštěn.
Mezi posledními, v červenci 1942. Po dvou letech a devíti měsících s podlomeným
zdravím a nevyléčitelnou tuberkulózou se vracel domů. Po návratu se 3. října 1942
oženil.
Po svatbě odjeli do Jemnice a bydleli v domku s Jaroslavovými rodiči. Na zahradě si
Jaroslav postavil svůj první skutečný ateliér, dřevěnou halu o rozměrech 10 x 15 m a tam
začal opět sochařit. Stával se známějším a žádanějším a váženým umělcem. Díky
stálému příjmu a také bohatému věnu, které Marie dostala, neměli novomanželé o
peníze nouzi. A stále zamilovaný Jaroslav na své ženě nešetřil, dopřál jí vše, po čem
zatoužila. Aby mohli jezdit k jejím rodičům a také navštěvovat své přátele, koupili si auto.
Roku 1944 se Jaroslavu Šlezingerovi podařilo získat krásný čtyřpokojový byt v Jihlavě
ve Fibichově ulici č. 4. Byla to vila po židovské rodině odvlečené do koncentračního
tábora. Bývalý majitel vily před zatčením a konfiskací majetku vlastnil také malou
manufakturu na hračky zn. Linola. Dřevěná budova, kde se hračky vyráběly, stála několik
metrů od vily. Výroba byla zastavena a výrobna
byla prázdná, a tak se sochař Šlezinger rozhodl, že
ji koupí a zřídí zde ateliér. Hned tak navázal na
výrobu hraček. Hračky byly oblíbené, dobře
prodejné a jejich výrobou Šlezinger zaměstnal 15
lidí.
Dařilo se mu nejen pracovně. 13. listopadu 1944
se v Jemnici narodil syn Petr. Vánoce již trávili
v novém bytě v Jihlavě. Tam je také zastihl konec
války. Šlezingerovým se začalo vést dobře, splácel
ateliér, živil rodinu, výrobna hraček prosperovala a po otevření vysokých škol začal
dojíždět znovu do Brna vyučovat na UMPRUM.
Vytvořil řadu pomníků i soch světců pro kostely. Známé je dílo „Zaváté šlépěje“
věnované obětem II. světové války. Sochu provedl v pískovci, který dodala firma
Hurdových. Hotová socha byla umístěna na Ústředním hřbitově v Jihlavě a slavnostně
odhalena 1. listopadu 1946. „Zaváté šlépěje“ nemá jen Jihlava, jejich replika se nachází
na hřbitově Čsl. církve v Hrotovicích. Kromě toho je na zdi hrotovického zámku vytesán
do kamene reliéf, který připomíná hrůzný konec 2. světové války, kdy toto městečko
během několika minut přišlo o 114 obyvatel. Šlezingerovo dílo v Hrotovicích jako jediné
nebylo zlikvidováno a zůstalo kompletní. Další pomníky stojí v Třebelovicích a
Chotěbudicích. Pro Jihlavu vytvořil v nadživotní velikosti sochu T. G. Masaryka, která

stála před gymnáziem a byla slavnostně odhalena 12. září 1948. Její sádrový model
věnoval Šlezinger Galerii města Jihlavy a dodnes je v majetku Galerie Vysočiny
v Jihlavě. Tohle štěstí neměla samotná socha. V roce 1961 ji tajně, v noci, nechala
odstranit StB. Sochu odvezli a rozbitou ji naházeli do Hurdova lomu pod Čeřínkem, kde
se dříve těžila žula.
Když nastala poúnorová nedemokratická doba, začal mistr sochař pracovat na soše
svatého Václava, patrona České země. Právě svatý Václav měl symbolizovat naději, že
útlak a nesvoboda jsou jen dočasnou etapou v životě této země. Šlezinger patrně
předpokládal, že socha v případě jeho uvěznění zřejmě neunikne zkáze, proto téměř
v předvečer svého zatčení navštívil řeholníky v minoritském klášteře v ulici Matky Boží
v Jihlavě a požádal je o úkryt světcovy sochy. Nikdo se už dnes nedozví, koho té noci
napadlo, že největší tma bývá pod svícnem. Sochu svatého Václava umístili, všem na
očích, na zeď bývalé Svatováclavské kaple, hned vedle chrámových dveří. Svatý Václav
byl umístěn na výstupek ve zdi kaple právě nad starobylý svatováclavský nápis a stojí
tam dodnes.
Politický převrat v únoru 1948 a jeho následky vyvolaly odpor demokraticky
smýšlejících občanů. Jedno z ohnisek odporu vzniklo mezi členy Lidové strany. V
souvislosti s volbami byly rozšiřovány letáky požadující svobodné volby pod kontrolou
OSN. S těmito lidmi zřejmě spolupracoval i Jaroslav Šlezinger. StB ho zatkla 7. září
1949. Den předtím se vrátil z dovolené a právě doháněl zameškanou práci. Marie
hledala svého muže, ale zbytečně. Nikdo jí nechtěl podat žádnou informaci. V této
zoufalé situaci obdržela okamžitou výpověď z bytu, zároveň jí bylo obstaveno bankovní
konto a zabaveno auto. Po zásahu StB Šlezingerovým z celého majetku zůstala jen
výrobna hraček, avšak nebylo z čeho platit zaměstnance, a tak paní Šlezingerová
musela „hračkárnu“ zavřít. Se synem se odstěhovala do Jemnice. V únoru 1950 byl
Jaroslav Šlezinger odsouzen k 25 letům těžkého žaláře a pokutě 30 tisíc korun. Součástí
trestu byla konfiskace majetku, ztráta živnostenských oprávnění a čestných práv
občanských. A jediným prokázaným činem byly ony letáky. Zda se na nich Jaroslav
Šlesinger podílel, není známo. V jednom z ilegálních dopisů své ženě Marii píše:
„Dodnes nevím, z jakých důvodů….“. Po celou dobu svého vězení si myslel, že se stal
obětí justičního omylu. Převážnou část svého trestu si odpykával v uranových dolech v
Ostrově - Vykmanově. Původní vykmanovský pracovní tábor „C“ byl rozšířen o tábor s
označením „L“ - likvidace. Právě zde pracovali muži označení MUKL. Pracoviště bylo
stále zamořené radioaktivním prachem a většina vězňů umírala na rozklad krve nebo
rakovinu plic. Sem byl umístěn na přelomu roku 1951 a 1952 i Jaroslav Šlezinger.
Nemoc na sebe nedala dlouho čekat. Žádal velitele o vyšetření, bylo mu však sděleno,
že má vysoký trest a do nemocnice nesmí. V roce 1954 odvolali nemocného z vězení
Vykmanov L. Byl přeložen na jiný tábor a až v listopadu se dostal do nemocnice. Po dvou
týdnech léčení se jeho zdravotní stav zlepšil a on se mohl věnovat sochařské práci. V
pekle uranového gulagu vytvořil 14 plastik velikosti pohlednice nazvaných „Křížová
cesta“. Jsou uloženy v archivu města Ostrov nad Ohří. Plastiky doprovází verše, ve
kterých sochař přirovnává svůj osud a své utrpení k utrpení Ježíše Krista.
Z dopisů, které psal rodině, vyplývá, že stále věřil, že dojde k revizi jeho případu a po
řádném vyšetření se vše vysvětlí v jeho prospěch a on se brzy vrátí k rodině. Prosil
manželku, aby poslala či zavezla žádost o propuštění, doporučenou Místním národním
výborem v Jemnici, na Hrad. K žádostem přikládal potvrzení, že vždy vzorně pracoval.
Měl jich hned několik. Zlomilo ho zjištění, že Národní výbor v Jemnici žádost o milost
nedoporučil.

Jaroslav Šlesinger zemřel 2. srpna 1955 ve vězeňské nemocnici ve Vykmanově u
Karlových Varů. Urna s jeho popelem je uložena na hřbitově v Uherském Brodě. Utrpení
rodiny však nebralo konce. Manželka Jaroslava Šlezingera musela v šedesátých letech
opustit Jemnici, syn Petr nemohl po skončení školní docházky najít umístění a možnost
studia mu byla natrvalo uzavřena. Z ateliéru vše záhadně zmizelo, rodina nevlastnila z
jeho tvorby nic.
Jaroslav Šlezinger byl 26. září 1990 částečně rehabilitován a dne 19. února 1999 plně
rehabilitován rozsudkem Krajského soudu v Brně.
Paní Marie Šlezingerová zemřela v listopadu 2010 ve věku 102 let.
Pramen: „Zaváté šlépěje“ osud sochaře Šlezingera, autorka Marie Bohuňovská

Dva umělci
Nápad zbudovat pomník Jaroslavu Šlezingerovi ke 100.výročí jeho narození zrál
v hlavách členů muzejního spolku už několik let. Postupně se podařilo pro tuto myšlenku
nadchnout i představitele města. Všichni jsme si uvědomovali, jak chabě se jemnickému
sochaři jeho rodáci odvděčili, a tak bychom chtěli alespoň částečně tento dluh splatit.
Nesmíme také zapomenout na skutečnost, že jiná než demokratická společnost by nikdy
se vznikem pomníku nesouhlasila. Vždyť vězeň Jaroslav Šlezinger měl být navždy
zapomenut.
Představy, jak by měl pomník vypadat, byly různé a zpočátku dost laické. Svou roli
samozřejmě hrály také finanční prostředky. Vše se však vyřešilo, když se celé věci
aktivně ujal starosta města Ing. Nevěčný.
Snad
nikdo
nepochyboval,
že
památník
jemnickému sochaři Jaroslavu Šlezingerovi by měl
vytvořit zase umělec původem z Jemnice. Autorem
se stal talentovaný kreslíř, grafik a sochař MgA.
Stanislav Müller. Jeho dílem je i kopie sochy
Šlezingerova legendárního „Sokola“ která díky
tomuto mladému autorovi krášlí opět naše město.
Magistr umění Stanislav Müller práci na památníku
přijal a hned také představil svou vizi, jak by měl
vypadat. Všechny laické nápady přestaly existovat.
Mladý výtvarník si svou představu velmi dobře obhájil
a myslím, že dílo, které v současné době vzniká
v malé dílně v Podolí, bude velmi originální a
překvapivě krásné. Stanislav Müller se inspiroval
knihou Marie Bohuňovské, kde je ,mimo jiné, popsán
i příběh z koncentračního tábora. Vězeň Jaroslav
Šlezinger tu vytvářel výtvarná díla pro své spoluvězně z kousků chleba, který jeho
přátelé, i přes velký hlad, ušetřili .
Stanislav Müller pomník pojal jako sochařský stojan, na kterém leží kus chleba a busta
oslavovaného umělce Šlezingera. Stojan bude doplněn tabulkou se základními
informacemi o narození a úmrtí sochaře.
Na celém díle je vidět, že Stanislav Müller se s tvorbou svého předchůdce dobře
seznámil a že oba umělci by si dobře rozuměli. Škoda, že jejich setkání na tomto světě
už je možné jen přes ta výtvarná díla, která, jak doufám, budou hodně dlouho krášlit
naše město.

