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ZPRÁVY Z RADNICE
Postřehy z radnice
Zima konečně nabyla své skutečné podoby. Pro děti mnoho radosti, pro řidiče a
správce komunikací mnoho starostí. Dovolte mi, abych ještě jednou zopakoval telefonní
čísla, kam můžete volat v případě věcných připomínek k nedostatkům ohledně posypu a
prohrnování: 568450460 nebo 568450542.
Rád bych se věnoval námětům, které jsem
obdržel ze strany Vás, občanů Jemnice. Je
pravdou, že se již pravidelně neotiskují
informace
k jízdním
řádům.
Nejen
z důvodu velké pracnosti, ale zejména
k neustále se měnícím časům odjezdů a
příjezdů se do podobné aktivity pouštět
nebudeme. Jen upozorním na to, že
Turistické informační centrum nefunguje
pouze pro turisty, ale i pro Vás. Zde máte
k dispozici zdarma internet (stejně jako
v městské knihovně), kde si časy můžete
nalézt. Nebo Vám Váš spoj pracovníci centra
ochotně vyhledají (vše lze realizovat i
telefonicky na čísle 721 508 737).
Nebudu daleko odbíhat z informačního
centra a informuji Vás na možnost
zakoupení
zdařilého
DVD
s názvem
„Jemnice nejen ze silnice“ (viz obr.). Za 120
korun se můžete projít po nejkrásnějších
památkách města, záběry z nejzajímavějších
kulturních akcí, tipy na výlety apod.
Zaznamenal jsem i žádosti některých z Vás, abych věnoval článek Jemnickému
mikroregionu. Nejvíce informací získáte z aktuální, kvalitně zpracované brožury
Jemnického mikroregionu, která je stále k dostání zcela zdarma na Turistickém
informačním centru.
Tak jako každý rok se účastní městské internetové stránky soutěže s názvem Zlatý
erb. Budeme velice rádi, pokud nám dáte svůj hlas. Rozhodně nejsme bez šance na
kvalitní umístění. Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou
e-mailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat můžete jen pro
jedno město či obec. Do středy 22. 2. 2012 16:00 budou hlasy započítány do krajské
ceny veřejnosti, do pátku 23. 3. 2012 16:00 do celostátní ceny veřejnosti.
Začátek nového roku s sebou přináší i řadu nepříjemností, například zdražování
všeho možného. Město Jemnici zastupuji ve Svazku vodovodů a kanalizací se sídlem
v Třebíči, jehož představenstvo určuje výši vodného a stočného pro lokalitu Třebíčsko
(nejsem členem představenstva, jsem předsedou dozorčí rady, u jednání jsem byl
přítomen). Jak jsme všichni poznali, výše vodného a stočného je určena na 78,90 Kč.
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Nebudu zde nikoho obhajovat, ale až budeme nadávat na tuto částku, musíme si
uvědomit, že většina vstupů (zejm. surová voda, elektřina apod.) znatelně podražila, to
bylo ve výsledné cifře zohledněno. Ačkoliv zástupci obcí (členové představenstva) se
chtěli vyhnout razantnímu zdražení, jsou vázáni finančním modelem, který musí být
naplňován, aby se mohly realizovat projekty z EU (udržitelnost projektů). Čím víc
budujete, obnovujete a rozšiřujete vodovodní sítě, tím vyšší modelová částka za vodné
a stočné. Třebíčský svazek je jedním z nejaktivnějších svazků vodovodů a kanalizací
v rámci ČR, což se projevuje na konečné ceně. Na druhou stranu je však vybavenost
našeho „okresu“ na velmi vysoké úrovni. To se projevuje na komfortu pro konečného
spotřebitele, kvalitě vody apod.
Ještě si dovolím pár slov k Monitoringu potřebnosti nízkoprahového centra, jehož
výsledky se mi dostaly do rukou. Jednak musím říci, že informace z něj plynoucí jsou
využitelné pro řadu projektů. Základním závěrem je to, že v Jemnici zařízení podobného
typu chybí. Občanská vybavenost pro děti do 15 let je v Jemnici na velmi vysoké úrovni.
Trošku pokulháváme ve vybavenosti pro starší děti (např. veřejnou hudební zkušebnu,
legální plochu pro tvorbu graffiti, skatepark, bikepark, apod.). To nás až zas tak
nepřekvapilo. O záměrech města s tím souvisejících jsem Vás informoval v minulém
čísle Jemnických listů. Co nás překvapilo, je poznatek, že 62% chlapců a dívek se ve
volném čase, tj. po škole, v Jemnici nudí. Naopak učením tráví volný čas pouze 11%. Že
by právě zde byl prostor pro ostatní, kteří jsou tak znuděni?
Stále častěji se nám množí případy likvidace a znečišťování prostor mateřské školy,
hlavně po víkendech. Ve spolupráci s městem se na tento problém více zaměří Policie
ČR. Snad by pomohlo monitorování uvedené lokality kamerovým systémem. Město
Jemnice ve spolupráci s PČR bude žádat o dotaci na efektivní kamerový systém
v celém městě. Zda to vyjde, to je ve hvězdách. Školku si ale ničit nenecháme!
Milí spoluobčané, pokud budete mít jakýkoliv dotaz, připomínku, námět, stížnost,
informaci, sdělte mi ji prostřednictvím internetu (mistostarosta@mesto-jemnice.cz),
telefonu (775394944), facebooku (Petr Novotný) či přímo na osobním jednání. Jsme
tady pro Vás.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Tříkrálová sbírka 2012
Tříkrálová sbírka proběhla na Jemnicku od 1. do 14. ledna 2012. Tato charitativní
akce je nedílnou součástí tradice v mnoha našich městech a obcích. Akci Tříkrálovou
sbírku pořádá každý rok oblastní Charita s pověřením České biskupské konference
prostřednictvím skupin koledníků, kteří vybírali příspěvky do celkem 20 zapečetěných
pokladniček. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskutečnila již
dvanáctým rokem. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen na podporu konkrétních
služeb pro jednotlivce a rodiny v nouzi u nás i v zahraničí. Především se jedná o pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí. Výnos Tříkrálové sbírky je jedním z pravidelných zdrojů pro
charitní činnost. Veřejnost se takto může podílet na pomoci sociálně slabým či trpícím.
Celkem bylo vybráno 94.096,- Kč. Z toho v Jemnici 71.407,- Kč, v Louce 10.020,- Kč,
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v Rancířově – kostel 1.144,-Kč., Menhartice 5.570,- Kč a Pálovice 5.955,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli svým příspěvkem pomáhat lidem v nouzi.

Ing. Miloš Pacas, tajemník MěÚ v Jemnici

Oznámení ZP MV ČR
ZP MV ČR, pracoviště Jihlava, oznamuje, že ve dnech
15.2., 14.3.,11.4.,16.5.,13.6.,11.7., 15.8., 12.9., 10.10., 14.11., 12.12.,
od 13.00-14.30 hodin bude k dispozici pro veřejnost pracoviště pojišťovny v zasedací
místnosti Městského úřadu Jemnice. Na místě bude možné vyřídit agendu spojenou se
změnou osobních údajů se zřízením karty života, s nabídkou vstupu do elektronické
komunikace, výměna průkazů atd.
Miluše Němcová, obchodně-organizační odd., expozitura Jihlava

Slovo hejtmana
Podle prosincového průzkumu podmínek života pod názvem „Místo pro život“ je Kraj
Vysočina šestým nejlepším místem pro život ze všech krajů v České republice. Statistici
porovnali 54 kritérií, které údajně obsáhly vše, co člověk potřebuje. Za zmínku stojí, že
mezi čtrnácti „porotci“ byly známé osobnosti, jako třeba kardiochirurg Jan Pirk,
zakladatelka sítě mateřských center Rut Kolínská, desetibojař Tomáš Dvořák či
duchovní Zbigniew Czendlik.
Lichotivý vysočinský úspěch mě pochopitelně potěšil, i když jsem si vědom ošidnosti
obdobných průzkumů a nepřeceňuji ho. Ale přece jen výsledky o něčem vypovídají.
Pozitivní je, že jsme se dobře umístili v oblastech, kde rozhoduje aktivita lidí a jejich
vztah ke svým městům, obcím, ke svým spoluobčanům. Spolupráce s dobrovolnými
organizacemi jako jsou hasiči, podprůměrná kriminalita, vzájemná tolerance občanů,
ochota zaměstnávat zdravotně postižené, ale také množství dětských hřišť nebo
bezbariérových spojů městské hromadné dopravy.
Bohužel mne nepřekvapuje, že pokulháváme ve vzdělanosti, na Vysočině je méně
vysokých škol, to je dáno už tím, že máme obyvatelstvo roztroušené v mnoha menších
sídlech a mladí logicky odcházejí za vzděláním do velkých měst. Těm nemůžeme kvůli
menší koncentraci populace konkurovat ani podmínkami ke kulturnímu vyžití. Statistici
Vysočinu chválí také za čisté ovzduší, ale kupodivu hůře jsme dopadli v pohledu na
ekologii a životní prostředí, což podle mne spíše ukazuje na sporný výběr některých
ukazatelů.
Je jasné, že nejsme v centru dění jako mnohé metropole. Přesto jsem přesvědčen
o tom, že se lidé na Vysočině cítí jako ve své příjemné domovině. I proto mě těší
především výborný výsledek v hodnocení občanské společnosti, neboť tady žijí lidé,
kteří tu žít chtějí a mají přátelské vztahy mezi sebou i ke svému kraji.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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CO SE DĚJE
Víte, že...
Když se vrátíme o pár měsíců zpět, tak si připomeneme, že z iniciativy Muzejního
spolku v Jemnici a několika lidí vznikla původně nepodporovaná myšlenka zpřístupnit
(od roku 1945 a po odchodu armády z Jemnice v roce 1993) zámek v Jemnici. Ve
spolupráci členů MS a občanského sdružení Mladí za rozvoj Jemnice došlo
k částečnému úklidu prostor zámku. Tím byl dán základ alespoň pro zpřístupnění
přízemí a prvního poschodí pro veřejnost, které se uskutečnilo v měsících červenci a
srpnu a zároveň navazující na letní provoz železniční osobní dopravy na trati Jemnice –
Moravské Budějovice.
Zájem o prohlídku zámku předčil očekávání. Za nízké vstupné během této doby,
hlavně prvních čtrnácti dnů, prohlédlo zámek cca 1362 platících návštěvníků, děti do 15
let zdarma a k tomu další, kteří po předložení jízdenky z vlaku Jemnice – Mor.
Budějovice měli vstup zdarma. Za vstupné a návštěvu výstavy v prostorách zámku se
vybralo přes 30.000,- Kč.
Myslím, že celá akce byla zdařilá. Zvláště zásluhou několika jednotlivců, jako
například pana Antonína Podhrázkého, Dr. Jiřího Třísky, paní Dany Babišové, ale i
dalších se podařilo ukázat zámek v Jemnici široké veřejnosti.
Nabízí se možnosti, jak dále dostat Jemnici do podvědomí lidí. Je to otevření naučné
stezky královny Elišky, ale i zpřístupnit areál u kostela sv. Víta s opraveným kostelem,
památnou lípou, podzemím kostela a haltířem, který byl součástí středověkého
vodovodu. Nebo návštěva kostela sv. Jakuba v Podolí spolu s řadou soch na hřbitově
od jemnického rodáka, sochaře Jaroslava Šlezingera.
Bez velkých finančních prostředků se zapojením části z řad nezaměstnaných, kteří
mají odpracovat týdně 20 hodin, by mohl být zámek důkladně vyčištěn, podobně jako
okolí kostela sv. Víta i opravena sousední kaple sv. Anny. A zajištění průvodců by jistě
nebyl problém. Zvláště o prázdninách by si řada studentů (a během roku i někteří
mladší důchodci) rádi přivydělali (třeba z podílu na vstupném). Nebo zapojit i některé
nezaměstnané. Zdá se, že i opětovné připomenutí sochaře Romana Havelky,
jemnického rodáka, oprava původní desky, jejího umístění do muzea v Jemnici při
doplnění sbírek v prostoru muzea a odhalení nové pamětní desky, které se podle
informace plánuje, je vhodným námětem.
Záleží tedy na iniciativě těch, kteří mají právo o těchto věcech v Jemnici rozhodovat.
Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet!
Vladimír Hrbek