Stanislav F. Müller
*1980, Valtice, žije střídavě v ČR a U.K (Velká Británie)
801223@seznam.cz
Studium
2008 - 2010 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně,
Ateliér Grafika
2004 - 2008 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně,
Ateliér Kresba
1999 - 2003 Výší odborná škola strojírenská, Strakonice
1995 - 1999 Střední škola průmyslová a obchodní, Dačice
Stáže a rezidentní pobyty
2010 Rezidentní pobyt, Univerzita Easter Academi, Kypr
2009 Rezidentní pobyt , gallery Old school, Skotsko
2009 Cepus stipendium, Akademia Likove umetnosti,
Chorvatsko
2008 Rezidentní pobyt, galerie PremArt, Berlín
2008 Rezidentní pobyt, galerie Na staré poště, Francie
2007 Cepus stipendium, Akademia Likovno umetnosti,
Slovinsko
2007 Rezidentní pobyt, galerie PremArts, Berlín
2007 Výměnná stáž, VŠUP Praha atelier socha I., Praha
2006 Rezidentní pobyt, University of Leeds and Bradford,
Anglie
2005 Erasmus stipendium, Guzel Sanatlar Fakultesi,Turecko
Jana Jánská

Oslavy 100. výročí narození Jaroslava Šlezingera
Ve vestibulu kulturního domu proběhne ve dnech 30.4. – 29.5.2011 výstava o životě a
díle Jaroslava Šlezingera, která bude zahájena v pátek 29.4.2011 v 17.00 hodin
vernisáží. Žáci a učitelky ZUŠ v Jemnici zpestří program hrou na flétny a akordeon.
V sobotu 30.4. ve 14.00 hodin bude na památku Jaroslava Šlezingera odhalen v
zámeckém parku v Jemnici pomník. Zazní zde fanfáry v podání Lukovských trubačů.
Zároveň zveme všechny milovníky vážné hudby na koncert, který se v rámci oslav 100.
výročí narození akad. sochaře Jaroslava Šlezingera uskuteční v sobotu 30.4.2011
v 16.00 hodin v sále jemnického kina.
Hrou na klavír se Vám představí slečna Vendula Kaluzsná, v jejím podání zazní
skladby Frédérica Chopina. Nově vzniklé hudební těleso, které si říká Jemnické
divertimento, zahraje Divertimento G-dur od Josefa Haydna. Představí se Vám Miroslav
Tesař (1. housle), Michaela Hofbauerová (2. housle), Vít Dobrozenský (viola), Marek
Stehlík (violoncello) a Josef Hofbauer (cembalo).
Lukovští trubači zahrají část Hubertské mše Petra Vacka a Josefa Selementa v tomto
složení: Pavel Pelant (1. trubka), Mirek Sobotka (2. trubka), Antonín Dohnal a Věra
Plačková (lesnice) a Radko Čermák (pozoun).

Město Jemnice pořádá ve dnech 14.2.2011 – 30.9.2011 veřejnou sbírku na zhotovení
výše uvedeného pomníku. Přispět můžete i Vy, a to dvěma způsoby:
• na účet číslo: 43-8750900207/0100
• do pokladniček: Turistické informační centrum Jemnice, Městská knihovna
Jemnice, Městský úřad Jemnice
Dana Šulková

OBČANSKÁ SONDA
Slib veliké noci
Jsou dny, kdy tělo je tak zbité,
že hlava klesá do klína.
Boj unavil vás a vy spíte
a soucit přátel usíná.

Uprostřed noci blesk a světlo
uvěřit ve slib naučí:
že to, co mrtvé nevykvetlo,
jak setba lásky vypučí.

O větru z hor, o zmrtvýchvstání sníte,
co hladí líc jak křídel šust.
Však štěstí spásy, dosud skryté,
v tmách ohlašuje tichý růst.

Že nové vzklíčí v srdcích sklony
a budem mistry nových vět.
Hle, z oken chrámu zní vám zvony
a zaplavují svět.
Jiří Prokop

Děkujeme za pomoc
V nočních hodinách 1.března 2011 došlo k požáru obytného domu č.p. 174 na Obůrce.
Tímto požárem bylo ničivě poškozeno 5 bytů, t.j 5 rodin (13 osob). Rádi bychom touto
cestou poděkovali městu Jemnice, které nám, nájemníkům těchto zničených bytů,
poskytlo bezplatné náhradní ubytování do konce měsíce března. Od 1. dubna nám bylo
přislíbeno přidělení bytů v režimu neodkladného řešení situace občanů postižených
živelnou pohromou podle č. 5 pravidel č.1/2006 „o pronajímání městských bytů“. Město
nám rovněž nabídlo pomoc při stěhování a přistavilo kontejnery na ohořelé a promočené
věci.
Zároveň velice děkujeme členům zasahujících hasičských záchranných sborů za
rychlou a obětavou pomoc, čímž zachránili rozšíření se požáru na ostatní okolní byty.
Postižení nájemníci

Další sonda do svědomí občanů
Vážený pane Hrbku,
těším se na právě Vaše články pokaždé, když otevírám Jemnické listy. Vždy si něco
připomenu, nebo se dozvím i novou informaci. S částí Vašeho článku v březnovém
příspěvku si však dovolím zásadně nesouhlasit.
Jsem totiž tzv. „pejskař“ a podotýkám, že ten slušný. Na vycházky se psem chodí naše
rodina již sedm let. Nikdy nám nechybí v kapse sáček a nikdy jsme ho po městu ani
nepožadovali. Poplatky řádně platíme hned v lednu každého roku. Mohu Vás ubezpečit,
že i mě rozčilují znečištěné chodníky, ulice a parky. Kategoricky však odmítám, abych
byla zahrnuta do jakéhosi spolku vlastníků psů a z těchto důvodů nesla kolektivní vinu.

Oznamuji tímto všem zastupitelům města, že odmítám platit větší poplatek za psa jen
proto, že je někdo druhý nevychovaný darebák. Všimněte si, kolik bezprizorních psů
pobíhá po Jemnici. Jaký asi vztah mají k nim jejich páníčkové?! Myslíte si snad, že tito
psi venku nezanechávají exkrementy? Nebo pokud ano, takže si je po sobě dokonce i
sami uklidí? To asi těžko... Kouzelnou a všeříkající větou to vystihl pan Exupéry v knize
Malý princ: „Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.“
Kdybychom přistoupili na Vámi navrhovaný princip, museli bychom také více přispívat
na úklid, který vzniká po zábavě naší mládeže. Všichni můžeme vidět, kde se bavili. Nad
Novou cestou hromady odpadků, zrovna tak kolem autobusového nádraží a před
zámkem. Kudy vedla jejich cesta nám ukazují zohýbané značky, rozbité křížky a nyní i
uražený zobák na nedávno znovu postavené soše sokola. Je spousta lidí, kteří odhazují
nedopalky a je mnoho i těch, kteří plivou kolem sebe, aby dali najevo svůj rádoby drsný
postoj.
Pane Hrbku, kde jste získal jistotu, že je naše mládež vychovaná? Jsem přesvědčena o
tom, že se tak neděje v mnoha rodinách a ani není mnoho učitelů, které by zajímalo
chování jejich žáků. Mnozí řeknou – je jiná doba. Doby nejsou jiné, to jen my, lidé, si
občas volíme jiné hodnoty. Pro mne neznamená slovo demokracie to, že můžu kdekoliv
odhodit odpad, ale spousta lidí si to tak vykládá. Můj návrh je zcela jiný. Kde nepomáhá
domluva, musí nastoupit represe.
Ať tedy město zřídí městskou policii. Myslím, že kdyby byl na tuto funkci vybrán slušný
člověk s autoritou, tak by na pokutách musel vybrat nejen na úklid, ale i na svůj plat.
Ještě bych chtěla vyzvat obyvatele města k tomu, aby přestali být lhostejní a reagovali na
to, co se děje kolem nich. Vždyť většina nepravostí, o kterých se rozepisuji, se děje za
účasti jiných lidí. Dnes a denně upozorňuji děti, že odpadky patří do koše. U kamenné
panny všichni, kdož procházejí, vidí naše nezletilé kuřáky. Většinou přivíráme oči jen
proto, abychom si nekomplikovali život. Jak je vidno, následky této ignorace nám jej
stejně komplikují.
Marie Teplanová

Něco jako jarní úklid
Zdravím tě. Přišel jsem k tobě jen tak. Bez ohlášení. Přišel jsem tě navštívit. Ne,
nelekej se, nic po tobě nechci. Nemusíš ani předstírat, že mě vnímáš. Jsem tady a
nevidíš mě. Hovořím s tebou a ty mě neslyšíš. Jak vánek slabý je můj hlas, jak bzukot
ovocné mušky. Tak se nedej rušit a třeba mě ignoruj.
Pokud vím, měl jsi tu někde fotku spolužáků z osmé třídy. Bylo vás dvacet devět.
Fotografovali vás na dvoře. Děvčata seděla vpředu, kluci stáli za nimi, někteří včetně
tebe dokonce na dlouhé lavičce. Pamatuješ si? Kam jsi tu fotku založil? I ty sám jsi na ní
byl. Určitě by ses poznal na první pohled. Poznali by tvou tehdejší podobu ještě dnešní
přátelé?
To víš, pořád kladu otázky, samé otázky. Kolik máš vlastně přátel? A jsou to opravdoví
přátelé, ryzí kamarádi, takoví, kteří se za život vyskytnou snad jen dva nebo tři? Počkej,
nechtěl jsem se tě dotknout. A nemusíš hned říkat, že nemáš čas. Vždyť kromě tebe tu
nikdo není. Vzpomněl by sis na jména těch, kteří stojí na fotce vedle tebe? Jak se
například jmenoval ten, co ti položil ruku na rameno? Co? Že tu fotku nemůžeš najít? No
dobrá, tak se ztratila. Ale pamatuješ si na ni. Někdo z těch spolužáků ti ji poslal s
pozváním na sraz. Tuším, po 30 letech. Ano, je to dávno, Bylo to, když jsi kupoval nové
auto. Kdy to přesně bylo?

Ale jasně, že vím, jak to dopadlo. Nakonec jsi tam nešel. Byl jsi příliš utahaný z
pracovního týdne, vrátil ses ze služební cesty, nebo snad ne? Copak záleží na důvodu?
Zkrátka se ti nechtělo vážit znovu tu cestu, rozhodovat se, co na sebe, riskovat rozpaky,
možná lítost, alkoholické opojení, smutek?
Možná ses chtěl večer dívat na svůj oblíbený pořad v televizi, možná jsi hodlal jít do
kina. Bylo to v květnu, v sobotu. Už si nevzpomínáš? Ale ano, musels něco opravovat na
zahradě. Jak to, že tu fotku nemůžeš najít? Vždyť na ní byla i ta, která se ti líbila. Měl by
sis konečně udělat pořádek na stole a v jeho zásuvkách. Podívej se, co je tam papírů, o
kterých ani nevíš! A těch klíčů, které už nikam nepasují. Jak rychle jsi tu zásuvku zavřel!
Poslouchej, neměl bys dát do pořádku i jiné věci ze svého života? Říkávalo se tomu
zpytování, zvláštní výraz, je vůbec uveden ve vyňatých slovech? Proč se tehdy vlastně
rozešel se svým nejlepším přítelem? Je to pravda, že to zavinilo jen to podezření?
Taková maličkost a člověk se rozejde s přítelem? Že ses nikdy nepokusil s ním o tom
promluvit! Je ti to dneska už fuk?
A vzpomínáš si na to děvče, o které se jednalo? Přece za tebou přijela do té vesnice,
kde jsi byl na brigádě. A tys to věděl, řekli ti to, a přesto jsi ji nechal čekat venku v dešti.
Až do večera, kdy odjela posledním vlakem. Ale teď mě napadlo, že ona ti ještě potom
jednou psala? Vidíš? To byl ten dopis, který jsi dlouho ani nechtěl otevřít. Byl ti tak
lhostejný a nebo ses bál hlasu svědomí? Jistě, dostal jsi ho, až po té její uspěchané
svatbě, protože jsi byl na cestách. A četl jsi ho vůbec pozorně, i mezi řádky?
Samozřejmě, že už bylo pozdě? Ale možná ho ještě tady někde máš. Že by v těch
zásuvkách?
Pak ses už s ní nikdy nesetkal, říkáš? Měl jsi přece tolik práce, jasně, a s ní to vzalo
rychlý konec. Tak mladá a dostala rakovinu. A taky pila. Jo, teď sis na to vzpomněl. Byl jsi
zrovna na cvičení, když měla pohřeb.
A cos to dneska vlastně chtěl dělat? Někam jsi spěchal... Už nevíš kam? Já bych ti
napověděl, ale ty mě přece neslyšíš. Měls v úmyslu si prohlédnout tu digitální kameru.
Zůstala po tom, co ho našli dole pod schody. Ta jeho vzkazovala, že by ji lacino prodala.
Možná by ji dala i zadarmo, kdybys chtěl. Byls prý jeho nejlepší kamarád. Sám ses přece
divil, že to říká. Ale tu kameru jsi chtěl, nebo ne? Víš totiž o někom, komu bys ji mohl
prodat mnohem dráž.
Cože? Že už dneska nemáš chuť? Je ti nějak divně? Děje se s tebou něco
nevyzpytatelného? Že by to bylo tím zpytováním? Hloupost? Kdo to řekl? Že žádné
hříchy nemáš? Že je ti to lhostejné? Vždyť ty vlastně na ně nemáš ani čas. No jasně,
chápu. Přece ses nijak neprovinil. Jak bys mohl? A protože mě neposloucháš, určitě mi
už neprozradíš, čí je to vina, že nemáš čas ani na hřích.
Náš nejmladší
„Kde je váš nejmladší? Je v práci?
A nebo ještě studuje?“
Zatímco maminka řeč ztrácí,
ochotně otec sděluje:
Kdyby tu žil, žil na podpoře,
stát by mu to měl za vinu.
Marně by toužil vidět moře,
oženit se, mít rodinu.
K ránu by domů chodil groggy,

zhulený trávou, skleslý, sám,
čas by mu braly hloupé blogy
obracející na islám.
Počestní vymahači práva
by pilně zouvali ho z bot.
Vždyť to, co by si vydělával,
nestačilo by na důchod.
Kam by se schoval? V světě celém
našel by si ho kapitál.

Kdo nemá PIN, je vyvrhelem.
Řekněte, kdo by o něj stál?
Jenom by žebral o peníze.
Tam, kde je, nejsou k ničemu.
Tam neodmlouvá, nemá žízeň,
kapička vody stačí mu.

Občané drazí, buďte rádi:
po našem nejmladším se slehla zem.
A není vůbec, komu vadí,
že navždy zůstal embryem. (?)
Milan Růžička

Odpověď na stížnost
Odpověď Ministerstva dopravy a Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
na stížnost (k posouzení s minulými odpověďmi – MUDr. Běhounek, Ing. Bařinka).
Opisy výše zmíněných odpovědí na stížnost:

Ing. Jindřich Kušnír
ředitel
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

V Praze 24.ledna 2011
Č.J.:9/2011-130-OZP/2

Vážený pane Hrbku,
byl jsem pověřen ministrem dopravy JUDr. Vítem Bártou, abych odpověděl na Vaši
stížnost ze dne 5. ledna 2011, jímž se na ministra dopravy obracíte ve věci zrušení
železniční osobní dopravy na trati Moravské Budějovice – Jemnice.
K Vaší výše uvedené stížnosti Vám tímto sděluji následující:
Otázka zachování úrovně dopravní obslužnosti města jemnice a přilehlých obcí při
využití regionální dráhy Moravské Budějovice – Jemnice primárně souvisí s postojem
kraje Vysočina, jenž ve své samostatné působnosti zajišťuje dopravní obslužnost svého
území. Společnost České dráhy, a.s. je pouze jedním z dopravců (tj. subjektů,
zajišťujících v rámci přepravního vztahu dopravu osob a zboží po železnici), se kterým je
objednatel – v daném případě kraj Vysočina – oprávněn uzavřít smlouvu o veřejných
službách v přepravě cestujících. Na základě této smlouvy je následně zajištěna dopravní
obslužnost území objednatele – v tomto případě tedy teritoria kraje Vysočina.
Ministerstvo dopravy není oprávněno zasahovat do výkonu samostatné působnosti kraje
Vysočina, pročež ani není oprávněno rozhodnout o povinnosti kraje Vysočina zajistit
dopravní obslužnost území kraje Vysočina s využitím regionální dráhy Moravské
Budějovice – Jemnice.
Dále Vás, vážený pane Hrbku, ujišťuji, že k dnešnímu dni nebylo Ministerstvem
dopravy zahájeno na základě žádosti vlastníka dráhy, Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace, řízení o zrušení dráhy Moravské Budějovice – Jemnice. Nadále tedy
trvá povinnost vlastníka dráhy zajistit její provozuschopnost.
S pozdravem
Kušnír, v.r.
Vážený pan

Vladimír Hrbek
Jemnice

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
Váš dopis zn.:
ze dne:
naše zn. (č.j.):
počet listů:
počet příloh:
poč. listů př.:
vyřizuje:
tel.:
fax:
e-mail:
datum:

-15.1.2001
4478/11-OKS
2
--Ing. Vladimír Ozimý
222335253

Vážený pan
Vladimír H r b e k
Komenského 712
675 31 Jemnice

ozimy@szdc.cz
28.2.2011

Věc: Stížnost pana Vladimíra Hrbka – nesouhlas s ukončením údržby tratě a se
zrušením provozování osobní dopravy na železniční trati Moravské Budějovice - Jemnice
Vážený pane,
k Vaší stížnosti ve věci ukončení údržby tratě č. 243 Moravské Budějovice – Jemnice,
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále SŽDC) sděluje.
Pravidelná osobní železniční doprava na trati Moravské Budějovice – Jemnice byla
z rozhodnutí dopravce k 31. prosinci 20010 ukončena. SŽDC neobdržela pro rok 2011
objednávku na provozování pravidelné osobní dopravy. O zrušení dráhy nebylo
požádáno.
Zastavení drážní dopravy nemá vliv na povinnosti správce infrastruktury, tj. Správy
železniční dopravní cesty udržovat tuto trať v provozuschopném stavu pro bezpečné
provozování dráhy do doby přijetí rozhodnutí o jejím jiném využití nebo obnovení
dopravy.
Pro rok 2011 jsou v rozpočtu SŽDC, s.o plánovány pro tuto trať finanční prostředky na:
pravidelnou údržbu sdělovací a zabezpečovací techniky (zabezpečovací zařízení,
světelné přejezdy, výhybky, běžná údržba a kontroly),
pravidelné kontroly zařízení tratě (čtvrtletní prohlídky), prohlídka tratě před každou
ohlášenou jízdou vlaku,
zajištění nejnutnějších oprav zabezpečujících bezpečné provozování dráhy,
povinné prohlídky mostů a propustků.
V případě budoucí možné objednávky pravidelné osobní železniční dopravy nebo
nákladní železniční přepravy nejsou žádné technické překážky pro její realizaci.
Na základě podnětů, které následovaly po zastavení pravidelné osobní dopravy,
připravuje SŽDC ve spolupráci s Ministerstvem dopravy další prověření zájmu o
provozování drážní dopravy, eventuelně provozování dráhy.
V Praze dne 28. února 2011
Ing. Bohuslav Navrátil, v.r.
Náměstek GŘ pro strategii