Ohlédnutí za rokem 2011
Rok 2011 je již za námi. Dovolte mi malé ohlédnutí za tímto rokem. Z pohledu nás,
hasičů z povolání, byl letošní rok rokem úspěšným, kdy se nám podařilo značně
zmodernizovat stanici i prostředky pro zásahovou činnost .
Na stanici se letos podařilo vyměnit kompletně všechny okna, včetně vnitřních a
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venkovních parapetů, dále dodělat zbývající troje sekční vrata a vchodové dveře. Tuto
akci plně financovalo město Jemnice a stála bezmála 400 000,- Kč. Tato rekonstrukce
byla již vzhledem ke stavu původních oken nezbytná a chtěl bych zde poděkovat
samosprávě města Jemnice, dále vedení města Jemnice za vstřícnost, neboť bez nich
by tuto akci nebylo možno zrealizovat. Dále došlo k částečné rekonstrukci kuchyňky na
stanici, kdy bylo již vzhledem k zvyšujícím se nárokům na prostor nutno zvětšit tuto
místnost, provést rekonstrukci podlahové krytiny. Tuto rekonstrukci prováděli částečně
příslušníci stanice Jemnice svépomocí a částečně byla zajištěna dodavatelsky. Zde
bych chtěl poděkovat Správě majetku města Jemnice za pomoc při této akci, kdy nám
s touto rekonstrukcí dosti pomohla.
Neustále se zvyšující okruh činností, které musí HZS ze zákona zajišťovat, si žádá
nové modernější technické vybavení, a to jak přímo pro výjezdovou činnost , tak i pro
technické zázemí pro tyto prostředky a techniku. I přes neustále se snižující rozpočet
HZS Kraje Vysočina, se podařilo zakoupit některé nové věcné a technické prostředky a
provést rekonstrukci některých částí stanice. Např.: modernizace hydraulického
vyprošťovacího zařízení ve vozidle MAN, instalace vyprošťovacího navijáku na vozidlo
Man. Dále jsme pořídili nové kalové čerpadlo na čerpání vody ze sklepů, 2ks suchých
obleků pro práci ve vodě.
Z technického vybavení pro zajištění akceschopnosti jednotky to je např. mycí
vysokotlaké zařízení, pořízení pračky a křovinořezu k údržbě stanice.
Dále HZS Kraje Vysočina poskytlo finanční prostředky na opravu sprchového koutu.
Finančně zajistilo rekonstrukci schodiště na stanici s výměnou podlahové krytiny.
Letošní rok byl z hlediska investovaných finančních prostředků jeden z nejštědřejších
roků , což je paradox vzhledem k současné ekonomické situaci, ale i přes takto ořezaný
rozpočet HZS Kraje Vysočina se podařilo zrealizovat výše uvedené akce v celkové výši
cca 250 000,- Kč.
Tímto jsem chtěl zrekapitulovat rok 2011 po stránce financí. Dovolte mi ještě malé
ohlédnutí do statistiky výjezdů stanice Jemnice. Začátkem roku byl Generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky dán pokyn na stanice v
jednotlivých krajích k aktualizaci plošného pokrytí České republiky jednotkami PO
s přihlédnutím na dojezdové časy jednotek do 20 min. z místa dislokace jednotky.
Dosud toto plošné pokrytí bylo rovněž zpracované, ale s nutností ctít hranice
jednotlivých krajů, což způsobovalo značné problémy u nás, hlavně v pohraničí,
s dojezdem jednotek PO do těchto lokalit. Změna, která z pokynu vyplynula, spočívala
v nutnosti dojezdu první jednotky HZS ČR do 20 min. bez ohledu na hranice
jednotlivých krajů. Byly zpracovány smlouvy mezi jednotlivými kraji HZS, tzv. smlouvy o
sousedské pomoci jednotek HZS ČR. U nás se to týká konkrétně dvou sousedních
krajů, a to Jihomoravského a Jihočeského. Po podrobné analýze a zpracování výše
jmenovaných smluv naší stanici přibylo 10 obcí z Jihomoravského kraje, kde stanice
Jemnice vyjíždí jako první při vyhlášení I. stupně poplachu. Dalších zhruba 12 obcí
přibylo v II. a III. stupni poplachu.
Jihočeský kraj se ještě postupně dolaďuje, kde je reálná možnost, že i tam pár obcí
pro výjezdovou činnost stanice Jemnice přibude.
Tímto krokem se pochopitelně zvýšil počet výjezdů stanice Jemnice, v loňském roce
jich bylo 183, což je nárůst oproti předchozímu roku o 80 výjezdů, které samozřejmě
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vítáme, neboť i počet výjezdů je kritérium, podle kterého se hodnotí jednotlivé stanice a
rozhoduje o jejich budoucnosti. Každý z nás ví, že se nacházíme ve velice složité době,
kdy každý z politiků vládní koalice přemýšlí, kde ušetří finanční prostředky.
Z posledních jednání vyplývá, že na rok 2012 je rozpočet HZS ČR velice omezený,
nicméně bychom měli přežít bez větších organizačních změn. Daleko horší budou roky
2013 a 2014, kdy vláda chystá další razantní úspory a škrty. Na kapitole Ministerstva
vnitra ČR se v těchto dvou letech má ušetřit, dle střednědobých výhledů, dalších cca 8
miliard korun, což by bylo pro HZS ČR takřka likvidační a počtem stanic v ČR bychom
se vrátili do 70. let, kdy se profesionální stanice začaly budovat a byly jenom v
bývalých okresních městech. Vím, je to scénář téměř hororový, ale kdo se v této
problematice pohybuje, ví, že už dnes je rozpočet HZS ČR osekaný natolik, že peněz je
málo. Sice se v loňském roce ještě podařilo zajistit finanční prostředky na zrealizování
nákupu některých potřebných věcných a technických prostředků, zrekonstruovat
některé části stanice. Toto všechno se ale postupně nabaluje a dostaneme se do dosti
špatné finanční situace. Pokud vláda škrtne další peníze, tak nevím, kde je HZS ČR bez
dalších redukcí stanic najde. Je spousta lidí, kteří argumentují jednotkami SDH, které
v problémových lokalitách nahradí jednotky HZS. Zde musím opět nesouhlasit a
oponovat, neboť systém plošného pokrytí ČR je postaven jak na jednotkách HZS, tak na
jednotkách SDH. Obojí jednotky se navzájem doplňují a jedny bez druhých fungovat
prostě nebudou a rozbije se zde systém, který je dlouhodobě osvědčený a funguje. Zde
je nutné rovněž připomenout, že jednotky HZS tvoří hlavní a nejsilnější pilíř nově
zbudovaného IZS, což je systém sdružující HZS, PČR, ZZS a ostatní vedlejší složky,
kdy jeho základním posláním je co nejefektněji pomoct každému v jakékoliv svízelné
situaci. Navíc je otázka, jak moc si budou jednotlivá města dovolit financovat vlastní
jednotku SDH ze svého rozpočtu. Další problém je nalézt vhodné lidi do těchto
jednotek, žijeme v době, kdy každý za prací dojíždí až několik desítek kilometrů a
nesedí doma a nečeká na výjezd jednotky a tuto činnost dělá pochopitelně z vlastní vůle
a zadarmo. Tady ať si každý udělá úsudek sám a uzná, co je pro ochranu jeho zdraví a
majetku lepší.
Ještě bych zde rád využil prostor k poskytnutí informací Vám, tedy občanům. Často se
nám u výjezdů stává, že za námi lidé u zásahu chodí a ptají se, kolik budou platit a kolik
je to bude stát peněz. Jednotky HZS ČR jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu , tzn.
z daňových poplatků všech občanů ČR a vyjíždějí k zásahům, kde hrozí tzv. nebezpečí
z prodlení, jedná se o ohrožení života občanů, zvířat, majetku. Z tohoto je jasné, že
občana výjezd jednotek HZS nic nestojí a je v plné výši hrazen ze státního rozpočtu.
Výjimkou jsou dopravní nehody, ale zde je nutné říct, že záchranné práce, což
znamená vyproštění zraněných osob, poskytnutí předlékařské pomoci je opět hrazeno
státem. Dále pak likvidační práce, což znamená úklid vozovky, zajištění místa dopravní
nehody, atd. hradí pojišťovny viníků dopravních nehod. Občana to opět nestojí nic,
neboť když způsobil dopravní nehodu, je tedy viníkem DN, kde byla přítomna jednotka
HZS a prováděla likvidační práce, tyto budou následně fakturovány pojišťovně, kde má
viník sjednané povinné ručení. Někdo by zde mohl namítnout, že přijde o bonus. Zde
musím upozornit, že o ten stejně přijde, neboť je viníkem dopravní nehody a tím pádem
pojišťovna z jeho pojistky bude stejně hradit škodu poškozenému. Ostatním účastníkům
nehody se nic neúčtuje. Z výše uvedených informací je jasné, že výjezdy jednotek HZS
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se neplatí a nikdo se nemusí obávat zavolat hasiče k jakékoliv události, a to ať už se
jedná o požár, dopravní nehodu, ucpaný kanál, vosy, sršně, včely, padlý strom přes
vozovku, ale i jiný problém, který může nastat komukoliv z nás. Hasiči tu vždy byli a
budou pro Vás, občany, a ať už se jedná o jakýkoliv problém, vždy se ho budeme snažit
vyřešit ke spokojenosti Vás všech.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem úspěšný nový rok a hodně zdraví .
V případě jakéhokoliv problému, nebo třeba jen dotazu, mě kontaktujte a věřte, že se
vždy najde nějaké řešení.
Vysvětlivky:
HZS – Hasičský záchranný sbor
SDH- Sbor dobrovolných hasičů
ČR –Česká republika
IZS – Integrovaný záchranný systém

PČR – Policie České republiky
ZZS – Zdravotní záchranná služba
Místo dislokace – hasičské stanice
Jednotky PO – jednotky požární ochrany
Velitel stanice Jemnice ppor.Čech Jiří

120 let TJ Sokol Jemnice
Po roce 1860 nastává částečné uvolnění politických poměrů. Došlo k celkovému
probuzení zájmu občanů o kulturu těla i ducha. V této době v roce 1862 vznikla
nejvýznamnější tělovýchovná organizace Sokol Pražský. Starostou byl zvolen Jindřich
Fügner a náčelníkem dr. Miroslav Tyrš.
Sokol v různých etapách naplňoval naši národní historii. Od svého založení usiloval o
dovršení národního obrození, které vyvrcholilo vznikem samostatného státu Čechů a
Slováků.
Bratři Augustové a učitel Julius Navrátil založili na valné hromadě 8. ledna 1892
jemnickou jednotu Sokol. Činnost byla omezována rakouskými úřady, přesto v roce
1914 měla přes 105 členů. Cvičilo se v pronajatých místnostech. Veškerou činnost si
členové hradili ze svých finančních zdrojů.
První likvidace Sokola nastala v roce 1915, pak se to opakovalo během protektoriátu
v dubnu 1941.
Po vzniku první svobodné republiky dne 28. října 1918 nastal velký rozmach
sokolského hnutí. Získal se pozemek a začaly se shromažďovat finance pro výstavbu
vlastní budovy. První stavební práce začaly 24. září 1923 a následující rok 10 . srpna
1924 byla sokolovna slavnostně otevřena. Tato budova byla po léta centrem kulturního
a tělocvičného dění v našem městě.
Jednota měla i vlastní 25-člennou krojovanou dechovou hudbu. Dirigentem byl bratr
Antonín Bačák. Velmi úspěšně vystoupila na sletech v Praze v roce 1938 i 1948,
samozřejmě i na všech průvodech a oslavách, které se ve městě konaly. Dne 31.3.1948
bylo v Praze vyhlášeno sjednocení čsl. tělovýchovy. Definitivně byla ČOS – Česká obec
sokolská jako organizace zrušena zákonem z 12. prosince 1952.
První porevoluční sjezd ČOS se uskutečnil 7. ledna 1990 za účasti více jak 2.000
sokolů, včetně delegátů ze zahraničí. Sjezd schválil stanovy, které registrovalo
ministerstvo vnitra pod číslem VSP 1-1311/90-R. Tím byly vytvořeny předpoklady
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k obnově žup a jednot v rámci ČOS a zahájeno jednání o přijetí zákona k navrácení
sokolského majetku. Prvním starostou se stal Bořivoj Petrák z Jaroměřic, můj spolužák
z gymnázia.
Naše jednota se vrátila do ČOS na podzim roku 1992 a byla začleněna do župy plk.
Švece v Jihlavě. Následující rok jsme s náčelníkem Jendou Jakoubkem sestavili
družstvo „Věrné gardy“ a spolu se ženami z Mor. Budějovic a muži z Třeště vytvořili
sletový celek 32 cvičenců. Tato skupina úspěšně cvičila na XII. všesokolském sletě
v Praze 1944 i částečně pozměněna na XIII. sletě v roce 2000. Zúčastnili jsme se
mnoha sokolských akcí v Čechách i na Moravě za zpěvu krásných národních i
sokolských písniček při harmonice bratra Vladimíra Boudného. XIII. i XIV. sletu v roce
2006 se zúčastnilo družstvo straších žákyň a žáků naší školy. Skladby nacvičili: učitelka
Kalužová, Ing. Navrátil, Švanda. Věřím, že i letos ve dnech 1.-5. července na XV.
všesokolském sletu v Praze naše žactvo chybět nebude.
Rudolf Nunvář

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
nabízíme vám několik statistických údajů týkajících se provozu knihovny v roce 2011:
knihovnu navštěvuje celkem 772 registrovaných čtenářů, z nichž je 70,47 % žen,
nejstarším pravidelným čtenářem naší knihovny je žena narozená v roce 1920.
V průběhu roku bylo vypůjčeno 44 535 knižních titulů a 8 984 časopisů, bylo vyřízeno
227 žádostí o knihu v rámci MVS (zapůjčení titulu z jiné knihovny). Webový katalog
knihovního fondu navštívilo 24 591 uživatelů, internetové připojení přímo v knihovně
využilo 4 804 uživatelů. Během celého roku proběhlo 21 akcí pro děti a dospělé
návštěvníky (fotografie z nich naleznete na stránkách knihovny: www.mesto-jemnice.cz
odkaz městská knihovna).
Výběr z nových knih:
Nesvadbová Barbara – Borůvky:
Další kniha známé české autorky volně navazuje na její předcházející knihu fejetonů
Brusinky. I v této knize autorka zůstává věrná svému oblíbenému námětu, kterým jsou
vztahy žen a mužů.
Guiness World Records 2011:
Nové a nikdy nepublikované rekordy jsou tu! Nejzajímavější a zcela aktuální fakta z
různých oborů lidské činnosti a sportovních výkonů
Wesley Mary – Heřmánkový palouk:
Kniha popisuje život pěti mladých lidí jak ve válce, tak v míru, v průběhu dospělosti i
stáří. Jsou totiž navěky propojeni ztrátami a láskou, svazky rodinnými i přátelskými. Jak
dospívají, bojují nejenom o přežití, ale i o to, aby zůstali věrni sami sobě a těm, které
milují.
Francis Felix – Hazard:
Při dostizích na Velké národní dojde k vraždě – jen pár kroků od bývalého žokeje
Nicholase Foxtona je chladnokrevně zastřelen jeho kolega Herb Kovak. Vrah zmizí v
davu a ihned se vyrojí spekulace o tom, že šlo o vyřizování účtů ve válce gangů.
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Nicholas senzačním domněnkám nevěří, ale brzy se ukáže, že jeho zdánlivě
bezstarostný přítel žil nejspíše dvojím životem a právě jeho učinil vykonavatelem své
závěti. Odkaz, který Nicholasovi zanechal, má však hazardně vysokou cenu…
Žamboch Miroslav – Visio in Extremit:
Mathias Majer je zkušený příslušník svého druhu, samotář, který dokáže skrytě
přežívat v lidské společnosti. Stojí mimo hierarchii svého druhu, mimo klany, mimo války
velmistrů. V jediném okamžiku se ale všechno změní – stává se z něj cíl číslo jedna,
štvaná zvěř. Z neznámého důvodu je zatažen do podivného sporu mezi tajemnou
velmistryní Messalinou a vůdcem jednoho z nejsilnějších klanů. Fantasy román.
„Otevírací“ soboty v únoru:
30
30
18. 2. 2012 od 8 do 10
25. 2. 2012 od 830 do 1030
Připravujeme:
Únor, březen – besedy pro mateřskou školu

Pracovnice městské knihovny

Okénko ZŠ
Německý autor Christian Morgenstern je známý jako básník, který si rád hraje se
slovy, tím pádem s lidskou představivostí. Děti ze 7. třídy zkoušely napodobit jeho
hravou poezii třeba tím, že vytvářely přesmyčky slov.
Určitě poznáte, v čem spočívá ten „fígl“.
Dejuška
Limuž

Levnokam
Kordoun

Mužster
Čenichorožec

Momlátil
Kranice

Zvířetíky
Levnomíra

Řešení: (beruška, drahokam, panter, mobil, pestíky, lipan, mečoun, nosorožec,
lednice, Drahomíra).
vymyslel R. Tesař, 7.B
Při probírání odborných výrazů jsme zkoušeli obyčejná česká přísloví změnit na
„Vznešenější“ – čili odbornější.
Kdo si dá tu námahu přípravou hlubokého prostorného otvoru pro druhou osobu, je
zrazen gravitační silou země působící na všechno na zemi. ( Kdo jinému jámu kopá
......)
Jeden lidský orgán dokáže zachytit tóny při neustálém zvětšování výšky zeleného
porostu zahrad.(Slyší trávu růst.)
Co smyslový orgán vnímající věci kolem nezachytí, to hlavní lidský orgán s uměním
pumpovat nedovede do stavu psychické poruchy.(Co oči nevidí ......)
R. Tesař, 7.B

Nesmíš zvukem vydávaným ústy udělat pohyb, který se používá při skákání do dálky
či výšky, dokud tento pohyb nedokončíš. (Neříkej hop....)

K. Kovářová, 7.B

Ilonka Beranovská z 8.B si zamilovala limericky, vytváří je k jednotlivým státům
Ameriky, já jsem vybrala tyto:
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Idah

Kansas

Jedna paní v Idahu
stoupla včera na váhu.
Musí si teď koupit novou,
a ne proto, že jde s dobou,
smutná paní v Idahu.

Všechny kočky v Kansasu,
rodí se bez ocasu.
Lidé jim je denně lepí,
avšak pejsci nejsou slepí,
smějí se kočkám z Kansasu.

Maine

Missouri

Když chceš jet do Maine,
tak si pozor dej.
Na Maine je moc nebezpečné,
že tam spánky mají věčné,
proto jsou tak unavení v Maine.