K historii jemnických vrchností – Daunové
(2. část)
Hlavního aktéra předchozí části našeho příběhu hr. Maximiliána Františka Xavera
Dauna jsme zastihli k roku 1767 jako asi pětapadesátiletého bezdětného vdovce. Náš
současník by asi v jeho věku a po prožitém traumatu z brzkého konce manželství
zvažoval riziko pustit se do dalšího manželského pokusu. Nicméně touha po dědici byla
silnější než zármutek.
Již 25.4.1768 hr. Daun uzavřel ve Vídni druhý sňatek s hr. Marií Josefou Wilczekovou
(*14.6.1750 Vídeň, +24.3.1771 Vídeň). Vezmeme-li v úvahu přibližně půlroční smutek,
zemřela Daunova první manželka hr. Marie Josefa Kinská nejpozději na podzim roku
1767.
K rodu Wilczek (Vlček) z Dobré Zemice (dnes Dobrá u Frýdku-Místku) a Hlučína, od r.
1506 ve stavu říšských svobodných a korouhevních pánů „Frei - und Panierherren zu
Hultschin und Gutenland“, v říšském hraběcím stavu od r. 1713, v českém hraběcím
stavu od r. 1729, lze konstatovat: jednalo se o rod, jehož majetkové zájmy byly svázány
nejjednodušeji řečeno s dnešním Ostravskem (např. panství Klimkovice).
K významu rodu přispěl a z dosavadní provinciální bezvýznamnosti jej pozdvihl Jindřich
Vilém Wilczek (*29.9.1665 Klimkovice, +19.3.1739 Wrocław). Vlivem přijetí katolické víry
i osobních schopností se jmenovanému otevřela cesta k vysokým hodnostem a úřadům
(údajně polní maršálek, c.k. komoří, tajný rada, vyslanec v Rusku, Polsku, Prusku a
Dánsku). Navíc se svým sňatkem s hraběnkou Marií Charlottou Saint Hilarie vyženil
(1698) hrad a panství Kreuzenstein v Rakousku a založil dvě rodové větve.
Z mladší větve pocházela druhá manželka hr. Maximiliána Dauna Maria Josefa
Wilczeková. Jejím otcem a zakladatelem mladší větve Wilczeků byl Johann Maria
Balthasar Wilczek (*1710 v Těšíně, +10.6.1787 Vídeň) Matkou byla hr. Marie Antonie
Kotulínská z Kotulína (*17.2.1710 Bílé Poličany, +3.6.1787 Vídeň), z rodu se slezskými
kořeny, s majetky ve Slezsku, v Čechách (Bílé Poličany) a Štýrsku (Neudau).
I druhý sňatek skončil úmrtím manželky, necelé tři roky po sňatku – a opět bez
potomků...
Nicméně z téhož rodu si hr. M. Daun, tehdy již více než šedesátiletý (!), vyvolil i třetí
manželku: devatenáctiletou hr. Antonii Marii Wilczekovou (*24.8.1754 Vídeň, +17.5.1821
Vídeň). Sňatek se konal v Seefeldu 3.12.1773.
Třetí a poslední nevěsta hr. Dauna pocházela ze starší větve rodu. Založil ji její otec
Joseph Maria Caspar Wilczek (*22.7.1700 „in Königsberg“ - patrně se jedná o dnešní
Kaliningrad, +1.3.1777 Vídeň). Matka: hr. Maria Gertrud Friederica Therese ÖttingenSpielberg (*17.4.1714 Öttingen, +30.11.1771 Vídeň), pocházela z významného
německého šlechtického rodu. Nevěstin děd hr. Franz Albrecht Öttingen-Spielberg se stal
v r. 1734 říšským knížetem.
Teprve třetí manželství přineslo hr. Maximiliánu Daunovi vytoužené potomky:
Maria Antonia Francisca, *1775, +1800-1824 (o jejích osudech nemám žádné informace,
rok úmrtí je nejistý)
Johann Nepomuk, *asi 1776, +24.4.1795 ve Vídni jako téměř devatenáctiletý (možná
dvojiče Marie Leopoldiny)
Maria Leopoldina, *10.5.1776, +6.9.1845 v Immendorfu, od 18.9.1798 provd. hr.
Königsegg-Aulendorf (manžel hr. Franz Xaver Eusebius Königsegg-Aulendorf ji přežil o
téměř 13 let)
Franz de Paula Joseph, *2.4.1781 Jemnice, +21.4.1836 ve Vídni, od 2.1.1803 ženat s
hr. Augustou Hardegg zu Glatz (z rodu, který se titulárně hlásil ke své někdejší zástavě v

Kladsku /Glatz/, které cís. Marie Terezie již stačila definitivně ztratit v Sedmileté válce);
svého manžela přežila hr. Augusta o téměř 11 let, matka posledních Daunů
Anton, *3.7.1783, +17.10.1874 ve Vídni. Pokud má mnou využitý pramen
http://patricus.info/Panstvo.htm /V.Jirout/ pravdu, musel tento Daun zemřít jako
jednadevadesátiletý bezdětný muž, jehož o 31 let mladší manželka z rodu von Kapy
zemřela 20.6.1906 jako téměř dvaadevadesátiletá, čímž téměř o dva roky přežila i
posledního hr. Dauna Ottakara /+ 8.10.1904/.
Maximilian, *1785, +18.2.1841 (zemřel neženat)
Heinrich, *18.10.1786, + 24.3.1858 ve Vídni (manželka hr. Emma Locatelli zemřela již o
14 let dříve než Heinrich. Jeden jejich syn zemřel ani ne třicetiletý v Sedmihradsku
/1857/, druhý syn padl v bitvě u Hradce Králové /1866/. Obě dcery nalezly zabezpečení v
ústavech šlechtičen a tudíž zemřely neprovdány. Starší v r. 1881 v Praze, mladší až v r.
1922 ve Vídni.)
Poslední potomek Heinrich se narodil dvaatřicetileté matce a šedesáti pětiletému otci.
Vyšší věk rodičů nebyl ve šlechtické rodině na překážku. Pro výchovu šlechtických dětí
měli největší význam jejich vychovatelé
a vychovatelky, nikoliv rodiče osobně. Ti na
výchovu a vzdělávání svých potomků s různou intenzitou vesměs jen dohlíželi. Ostatně
hr. Maximilán Daun jistě vycházel z toho, že v případě jeho úmrtí budou děti pod
poručnictvím jeho mladé manželky. Tak se i stalo, protože Daun v červnu 1788 zemřel,
byť je jako rok úmrtí uváděn i rok 1790 (viz 1. díl tohoto článku, kde jsou i odkazy na
prameny).
Mgr. Milan Kavalír

Gentlemani ještě nevymřeli
Dne 26. 2. 2011 došlo ke ztrátě mobilu mou starší ratolestí. Její hledání by bylo asi
marné, kdyby nebylo našeho jemnického občana, pana Miroslava Štěpána, který v tento
den mobil v parčíku poblíž kostela sv. Víta našel, poctivě vyhledal majitele a mobil poté
nezištně předal. Tomuto gentlemanovi bych chtěla tímto proto ještě jednou za sebe,
dceru a svou rodinu srdečně poděkovat .
Ing. Sylvie Nováková

Paměti aneb Jemnice, malý kluk a II. světová válka
Vraťme se ale ke konkrétním osudům ON a jejich lidí v Jemnici a okolí tak, jak je líčí
soudní spisy z procesu ve Vratislavi uložené dnes v archivech našich ministerstev:
Soud se členy jemnického a jevišovického úseku Obrany národa se konal ve Vratislavi
(tenkrát Breslau) v létě 1942 a skončil vynesením rozsudků koncem října 1942. Události,
projednávané při přelíčení nejsou bez zajímavosti:
„Páter Gross“ jsme říkávali mladému jemnickému faráři Josefu Grossovi (byl to ten
charismatický farář, o němž se zmiňuje Milada Golobová ve své knížce „Děti na zabití“ a
který podle ní svým příchodem do Jemnice mezi jemnickými dámami velmi pozvedl
návštěvnost bohoslužeb ve farním kostele Sv. Stanislava). Tento páter Gross se stal
předsedou okresní organizace Národního souručenství.
V dubnu 1939 - několik dní po ustavení Národního souručenství byl Gross se svým
tajemníkem Obručou pozván do Prahy na oslavy založení organizace. A už tehdy a tam
byl informován o záměru založit ozbrojené složky NS pod záminkou vytvoření
pořádkových sil k zajišťování vnitřního pořádku pro případ, že vypukne válka (o brzkém

vypuknutí války tehdy už nikdo nepochyboval) a německé síly angažované jinde
nebudou samy schopny klid v protektorátě udržet. S tímto fingovaným odůvodněním byla
připravena žádost k říšskému protektorovi Neurathovi o povolení takovéto složky. Byl to
pokus o krycí manévr, pokus, který snad mohl, ale samozřejmě také (a to spíš) nemusel
vyjít. Tedy také jakýsi druh „průzkumu bojem“. Páteru Grossovi bylo už tehdy sděleno, že
se souhlasem říšského protektora se zase až tak nepočítá (tolik zase Němce
nepodceňovali) a že po neudělení souhlasu bude v organizování ozbrojených složek
nadále důsledně pokračováno v ilegalitě. (Nutno mít stále na paměti, že to bylo ještě
v době míru před vypuknutím války.)
Už na tomto setkání byl páter Gross pověřen, aby v okrese Moravské Budějovice získal
dva bývalé důstojníky do velitelských funkcí a co největší počet lidí coby mužstvo. Není
jisté, jestli tento úkol plnil, domnívám se ale, že alespoň do určité míry ano. Jinak to snad
ani nešlo. V jím vedené organizaci okresním výborem Národního souručenství s jeho
vědomím a za jeho přítomnosti byla zakládána organizace Obrany národa. Páter Gross
byl přitom. Nemohl k tomu zaujmout postoj „mrtvého brouka“, respektivě dívat se jinam.
Skoro bych věřil, že úkol daný mu na počátku dubna v Praze diskrétně splnil a možná
právě on získal pro organizaci Antonína Roupce, pozdějšího okresního velitele ON pro
Moravské Budějovice. Toto se mi ovšem nepodařilo vypátrat, natož pak potvrdit.
Nepodařilo se to ale ani vyšetřovatelům a ani soudu, který mu tyto věci nedokázal
dokázat. Nebylo mu ani dokázáno, že by do tajné organizace vůbec vstoupil, a proto byl
souzen pouze za to, že o organizaci věděl a neudal ji. Nepochybně výjimečné štěstí.
Ale pokračujme ve výčtu dalších událostí, jak je líčí soudní spisy:
V květnu 1939 se u pátera Grosse objevil jistý pan Hrubý z Prahy a sdělil mu, že
protektor Neurath organizaci zakázal. Což se ovšem očekávalo.
V červnu 1939 přišla páteru Grossovi anonymní telefonická výzva z Dačic, aby
se s tajemníkem Obručou týž den dostavili na poradu na jemnickou radnici. Porady se
účastnili - jemnický starosta, pravděpodobně pan Doležal, (soudní spis ho nejmenuje),
dále učitel Kružík, a dva nejmenovaní členové NS z Jihlavy. Kružík měl pověření založit
zde tzv. Stráž Národního souručenství (SNS), jak se plánované tajné organizaci také
nějaký čas říkalo, a sdělil, že se sice žádalo o schválení záměru říšským protektorem,
ale na výsledek se čekat nebude. Organizace se založí hned, tajně, konspirativně.
V srpnu 1939 informoval pátera Grosse učitel Vala, že na poradě kulturních referentů
NS v Třebíči se hovořilo o zakládání SNS a že to všechno „smrdí kriminálem“.
Podle německých zákonů byli všichni jmenovaní v této fázi povinni, celou věc udat
gestapu. Nikdo to ale neudělal.
Rovněž v červnu 1939 Antonín Roupec, řídící učitel z Blížkovic (bývalý legionář ve
Francii, nyní už okresní velitel ON v Moravských Budějovicích), seznámil učitele Štursu
s organizátorem ON a jejím velitelem na krajské úrovni, plukovníkem Jarošem. (Plk.
Jaroš byl před okupací velitelem 24. pěšího pluku ve Znojmě.) Štursa byl jmenován
velitelem úseku Jevišovice, založil tam štáb a dostal pověření vyhledat místa pro logistiku
všeho druhu, pro sklady zbraní, munice, zdravotního materiálu a potravin. Důrazně mu
bylo sděleno, že vše musí probíhat v nejpřísnějším utajení a bylo mu také sděleno heslo.
Heslo znělo: „On mě posílá“.
Začátkem srpna 1939 se u Štursy prokázal heslem jistý Cak a pozval Štursu na setkání
do parku v Moravských Budějovicích. Tam se sešli Štursa, Cak, jistý Kyncl a jistý Dr.
Novák. (Kde se u jmen objevuje slůvko „jistý“, tam se asi jedná o osoby aktérům
z budějovické okresní organizace neznámé, zřejmě tajné emisary vyššího vedení ON,
kteří se vykázali heslem.) Dr. Novák předal instrukce, zdůrazňující, že pokud by ještě

někdo pochyboval, jediným cílem organizace je odboj proti okupaci, a pokud možno,
obnovení české státnosti. Počítá se s povstáním, jakmile bude vhodná situace. Povel
k němu bude dán dva dny předem. Každý účastník povstání má být označen páskou na
rukávě v československých barvách a má mít vlastní proviant na dva dny.
Koncem srpna 1939 svolal učitel Roupec do chlapecké školy v Moravských
Budějovicích poradu učitelské organizace za účelem řešení problémů výuky na školách.
Na této poradě informoval vybrané učitele, že na tomtéž místě bude příští týden opět
porada, avšak tajná, týkající se ON a bude na ní i plk. Jaroš. Všichni byli vyzváni, aby
přicházeli nenápadně a jednotlivě.
Porady se zúčastnili kromě Roupce a Jaroše i Štursa, Blecha, jistý Král a jistý Němec.
(Němec zde není národnost, nýbrž příjmení.) A též dva další, jejichž jména jsem nezjistil.
Na poradě plk. Jaroš na mapě rozdělil úseky jednotlivým velitelům a sdělil konkrétní
úkoly. Úkoly zněly: Na první rozkaz z ústředí obsadit ve svém úseku protektorátní
hranice, a na další, druhý povel, který bude vydán, pokud situace dovolí, obsadit i
historické československé hranice. Plk. Jaroš zdůraznil, že o zbraně se v tomto
okamžiku jednotliví velitelé nemusí starat, je o ně postaráno centrálně.
Organizace se rozrůstala hierarchicky dál. Roupec získal Polického a Papouška,
Polický získal pro ON Jakše a Jurku, Papoušek Ramacha a Smolku a oba spolu získali
Karla Kreuzwiesera, zahradníka z Jemnice, který se ujal funkce velitele jemnického
úseku.
Kreuzwieser získal pro ON mého otce a ten získal pro spolupráci učitele Jana Penka.
Penk naverboval advokáta Dr. Kaupu z Telče.
Dál už byly určovány konkrétní bojové úkoly, t.j. jednotlivým velitelům byly přiděleny
úseky potenciální „fronty“. Karel Kreuzwieser dostal úsek od Velkého Dešova po
Pavlovice, a rozdělil ho na skupiny sobě podřízeným velitelům - Kopečkovi (mému otci) a
Penkovi. Jan Penk velel skupině, která měla na starosti úsek jihozápadně od Jemnice.
Učitel Zdeněk Papoušek ze Slavíkovic se stal spojkou mezi okresním velitelstvím
v Moravských Budějovicích a úsekovým velitelstvím v Jemnici. Z vlastní iniciativy
realizoval učitelem Roupcem navržený záměr - zamazávat barvou německé nápisy
v předvečer 28. října. Jednak jako protest proti okupaci, jednak jako záměrnou ukázku,
že tu existuje organizovaný odpor.
Takto, trochu zjednodušeně a zestručněně, vypadala fakta shromážděná gestapem a
předložená soudu. Soud shrnul výsledky vyšetřování takto:
„Jako i v jiných oblastech protektorátu zřídila ON, jejíž velezrádné cíle je možno
považovat za soudu známé, ve Velkém Meziříčí krajské velitelství. K tomuto kraji patřil
okres Moravské Budějovice, který se dále dělil na úseky.
Současné soudní líčení se zaměřuje proti příslušníkům ON z úseků Jevišovice a
Jemnice. Velitelem okresu Moravské Budějovice byl odborný učitel Roupec dosazený
rovněž v ON činným plukovníkem Jarošem. Velitelem úseku Jevišovice byl obviněný
Štursa, zatímco úseku Jemnice velel obviněný Kreuzwieser.
Závěry soudu přímo z obžalovacího spisu doplněné zčásti i dalšími poznámkami
vyšetřovatelů zněly :
„Všichni obžalovaní znali pravý cíl ON, to jest protiněmecký převrat. Kreuzwieser,
Kopeček, Penk, Papoušek a Blecha byli záložní důstojníci bývalé československé
armády a přinejmenším u těchto obviněných se nedá předpokládat, že by nevěděli, o co
se jedná.
Cílem ON bylo ve vhodnou chvíli odtrhnout protektorát od Říše a zřídit samostatný český
stát. Obvinění byli usvědčeni, že jejich vykonstruovaná tvrzení během obhajoby, že se

domnívali, že se účastní budování vnitřní pořádkové služby, byla vědomě a účelově
nepravdivá.
Už začátkem května 1939 byl v tisku zveřejněn zákaz ON od říšského protektora a tento
tedy byl všeobecně znám. Obvinění přiznali, že cílem ON byl protiněmecký převra, a byli
informováni, že organizace musí pracovat v přísném utajení. Všichni věděli, že se Říše
protektorátu nikdy dobrovolně nevzdá. Při známém šovinismu Čechů nelze pochybovat o
tom, že celou věc mysleli vážně.
Přitěžující okolností je, že ve své činnosti pokračovali i po vypuknutí války, tedy v době
zvýšeného ohrožení Říše a v době jejího boje o přežití. Účastí v ON cíle této organizace
ze všech svých sil podporovali, a tím se provinili velezradou ve stádiu příprav.
Jan Kopeček

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Program kulturních pořadů
1.4.2011

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

1.4.2011
00
18 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, 4K
- sokolovna Jemnice
- předprodej vstupenek TIC Jemnice
- pořádá Jiří Prokeš

10.4.2011
30
10 hodin

Majda s Františkem na cestách
- vystoupení oblíbené herečky Magdaleny Reifové
- vstupné 145,- Kč, předprodej TIC
- Kino Jemnice

10.4.2011
00
15 hodin

Křížová cesta
- kostel sv. Stanislava v Jemnici

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 Fleret, žáci ZUŠ v Jemnici
- vstupné 150,- Kč, předprodej na TIC Jemnice, tel. 721508737
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

16.4.2011
00
00
8 -10

Jarní pochod ke Dni Země
start od skautské klubovny na dopravním hřišti
- trasy 10, 15, 25 a 40 km
-

- na startu a během trasy zajímavé hry a soutěže
- startovné 30,- Kč - účastníci s vlastními turistickými holemi 15,- Kč
- pořadatel Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jemnice
23.4.2011
30
20 hodin

Velikonoční taneční zábava
- hraje SECRET
- sokolovna Jemnice
- pořádá TJ Sokol Jemnice, oddíl stolního tenisu

29.-30.4.2011
00
29.4. v 17
00
30.4. v 14
00
30.4. v 16

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

30.4.-29.5.2011 Výstava o životě a díle Jaroslava Šlezingera
00
00
9 – 16 hod. - vestibul KD v Jemnici
30.4.2011
00
14 hodin

Dětské čarodějnické disko
- vstupné 40,- Kč, v ceně opečený párek, chléb a hořčice
- vstupenky masek čarodějnic slosovatelné
- zahradní restaurace U Srnců

30.4.2011

Pálení čarodějnic
- areál bývalého PS útvaru v Jemnici
- občerstvení zajištěno, možnost opékání buřtů
- pořádá město Jemnice a hasiči města Jemnice

30.4.2011
00
20 hodin

Večerní disko pro dospělé s grilováním
- vstupné 40,- Kč
- zahradní restaurace U Srnců

1.5.2011
00
14 hodin

****
Jemnická palačinkiáda
- tradiční soutěž v pojídání palačinek na čas bez použití rukou
- dopravní hřiště
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz

1.5.2011
00
14 hodin

Sportovní odpoledne
- sportovně - zábavné odpoledne, soutěže o ceny
- dopravní hřiště
- pořadatel MO KSČM Jemnice

21.5.2011
00
9 hodin

O májovou korunku Jemnice
- nepostupová soutěž mažoretek
- sokolovna Jemnice

21.5.2011
00
20 hodin

Country zábava
- k tanci a poslechu hrají Paroháči
- zahradní restaurace U Srnců

22.5.2011
00
15 hodin

O chytré kmotře lišce
- divadelní pohádka pro děti
- vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- Divadlo Andromeda Praha

- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

Kino Jemnice – duben 2011
30

9. sobota
Druhý svět
začátek v 19 hodin
Drama Francie – Belgie 2010, 105 min., do 15 let nepřístupné
vstupné 74,- + 1,Gaspard je šťastný dospívající mladík a miluje svoji přítelkyni Marion. Ale potká Sam a
jeho život se obrátí naruby. Sam je totiž fascinující mladá žena, která hledá ve virtuální
hře partnera, který bude chtít umřít...
Hrají: Grégoire Leprince-Ringuet, Louse Bourgoin, Andrey Melvil a další.
23. sobota

Tři dny ke svobodě

začátek v 19

30

hodin

Kriminální thriller USA 2010, 122 min., přístupný od 12 let
vstupné 59,- + 1,Život se zdá být pro Johna perfektní až do chvíle, kdy je jeho žena Lara zatčena pro
vraždu, kterou jak tvrdí, nespáchala. Po zamítnutí posledního odvolání se John rozhodne
pomoci své ženě uprchnout z vězení. Ponoří se do nebezpečného světa a skutečně
riskuje vše pro ženu, kterou miluje...
Hrají: Russel Crowe, Elizabeth Banks, Liam Nelson a další.
00

24. neděle
Na vlásku
začátek v 15 hodin
Animovaný rodinný USA 2010, 92 min., přístupný, české znění
vstupné 59,- + 1,Hlavní hrdinka princezna Locinka se vyznačuje velmi, ale opravdu velmi dlouhými vlasy
a touhou po dobrodružství. A protože byla celý život zavřena ve věži a k tomu právě
prožívá rozjívenou pubertu, bude to dobrodružství opravdu divoké...
30. sobota

Cizinec

začátek v 19

30

hodin

Drama USA 2010, 105 min., přístupný
vstupné 59,- + 1,Dvě oblíbené superhvězdy Johny Deep a Angelina Jolie se sešly v mixu romantické
komedie s krimi thrillerem o americkém turistovi, který si přijel do Benátek léčit zlomené
srdce a bude se muset snažit, aby mu tam nezlomili ještě vaz...
Dále hrají: Paul Bettany, Timothy Dalton a další.
*****
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 masopust
Stává se již tradicí, že masopustní veselí přestává být záležitostí pouze vesnic a
vesniček, ale zavítává i do měst vč. našeho hlavního města Prahy.