V Missouri prý mají želvy,
co maj pěkně pevný nervy.
Neskolí je ani zpráva,
že nemají žádná práva,
silné missourijské želvy.
Jitka Strebel’ová

Budoucí studenti, rozhodujete se, kam dál???
Vážení přátelé!
Každý rok v tomto čase nastává rodičům žáků, kteří ukončují devítiletou školní
docházku, nelehký úkol. Řeší náročný úkol – kam ten náš syn, kam ta naše dcera půjde
dál, aby se připravil, připravila na vlastní profesní dráhu, na život, který by jemu i jí
zaručoval perspektivu, materiální zázemí a také perspektivu do budoucna. Jistě je to
úkol pro mnohé z Vás nesmírně složitý. Využijte proto nabídku odborníků, profesionálů,
kteří se v této oblasti pohybují úspěšně celá léta, umějí poradit, dovedou podat
pomocnou ruku a jsou ochotni s Vámi komunikovat i spolupracovat. Abychom Vám
nabídli zkušenostmi prověřenou alternativu, přečtěte si prosím pozorně následující
řádky.
Uvedeme Vám alespoň sedm důvodů, kvůli kterým Vám doporučujeme pro Vaše děti
a pro jejich budoucnost zvolit právě naši školu v Moravských Budějovicích.
Které důvody že to jsou?
Především více než stoletá úspěšná tradice naší školy, výborné materiální zázemí,
kvalitní pedagogický sbor, pestrá výuka, která odpovídá všem trendům moderní profesní
přípravy, zajímavá mimoškolní činnost, účast v projektovém vyučování, které je
podpořeno renomovanými partnery školy, mezi nimiž má mimořádné místo zejména
Skupina ČEZ.
Proč volit gymnaziální obory studia?
V roce 2011 gymnázium oslavilo 100. výročí své existence, má za sebou více než
5000 úspěšných absolventů, kteří dnes působí v mnoha nadnárodních firmách doma i
v zahraničí, naši absolventi pracují na ústředí ministerstev, v centrále EU v Bruselu i
jinde po celém světě. Gymnázium nabízí dvě formy studia – klasické čtyřleté studium a
studium šestileté, do kterého přijímá úspěšné absolventy sedmých tříd. V obou
studijních oborech si vedou naši studenti velmi dobře, při závěrečných výstupech –
maturitních zkouškách – dosahují nadprůměrných studijních výsledků, v procentuální
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úspěšnosti se pohybují kolem hranice 100%, nejen v oblasti skládání maturitní zkoušky,
ale také v přijímacím řízení na vysoké školy všech možných typů.
K tomu napomáhá kvalitní materiální zázemí včetně interaktivních tabulí, učeben
výpočetní techniky vybavených nejmodernější výpočetní technikou. Nejmodernější
učebnice, které umožňují studentům racionální práci s informacemi a kvalitní přípravu
na výuku i na vlastní zájmové aktivity ve všech vzdělávacích oborech.
Výuku vedou zkušení aprobovaní učitelé, kteří mají k dispozici neméně kvalitní
materiální zázemí a techniku. Studenti se mohou účastnit soutěží a olympiád ve všech
předmětech, kterým se chtějí věnovat větší mírou. Pravidelně postupují do okresních,
krajských i celostátních kol těchto soutěží. V oblasti jazykové výuky jsou vyučujícími
zprostředkovávány mimoškolní aktivity – exkurze do zahraničí nejen za poznáním zemí,
o kterých se učí, ale také za ověřením získaných jazykových dovedností. Na konci
školního roku mají možnost účastnit se projektů s rodilými mluvčími, čímž ještě více
upevňují nejen získané dovednosti, ale také vlastní sebevědomí.
Gymnázium zkrátka vzdělává všestranně a profesionálně studenty, kteří chtějí
pokračovat v dalším kariérním růstu na vysokých školách. K tomu jim zodpovědně celý
tým vyučujících pomáhá, dodejme, že nadmíru úspěšně.
Součástí studijního plánu gymnaziálních oborů jsou však i další akce i aktivity, které
podle našeho názoru napomáhají nejen profesnímu růstu, ale také pocitům
sounáležitosti se studijními kolektivy a řádnému hodnotovému občanství.
Studenti se účastní zimních lyžařských výcvikových kurzů, třídních poznávacích
exkurzí, zájezdů za kulturou i poznáním po celé naší vlasti. V předposledním ročníku
studia je zařazen letní výcvikový kurz, při kterém studenti získávají základní vodácké,
případně turistické dovednosti. Celou dobou studia je též provází možnost účasti nejen
na hodinách tělesné výchovy, ale též podle zájmu v mnoha soutěžích všech možných
sportů.
Zkrátka, když pročtete tyto řádky, máte vcelku jasno v tom, co pro své dítě chcete.
Pro ty z Vás, kteří nechtějí hledat perspektivu mnoha let studia, máme ještě jednu
alternativu.
Proč volit studijní obory střední odborné školy?
Obory SOŠ nabízejí v budově na ulici Pražská dva základní studijní směry.
Veřejnoprávní činnost a sociální činnost. Také tato část školy nabízí zejména kvalitní
materiální zázemí, zkušené odborníky, kteří vědí, jak profesně připravovat budoucí
úředníky státní správy (veřejnoprávní činnost), tak zájemce o sociální činnost. Zatímco
státní správa je oborem, který nepotřebuje snad bližšího objasnění, sociální činnost
bychom Vám chtěli přiblížit podrobněji. Je zřejmé, že naše populace stárne a do
budoucna bude zapotřebí jistě daleko většího počtu odborníků, kteří své uplatnění vidí a
budou vidět v pomoci ostatním. Zejména v ústavech sociální péče, stacionářích, Kcentrech, v práci se seniory a hendikepovanými osobami. Vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem je zřejmé, že tento studijní obor je a bude i nadále perspektivní.
Budova SOŠ se nachází nedaleko autobusového i vlakového nádraží, také z tohoto
důvodu se ani studenti, kteří mnohdy velmi složitě dojíždějí do Moravských Budějovic,
nemusejí ničeho obávat.
Že by se studenti SOŠ vzdělávali pouze teoreticky, o to nemusíte mít obavu.
Pravidelně je zařazována také praktická část výuky – studenti se seznamují s chodem
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odborů na městských úřadech, a tak již v průběhu studia poznávají mnohdy složitou
práci úředníků. To je velmi důležité, neboť ve chvíli, kdy sami přijdou do praxe, nebudou
složitostí agendy překvapeni. Studenti sociálního oboru vykonávají povinnou praxi ve
stacionářích, léčebnách dlouhodobě nemocných a dalších partnerských zařízeních.
Také oni poznávají složitost této práce a hlouběji si uvědomují její význam. Pro praktický
profesní život je to neocenitelná zkušenost.
Obory SOŠ také nabízejí dálkovou formu studia. Ta je určena všem, kteří se potřebují
vzdělávat proto, že to vyžaduje jejich profesní pozice, případně proto, že se potřebují
rekvalifikovat, aby snáze získali možnost zaměstnání.
Také obory SOŠ poskytují perspektivu do budoucna i pro ty, kteří se po jejich
absolvování rozhodnou pro další studium na nástavbových i vysokých školách.
Informací jsme Vám poskytli snad dostatek. Teď už bude záležet pouze na Vás, jakou
budoucnost pro své děti chcete zvolit. Připočtete-li k výše uvedeným argumentům, že
Moravské Budějovice jsou pro celé široké okolí poměrně dobře dostupné, že škola
nabízí kvalitu, dobré materiální zázemí, úzkou letitou spolupráci se všemi okolními
městy i obcemi, věříme, právě naše škola je pro Vás jasnou volbou! Přípravou studentů
na naší škole připravujeme také příští odborníky, kteří se budou starat o rozkvět našeho
regionu!
PhDr. Zdeněk Janderka, Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Regionem Renesance nejen po stopách historie
Pod tímto názvem je definován, vytvářen a postupně realizován nadmíru zajímavý
projekt. Tento projekt je další významnou akcí sdružení mikroregionů Telčska, Třešťska
a Jemnicka. Velmi obecně lze říci, že tento společný projekt je tvořen v realizační a
praktické stránce vybudováním sítě devíti regionálních expozic.
Bylo by vhodné úvodem se zcela teoreticky zamyslet nad záměrem a vlastně nad
myšlenkovou mapou, proč, jak a s jakým očekáváním projekt vznikl a probíhá.
Regionální expozice je vlastně takové malé muzeum, které je naplňováno „něčím“,
nějakými předměty, artefakty a informacemi, které mají úzký vztah k místu realizace.
Dnešní doba se často až příliš vyžívá v obecných abstrakcích a definicích, které mají
být společné, jednoznačné, záměrem zcela pochopitelné pro všechny legislativce a
administrátory Evropské unie. Tento trend je patrný prakticky v našem každodenním
životě a bylo by zbytečné zaujímat nějaká pocitová stanoviska ke globalizačním
trendům vývoje….. Ale to bychom se dostali do oblastí, které jsou mimo náš výše
uvedený zájem.
Takže muzeum, byť, a nebo právě proto, místní, malé, ale uspořádané a pojetím
funkce a originality moderní, či poplatné vzniku a záměru. A co to tedy má být? Dle
definice je muzeum „ stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího
rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a
vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání,
výchovy a potěšení“. A aby definicí nebylo málo, tak dále se významově popisuje jako
„ústav na vědeckých základech shromažďující, uchovávající a vystavující sbírky
hmotného dokladového materiálu“.
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A jak je to u nás, myšleno v České republice, aktuální nyní? Řada muzeí a expozicí již
existuje mnoho a mnoho let a sbírky jsou vedeny v centrální evidenci sbírek. Ovšem
problematika na regionální úrovni je tak různorodá a náročná, že gesce a dozor
vykonávaný státem ve své podstatě nemůže vše obsáhnout, už jen ze současného
pohledu restriktivní finanční politiky. Dalším důvodem je skutečnost, že právě místní
tradice a do jisté míry „novodobá“ historie (tím by se vyloučily konvoluty centrálně
evidované a spadající od nejstarších dob do konce 18.stol.) je pro obyvatele daného
regionu svébytná. Dává pocit sounáležitosti, je důležitá a nesporně zajímavá. Nemusí to
však být z centrálního pohledu. Ale právě tato místní svébytnost je nesporně
stabilizujícím prvkem venkovského života. Jednoduše by se dalo říci, že zrovna tady a
tu existuje něco, co jinde není či nemají….
Jedná se zejména o drobné movité památky, artefakty a výrobky všech možných
kategorií a oborů, listiny, kroniky, technické plány a drobné vynálezy apod. To jsou
z celostátního pohledu svým způsobem často „drobnosti“, děděné a uchovávané kdesi
ve skříni nebo nějaké skladovací prostoře. Mají význam, mají svou historii, ale o jejich
existenci ví, nebo také neví, jen určitý okruh lidí. Také jsou to třeba předměty denní
potřeby našich babiček a prababiček a praprapředků. Generace přelomu 20. a 21.století
o tom nemusí mít často ani představu. A evidovat kdesi tyto předměty centrálně, někde
je snad skladovat a třeba „někdy někde nějak umístit“ či vystavit? I člověk nezasvěcený
v teorii a praxi muzejnictví chápe, že takto postupovat je nejen nepraktické, ale v zásadě
nemožné. A přitom, jestliže se nenajde subjekt, který má zájem a chápe originalitu
regionu, tak jsou tyto artefakty nenávratně ztraceny. Jejich vystavení a zařazení do
expozice je zachovává a ochraňuje. A to je smysl našeho projektu. A právě tento projekt
nám dává zadostiučinění zachovat a prezentovat to, co je z pohledu státu
neobsáhnutelné.
Ministerstvo kultury ČR má tzv. koncepci účinnější péče o movité a kulturní dědictví
v České republice, kterou průběžně aktualizuje. V předkládací zprávě se uvádí zásadní
objektivní argumentace. S touto objektivní argumentací nelze než souhlasit a inspirovat
se uváděnými fakty.
Movité kulturní dědictví je významnou součástí materiálního i duchovního bohatství
České republiky. Českou republiku, na rozdíl od mnoha jiných evropských zemí,
nepostihly od konce třicetileté války velké válečné události, jejichž praktickým a fatálním
důsledkem by byla rozsáhlá devastace movitého kulturního dědictví. K jeho
významnějšímu ohrožení došlo až ve 20. století v průběhu druhé světové války a dále
pak v poválečném období po nástupu komunismu zejména v pohraničních oblastech.
Řada těchto událostí byla pro výhradně regionální památky likvidační. Už proto, že se
místně podařilo ledacos uchovat, v podstatě ukrýt, si tyto památky zaslouží naši
současnou pozornost. S tímto vývojem souvisí i následně po roce 1990 vzniklý
negativní jev, kdy se řada movitých památek, většinou regionálního významu a často
původního církevního poslání a účelu, stala předmětem kriminální činnosti a
nezákonného obchodu a vývozu. Žel je nutno i tuto skutečnost v celkovém kontextu
připomenout.
Vznik regionálních expozic, „malých muzeí“ příznivě ovlivňuje život společnosti. Je
zde nutno více než s jinými dokumenty souhlasit s citací z koncepcí Ministerstva kultury,
že :
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„ …prostřednictvím (v textu myšleno prostřednictvím kulturního dědictví) se
z generace na generaci přenášejí materiální i duchovní hodnoty, vytvořené za celou
existenci lidstva, je (kulturní dědictví) zdrojem vzdělanosti a kultivovanosti občanů,
napomáhá vytváření jejich sounáležitosti.“…
Kulturní dědictví tak nezadatelně představuje hodnotu, která v mnohém příznivě
ovlivňuje život společnosti.
Náš projekt lze bez nadsázky označit jako pilotní, přičemž bychom byli velice rádi,
kdyby se následně dařilo síť místních expozic rozšiřovat.
V projektu Regionem Renesance nejen po stopách historie vzniká devět místních
regionálních expozic. Tyto expozice budou otevírány postupně v průběhu realizace do
září roku 2012. Bude se tak konat při příležitosti významných výročí nebo
společenských akcí v konkrétní obci. Pro tato slavnostní otevření se připraví ozvučovací
technika, příp. pódium a posezení. V nepřízni počasí budou instalovány i velké otevřené
společenské stany. Každá expozice bude mít také připravený individuální informační
materiál. Jak už bylo řečeno, v rámci realizace tohoto projektu vznikne devět expozic.
1) Dolní Cerekev: Expozice o hudebním skladateli Karlu Pádivém a dalších
významných osobnostech městyse Dolní Cerekev a historie.
2) Stonařov: Expozice věnovaná významné události pádu roje meteoritů v roce 1808 a
historie městyse Stonařov.
3) Třešť: Expozice vytvořená z rozsáhlých sbírek klubu radioamatérů, věnovaná
technice, technologii, propagaci a praktickému dosahu vzniku radiokomunikací a
rozhlasu jako média.
4) Hodice: Venkovní expozice na místním vlakovém nádraží věnována historii
železnice. Bude doplněna exponáty ve vnitřním výstavním prostoru.
5) Mrákotín: Expozice kamenictví doplněná o historii městyse Mrákotín. Z Mrákotína
pochází monolit mrákotínské žuly
umístěný na nádvoří Pražského
hradu.
6) Kostelní Myslová: Expozice
řemesel, historie obce a místních
umělců.
7) Radkov: Expozice staré
školy doplněná o historii obce.
8) Dešná: Expozice o životě u
železné opony, včetně názorné
ilustrace
vojensko-politických
zájmů. Expozice bude v místní
části
Hluboká
u
hranic
s Rakouskem. Dnes tudy vede
turistická cesta a cyklostezka
Hluboká/Schaditz Dolní Rakousko/.
9) Vratěnín: Expozice o historii poštovního spojení mezi Prahou a Vídní. Vratěnín byl
až do otevření tzv. Císařské cesty přes Znojmo ve druhé půli 18. století
nejvýznamnějším poštovním a nákladovým dopravním centrem mezi Prahou a Vídní.
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Expozice v Dolní Cerekvi, Stonařovu a Třešti jsou administrovány Místní akční
skupinou Třešťsko, o.p.s; expozice v Hodicích , Mrákotíně, Kostelní Myslové a Radkově
spadají do zájmového území Místní akční skupiny Mikroregionu Telšsko, o.s., a konečně
expozice v pohraniční Hluboké a Vratěníně jsou v působnosti Místní akční skupiny
Jemnicko, o.p.s.
V projektu je MAS Mikroregionu Telčsko, o.s., koordinující místní akční skupinou, MAS
Třešťsko, o.p.s., a MAS Jemnicko, o.p.s, jsou tzv. partnerské místní akční skupiny.
V aktuálních informacích se budeme postupně zabývat blíže jednotlivými expozicemi
a průběhem realizací.
Fotografie: Dobové vyobrazení poštovní stanice Vratěnín, postavené kolem roku 1700.
Ing. Milan Svoboda, ředitel Místní akční skupiny Jemnicko,o.p.s