Parta jemnických nadšenců nechtěla
zůstat pozadu a připravila pro Vás
masopustní průvod se vším všudy. V
neděli 6.3.2011 se sešlo v prostorách u
zámku celkem 30 masek (jen namátkou
kominíček, sněhulák, klauni, partička
hipíků, černý lidožrout, kat, medvěd,
vězeň, stěhováci s klavírem, duch
mrtvého
klavíristy,
Křemílek
s Vochomůrkou a celá řada dalších) ,
které se s muzikou a davy přihlížejících
protančily naším městečkem. Pestrobarevná směsice se vydala Husovou ulicí na
náměstí Svobody. První zastávka s tanečky s pány restauratéry se uskutečnila před
hospůdkou U Koníčka. Následoval hotel Grand. Průvod neopomenul ani hostinec pana
Diviše či Štěpánkův pivovar. Vřelého přijetí se maškarám dostalo i v bistru Sluníčko, kde
si majitel pan Neshyba vystřihnul sólo s Křemílkem, Vochomůrkou i s kovbojem. Nelze
ani opomenout rodiny Zabránských, Slabých, Práškovy a Baštářovy, které rovněž
občerstvily bujarý dav.
Po dvou hodinách zpěvu a tance se kruh uzavřel a celý průvod skončil opět před
zámkem, kde proběhlo tradiční pohřbívání
basy. Opět nezklamal pan Josef
Lichtneger, který se z role husara
okamžitě přeorientoval do role faráře,
který celý obřad s bravurou sobě vlastní
odpřednášel. Humorně i vážně shrnul
situaci našeho městečka za poslední
období a poděkoval všem, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu masopustního veselí.
Celá akce jistě přispěla k zajímavému
oživení jemnických ulic. Věříme, že se
stane tradicí a že se pro příště zapojí
aktivně ještě více místních. Rádi bychom
do budoucna program ještě o něco více rozšířili, např. i o pořádání zábavy, možnosti
občerstvení apod.
Tak ještě jednou velké díky všem, kteří tuto lidovou zábavu podpořili!
Ing. Petr Novotný

Jarní pochod ke Dni Země
V sobotu 16.4.2011 se v Jemnici uskuteční již XVIII. ročník tradičního Jarního
pochodu ku příležitosti Dne Země (22.4.). Vybírat můžete z tras 10, 15, 25 a 40km,
které vás provedou přírodními krásami v okolí Jemnice. Vyrazit na některou z tras
můžete od 8:00 do 10:00 hod. od skautské klubovny na dopravním hřišti u
autobusového nádraží. Na startu i během trasy pro vás budou připraveny zajímavé hry a
soutěže o ceny. V cíli nebude chybět ani zasloužené občerstvení. Startovné je 30,-Kč za
účastníka (pro účastníky s vlastními turistickými holemi je startovné sníženo na 15,-Kč).
Akci pořádá organizace „Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jemnice“. Těšíme
se na vaši účast.

Za organizátory pochodu Tomáš Endl

Majda s Františkem na cestách
Tématem tohoto v pořadí třetího licenčního představení České televize je cestování.
Majda s Františkem navštíví všechny kontinenty a děti jim na jejich cestě budou jistě
potřebnými rádci. František se dozví mnoho zajímavostí a nebyl by to zvídavý František,
aby si situace, o kterých mu Majda poví, i sám nevyzkoušel! Jak to chodí v Africe, co
dělají Indiáni, jak se žije u protinožců a na mnoho jiného se už nyní
můžete těšit. Atmosféru dálek, vítr z pouště, ale i mráz z Arktidy - to všechno se
vám přihodí pouze při putování s vašimi velkými kamarády Majdou i neposedným
Františkem. Nebudou chybět ani další známé a veselé písničky autorů Jana
Vodňanského a Hany Navarové.
Herecké obsazení:
Majda – Magdalena Reifová
František – Jaroslav Vidlař
- Tomáš Juřička
Jitka Bokrová

Večer hudby, zpěvu a poezie
Srdečně zveme všechny občany města i okolí na další z pořadů uváděných v rámci
oslav 100. výročí založení gymnázia, který se uskuteční dne 19. 4. 2011 v 19 h ve
velkém sále Besedy. Tentokrát se jedná o komponovaný večer hudby, zpěvu a poezie.
Ve svých vystoupeních se představí studentka Michaela Langová a její spolužáci z 2. C
šestiletého oboru gymnázia, želetavský smíšený pěvecký sbor pod vedením PaedDr.
Mileny Suché, ve kterém působí současné studentky i absolventi gymnázia. Program
obohatí s klavírním vystoupením Vojtěch Kouřil, student Gymnázia Jana Nerudy v Praze,
klavírní třída prof. Martina Ballýho. Slovem vás během celého pořadu bude provázet Ing.
Ivona Švaříčková. Jednotné vstupné 40,- Kč.
Ing. Stanislav Šťáva, ředitel Gymnázia a SOŠ v Mor. Budějovicích

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Po dlouhé zimě tu už konečně máme jaro. Jaro – ani štětec, ani barvy nepotřebuje
příroda k tomu, aby nás okouzlila tou krásou, které se říká flora.
My, lidé i zvířata, ji potřebujeme k životu. Proto bychom si měli naši zemi chránit. Třeba
jen malým procentem přispět, aby v popelnicích a na skládkách nebylo tolik igelitových
sáčků a tašek, které se dlouhá léta rozkládají. Každá žena doma najde kousek látky ze
šatů nebo sukně, ze které může ušít nákupní tašku, kterou denně používá na nákupy a
do rohu si může vyšít motýlka nebo kytičku, která jí bude připomínat, že udělala něco pro
záchranu naší planety.
Když nebudete vědět, jak se taková taška šije, přijďte do klubu důchodců a my vám
poradíme, nebo ušijeme.
Za Klub důchodců Marie Čurdová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Karla D a ň h e l a ,
který se v měsíci únoru dožil 85 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 u b r y c h t o v o u ,
která se v měsíci únoru dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Zdeňku M a r š á l o v o u ,
která se v měsíci únoru dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Anežku H l o u š k o v o u ,
která se v měsíci únoru dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Jiřího U h l í ř e ,
který se v měsíci březnu dožil 96 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Dne 4. dubna 2011 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky
paní Emilie N e v ě č n é z Jemnice

Za tichou vzpomínku děkuje syn Miloslav s rodinou

Vzpomínka
Lásku jsi měl na rtech,
dobrotu v srdci,
poctivost na duši.

Dne 19. dubna 2011 vzpomeneme 8. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan František M u s i l z Jemnice
S láskou a úctou vzpomínají manželka Květoslava,
synové František a Jiří s rodinou a ostatní příbuzní

OKÉNKO PŘÍRODY
Popenec břečťanovitý (Glechova hederacea)
Popenec břečťanovitý je trvalka vysoká asi 30 cm s plazivým kořenujícím oddenkem.
Drobné fialové květy sedí v úžlabí středních a horních listů. Kvete od dubna do poloviny
července. Lidový název je opoňka. Je to hojná, nenápadná bylina, častá v lužních lesích,
v křovinách, na lukách a stráních nebo podél cest.
Předmětem sběru je kvetoucí nať sbíraná v době květu, nejlépe mezi 14 – 16 hodinou.
Droga má aromatickou vůni a balzamickou, značně nahořklou chuť. Z obsahových látek
jsou důležité především třísloviny, dále hořčiny, menší množství silice, pryskyřice, cholin,
saponiny, organické kyseliny a minerální soli, zejména draselné.
Droga vykazuje jemné, ale důrazné svíravé působení. Výborně tlumí průjmy, zlepšuje
trávení a celkově podporuje látkovou výměnu. Působí také silně protizánětlivě, zejména
v trávícím, dýchacím a vyměšovacím ústrojí. Detoxikuje játra a působí ochranně na
jaterní tkáň. Tlumí zánětlivé a svědící projevy při kožních onemocněních. Zevně můžeme
drogu použít formou obkladů nebo koupelí na špatně se hojící rány, na ekzémy nebo
jako kloktadlo.
Chceme-li připravit jemně působící čaj, pak volíme nálev. Odvar působí razantněji,
protože při varu se třísloviny více vylučují. Na zevní použití připravujeme odvar
koncentrovanější.
Popenec je ideální bylinou do různých čajových směsí. Velmi příznivě působí zejména
kombinace s natí rozrazilu lékařského, s listem podbělu, s natí řebříčku, oddenkem
puškvorce a kořenem anděliky. V normálních dávkách nevykazuje podávání drogy žádné
nežádoucí účinky a jednoznačné nejsou ani kontraindikace. Z veterinárního lékařství je
známé toxické působení popence na koně. Proto z opatrnosti není vhodné dlouhodobé
vnitřní užívání.
Popenec je hlavní součástí úspěšného protirevmatického čaje:
nať popence
100g
kořen jehlice
50g
vrbová kůra
50g
nať tymiánu
25g
květ vřesu
25g
Podáváme jako běžný čaj v množství ¾ litru denně několikrát před jídlem. Při bolestech

v krku velmi uleví a zabrání vzniku zánětu kloktání odvarem z popence nebo odvarem ze
směsi natě popence, natě tymiánu, šalvěje a listů lesní ostružiny. Dvacet pět gramů
popence nebo uvedené směsi dáme do půl litru studené vody, necháme přejít varem a
na dvacet minut odstavíme. Přecedíme a odvarem kloktáme několik minut několikrát
denně.
Proti křečovým žilám je dobrá popencová mast: Plnou hrst popencové natě dáme do
250g nesoleného roztaveného sádla nebo čtvrt litru arašídového oleje a necháme přes
noc vyluhovat. Druhý den krátce ohřejeme a přecedíme. Mastí nebo olejem lehce
masírujeme křečové žíly.
Na zánět žaludeční sliznice je dobrý nálev z popence: vrchovatou polévkovou lžíci natě
přelijeme šálkem vařící vody, necháme 10 minut vyluhovat a přecedíme. Pijeme 3 šálky
denně mezi jídly.
Při bronchitidě se osvědčil popencový sirup, který působí i na lehčí formy bronchiálního
astmatu: 40 gramů sušené natě dáme do jednoho litru studené vody a na malém plameni
přivedeme k varu. Pak odstavíme a necháme přikryté 15 minut vyluhovat. Jemně
přecedíme a dobře smícháme se stejným množstvím medu. Potom opět na malém
plameni svaříme do konzistence sirupu. Skladujeme v kameninové nebo skleněné
nádobě. Užíváme 3 – 4 polévkové lžíce nebo při záchvatech kašle.
Ing. Bedřich Stehlík

Afty (malé puchýřky na sliznici úst)
U těchto potíží není příliš velký výběr účinných prostředků, protože můžeme pomoci jen
dvěma způsoby, a to výplachy nebo kloktáním a pak přímým potíráním aftů.
Pro výplach B užíváme například nálev ze šalvěje, arniky a kořene fialky (1:1:1),
nebo směsi citronu a medu. Čerstvou šťávu z citronu dobře promícháme s polovinou
šálku teplé vody a polévkovou lžící medu. Nebo hrst čerstvé natě mrkve (karotky),
případně i se zelenými kořeny, dáme do půllitru studené vody, přivedeme k varu a po 510 minutách mírného varu sundáme, necháme 10 minut vyluhovat a slijeme. K výplachu
užíváme vlažný odvar.
Pomáhá také vydatné žvýkání čerstvých či sušených borůvek.
Ke kloktání je vhodná směs listů šalvěje a natě řepíku: 10 g směsi spaříme vařící
vodou, po půl hodině přecedíme přes plátno a ještě horkým kloktáme.
K mazání ústní sliznice je nejlepší šťáva z listů netřesku nebo aloe, ale můžeme afty i
potírat přímo těmito listy.
Jako pitnou kúru doporučujeme denně 120 ml čerstvé zeleninové šťávy: mrkvové,
z červené řepy a celeru (u mužů) nebo petrželové (u žen).
Dobré je i mazání tinkturou z propolisu, ovšem po zjištění, že nemocný není na
propolis alergický. Pak můžeme doporučit nejprve cucání a poté žvýkání kousku
syrového propolisu.
Ing. Bedřich Stehlík, zdroj: Herbář léčivých rostlin, autor: Jiří Janča, Josef A. Zentrich

Achillovky (dysfunkce Achillových šlach)
Vzhledem k tomu, že součástí každé dysfunkce Achillových šlach je dysfunkce
hospodářství jódu, musíme se v první řadě postarat o přirozenou regulaci štítné žlázy. Do
stravy kromě diety zahrneme potraviny s obsahem jódu (višně, třešně, mořské ryby,
mořské řasy apod.), případně zajistíme přísun jodidů. Kromě toho můžeme funkci, ale i

pružnost těchto šlach podpořit různými obklady.
Nejběžnějším a účinným zevním prostředkem je kořen kostivalu lékařského, ale i
jeho čerstvé natě, a to v různém provedení.
Pomáhají i koupele v odvaru borovicového jehličí (zejména při tuhosti šlach) a zábaly
čerstvou kvetoucí natí mateřídoušky úzkolisté.
Ing. Bedřich Stehlík, zdroj: Herbář léčivých rostlin, autor: Jiří Janča, Josef A. Zentrich

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Silový trojboj 2011
Letošní sezóna silových trojbojařů se pomalu začíná rozbíhat. První vlašťovkou bylo
1.místo Veroniky Leitkepové, které si přivezla dne 5.2.2011 ze Zbýšova, kde se konalo
19. Mistrovství Moravy v silovém trojboji mužů a žen.
Tou významnější událostí bylo pořádání 7. Mistrovství České republiky v benchpressu
masters, juniorů a dorostu, které se konalo 26.2.2011 v sokolovně v Jemnici. Sice
4.místo Marcela Anděla a 2.místo Veroniky Leitkepové ve svých kategoriích nejsou
špatné výsledky, ale hlavním úspěchem bylo organizátorské zvládnutí soutěže.
Ta proběhla bez komplikací a s velmi kladným ohlasem závodníků i veřejnosti.
Konečně se do našeho města po 12
letech vrací sportovní duch, který by mohl
navázat na velmi úspěšné jemnické
šlapačky (trialové soutěže). V příštím
roce bych se velmi rád pokusil
zorganizovat další, ne méně hodnotnou
soutěž z oblasti silového sportu.
Žádná soutěž by však nemohla být
takto úspěšná bez pomoci těch, kterým
tento sport není lhostejný.
Proto bych chtěl na závěr poděkovat za
podporu městu Jemnice, ZŠ Jemnice,
lékárně - Alexandra, Autoopravně - Srnec, Jemči Jemnice, f.Odpady - Čech Dačice,
Uzenářství - Havlíček Třebíč a Agro-La J.Hradec.
Ing. Marcel Anděl

Pozvánka na basketbalové turnaje
Školní sportovní klub při Základní škole v Jemnici uspořádá v dubnu a květnu 2011
basketbalové turnaje pro ženy a muže v tělocvičně ZŠ.
Systém turnaje bude vybrán podle počtu přihlášených týmů.
Přihlášky do 15. dubna 2011 na e-mail: novak.19@seznam.cz
21. května 2011 se v Moravských Budějovicích koná „Basket proti drogám“. Týmům
z Jemnice byla nabídnuta 4 místa.
PaedDr. Josef Novák, garant turnaje

Okresní přebor žáků v basketbale
3. kolo – 12.3.2011
Předín : Marick´s Jemnice 0:38
Mařík 12, Svačina 10,Jánský 6,Frechka 4,Polák 4,Novák 2
ZŠ TGM MB : Punisher´s Jemnice 13:49
Čurda 8, Rada 3, Svoboda P. 2 , Dobeš 28, Horák 14, Axman 3, Frechka 2, Lovětínský 2
Předín : Punisher´s Jemnice 5: 38
Vídenský 3, Svoboda J. 2.,Horák 16, Dobeš 12, Axman 10, Lovětínský 4
Marick´s Jemnice : TGM MB 32:2
Mařík 14, Frechka 6, Svačina 6, Jánský 4, Polák 2, Čurda 2
Punisher´s : Marick´s 19:9
Dobeš 8, Axman 6, Horák 5, Svačina 5 , Mařík 4
Předín : ZŠ TGM MB 15:19
Jeřábek 8, Šindelář 5. Zvěřina 2, Čurda 11, Rada 4, Svoboda P. 3, Brus D. 1
Závěrečné kolo se hraje v sobotu 9. dubna 2011 od 8.00 v tělocvičně ZŠ V JEMNICI.
Doplňující informace najdete na : www.kosikova.ic.cz
PaedDr. Josef Novák,učitel Tv

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Police
18.-25.04.2011
24.04.2011
30.04.2011
7.05.2011
8.05.2011
21.05.2011
22.05.2011

Velikonoční výstava MŠ Police a ZŠ Police
Hledání velikonočních vajíček
00
Stavění máje v 19 hodin
Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava
30
začátek v 8 hod.
30
Rybářské závody pro děti, začátek v 8 hodin
2. pohár starosty obce
- soutěž hasičských družstev v areálu zámku
Den dětí na zámecké galerii

Radotice
Babičko, proč máš tak velké oči?
Ta proměna na babičce zneklidnila na první pohled vnučku, která babičku občas ráda
navštěvovala. Jak by ne. Krom toho, že ji měla ráda, něco i z těch důchodových úspor
káplo, aby děda nevěděl. Ať si žije děda s vědomím, že on je tím, co mě sem táhne. Dva
prameny jsou dva prameny, pomyslí si. „Víš děvenko,“ vysvětluje babička, „včera jsem
poslala dědu koupit špagát, aby byl po ruce a že byl zlevněný, tak koupil ještě noviny.
Když jsem se do nich začetla, nechtěla jsem věřit svým očím. List po listě se mi otevíraly
oči, až z toho vypadám takhle. Doufám, že podobná hloupost už dědu nenapadne a
koupí si radši cigára, aby z toho života ještě něco měl.“ „Jó, cigára, kde žiješ babi, to by
mu muselo hodně zbýt, za to, co dal za noviny, by dostal ciga jedině v kusovce.“ „Stále