Pravěké osídlení města Jemnice
a jeho blízkého okolí
Snad každý občan si je vědom dlouhé a bohaté historie našeho malebného městečka.
Málokdo však ví, že ještě před založením města obývali tento kraj pravěcí lidé. Přestože
se Jemnice nachází na úpatí Českomoravské vrchoviny a okolní terén je položen
obecně ve vyšší nadmořské výšce, méně příznivé pro pravěké osídlení, registrujeme
odtud nálezy již ze starší doby kamenné (MĚŘÍNSKÝ 1997, 75-76; NEKUDA 2006, 1012). Ojedinělé průniky těchto paleolitických lovců a sběračů nám dokládají nálezy
pazourků, tedy štípaných kamenných artefaktů, jež sloužily těmto lidem jako nástroje k
jejich každodenní činnosti. Již na počátku 20. století byl na katastru Louky objeven
patinovaný diskovitý artefakt vyrobený z rohovce (sedimentární hornina) (KOŠTUŘÍK a
kol. 1986, 213). Další takový patinovaný nástroj se uvádí ve starší literatuře z okolí
Pálovic (SKUTIL 1935-1936, 5). Nejnovějším objevem je nález mladopaleolitického
drasadla (paleolitický štípaný kamenný nástroj sloužící k opracování kůží) z rohovce
typu Krumlovský les, které bylo nalezeno nedaleko nádraží ČD, zhruba 400 m od
jihovýchodního okraje města (VOKÁČ – HOUZAR 2002a, 131).
Po skončení dob ledových došlo díky klimatickým změnám k oteplení a s ním se
postupem času změnil i způsob života člověka. Dostáváme se do období neolitu, tedy
do doby prvních zemědělců, kteří již žili usedlým způsobem života a kromě doplňkového
lovu se živili především zemědělstvím. Ze starší a střední fáze mladší doby kamenné
(neolitu) prozatím památky z okolí Jemnice neznáme. To však neplatí pro závěrečné
období neolitu, kdy z celého Jemnicka evidujeme poměrně širokou síť sídlišť kultury
s moravskou malovanou keramikou. Tato sídliště se koncentrují především na středním
a dolním toku řeky Želetavky a na jejím levém přítoku, Bíhance. Sídliště na katastru
Jemnice a přilehlých obcí tvoří hranici nejzápadnějšího projevu této kultury na
jihozápadní Moravě. Dále na západ se sídliště vytrácejí a evidujeme odtud již pouze
ojedinělé nálezy broušené kamenné industrie, tedy různé kamenné sekerky, motyky,
mlaty a sekeromlaty (BARTÍK 2012). Několik takovýchto artefaktů pochází z Pálovic,
Panenské, ale třeba i Menhartic (KOŠTUŘÍK a kol. 1986, 225-226; Vokáč – Houzar
2002b, 161). V okolí Jemnice objevil tři zlomky broušených nástrojů již ve 30. letech G.
Chaloupka (KOŠTUŘÍK a kol. 1986, 195). Velmi vzácným nálezem, především díky
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použité surovině, je také
nefritová sekerka, nalezená
v 50. letech v trati „Tejnice“
(KOŠTUŘÍK a kol. 1986,
195).
Ojedinělé
nálezy
především
štípaných
neolitických
artefaktů
pocházejí i z mnoha dalších
tratí
v okolí
města.
Z katastru Jemnice eviduji
celkem čtyři sídliště kultury
s moravskou
malovanou
keramikou. Do této doby a
příslušné kultury je datuji
především na základě získaného archeologického materiálu. Nositelé kultury
s moravskou malovanou keramikou používali již běžně keramiku opatřenou barevnou
malbou různých ornamentů, o čemž vypovídá i její název. Na Jemnicku se však
vyskytují sídliště z mladšího stupně této kultury, ve kterém malby postupně ubývalo a
nádoby byly zdobeny spíše plastickou výzdobou v podobě rohatých uch, různých
výčnělků a pupků. Střepy z těchto nádob, ale i štípané a broušené artefakty se pak díky
postdepozičním procesům a zemědělské činnosti dostávají z kulturních vrstev a
zahloubených objektů na povrch. Záchranou těchto předmětů a zkoumáním místa jejich
původu se pak dozvídáme zajímavé informace o životě, sociální a ekonomické
struktuře, kultu, duchovní sféře či dálkových kontaktech lidí, kteří sídlili v našem kraji již
v době okolo 4400 let př. n.l.
Obr. 1: Štípané kamenné artefakty (pazourky) z okolí města Jemnice. (kresba: J.
Bartík)
Po odeznění výše zmiňované kultury nastává na Jemnicku na několik staletí v osídlení
hiát (mezera, přerušení). Spolehlivé doklady o dalším pravěkém osídlení máme až
z mladší fáze pozdní doby kamenné (eneolitu), tedy z období 2600-2300 let př.n.l. V té
době byla především jižní a jihozápadní Morava osídlena lidem jevišovické kultury. Okolí
Jemnice tvořilo stejně jako v období mladého neolitu nejzápadnější okrajovou část
sídelní oikumeny (oblasti) zmiňované kultury. Dokladem pohybu nositelů jevišovické
kultury v okolí města jsou opět ojedinělé nálezy broušené kamenné industrie. Mezi ně
patří např. nález trapézovité sekerky ze zelenavého spilitového tufitu, získaný nedaleko
vrchu „Javor“, který je dnes uložen v MV Třebíč. Spekuluje se i o osídlení výrazného
návrší, na kterém dnes stojí samotné město. Předpokládá se tak na základě nálezu
střepu v místě „Pod hradbami“, zdobebého typickým slámováním (sdělení M. Vokáč
2011). Jediné s jistotou doložené výšinné sídliště této kultury bylo objeveno zhruba 2 km
severně od města.
Obr. 2: Broušené kamenné artefakty z Jemnice a okolních obcí. (Foto: J. Bartík)
(1 – sekerka; 2 – zlomek sekeromlatu; 3- týl sekerky).
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V dalších
obdobích
pravěku
a
době
protohistorické bylo sice
Jemnicko
s různou
intenzitou osídleno, avšak
přímo z okolí města Jemnice
nálezy z doby bronzové,
halštatské
či
laténské
neznáme. Jedinou zmínkou
jsou
nálezy
nádob
s popelem z let 1932 a 1965
v trati „Stráže-Kopaniny“ u
Pálovic (KOŠTUŘÍK a kol. 1986, 226). Tyto nádoby snad mohly s určitou rezervou
představovat žárové pohřby, které tak zde indikují možné pohřebiště z pozdní doby
bronzové, či spíše doby halštatské.
Všechny výše uvedené nálezy a objevy jsou výsledkem činnosti jak amatérských
badatelů a zájemců o nejstarší dějiny města, tak i profesionálních archeologů. Rád bych
zde zmínil především jméno již zesnulého zakladatele prosionální archeologie na
Jemnicku pana L. Meduny, diky kterému odtud známe mnoho jak pravěkých, tak i raně
středověkých lokalit. Mezi badatele amatérské sféry, kteří působí na Jemnicku a často i
spolupracují s archeology, bezesporu patří David, Jan a Milan Hofmanovi z Třebětic,
manželé Škrdlovi z Třebíče, pan Karel Kabelka z Třebelovic, pan Bohuslav Štěpanovský
z Hornic a Radek Křivánek z Oponešic. Velkou zásluhu na poznání pravěkého osídlení
v okolí města má i kolega - archeolog Mgr. Milan Vokáč, Ph.D. působící dnes v MV
Jihlava. V současnosti se s největší intenzitou zabývám pravěkou archeologií Jemnicka
já, jakožto badatel s vlasteneckým cítěním a láskou k rodnému kraji. Pokud jste se i
sletu y, obyvatelé Jemnického mikroregionu stali nálezci jakéhokoli archeologického
artefaktu, neváhejte se na mě obrátit a doplnit tak ještě více pestrou mozaiku historie
našeho města.
Použitá literatura:
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Nekuda, V. (ed.), Moravskobudějovicko, Jemnicko, 75-76, Brno.
NEKUDA, V. 2006: Jihozápadní Morava. Vývoj osídlení na jihozápadní Moravě od pravěku do
pozdního středověku, str. 10-12, Brno.
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Jaroslav Bartík, Ústav archeologie a muzeologie, FF MU Brno
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Jaký bude rok 2012?
Včera, tj. 1.1.2012 jsem v TV sledoval Novoroční ekumenickou bohoslužbu, která se
konala v chrámu sv.Petra a Pavla na památném Vyšehradě. Homilii přednesl pražský
arcibiskup Dominik Duka. Ve své exegezi /tj. výkladu Písma sv./ proklamovaného
úryvku z Bible se zastavil hned u prvního z osmera blahoslavenství: „ Blahoslavení
chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.“ Mt 5,1-12 Jako základ pro lepší
pochopení daného textu si vybral překlad, který nabízí Jeruzalémská bible.:
„Blahoslavení, kdo mají duši chudého...“ V návaznosti na daný úryvek připomněl, že
citovanou část nelze vysvětlovat ve smyslu povyšování chudoby jako cíle, ale spíše
jako důležitého prostředku. Jde o znak otevřenosti pro nové podněty
při utváření
zdravého životního stylu. Správně chápaná a prožívaná „chudoba“ totiž zdůrazňuje
postoj bdělosti. Vypovídá o moudrosti člověka nepodléhajícího klamnému pocitu
zajištěnosti pouze v hmotné rovině. A to z jednoho prostého důvodu: Ví, že k naplnění
smyslu života nestačí jen chléb a hry, jak to praktikovali již ve starověkém Římě. Věří
totiž, že blaženost, o které mluví Bible, je neoddělitelně vázaná i na harmonické
rozvíjení a naplňování vyšších potřeb lidského bytí. Střídmost, skromnost a
ukázněnost v dovolených požitcích vytváří totiž prostor pro čerpání uspokojení, radosti
a pokoje z duchovní sféry. Dobrovolně zvolená nenasycenost tak vede k otevřenosti
pro přijímání hodnot nové kvality. Takovou volbu můžeme druhotně vyčíst z postojů
tří mudrců z Východu, tzv. „Tří králů“. Svými dary symbolicky vyjádřili, že přestávají být
modláři uctívajícími zlato, slávu a moc. Místo toho vkládají svoji naději do právě
zrozeného krále, jehož předpověděli proroci a hvězda jim ukázala.
Evangelium o novém uspořádání světa dle Kristova učení je dobrá zpráva pro
všechny, na které čas od času dopadají chmurné prognózy politiků, ekonomů nebo
přírodovědců. A tak se ukazuje, že živá víra je tou nejlepší jistotou ve všech proměnách
času. Nakonec i naše ještě nezapomenutá zkušenost s totalitními systémy minulosti se
dá aplikovat i na současné globální dopady rozkolísaných ekonomik, varovných
ekologických katastrof, nebo závažných klimatických změn na celém světě. Z tohoto
pohledu je rok 2012 stejně nejistým, jako byly na svém počátku roky již minulé a
taktéž i ty, které jsou před námi.
Na co se však můžeme spolehnout v každém čase i nečase?
Jako pravé a trvalé hodnoty označil čerstvě jmenovaný kardinál Dominik Duka život
v lásce a solidaritě. Blízkost člověka k člověku je totiž spolehlivým bohatstvím, které
nikdy neztratí na své účinnosti. Láska je měna, která nikdy nepadne a nebude
devalvována. Zloděj ji neukradne, mol a rez nenapadne a nezničí. Banky EU mohou
vyhlásit bankrot, ale Tvůj účet s kontem lásky Ti nikdo nemůže zpronevěřit. Je to trvalý
kapitál lidského srdce.
Nakonec i novoroční projev našeho prezidenta Václava Klauze obsahoval výzvu k
realistickému pohledu při pokušení k nepřiměřenému zvyšování požadavků na stát a
společnost. Nemůžeme mít všichni všechno. Bohužel je pravdou, že nepřiměřené
zisky bohatých působí, že je i více poškozených. Korupci a tunelování ve velkém
nemůže vyvážit utahování opasků a dodaňování bezvýznamných zisků. /Biblicky
řečeno: „Komáry cedíte a velbloudy polykáte.“/ Nicméně, i když bude sebevíce
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kladen důraz na spravedlnost a právo, i když se bude neustále poukazovat na sociální
nerovnosti, je důležité vědět, že nikdy lidstvo nedosáhne dokonalé spravedlnosti pro
všechny. Čím dříve se jedinec s touto realitou vyrovná, a to bez hněvu, zloby a
nenávisti, tím dříve bude mít šanci být spokojený s tím, co má. Mít ducha chudoby
není výsadou jen poustevníků, ale okamžité řešení pro každého člověka a v každé
době.
Nedávno zesnulý prezident Václav Havel, neohrožený kritik totality a obhájce
lidských práv, v jednom ze svých prvních polistopadových projevů navázal na slova
známého černošského spirituálu : Jednou budem dál… Vyslovil tak svou vizi o naší
nadějné budoucnosti a po celých nastávajících dvaadvaceti letech se ji snažil posilovat
a
obhajovat. Jeho síly však předčasně vyčerpala zákeřná choroba. V neděli
18.12.2011 dokonal neúnavný zastánce pravdy, slušnosti a demokracie svou životní
pouť. Konec jeho života však nepřišel náhle a nečekaně. Bylo mu dopřáno, aby mohl
ještě vidět, do jaké míry se jeho naděje naplnily. Viděl, že jeho tužby a sny nemilosrdně
korigovala a napadala nastartovaná tržní ekonomika, kupónová privatizace i probíhající
restituce. Byznys a profit se stal určující normou jednání. Morální zásady a mravní
pravidla, kterých se náš bývalý prezident neúnavně dovolával, vždy silně pokulhávaly za
vysněnými ideály.
Co říci závěrem z odkazu V.H.?
Nekraďte, nelžete a nebojte se.
Trvalé bohatství je v lásce, která už v srdci přemáhá zlo a nenávist.
V pravdě, která nikdy nekapituluje před lží.
Ve skromnosti, která odmítá svět model: peníze, moc a slávu.
Ten, kdo uvěřil v bohatství duchovních hodnot, už nežije jen v klamných příslibech
času, ale přešel již do nadčasovosti, biblicky řečeno do věčnosti. Právě o tom vypovídá
apoštol národů svatý Pavel, když slavnostně prohlašuje:
„Pro mě je ukřižován svět a já světu.“
Svou naději a jistotu totiž už našel v božském bytí Lásky a Pravdy. Pro něho už není
kalendář s výčtem měsíců, týdnů a dnů spojen s netrpělivým očekáváním politických
nebo sociálních změn. Pro sv. Pavla se „Čas už naplnil a Boží království přiblížilo.“
Přítomnost je pro něj už předsíň věčnosti a brána nebe.
Konec nadvlády světa začíná tam, kde dobro vítězí nad zlem, pravda nad lží a kde
život vítězí nad každou formou smrti, a to i přes oběť kříže.
Mons.Josef Brychta, jemnický farář