ale mám, děvenko, před očima ten dojemný zájem o nás staré. Celé noviny jen a jen o
důchodcích a jejich zabezpečení. Prý, pokud se s tím něco neudělá, tak dnešní třicátníci
sice důchodci budou, ale z čeho se jim důchod poskytne, je ve hvězdách a hvězdy
nelžou.“ „Ale babi, s tím se netrap, náš taťka ještě dělá, pokud má práci, tak pro tebe
bude a pak se to nějak vyřeší.“ „No jen aby,“ povzdechne babička? Téma, které při
dnešní dlouhověkosti a nezájmu podpory populačního rozvoje z obav o zvýšení
sociálních výdajů jsou vážnější, než si dokážeme my, co dnes každý měsíc nastavíme
dlaň, do které nám není plivnuto, jen těžko představit. Čím odlehčíme v této záležitosti
rozpočtu dnes, tím ztížíme situaci těm po nás. Dostaneme se do situace jako nemocný,
který nabízel lékaři za uzdravení všechen svůj majetek, který nastřádal i tím, že se někdy
ani nenajedl. Dostalo se mu odpovědi, že pokud by se tak nechoval, byl by dnes zdráv a
naškudlený majetek by dnes nepotřeboval. Zjistíme, že máme skoro zbytečně velké
území, když je nás čím dál méně. To se nám ale prodat nepodaří, to prostě někomu
poskytneme. Bude to daní za naši lehkovážnost. Již jsme prodali mnoho majetků a mezi
politickými stranami vznikají pře, kdo za čím stál. Některá rozhodnutí o prodeji se jeví
jako strategická chyba. Změnilo se mnohé, mění se a měnit bude. Nic již nebude jako
dřív a je to tak dobře. Nevrátíme se sice do dob úplného nezájmu o člověka - alespoň
v této kulturní krajině. Ti starší pamatují začátky rozsahu takto plošně vyplácených
důchodů státem. Povinnost státu vyplynula zestátněním majetku a později i
z kolektivizace zemědělských majetků. Do této doby byli staří lidé zabezpečováni
z úspor, které si nastřádali a sjednanými výměnky, které jim poskytovali ti, co hospodařili
na jejich majetku. Lidé pracovali až do pokročilého věku, pokud to zdravotní stav dovolil.
Někteří prostě živořili. Bylo proto nezbytné řešit, aby byli lidé nějak zaopatření. Změny
provázely velké potíže a řešení nebylo jednoduché. Nejlépe na tom byli státní
zaměstnanci, jejichž postavení jim výsluhové penze od jisté úrovně zajišťovalo. Dobře na
tom byli zaměstnanci podniků, kde již byli pro tento účel pojištěni a pravidelně část mzdy
do této kasy odváděli, bylo to závislé i na poctivosti jejich zaměstnavatelů. Že to měli ze
mzdy strženo, neznamenalo, že to doputovalo tam, kam to patřilo. Mnozí žadatelé o tyto
důchody byli velmi překvapeni, že za ně úhrady na tento účel neproběhly, nebo že je
zaměstnavatel vůbec nepojistil. Byla daná možnost doplatků a necitlivost tohoto řešení
na těch, kteří to nezavinili, se změnila z požadavku doby uhrazené na dobu
odpojištěnou, kterou bylo možné doložit i svědecky. Nejhůře na tom byli zemědělci a
málokdo si z dnešních mladých dovede představit, že tito lidé dřeli a nebrali mzdu, pokud
se to tak dá nazvat, až půl roku. Vyvstane otázka, z čeho tedy žili. Dělali to, co se dnes
lidem doporučuje, starali se o sebe sami. Záhumenkové hospodářství jim zabezpečovalo
obživu a ostatní potřeby si zabezpečovali prací, navíc chováním drobného
hospodářského zvířectva a zemědělských produktů na prodej. Tenkrát nebyl problém
s pokosením travních ploch, naopak se jich nedostávalo, všechno bylo zužitkováno pro
tento účel, zabezpečit se. Dnes stojí velké peníze jejich údržba jen proto, že není nikomu
zapotřebí se starat, je dostatečné zabezpečení ze strany státu. Sleduje-li někdo pozorně
současné dění, vyplývá z něj snaha inteligentní formou k návratu zabezpečit se na stáří
každý sám. Proto snahy udržet současný stav jsou liché. Podkopáním si pilířů zdroje
populačního vývoje v tom, že na staré nebude mít kdo pracovat, si to ti rozvážní
uvědomují, jen se bojí dát to na papír. Snaha nakumulovat finanční zdroje dopředu, o
kterých již dnes víme, že je bude obtížné ochránit, je jakési alibistické zdůvodnění pro
opatření za dobu čtyř let. Jde o zbožné přání přesto, že ve většině ti, co na tom zakládají,
v jednoho Boha nevěří. Tak, babičko, přejme těm mladým, ať se tato skepse nenaplní,
spokojené stáří bez vykulených očí nebo dokonce vylezlých z důlků.
Převzaté:

Murphyho zákon praví: Čím je člověku lépe, tím míň myslí na zadní kolečka.
Poznámka: Tento dobrý zvyk zavedl jistý Lucullus v dobách římských císařů. Zatímco
ostatní zvyky z této doby (jako například čest a hrdost na vlastní zemi) jsme s úspěchem
zapomněli, lucullských hodů se držíme jako klíště.
Blahopřejeme jubilantům:
N o v á k Josef
P ř i b y l Jaroslav

80 roků
76 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic

Mladoňovice
Vzdělání, zdraví, zábava
je společné krédo dvou našich organizací: školy a tělovýchovy v rámci nového
vzdělávacího programu. Podle něj škola není jen nudnou institucí poskytující vzdělání. Je
současně místem, kde děti tráví spoustu času, učí se překonávat překážky všeho druhu,
baví se s kamarády.
A venkovská škola, kde se všichni dobře znají, má k tomu ideální podmínky. Nízký
počet žáků ve třídách umožňuje učiteli věnovat se dětem individuálně, v klidu, přesně
podle jejich potřeb. Málotřídní škola je současně místem pro vytváření skvělého
pracovního týmu. To se využije nejen ve školní, ale i mimoškolní práci. Snažíme se obě
složky skloubit dohromady.
Co se mimovyučovacích aktivit týče, nabízí naše škola několik kroužků: sportovní,
počítačový, anglický, šikulky. Kromě toho se mohou děti přihlásit ještě do rybářského a
hasičského kroužku, které v obci zastupují příslušné organizace. A jak už to tak na
vesnici bývá, většina dětí je skoro ve všech. Nebráníme jim. Svůj rozhled mohou potom
uplatnit při reprezentaci školy v soutěžích vědomostních i sportovních. Jako například
David Novák, který nám vybojoval 4. místo v krajském čtyřboji (Havlíčkův Brod). Nebo
Lenka Zachová, Filip Baštář a opět David – okresní zastoupení v matematické soutěži.
Na pomyslnou tabuli cti by se letos mohla dostat i další jména – jména nových
prvňáčků:
Jitky Mácové, Alexandry Malé, Kamily Prášilové, Anety Tříleté a Jakuba Václavka.
Ke zkvalitnění výuky přispěje získaná dotace z programu EU peníze do škol. Jako
učitelky bychom rády vylepšily materiální podmínky – chystáme se obnovit počítačovou
síť a zakoupit interaktivní tabule. Celý kolektiv učitelek se podílí už od začátku roku 2011
na přípravě nových pomůcek, úkolů a her pro žáky.
V současné době navíc probíhá ve škole intervenční program občanského sdružení
STŘED s názvem PLUJEME NA JEDNÉ LODI. Je zaměřený na vzájemnou důvěru,
komunikační schopnosti a práci ve skupině.
Blížící se jaro tradičně přináší některé stálé projekty: Orientační závod DEN ZEMĚ, FIT
and SLIM (letos na kolech a se zumbou), oslavu DNE MATEK, ale hlavně: školní výlet.
Už jsme se pochlubily, že regionální turistika je naší velkou láskou. A tak se po loňské
„Oslavě“ letos vydáme do České Kanady po stopách loupežníka Grasela, rodáka ze
Syrovic. Děti si výlet samy zorganizují a díky mapě a turistickým značením doslova užijí.
A ti, co mají slabší nožičky, pojedou autobusem. Třeba do Červené Lhoty.
Tělovýchovné projekty TJ DANCE STEP
V naší organizaci letos pracují dva oddíly: oddíl žactva a oddíl žen. Celkem 39 členů
nejen z Mladoňovic, ale i blízkého okolí (Třebelovic, Jemnice, Slavíkovic). TJ těsně
spolupracuje se školou. Společně využívají náčiní, které je dílem majetkem obce, dílem

majetkem ČSTV. Za pravidelné „přísuny“ nářadí a náčiní vděčíme OTS ČSTV Třebíč.
Letos dodalo do naší TJ nářadí v hodnotě asi 9.000,- Kč. Jsou to aerobní stepy, činky a
míče. Rozšířilo tak náš inventář, který za deset let činnosti má už docela slušnou
hodnotu.
Činnost TJ je realizována formou krátkodobých a dlouhodobých projektů. Jak vyplývá
ze stanov, hlavní náplní je provozování tělovýchovy, sportu a turistiky. Součástí jsou i
soutěže místního a regionálního charakteru. Oddíl žactva se věnuje všeobecné
gymnastice, atletice a účastní se příslušných soutěží v Moravských Budějovicích,
Třebíči, Havlíčkově Brodě i jinde. Z výše zmíněného Davida Nováka už se skoro stala
mediální hvězda. Nejen díky svým dlouhým nohám je mistrem Vysočiny ve skoku
dalekém. Je přeborníkem i v mnoha jiných disciplínách. V oblibě dětí je dále turistika a
cyklistika, tančí zumbu, hrají soutěžně přehazovanou.
Co se týče oddílu žen, o zábavu se nám letos postaral světový fenomén zumba.
V rámci projektu PODZIM SE ZUMBOU se holky postupně seznámily s řadou
latinskoamerických tanců. Cvičily jsme a stále cvičíme Pilates. Během roku se
seznamujeme s různými variantami cviků a sestav dle obtížnosti. Takže si na své přijde
úplně každý.
Zimní období nás sice trochu potrápilo, ale nevzdaly jsme to. A protože i zumba se
jednou okouká, zařadily jsme „novinku“: orientální tanec. Jemné i shimmy pohyby
v kombinaci s penízkovými pásy vytváří v tělocvičně zcela novou atmosféru.
Z emancipované ženy západního světa se stává novodobá bohyně.
Od 7. března probíhá u nás již tradičně JARNÍ FITNESS SOUTĚŽ: „11 týdnů ke zdraví
a kráse“. Kdo vydrží, odnese si kromě kondice i balíček značkové kosmetiky. A jarní
fitness menu? Již zmíněný břišní tanec, zumba, aerobik, P – Class, Pilates, relaxační
techniky.
Mimo pravidelné hodiny v tělocvičně nabízíme cyklistiku a turistiku.
Celé toto snažení bude korunováno 19. května ZUMBATONEM S PŘÍCHUTÍ
ORIENTU. Název napovídá, že jde o směs všech aktuálních stylů naší TJ v jednom
odpoledni.
Za ZŠ a TJ Mladoňovice Jana Šimková a Ivana Tesařová

OKÉNKO REDAKCE



Uzávěrka příštího čísla je v pátek 15.4.2011. Zdůrazňuji, že ty příspěvky,
které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny v dalším čísle JL. Své
příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu kultura@mesto-jemnice.cz,
donést do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ v Jemnici, kancelář
č. 209).
 Redakce se zabývá pouze opravou pravopisných chyb, za stylizaci a
obsah příspěvků plně odpovídá autor.
Rada města Jemnice na svém zasedání dne 20.12.2006 rozhodla, že v JL budou
zveřejňovány pouze příspěvky podepsané autorem. V opačném případě nebude
příspěvek otištěn.
Dana Šulková