OBČANSKÁ SONDA
Stín, který musíme překročit
Při četbě minulého čísla JL mě nejvíc zaujal článek J. Kopečka. Musel jsem se však
zamyslet nad tvrzením, že německá menšina v ČSR měla nereálné požadavky („přála
si větší autonomii, než bylo možné“). Je ale divné, že se za celých dvacet let existence
republiky nenašla možnost ani čas na urovnání vztahů s národními menšinami.
Domnívám se, že o to nebyl ani politický zájem. Až pak najednou bylo pozdě.
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Rovněž by bylo příliš odvážné tvrdit, že představitelé německé menšiny
rozdmýchávali nespokojenost, a to už od roku 1918. Jak strana Německé sociální
demokracie tak Křesťansko-demokratická strana (německá) zůstaly přece republice
věrny až do konce. Kupodivu to byla právě KSČ, která se až do roku 1935 důsledně
stavěla za požadavky Němců o „samostatnost až po odtržení“. Později ovšem kormidlo,
jak známo, rychle stočila do opačného směru.
Myslím si, že se problém dal řešit jinak, rozumněji, podobně jak se to později stalo
v jiných dvojjazyčných oblastech Evropy. Neústupnost a malichernost našich tehdejších
představitelů to však neumožnila. Zřejmě si po převratu v roce 1918 říkali: dosud jsme
poslouchali my, teď budou zas poslouchat Němci nás. Němec zůstal pro ně vetřelcem.
Jak je známo, ČSR měla zemské uspořádání, skládala se ze zemí. Měli jsme, mimo
jiné, Čechy i zemi Moravskoslezskou. Z jednoho prostého důvodu bylo nežádoucí
zavádět kraje. Aby v některých z nich náhodou nevznikla německá početní převaha.
Státní nacionální politika na menšiny ohled nebrala, usídlovala v převážně německých
oblastech jako státní úředníky, četníky atd. Čechy. Do obce, kde pět set let žili jen
Němci, byl schválně dosazen český pošťák. Například blízká Lubnice (německy
Hafnerluden) s naprostou převahou německého obyvatelstva měla německou školu už
od dob Marie Terezie. A právě tam byla v roce 1932 jako naschvál postavena velkoryse
pojatá škola česká. Podobných případů bych mohl uvádět spousty. Nedávno zesnulý
J. Gruša napsal: Kdyby na to Čechoslováci měli aspoň sto let, tak by své Němce určitě
počeštili.
Krátkozraká politika vedla nakonec, jak víme, k velkým kulturním ztrátám. Co by dnes
naši někteří současníci dali za to, kdyby v mládí bývali měli příležitost naučit se
německy pohodlně doma! Teď aby si s lítostí kladli otázku: Jak to že dvojjazyčnost
nebyla vítána a s vděčností přijímána jako dar či vklad do vzdělání obyvatelstva? Proč
nakonec došlo k roztržce a k tragickým událostem válečným a poválečným?
Debata o vztahu Čechů a Němců občas probíhá tak, jako by zakopaný pes ležel až
u Henleina a v mnichovském diktátu, jakož i v tom, co následovalo. Žabomyší řevnivost
těchto dvou národností žijících na území Čech a Moravy je však mnohem staršího data.
Vznikla už za časů rakouského mocnářství. Jak Češi, tak Němci byli zvyklí prát se
o každý úřad, „bojovat o každou píď půdy“ (J. Patočka v knize „Co jsou Češi?“). Není
divu, že zodpovědní lidé pak tento návyk nedokázali odložit ani když dostali vlastní stát.
Místo, aby v něm uznali práva občanů bez rozdílu, řídili se nadále zažitým heslem: kdo
není náš, musí být náš nepřítel. Tento přístup vyvrcholil poválečným vysídlením, které
způsobilo našemu území škodu dosud demograficky ani hospodářsky neodčiněnou.
Dvě národnosti, jak tvrdí historici, mohou žít bok po boku v jednom státě, když mezi
nimi nestojí historický spor. V Čechách však Češi bohužel chápali své dějiny jinak, než
jejich spoluobčané - Němci. Od roku 1848 se tak místo realistické politiky vedla úplně
zbytečná pře o to, komu vlastně patřilo středověké České království. Němci tvrdili, že
patřilo do prostoru Říše římsko-německé (je fakt, že se česká knížata zavázala
k odvádění tributu už v 9. století), Češi naopak nechtěli slevit z jeho údajné celistvosti a
suverenity. Protože oba názory byly napůl pravdivé a napůl nepravdivé, nemohl tento
spor nikdy dojít řešení. Ke správnímu oddělení českých a německých oblastí nebyla
vůle ani na jedné straně.
Malý pokus o řešení dvojjazyčnosti proběhl v roce 1880, kdy došlo ke zrovnoprávnění
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češtiny při vnějším styku občana s úřady, tzn. že na podání v češtině mělo být
odpovězeno rovněž česky. Vnitřní úřadování a styk mezi úřady ovšem zůstaly
vyhrazeny němčině. V dobře míněné snaze tuto nerovnost opravit vydal 5. dubna 1897
ministerský předseda Badeni nařízení, které zavedlo češtinu i do vnitřního úřadování.
Badeniho nařízení vyvolalo ostrý protest Němců, protože by se do několika let museli
buď naučit česky, nebo opustit svůj úřad. Došlo k násilným demonstracím. Badeniho
vláda padla a nařízení bylo zrušeno. Načež se opět rozhořčili Češi, jejichž poslanci
začali blokovat Říšskou radu ve Vídni. Němci jim to oplatili bojkotem českého zemského
sněmu v Praze. Žádná další jazyková řešení ani nařízení už neuspěla. Konflikt silně
zhoršil vztah mezi oběma jazykovými skupinami. Nakonec přispěl i k rozpadu
Rakouska-Uherska.
Přitom stačilo trošku dobré vůle na obou stranách. Takovým příkladem úspěšné
dohody bylo opatření přijaté 1905 moravským sněmem v Brně. Morava byla rozdělena
do okresů podle národnosti. V každém okresu se stala úřední řečí buď němčina, nebo
čeština, ale dané jazykové menšině bylo současně garantováno odvolací právo
k zemskému soudu. Geniální řešení spočívalo v tom, že ve volbách Čech vždy hlasoval
jakožto Čech, ať žil kdekoli a naopak. Pro zemský sněm se sto třinácti poslanci bylo
jednou provždy určeno, že Čechové budou mít 73 a Němci 40 křesel. Moravský
kompromis tak demonstroval, že soužití dvou národů v jedné zemi možné je. Bohužel
toto praktické opatření vyneslo Moravákům jak u Němců, tak u Čechů odjinud označení
za zrádce národní věci.
Dejme si pozor, aby se tato nechvalná tradice strachu z cizího podvědomě nešířila i
nadále. Někdy to vypadá, jako bychom se báli, že by nás mohli německy mluvící
sousedé nějak ohrozit. Vemte si například družbu s městem Raabs. Když tam přijíždíte
od Drosendorfu (jel jsem na kole, tak jsem měl čas si ten nápis přečíst), hlásá pyšně
velká tabule „Naše družební město je Jemnice“. U nás nic. V loňských Rábských
zprávách (Raabser Nachrichten, obdoba našich Jemnických listů) číslo 3 najdeme lekci
češtiny i reportáž o návštěvě jemnického starosty a následujícím posezení v místním
hotelu Thaya i s barevnou fotografií. Úsměvy a dobrá nálada na všech obličejích.
Jemnický zpravodaj o této akci pietně mlčel. Pouze v listopadovém čísle se v textu pana
místostarosty objevila větička, že Raabští, co do úklidu, by jemnickým mohli být vzorem.
Kdy tam byl, proč a zda o něčem jednal, se už nedovíme. Stydíme se snad za svou
družbu?
Antonín Jordánek

Nezapomeňte: čtrnáctého je Valentin!
Motto:
Námluvy většinou končívají šťastně,
z některých se ovšem stane manželství
R. Lembke

Chlad nezalézá pouze za nehty. Zima jako by se chtěla usadit i v našich srdcích.
Braňme se. Tak jako se musí přikládat na oheň, aby nevyhasl, měla by se živit i láska
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mezi Evou a Adamem. Ovšem něčím jiným než dřevem. Dárečky, něžnou řečí, vtipným
flirtováním nebo, proč ne, i hádkou. Důležité je, aby člověk nebyl tvrdý jak to dřevo.
Většina párů se milostné komunikaci neučí, už od raného dětství to odkoukala od
rodičů. Pro ty však, kterým se této školy nedostalo, ať už vyrostli v neúplné rodině nebo
v ústavu, je tento článek. Prostředkem k oživení konverzace jsou i spory. Všech důvodů
k hádce, i těch nejhloupějších, si proto je třeba vážit.
Zvolte si především takový způsob hádky, kde o nic nejde. Pokud však je mezi Vámi
konflikt, pak hádka ho nesmí v žádném případě vyřešit. Naopak musí ponechat situaci
takovou, jaká byla předtím. Kdyby se totiž, nedej bože, sporný bod podařilo zlikvidovat,
pak by si dvojice musela rychle vymýšlet nový důvod k hádání. V uspěchané současné
době má však málokdo dostatek energie nebo kreativní fantazie na vymýšlení nových a
nových sporů. Odborníci proto doporučují zaměřit se na několik málo problémů a
trpělivě se k nim vracet během manželství. Čím budou tyto problémy nesmyslnější, tím
líp, jejich nesmyslnost zaručuje, že je nebude možno vyřešit nikdy. Za předmět sporu si
proto chytře zvolte něco, co se stalo v dávné minulosti a tím už je samo o sobě mimo
jakékoli řešení. Obdivuhodně na to vyzrála žena, která byla celý život uražená na
manžela, neboť tvrdila, že se jí prý při svatebním obřadu nepodíval pořádně do očí.
Z čehož plyne, že každou jednotlivou hádku je třeba dočasně ukončit tak, abyste ji
mohli kdykoli otevřít a pokračovat v ní asi tak jako v knize se záložkou. Dosáhnete toho
nejlíp tak, když aspoň jeden z vás přestane zničehonic komunikovat, buď uteče, nebo
se zamkne na půdě. Účinný je rovněž fingovaný záchvat zuřivosti kombinovaný popř.
s opravdovým záchvatem hysterickým nebo srdečním a následujícím přivoláním první
pomoci.
Políčky, šťulce, podpásovky sem patří taky. Jejich výhoda spočívá v tom, že se staré
problémy nevyřeší a navíc vznikají nové vděčné záminky pro další hádky v budoucnu.
Skotské střiky neboli polévání hysterického partnera (partnerky) ledovou vodou je pouze
slabá náhražka. Někteří muži, a v rostoucím počtu případů i ženy, mají sice chuť použít
násilí, ale obávají se, že jim k tomu chybí nadání. Z vlastní zkušenosti Vám můžu
dosvědčit, že se jedná o falešnou skromnost. Násilných činů je schopen každý, i ten
sebemírumilovnější, lehce to zvládnete, jen to zkuste. Napoprvé, máte-li zábrany,
můžete partnerku (partnera) třeba jen žďuchnout, příště můžete trošičku víc přitlačit,
uvidíte, že to půjde. Je však nutné, aby tomu Váš protějšek pomáhal svým
provokativním vystupováním.
Bývalá kolegyně si stěžovala, že ji manžel občas zčistajasna a bezdůvodně zmlátí.
Jelikož šlo o mého přítele, chtěl jsem vyslechnout i jeho verzi. Ano, je to pravda, potvrdil
mi to. Měl na ni zlost, a tak odešel do obýváku. Když tam vrazila za ním a začala mu
nadávat, utekl do dílny, kde se zamkl. Ona však nedala pokoj, tak dlouho bušila
pantokem do dveří, až povolil zámek. Když se to stalo, nějak mu ujely nervy a on ji
zčistajasna a celkem bezdůvodně uhodil, jak se mi později přiznal. Ještě štěstí, že jeho
žena se umí v podobných situacích zachovat správně. Rozhodně by se s ní neměl
rozvádět, tento zbrklý úmysl jsem mu rozmluvil, kdoví, jestli by znovu našel partnerku na
odpovídající výši, která ví, jak ho nejúčinněji vytočit.
Proto neztrácejte naději. Vzájemnou souhrou (nemám rád slovo eskalace) dosáhnete
v hádkách takového mistrovství, že Vás nepřestanou bavit. Nevěřte ale řečem, že
spolehlivým postupem jak prohloubit manželské konflikty je opíjet se. Alkohol snižuje
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pozornost a tím tlumí Vaši invenci, která je pro úspěšnou hádku nezbytná. A jak byste se
mohli těšit z pěkné hádky, když jste namol? Alkohol lze použít jen a jen v případě, když
už všechny ostatní cesty, jak spustit oheň na střeše, selhaly.
Ano, aby Vás soužití nenudilo, je čas od času zapotřebí trochu vzrušení, třeba i
vzájemnou ostřejší výměnou názorů. Ale při tom všem nezapomínejte, že i v hádce
máte být spojeni pomyslným pryžovým pásem. Psychologie úspěšných partnerských
vztahů v poslední době razí pojem pružnost. Což pochází z nauky o materiálu a
označuje schopnost vracet se po extrémní zátěži zpět do výchozí polohy. Máte-li toto
pružné spojení mezi sebou, netřeba se hádání bát.
Mimochodem, právě mi má drahá přišla oznámit, že je připraven oběd. Abych ji
udržoval v kondici, ptám se, zda je k obědu pořád totéž, co poslední dva dny. Rázná
odpověď na sebe nenechá čekat: průvan práskne dveřmi, málem se vysypalo sklo. Ale
pak už nic nebrání společně strávenému času u nedělního oběda. Tajemství
partnerského štěstí spočívá v tom, aby si oba vzájemně odpustili, že se vzali, jsou-li
svoji, nebo že se nevzali, pokud nejsou.
Jiří Prokop

Naše zdravotnictví aneb Do Kardašovy Řečice
a zpět za jeden den
Z Jemnice do Kardašovy Řečice to není ani 80 km. Pojedete-li z Prahy, bude to o
dobrých 30 km víc. Popíšu svou cestu z Jemnice do Kardašovy Řečice o jedné
předvánoční sobotě. Abych předešel případnému zklamaní, upozorňuji předem, že jsem
tam dlouho nepobyl, přesněji řečeno jsem tam z vlaku vystoupil, prohlédl si nádraží i
jeho okolí a po půl hodině jsem zase nastoupil do zpátečního vlaku. Návštěvu místního
předvánočního trhu, což bylo mou záminkou k cestě, jsem z níže uvedených důvodů
nestihl.
Začalo to tím, že jsem se z novin dozvěděl o zdražení jízdného a zatoužil jsem ještě
naposled jet vlakem za staré ceny. Ve stejných novinách jsem objevil článek o reformě
zdravotnictví. Přesněji o tom, jak demokratický trh zachrání zdravotní pojišťovny. Trik
spočívá v zavedení
nadstandardů. Kdo víc zaplatí, bude mít lepší péči a přijde na řadu dřív. Při ochotě
připlatit si ještě víc, dostane se do rukou primáře a dostane se mi místo placeba
účinnějšího léku. Pacient, stálo v tom článku, je zákazník – jediný rozdíl je, že zboží,
které si kupuje, se nazývá zdraví. Proč by se prý nemělo za sádru, oční čočku či operaci
žlučníku, platit tak, jako se platí za bílou plombu, vyhlazování vrásek, či zvětšování, či
zmenšování prsů?
Když jsem si ale článek dočetl do konce, silně se mi ulevilo, že se u nás o demokracii
ve zdravotnictví zatím pouze mluví. Až ji naši reformátoři uskuteční doopravdy, pak nám
asi nezbude než léčit se doma sami, nejlépe studenými obklady a bylinkami.
Autor, známý neurolog, argumentoval tím, že i při cestování jsou různé standardy proč tedy ne při léčení a v nemocnici? Z Prahy do Kardašovy Řečice může přece jet
jeden mercedesem, druhý škodovkou a třetí třeba na kole. Dostanou se tam nakonec
všichni tři, akorát někdo rychleji, jiný pomaleji. Proč by to tomu pomalejšímu mělo vadit?

- 24 -

Jemnické listy / leden 2012
Autor má pravdu. Nakonec všichni umřem. Proč by mi mělo vadit, mám-li umřít později
než bohatší a placení schopnější bližní?
Nejzajímavější byla samozřejmost, s jakou autor předpokládal, že všichni vyjedem
z Prahy. Buďto se mylně domníval, že jsou u nás všichni lidi Pražáci a na venkově mají
pouze chalupy, nebo si myslel, že pouze Pražáci se potřebují léčit. Navíc mě překvapilo,
že naprosto pominul možnost jet vlakem nebo autobusem. Chvíli mi to vrtalo hlavou,
pak jsem se rozhodl pro malý test. Udělám si výlet do Kardašovy Řečice. A naschvál
vyjedu z Jemnice, pojedu vlakem a ještě jako napotvoru v sobotu.
Když máte to štěstí, že v Jemnici bydlíte a potřebujete se v sobotu dopoledne někam
dostat, velký výběr nemáte. Kdybych býval poslechl pana doktora z novin a vyjížděl
z Prahy, byl bych v cíli o celou směnu dřív a nemusel bych ani tak brzo vstávat. Ale že
bydlím tady, začala má dobrodružná cesta na jemnickém autobusovém nádraží už v půl
šesté ráno. Navazující vlak z Moravských Budějovic do Okříšek jel až po osmé, tudíž
jsem měl jedinečnou příležitost procházet se málem dvě hodiny kolem Rokytné. Kdo by
si takový předvánoční zážitek nechal ujít? Do Okříšek jsme pak dojeli bezpečně s 15minutovým zpožděním, což znamenalo, že rychlík Rožmberk byl v tahu. Nic se neděje,
řekl jsem si, pojede další. A vskutku, zanedlouho jel další rychlík, tentokrát pod jménem
Petr Vok.
Málem jsem se rozplakal přívalem pochopitelného štěstí, když jsem pak při jednom
dlouhém stání stáhl okno vlaku (přes zavřené nebylo totiž nic vidět) a na nádražní
budově jsem si přečetl nápis: Kardašova Řečice. Považte, nebyly ještě ani čtyři
odpoledne, ještě bylo skoro světlo. Když jsem vystupoval, cítil jsem se jako Edmund
Hillary. Na zpáteční rychlík jsem nemusel ani dlouho čekat. Jel jako na zavolanou za
rovných dvacet minut. Cesta v opačném směru byla bez mimořádných událostí.
V Moravských Budějovicích, kde vláček končil, jsem byl ve 20 hodin. Zbývala mi
pohodlná půlhodina na přestup do autobusu a pak už dojemné shledání s Jemnicí. Po
deváté jsem byl doma. Dokázal jsem to. I když nerozumím neurologii a nesídlím
v Praze, přece jen jsem stihl dojet do Kardašovy Řečice a zpět za jediný den. Něco na
tom našem novém zdravotnictví asi přece jen bude. Zvláště když teď ministr občanům
zaručuje, že v budoucnosti cesta k nejbližšímu lékařskému zařízení nám nezabere víc
než 45 minut.
Světlé zítřky
Možná se toho dožijem,
že z politiky zmizí lháři
a důchodce už v klidném stáří
nebudou krmit opiem.

Lichvář se smíří s nízkou cenou,
když přijme na tvář popelec.
Exekutorům spadne klec
a dluhům bude odzvoněno.

Zas budou fušky dělat chlapi
a žít se bude bez banky
a holky nosit copánky
a zapomenou na mejkapy.

A přednost budou mít zas pěší.
Ta doba brzo přijde snad.
Vždyť poctivý se na ni těší
a chudý nemusí se bát.
Milan Růžička
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Paměti aneb Jemnice, malý kluk
a druhá světová válka
Jak válka přestávala být něčím, o
čem se pouze slyšelo z rádia

propagandistům) jasno, že vůbec není
vyloučeno, že fronta dojde až k nám. A
tak pragmaticky uvažující obyvatelstvo
začalo nenápadně budovat podzemní
skrýše, kam ukládalo cennosti, šatstvo,
a zkáze nepodléhající potraviny. Ty
mohou být užitečné, až pominou boje,
ale všechno bude v troskách. I my jsme
měli v dřevníku vykopanou malou jámu
s „železnou zásobou“. Černý děda ve
Vranovské Vsi to vzal důsledněji.
Jednu jámu vykopal uvnitř stodoly,
vyložil ji dehtovým papírem proti
vlhkosti a uložil tam spoustu zásob.
Mne nejvíc zajímala ta technická
stránka věci, to jak děda zajišťuje
izolaci proti spodní vodě. Co jsem si
nějak neuvědomoval, byla zlověstná
symbolika tohoto konání svědčící
o tom, že se počítá i s tou eventualitou,
že přijdou boje a naše obydlí mohou
být rozstřílena na padrť. - Ale pokud
někdo z nás přežije, tak ten bude rád
za ty zásoby.
Děda ve Vranovské Vsi usoudil, že
jeden podzemní sklad je málo, a tak
začal kopat druhý v předzahrádce.
V předzahrádce, kam bylo odevšad
vidět. Byla sice za t.zv. tarasem nad
úrovní silnice, ale rány od kopání
krumpáčem i periodické objevování se
krumpáče nad „tarasem“ během
kopání, to vše mluvilo jasnou řečí. Když
pak bylo po všem, našel děda svůj
sklad v předzahrádce vykopaný a
vykradený a ve stejném stavu našel i
svůj
sklad
ve
stodole.
Bylo
obdivuhodné, s jakou rychlostí a jak
nenápadně někdo dokázal sklady
lokalizovat a lokalizované vykrást. Lidé
o sobě tenkrát věděli snad všechno. (A

Válka začala v září 1939 vpádem
Němců do Polska, což způsobilo, že do
války vstoupila Anglie a Francie. Že by
se o válce zpočátku „slyšelo jen
z rádia“ je ovšem nadsazené tvrzení.
Ve Vranovské Vsi, osídlené skoro
výhradně Němci, majícími samozřejmě,
na rozdíl od Čechů, brannou povinnost,
často mnozí sousedé dostali zprávu
o smrti – někdy i dalšího - syna. Zcela
skutečná a velice smutná realita. Jeden
soused, aby nemusel narukovat, si
usekl sekerou prst. Vyléčil se a měl
opět narukovat. Usekl si celou ruku.
Prokázali mu úmysl vyhnout se vojně a
soused byl popraven.
Já sám jsem se o válečné dění dost
zajímal a měl jsem z německé strany i
dostatek pramenů, jak jsem tak žil
v obou z těch dvou světů, na jedné i na
druhé straně pomyslné „fronty“, a ty
hranice se mi občas stíraly. Přiznávám,
že jsem německou vojenskou techniku
z technického
hlediska
obdivoval,
dovedl jsem si ale opatřit i určité
informace o technice druhé strany a
svým
dětským
způsobem
jsem
porovnával. Pak ale jsem zase
bolestně přemýšlel a hledal argumenty,
které by vysvětlovaly, proč my Češi
v konfliktu s Němci pořád prohráváme,
když jsme přece lepší (v čem, to jsem
nevěděl, ale byl ve mně asi přece jen
kus masarykovského vlastence, tak jak
to vždycky chtěl můj otec).
Válka se později postupně a stále
zřetelněji
vyvíjela
pro
Německo
nedobře, a tak začalo být prostým
lidem se selským rozumem (nikoliv
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dolů do jakožto krytu deklarované
prádelny. Do té se ze strany z ulice
sice scházelo jako do sklepa, ale na
druhou stranu na zahradu, s orientací
směrem k Líšni (na tu směřoval
tehdejší nálet) - na tu stranu se
vycházelo v úrovni terénu zasklenými
dveřmi. Tedy „Luftschutzraum“ jen
podle jména. Teta navíc otevřela dveře
i okno do zahrady, aby je tlaková vlna
tak snadno nevyrazila a nezranila nás
střepinami. Byl to dobrý nápad, i když
ty otevřené dveře divoce se zmítající
(v tom za chvíli se rozpoutavším pekle)
a pouštějící dovnitř spoustu střepin
zvenčí, dělaly nepředstavitelný hluk.
V horním patře tetina domku nad námi
se vysypala, ba vyletěla všechna
okenní skla a většina skla byla
tlakovými vlnami nahnána k nám do
prádelny. Kdyby byly dveře a okno
zavřené, bylo by to ale přece jen horší.
První vlna bombardérů odletěla a co
udělali občané Brna? Okamžitě se opět
objevili na půdách ve vikýřích
s dalekohledy a snažili se bombardéry
spatřit. Ulice byla plná lidí. Ukazovali si,
kde všude něco spadlo, kde hoří a co
mají v bytě za zeminu a za trosky. Na
balkonech všech domků bylo plno drnů
velikosti koňské hlavy, okna většinou
beze skla. Na ulici vyběhl příslušník
německého „Luftschutzu“ a hnal lidi
zpět do krytu. „Lidi neblbněte, ještě
není konec.“ Za pár dalších vteřin to tu
bylo zas. Druhá vlna odletěla a ulice a
střechy domů byly opět plné lidí. A opět
vztekající se muž od Luftschutzu.
Čtyřikrát se to opakovalo - vždycky
stejně. Pak byl konec doopravdy.

bylo nakonec dobře, když to využívali
jen pro takovéto akce a ne pro udávání
gestapu.)
Jak válka postupovala, sílilo i
spojenecké
bombardování
a
bombardované objekty byly stále blíž.
K nám na stále relativně bezpečnou
jižní Moravu evakuovaní obyvatelé
nejohroženějších
oblastí
vyprávěli
děsné věci. Co napadne kluka, jakým
jsem byl tenkrát já? Napadne ho, že by
bylo dobré něco takového také zažít na
vlastní kůži, ovšem tak, že by se jemu
samotnému nic nestalo. A tak jsem
s nadějí sledoval, jak se letecká válka
proti německému zázemí stále víc
přibližuje.
Přelétávající
americké
bombardovací svazy jsem
vždy
pozoroval s velikým zájmem. Až přišel
poslední týden srpna 1944 a mne vzala
na návštěvu k sobě do Brna teta,
matčina sestra a matka mého
bratrance Franty, se kterým jsme se
měli moc rádi.
V Brně byl vzápětí letecký poplach a
zakrátko už vysoko na nebi duněly
americké bombardéry. A už jsme si
také hledali místo, odkud na ně bude
nejlepší výhled. Střechy domů byly plné
lidí
s dalekohledy,
amatérští
pozorovatelé vykukovali z otevřených
vikýřů, nadšeně si na letadla ukazovali
a s obdivem počítali, kolik jich je. Pak
najednou rychle sílící hukot a vzápětí
kousek od nás výbuch první bomby.
Připlácl nás na dveře verandy tetina
domku. Opravdu spadla nejdřív jen
jedna puma, věřili jsme, že nás letci
chtěli varovat, že to tentokrát v Brně
bude doopravdy. Teta z leknutí nejdřív
trochu zvracela, ale pak začala
bleskově organizovat. Běžela s námi

Jan Kopeček
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Přehled kulturních programů
7.2.2012
30
15 hodin

Seriál besed s autory knihy Dějiny Jemnice (1. díl)
- zasedací místnost MěÚ Jemnice
- PhDr. Lubomír Jan Konečný z Muzea města Brna
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

10.02.2012
00
20 hodin

Hasičský ples
- hraje skupina Dring
- restaurace Na Podolí
- pořadatel SDH Jemnice

11.2.2012
00
20 hodin

Hasičský ples
- hraje skupina Rookies
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel SDH Radkovice

18.02.2012
00 45
8 -8 hodin
00
9 hodin

Turnaj v mariáši
- prezence
- zahájení
- startovné 150,-Kč (v ceně oběd)
– restaurace Na Podolí
- pořadatel SDH Jemnice

18.2.2012
30
13 hodin
00
14 hodin
00
16 hodin

Masopustní průvod centrem města
- sraz masek v areálu zámku
- průvod masek centrem města
- pohřbení basy v areálu zámku
- pořadatel Mladí za rozvoj Jemnice, o.s.

18.2.2012
30
20 hodin

Ples královny Elišky
- vystoupí: Praga75, Secret, DJ Adas, Ricahrd Nedvěd, Pavel Bláha
- velmi hodnotná tombola, občerstvení, zábava do rána
- předprodej vstupenek od 1.2.2012 v TIC Jemnice
- vstupné 100 + 30 Kč místenka
- sokolovna v Jemnici
- pořadatel N.K.N. Jemnice, www.nkn.jemnice.cz

22.2.2011
00
15 hodin

Promítání historických fotografií pana Hrbka s výkladem
- domy na náměstí Svobody 2. část a kostel sv. Stanislava
- zasedací místnost na MěÚ Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s MS v Jemnici

25.2.2012
00
20 hodin

Ples Motorpalu
- hraje ROOKIES, občerstvení, bohatá tombola
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel KOVO
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3.3.2012
00
od 13 hod.

Vernisáž výstavy fotografií Mladí za objektivem II.
- pořadatel AlterNaiva o.s.

3.-6.3.2012

Výstava fotografií Mladí za objektivem II
- pořadatel AlterNaiva o.s.

3.3.2012
30
20 hod.

Punk rock v Podolí
- restaurace Na Podolí
- pořadatel AlterNaiva o.s.

6.3.2012
30
15 hodin

Seriál besed s autory knihy Dějiny Jemnice (2. díl)
- zasedací místnost MěÚ Jemnice
- Ing. PhDr. Miroslav Plaček
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

21.3.2011
30
15 hodin

Výroční schůze Muzejního spolku v Jemnici
- beseda s restaurátorem Václem Špalem
- zasedací místnost MěÚ Jemnice
- pouze pro členy MS v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici

Program kina – únor 2012
sobota 4.2.2012

začátek v 19

Obhájce

30

hodin

Kriminální thriller USA, 118 min., přístupný od 12 let
vstupné 59+1
To, co se ze začátku jeví jako jasný případ s velkým finančním výnosem, se rychle
obrátí v děsivý souboj dvou mistrů manipulace a krizi svědomí hlavního hrdiny filmu.
Hrají: M. McConaughey, M. Tomei, R. Phillippe a další.
neděle 26.2.2012

Tintinova dobrodružství

00

začátek v 15 hodin

Animovaná komedie USA 2011, 107 min., přístupný, česky mluveno vstupné 69+1
Příběh filmu inspirovaného oblíbenými příhodami knižního a televizního hrdiny Tintina,
sleduje osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného psa Filuty.
*****

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.
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Přednášky ke knize Dějiny Jemnice
Na podzim roku 2010 vydalo město Jemnice obsáhlou publikaci o dějinách města, na
jejímž vzniku se podílela řada autorů, vesměs odborných historiků. V letošním roce
budou mít zájemci příležitost potkat se s některými z nich osobně a seznámit se s jejich
pohledem na dějiny Jemnice.
Pro letošní rok totiž připravil jemnický muzejní spolek ve spolupráci s městem Jemnice
cyklus přednášek, v nichž se posluchači budou moci setkat s autory části kapitol Dějin
Jemnice a vyslechnout jejich výklad k příslušnému období dějin města, zeptat se na
některé podrobnosti, případně získat jejich podpis do svých výtisků Dějin Jemnice.
První z přednášek se bude týkat doby před vznikem hrazeného města a stavební
historie kostela sv. Jakuba v Podolí, o nichž promluví PhDr. Lubomír Jan Konečný
z Muzea města Brna, autor kapitoly Jemnice v době předměstské. Setkání s ním
30
proběhne v úterý 7. února od 15 hod.
Dalším obdobím dějin Jemnice na něj naváže o měsíc později autor kapitol
Středověké dějiny města a Vývoj opevnění města a stavební historie jemnického zámku
Ing. PhDr. Miroslav Plaček na přednášce, která se bude konat v úterý 6. března
30
v 15 hod.
Třetí z jarního cyklu přednášek proběhne počátkem dubna, téma i datum bude
upřesněno v příštím čísle Jemnických listů. Pokračování pak proběhne v podzimních
měsících, o přednášejících, tématech a termínech budeme čtenáře včas informovat..
Přednášky se budou konat v zasedací místnosti Městského úřadu v Jemnici.
Všechny, kteří se zajímají o historii svého města, na všechny přednášky srdečně
zveme.
Muzejní spolek Jemnice

Na jubilejní ples královny Elišky
možná přijde i kouzelník
V sobotu 18. února léta Páně 2012 se uskuteční jubilejní 20. ročník plesu královny
Elišky v Jemnici. Zábava do rána, bohatá tombola, diskotéka a mnoho dalšího je
připraveno v jemnické sokolovně od půl deváté večer.
Ples bude ve všech dostupných prostorách sokolovny a tím tak bude
také pestrý program - na každém místě - trochu odlišný. Krom
diskotékových hitů v horním sále budou na hlavním pódiu hudbou
doprovázet dvě skupiny - kapela Praga75 a rocková skupina Secret.
Celý večer a noc bude provázet svými glosy moderátor Hitrádia Vysočina
Pavel Bláha. O další doprovodný program se postará Richard Nedvěd,
finalista první řady Československo má talent - trapnomág-kouzelník a královnu Elišku
také doprovodí šermířská skupina Lucemburk. Návštěvníci tohoto plesu si také zvykli na
bohatou tombolu. Letošní hodnota tomboly je plánována na hodnotu 100.000 korun a
jako každoročně je připraven zájezd pro dvě osoby, poukaz na nákup nového a ojetého
automobilu, víkendový wellnes pobyt pro dvě osoby, notebook, televize a spousta
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dalšího. Hlavní ceny budou připraveny v tombole, která se bude losovat o půlnoci.
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. února 2012 v TIC Jemnice. Více informací
najdete na: www.nkn.jemnice.cz.
Za N.K.N. Jemnice Jiří Prokeš

AlterNaiva o.s.
Po roce chystá AlterNaiva o.s. druhý díl výstavy fotografií autorů z Jemnice a okolí
s názvem Mladí za objektivem II. Téma, které jsme zvolili, reaguje na Vaše doporučení
z prvního ročníku a nese název Jemnice v roce 2011. V tomto obecném tématu je
zahrnuto vše, co jste mohli v průběhu roku v Jemnici a jejím okolí zažít a vidět; jaké
události se staly, co je nového, co se změnilo, nebo jak na Vás zapůsobila například
nabízená hudební a kulturní scéna. Vernisáž výstavy začíná 3. 3. 2012 od 13 hodin.
Druhý díl výstavy plánujeme v netradičních prostorách promítárny Letního kina
v Jemnici. Zde budete mít možnost prohlédnout si expozici fotografií, navštívit neveřejný
prostor promítárny a zažít tak atmosféru prosycenou historií pohyblivých obrázků
v kombinaci se statickým pojetím fotky.
Příležitost k vystavení fotografií mají v první řadě fotografové, kteří se přihlásí
prostřednictvím webových stránek AlterNaiva o.s. Ti budou mít vyhrazenou převážnou
většinu zázemí. Zvláštností je pak příležitost pro kohokoli přinést svoji tematickou
fotografii v průběhu celé výstavy a vystavit si ji.
V rámci vernisáže výstavy proběhne fotografický workshop zaměřený na práci se
světlem během hudebních či divadelních vystoupení. Praktické zázemí poznatků
z workshopu bude možné vyzkoušet na večerním koncertu hudebních skupin
v Podolí. Workshop bude přístupný komukoli se zájmem.
Vizuálně si některé zážitky vybavíte, jsou tu však ti, kteří drželi v ruce fotoaparát, byli
za jeho objektivem a zachytili je svým způsobem. Tak mohou vystavovat všichni,
kterým se podařilo vyfotit jakkoliv atmosféru jemnického roku 2011.
Chcete-li své fotografie vystavit, nabízíme příznivý prostor, ve kterém je zvláštnost a
příležitost.
VYSTAVTE SVOJE FOTOGRAFIE JINAK NEŽ ONLINE.
Více informací a přihlášku naleznete na www.alternaiva.jemnice.cz nebo
www.alternaiva.webnode.cz a na Facebook.com
Ondřej Ferdan

Tříkrálový koncert v Jemnici
V sobotu 7. ledna 2012 se v sále jemnického kulturního domu konal tradiční Tříkrálový
koncert, kterým jsme v Jemnici symbolicky zakončili vánoční dobu.
Jako první se návštěvníkům představili žáci ZUŠ v Jemnici, kteří se učí hře na
akordeon. Na vystoupení je připravila jejich učitelka - paní Milena Puchnarová, která si
společně s nimi na pódiu také zahrála. Zazněly koledy, ale také např. Nabucco – Sbor
Židů od J. Verdiho nebo Canon od Johanna Pachelbela.
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Velké oblibě se v Jemnici těší Kdousovská schola pod vedením pana Františka
Hofbauera. Jsem moc ráda, že naše pozvání vystoupit na Tříkrálovém koncertě členové
Kdousovské scholy přijali. Jejich hudba se příjemně linula sálem a troufám si říci, že
naplňovala srdce většiny přítomných.
První část koncertu uzavřel Komorní sbor při ZŠ v Jemnici pod vedením Mgr. Bedřicha
Bulína. V podání „školního sboru“ zazněly české koledy ve vlastní úpravě, ale také např.
píseň Tisíc andělů od Čechomoru nebo Bílé Vánoce I. Berlina.
Druhá část Tříkrálového koncertu byla v duchu České mše vánoční Hej mistře od. J.J.
Ryby v podání Chrámového sboru při kostele sv. Stanislava v Jemnici a Jemnického
divertimenta pod taktovkou sbormistra Mgr. Josefa Hofbauera.
Ráda bych ještě jednou poděkovala všem účinkujícím za to, že nám v Jemnici
připravili krásný sobotní podvečer. Jejich výkony byly opravdu na profesionální úrovni.
Věřím, že si většina přítomných návštěvníků odnášela s sebou domů nezapomenutelné
zážitky.
Účinkující však ihned po koncertě domů neodcházeli. Město Jemnice pro ně jako
poděkování za celoroční podporu kulturního dění v Jemnici zajistilo malé občerstvení,
které připravili pracovníci Kuželna Baru v Jemnici. Někteří se ještě ani nestačili
občerstvit, když se nejmladší ze všech, žáci ZUŠ, společně se svou učitelkou, chopili
svých nástrojů a začalo se hrát. Postupně se k nim přidávaly další nástroje a
samozřejmě se přidali i zpěváci. Kulturním domem ještě více jak hodinu zněly známé
lidové písně a trampské písničky.
Dana Babišová, kulturní pracovnice města Jemnice

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Plesová sezóna nastala,
kde jaká rodina
se na ples vydala
a když tóny hudby zazní,
na parket, prosím,
dámy, páni.

Jen stará babička
doma sní,
jak mladá tančila
polku a valčík.
A tak už to v životě bývá,
že jen ta vzpomínka
na mládí zůstává.

Marie Čurdová

Poděkování
V období před Vánocemi probíhala tradičně ve vestibulu kulturního domu „Vánoční
výstava“. Tato výstava se společně s Velikonoční výstavou těší velkému zájmu a ohlasu
jemnických občanů i návštěvníků našeho města.
Obě dvě výstavy si pod „svá křídla“ vzal Svaz tělesně postižených v Jemnici. Nejenže
po dobu výstavy zajišťuje dozor, ale zároveň vystavuje i své výrobky, které členky klubu
tvoří při společných setkáních. Bez jejich pomoci by bylo velmi těžké tyto výstavy po
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organizační stránce zajistit, proto jim patří náš velký dík.
Poděkování patří všem, kteří svými výrobky přispěli k tomu, aby letošní Vánoční
výstava byla zase o něco pestřejší. Své výrobky nám zapůjčil Stacionář v Třebíči,
Speciální škola v Moravských Budějovicích, pobočka Jemnice , Mateřská škola
v Jemnici , Dětský domov Budkov a jemničtí občané.
Dana Babišová, kulturní pracovnice města Jemnice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Odešli jste, jak osud si přál,
však ve vzpomínkách s námi žijete dál.

Dne 10. 1. 2012 uplynulo 16 smutných let,
co nás ve věku 55 let navždy opustila
naše milovaná maminka, babička,
paní Marie Jobbagyová
a
dne 23.2.2012 uplyne 25 smutných let,
co nás ve věku 50 let navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček,
pan Pavel Jobbagy
Vzpomínají děti s rodinami a ostatní příbuzní
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami

Vzpomínka
„V životě se loučíme mnohokrát,
ale jen jednou navždy.“

S tichou vzpomínkou a láskou v srdci vzpomínáme
na pana Jiřího V i r g l a z Lomů,
který nás opustil před rokem, 1. února 2011
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
synové Zdeněk a Karel s rodinami
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Vzpomínka
Dne 12. února 2012 tomu budou 4 roky,
kdy nás navždy opustila
paní Věra B a s t l o v á z Jemnice
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
synové Zdeněk a Karel s rodinami

Vzpomínka
Kdo v srdci žije,
ten neumírá
Dne 19. února 2012 uplyne 13 smutných let,
kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček
pan V á c l a v S k ř i v á n e k z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují dcera Hana a syn Václav s rodinami

Vzpomínka
Dne 27. února 2012 uplyne 12 let,
kdy nás navždy opustila
paní M a r t a K ř i v a n o v á z Jemnice
Vzpomíná syn Pavel s rodinou a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Dne 27. února 2012 uplyne 8 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří K a i s l e r z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje rodina

OKÉNKO PŘÍRODY
Mořská cibule (Scilla maritima)
Mořská cibule je rostlina pěstovaná pouze doma v květináči, takže je kdykoli k dispozici.
Drogou je cibulová dužina, případně cibulová šťáva. Oba prostředky jsou jedovaté a při
zacházení s nimi je nutno dbát zvýšené opatrnosti! Droga obsahuje heterosid
glikoscilarosid, glykosid scilitoxin, glykosid silistrin, scilaren, cholin, kyselinu citronovou,
oxalát draselný aj.
Dříve se mořská cibule užívala jako účinné kardiotonikum. Její podávání zvyšuje krevní
tlak a mírným podrážděním ledvin zvyšuje také diurézu, takže se s oblibou používala
v případech otoků srdečního i ledvinového původu. V současné době podáváme drogu
pouze v tom případě, pokud nemocný nereaguje nebo nesnáší léčbu digitalisem.
Využívání mořské cibule k léčbě oběhových potíží je stále namístě, zvláště dochází-li při
nich k tvorbě otoků.
Čajovou formou se droga zásadně nepodává. Užívanou lékovou formou je prášek
připravovaný pomletím šetrně usušených plátků cibule při teplotě nepřekračující 45°C.
Běžnou dávkou prášku je 0,2g. Maximální denní dávka činí 1g.
Druhou možnou lékovou formou je bylinný ocet připravený z čerstvé cibule. Předem je
však nutné důrazně upozornit, že pro léčebné účely a sušení nemůžeme použít celou
cibuli. Používá se jenom plátků, které se nacházejí mezi vnějšími šupinatými a vnitřními
slizovatelnými obaly tvořícími jádro. Postupujeme tak, že plátky z jedné cibule, velké asi
jako pěst, přelijeme jedním litrem pravého jablečného octa a necháme 4 dny vyluhovat
v chladné místnosti. Po 4 dnech přecedíme a užíváme 1x denně 1 čajovou lžičku
rozmíchanou s 1 čajovou lžičkou medu ve sklenici pramenité vody.
Mořskou cibuli zásadně nemícháme do směsí a užívání prášku nebo octa je potřeba
vždy konzultovat s ošetřujícím lékařem. Léčení musí být v každém případě
přerušované, aby se zabránilo kumulaci léčiva v organismu. Řešíme to tak, že po
třídenním užívání na jeden den léčbu přerušíme. Pro informaci je třeba připomenout, že
jednotlivá dávka mezi 0,6 – 1,0 g prášku už přivodí otravu a jednotlivá dávka 1,6g a
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vyšší může být i dávkou smrtelnou. Otrava se projevuje škrábáním v krku, pocity
ošklivosti, zvracením, průjmy s kolikovými bolestmi, srdečními příznaky se stálým
stupňováním. Z výše uvedených důvodů se vnitřní užívání nedoporučuje, ale
s úspěchem jí můžeme využít zevně při bolestech kloubů. Naklepaný plátek mořské
cibule přikládáme jako kašovitý obklad na bolavá místa. Dobu přiložení si musí každý
odzkoušet sám, nejčastěji se pohybuje mezi 10 – 20 minutami.
Je znám také návod na víno z mořské cibule: 100g nařezané cibule a 1 litr těžkého
červeného necháme 8 dní macerovat, pak vylisujeme a přefiltrujeme. Necháme dalších
8 dní stát a pak užíváme 3xdenně 2 polévkové lžíce.
Žádný přípravek z mořské cibule nesmíme užívat vnitřně, trpíme-li potížemi zažívacími,
průjmem, nutkáním na zvracení a máme-li nemocné ledviny!
Ing. Bedřich Stehlík

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Pro jemnické atlety začala nová sezóna skvěle!
V sobotu 7. ledna 2012 se v Praze na Strahově uskutečnil Krajský přebor Vysočiny
v hale. Závodů se zúčastnilo rekordních 205 sportovců z 9 atletických oddílů kraje
Vysočina. Nejvíce jich přijelo z Třebíče (50), Jemnice (49) a Jihlavy (43).
Našim závodníkům se podařilo celkem 110 startů v různých disciplínách a kategoriích
přetavit v 16 cenných kovů a získat 3 krajské přebornické tituly! Nejúspěšnějším
závodníkem se stal se dvěma zlatými medailemi Lubomír Fanta v kategorii starších
žáků. V medailovém srovnání oddílové úspěšnosti se náš oddíl zařadil na skvělé
4. místo za závodníky z Třebíče, Jihlavy a Pacova.
Dosažené výsledky jsou velkým příslibem do příštích závodů a svědčí o velkém
odhodlání našich atletů uspět a prosadit se v konkurenci silnějších a větších oddílů.
Všem závodníkům a jejich trenérům patří velký dík za předvedené výkony a vzornou
reprezentaci na krajské úrovni.
Pro přehlednost předkládám kompletní přehled jemnických medailistů a tabulku
oddílové úspěšnosti.
Více informací, podrobnějších výsledků a fotografií nejen z těchto přeborů získáte na
oddílových stránkách jemnické atletiky: http://sites.google.com/site/atletikajemnice.
Přehled jemnických medailistů:
zlatá
60 m
60 m př.
200 m
300 m

stříbrná

Fanta Lubomír
Králík Vít
Fanta Lubomír

Mocharová Iveta
Králík Vít

400 m
Vrh koulí
Skok daleký
Skok vysoký

bronzová
Zuzák Jakub
Zuzák Jakub
Novák Lukáš
Slosarčíková Patricie
Mrkva Michal

Kincl Tomáš
Zvěřinová Pavlína

Kinclová Kamila
Liška Martin

Novák Lukáš
Zvěřinová Pavlína
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Přehled oddílové úspěšnosti:
zlatá
60 m
60 m př.
200 m
300 m

stříbrná

Fanta Lubomír
Králík Vít
Fanta Lubomír

Mocharová Iveta
Králík Vít

400 m
Vrh koulí
Skok daleký
Skok vysoký

bronzová
Zuzák Jakub
Zuzák Jakub
Novák Lukáš
Slosarčíková Patricie
Mrkva Michal

Kincl Tomáš
Zvěřinová Pavlína

Kinclová Kamila
Liška Martin

Novák Lukáš
Zvěřinová Pavlína

Mgr. Aleš Krajčí, předseda oddílu atletiky

SDH Jemnice
na konci loňského a začátku letošního roku
Vedoucí mládeže ještě před koncem roku 15. prosince 2011 uspořádali turnaj
v karetní hře prší. Turnaj byl určen pro mladé hasiče a dorost. Nervozita se po celou
dobu soutěže dala krájet, protože systém neumožňoval u kategorie starších spojené
s dorostem hrát všem najednou. Medaile pro první 3 a diplomy určitě stály zato.
U mladších medaili za 3. místo vybojoval Milan Kucharič, 2. místo vybojoval Aleš
Punčochář a vítězkou se stala Klára Vaculová.
V kategorii spojené starších s dorostem bylo pořadí následovné:
3. místo Pavel Vacula
2. místo Linda Šerková
1. místo Nikol Nečesalová
Výroční valná hromada SDH Jemnice se konala v pátek 6. ledna 2012 v restauraci Na
Podolí. Této slavnostní schůze se také účastnil pan starosta města Ing. Miloslav
Nevěčný. Na této schůzi se
hodnotil uplynulý rok a celoroční
činnost sboru. Následně se hovořilo
o činnosti a akcích, které bude sbor
pořádat v roce 2012. Nedílnou
součástí bývá ocenění práce členů.
Za rok 2011 byli oceněni čestným
uznáním SDH:
Náš host Bc. Zdeněk Hopian za
zřízení internetových stránek.
Čestný člen sboru Mgr. Ervín
Reegen za dlouholetou spolupráci.
Za sportovní reprezentaci sboru Lucie Pergerová, Pavlína Solanská, Nikol
Nečesalová, Jan Kovařík a Václav Kadrnožka.
Za sportovní reprezentaci a celoroční práci ve sboru Mária Lukšová a Radek Táborský.
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Čestným uznáním Okresního sdružení hasičů byli oceněni:
Za sportovní reprezentaci Lucie Masláková a David Valenta.
Za celoroční práci s mládeží Pavel Vacula.
Za pomoc při práci s mládeží a práci ve sboru Lukáš Bezchleba.
Za celoroční práci ve sboru Karel Jasanský.
Věrnostní medailí za 10 let: Jiří Nekula, Stanislav Slabý st., Stanislav Slabý ml., Petr
Šimáček, Stanislav Tobolka ml., Lukáš Mandát, Štěpán Tobolka, Milan Šerka a Zdeněk
Kaisler ml.
Stužkou k věrnostní medaili za 30 let: Stanislav Bulík
Stužkou k věrnostní medaili za 40 let: František Čermák
Medailí Za příkladnou práci: Josef Karpíšek za celoroční mimořádně aktivní práci ve
sboru.
Hlavní postavou večera byl starosta sboru Jaroslav Bouda, který oslavil 60.
narozeniny. Po předání darů od sboru mu všichni přítomní přáli mnoho zdraví a další
dlouhá prožitá léta i v našem kolektivu dobrovolných hasičů.

Za SDH Jemnice Milan Šerka
www.sdh.jemnice.cz
www.facebook.com/SDH.Jemnice

XIII. ročník Novoročního poháru
také s rekordní účastí
Když jsme bilancovali loňský Dačický víceboj družstev, mysleli jsme, že se sešly
všechny pozitivní okolnosti, a tak přijelo na závod 63 střelců. Novoroční pohár, většinou
kvůli povětrnostním podmínkám na silnicích, nemívá takovou účast. Letos nás ovšem
čekalo milé překvapení a do závodu se přihlásilo 46 střelců z celé České republiky. Je to
absolutní rekord Novoročního poháru a velmi si vážíme všech, kteří k nám absolvovali
mnohdy velmi dlouhou cestu. Naplňuje nás to nadějí, že se střelcům u nás líbí a jsou
zde spokojeni.
Letošní Novoroční pohár byl zahalen do vzpomínek na zemřelého dlouholetého člena
a vedoucího střelecké sekce Dačice Jaroslava Coufala, který zemřel na podzim
loňského roku.
Střelecká sekce Dačice se rozhodla věnovat XIII. ročník Novoročního poháru právě
jemu a tím mu vyjádřit poctu za jeho přínos pro mysliveckou sportovní střelbu a rozvoj
střeleckého areálu Zahrádecký les v Dačicích.
Závody probíhaly v naprosté pohodě a po odstřílených 20 terčích na lovecké baterii a
20 terčích na loveckém kole jsme mohli společně vyhlásit a oslavit vítěze. Stal se jím
Miroslav Kos z Jindřichova Hradce po úžasném výkonu 39 zásahů ze 40 možných. Na
druhém místě skončil Ing. Libor Sobotka s 38 zásahy. Třetí se umístil Jan Bláha s 36
zásahy.
Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným střelcům a srdečně je zveme 5. května na
Dačický víceboj družstev.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu
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Ohlédnutí za sezónou 2011 motokrosařů z Jemnice
Sešel se rok s rokem a můžeme znovu hodnotit motokrosovou sezónu 2011
jemnických motokrosařů, kteří se zúčastnili dvou motokrosových seriálů, a to –
CHALUPA CUP 2011 a HRONOMOTO CUP 2011. První jmenovaný seriál Chalupa cup
2011 měl vyhodnocení dne 12.11.2011 v kulturním domě v obci Vanov. Seriál se skládá
z jedenácti závodů, které se jedou na motokrosových tratích v obci Miroslav 3x, Smrk
4x, Telč 2x, Volevčice a Nová Bystřice 1x. Jemničtí motokrosaři měli zastoupení v šesti
kategoriích a dosáhli následujícího umístění:
Kategorie
85 ccm
Amatér
Open
Pitbike
Veterán 40
Čtyřkolky

Jméno
Zbyněk Čech
Vojtěch Fiala
Miroslav Prokeš
Zbyněk Čech
Ondřej Karban
Jaromír Vysloužil
David Čermák
Lukáš Smetana
Vlastimil Bastl
Radek Prokeš

Umístění
19. místo
34. místo
3. místo
86. místo
9. místo
31. místo
34. místo
12. místo
3. místo
2. místo

Při tomto hodnocení byl udělen pohár Miroslavu Prokešovi za účast ve všech jedenácti
závodech.
Druhý seriál Hronomoto cup 2011 se skládal ze šesti závodů, a to 4x strnišťák v Horní
Slatině, 1x se jelo na motokrosové trati v Telči a Vílánci. Vyhodnocení se konalo
19.11.2011 v kulturním domě v obci Horní Slatina. V tomto seriálu měli jemničtí
motokrosaři zastoupení v sedmi kategoriích a dosáhli následujícího umístění:
Kategorie
85 ccm
MX 1
MX 2
Open
Veterán
Čtyřkolky
Fechtl
klasik

Jméno
Vojtěch Fiala
Zbyněk Čech
Miroslav Prokeš
Zbyněk Čech
Lukáš Verberger
Jaromír Vysloužil
David Čermák
Vlastimil Bastl
Radek Prokeš
Vojtěch Fiala

Umístění
5. místo
10. místo
8. místo
9. místo
13. místo
2. místo
7. místo
1. místo
1. místo
10. místo

Při hodnocení tohoto seriálu byla vyhlášena cena „FAIR PLAY“, která byla udělena
jemnickému čtyřkolkaři Radku Prokešovi za bezpečnou a ohleduplnou jízdu k ostatním
soupeřům, zejména mládeži, která v této kategorii začíná. Takový sportovní duch by měl
mít každý sportovec v jakémkoli sportovním odvětví. Ještě jednou Radkovi
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blahopřejeme, ať se mu daří jako v uplynulé sezóně 2011 bez zranění a nesnází.
Z výčtu uvedených výsledků je patrno, že motokrosová sezóna nebyla tak úspěšná
jako v roce 2010. Toto je ovlivněno dvěma aspekty. Prvním aspektem je, že nemáme
v Jemnici kde trénovat. Bez tohoto zázemí je strašně těžké motokrosový sport
provozovat. Dobrých výsledků v motokrosu dosáhneme jen tím, že budeme několikrát
v týdnu trénovat, a tak získáme souhru s motocyklem, fyzickou kondici a vytrvalost
v jízdě. Nemůžeme nikde trénovat a tím riskujeme, že nás netolerantní občané nahlásí.
Tolerance v tomto sportu je na místě. Druhým aspektem je čas a finanční prostředky.
Nejblíže z Jemnice je motokrosová trať v obci Vícenice u Mor. Budějovic – Holý kopec,
dále pak Smrk u Třebíče, nebo trať v Nové Bystřici. Pokud budeme na uvedené tratě
jezdit trénovat, zvyšují se finanční náklady na dopravu, poplatek za trénování a další
náklady spojené s tréninkem. V tomto okamžiku nás tlačí čas, musíme počkat, až se
vrátí ze školy, zaměstnání či učení apod. S mladými motokrosaři musí jezdit dospělá a
odpovědná osoba, rodiče, příbuzní nebo starší motokrosaři, kteří dohlíží na jejich
bezpečnost. Čas a délka strávená jízdou na motokrosové tratě zabere část času, který
by byl využit k delšímu tréninku. Uvedená skutečnost nás tíží nejvíce a to proto, že
nemáme kde trénovat. Převážná část jemnických motokrosařů nikdy nežádala o žádnou
podporu či finanční příspěvek, tento sport provozuje z vlastních finančních prostředků.
Žádáme jen o to, aby v Jemnici bylo kde si zatrénovat. Dříve to bylo lepší, motokrosaři
měli na bývalém vojenském cvičišti mnoho let motokrosovou trať, kde trénovali. Občané
a mládež Jemnice se chodili podívat, jak motokrosaři trénují, a to byla podpora pro
mladé i starší motokrosaře před domácími příznivci.
Některá politická strana a možná i někteří představitelé města ve svém volebním
programu měli několik priorit pro rozvoj města Jemnice, kde byla uvedena i oblast
sportu. Citujeme z volebního letáku: „....budeme pokračovat v aktivní podpoře všech
druhů sportů a sportovních aktivit v Jemnici, fotbalu, florbalu, motokrosu, střelnice a
všech dalších sportů...“. Mysleli jsme si, že priority pro další rozvoj města budou plněny
tak, jak bylo prohlášeno ve volebním programu. Můžeme zcela zodpovědně říci, že
„skutek utek“. Pokud by byly priority pro další rozvoj města plněny, zejména v oblasti
sportu, uvítali bychom to s nadšením.
Chceme poděkovat všem podnikatelům a vlastníkům pozemků, kteří nás nechali
krátkodobě trénovat v okolí města Jemnice a měli pochopení pro tento krásný sport a
rozhodným krokem tak přispěli k velké radosti všech motokrosařů. Ještě jednou Vám za
toto pochopení patří velký dík. Do nového roku 2012 přejeme všem sportovcům i
občanům pevné zdraví, štěstí a mnoho sportovních úspěchů.
Vlastimil Bastl st. a kolektiv
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OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Pálovice
11.2.2012
Radotice
18.2.2012
25.2.2012
Police
11.2.2012
18. 2. 2012
19. 2. 2012

Maškarní merenda, hraje Malá jemnická kapela, 20

00

hod., KD

Masopustní průvod masek obcí
00
- sraz masek ve 12 hodin v KD Radotice
IV. Fotbalový ples
00
od 20 hodin v KD Radotice, hrají Kalíšci
Družstevní ples, hraje Malá muzika, tombola, občerstvení – speciality
družstevní kuchyně, začátek ve 20 hodin, vstupné 70,-Kč
Masopustní průvod masek po obci – pořádá SDH Police
Dětský karneval – budova ZD Police
- vstupné dospělí 20,- Kč, děti 10,-Kč, masky zdarma

Radotice
Jde o lékaře či mastičkáře?
Čistota, prostota a bezbrannost jsou nám dány do vínku při našem zrození. Co je
příčinou, že se vyvineme v tvory nejen kamarádské, ale i obávané? Je tím svět kolem
nás a tvrdý nesmlouvavý boj o přežití? Člověk záhy zjistí, co je příjemné a co ne.
Přirozené sice není mít se jen dobře, ale někdo se holt chce jen dobře mít. Aby tomu tak
bylo, musí se jiný mít špatně a další ještě hůř. Společnost, ke které náleží, mu pak svým
řádem umožní, nebo také ne, na jaké posici se ocitne. Tak jako každý voják má v torně
maršálskou hůl, tak každý člen společnosti je svého osudu strůjcem. V životě je vždy
něco za něco, buď zůstaneme u zásad pravdy spravedlnosti a pak je život těžší, nebo
z těchto zásad slevíme, nebo je dokonce zavrhneme a pak jsme na tom líp a navíc
nejsme ostatním tolik k smíchu. Chtít, aby se měli všichni stejně, je nedostižný ideál.
Jde o pohádkové snění, pohádky, jak je známe, mají za cíl dětem kladnou představu o
životě zachovat co nejdéle. Jenže nepíší se jen pohádky, ale píší se i romány a člověk
je od přírody tvor zvídavý, čím dříve vkročí do tohoto světa, tím lépe bývá pro současný
život vyzbrojen. Bohužel. Zvláště současné komunikační možnosti mládeže dělají divy.
To, co dědovi bylo tabu dlouho přes dvacet let, jim přestává být zastřeno ve třinácti, ví již
všechno, začínají se nudit, není nic, na co se těšit, na co „být zvědavý“. Je to naše
zásluha, že je jejich život bohatý a přesto chudý. Míněno je to jistě dobře, ale tak je to
jenom v románech, život je ve skutečnosti boj a bude se odehrávat bez naší režie. Na
nich pak bude záležet, vrátí-li se do pohádek, kde dobro vítězí nad zlem, nebo
podlehnou hrdinům z románů. Jaké asi povzbuzení najdou ti, co ještě stále něčemu
věří, když se v poselství dozví, že > „Horší je, že nadále prohlubujeme nedobrou
společenskou atmosféru. Vytváříme si vysoký stupeň vzájemné nedůvěry a z prestižně
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politických důvodů si navzájem blokujeme i ty věci, o kterých vědí všichni, že se udělat
musí.“ < Jsme účastníky nastolování těchto opravdu potřebných změn a vidíme, že jde
zpravidla jen o monolog, potřebná většina na schvalování je jistá a o dialog tedy není
zájem, zbytečně by brzdil průběh. Změny však mají v mnohém k čistotě a dokonalosti
daleko. V poselství se dále praví. >„Každého, kdo se odváží foukat proti větru,
odsuneme stranou. Závidíme si a nepřejeme si.“< To, co je viděno jako závist, je jen
údiv nad tím, kam až to dochází a kde to skončí. Dále se dovíme že >„ Změnit se proto
musí nejen detaily toho či onoho zákona o zdravotnictví, školství penzijním či sociálním
systému, ale celý náš přístup. Nejen v Evropě, ale bohužel i u nás se přijímá jako
samozřejmost, že se nároky lidí zvyšují bez jakékoliv souvislosti s tím, jak se vyvíjí
ekonomika a zda na tyto mzdové a sociální nároky máme. I když to lidé slyší neradi,
politici musí občany o nezbytnosti opustit tento pohodlný, ale ničivý typ myšlení co
nejrychleji přesvědčit.“< Jak je pohodlné vládnout, nezodpovídat se nikomu za nic.
Očekávané poselství, které rozladí, prohloubí pesimismus a nedůvěru skoro ke všemu.
Postavme si vedle tohoto poselství - poselství ke stejným lidem o několik let nazpět za
vlády stejných politiků, kteří chtějí nyní léčit současnou společnost vyřčeným způsobem.
Nutno dodat, že následující slova jsou vyslovena ještě pod tíhou vědomí boje o vlastní
život, tedy emociálně procítěná a povznešená. >„Mezi ty méně povznášející a méně
radostné zkušenosti minulého roku patří například znechucující politické šarvátky, jimiž
byly provázeny dvoje důležité volby do zákonodárných sborů, patří mezi ně podivné
bankovní krachy, těžko srozumitelné a těžko postižitelné majetkové spekulace, či přímo
krádeže obrovských rozměrů a spousta dalších věcí, které bych nazval odvrácenou tváří
naší privatizace a vůbec naší ekonomické reformy. Rád bych Vás dnes požádal
o jediné: abyste všechno trpké, nechutné, odpudivé a nespravedlivé, s čím se v našem
veřejném životě setkáváte, nepřijali jako něco, co prostě být musí, protože svět je
špatný, vždycky špatný bude a jiný ani být nemůže. Prosím Vás naopak, abyste se
pokusili všechny tyto ošklivé věci pochopit jako varovná znamení vyzývající nás
všechny k novému a hlubšímu přemýšlení o smyslu našich společných věcí. Z desítek
možností, jak znamení tohoto typu číst, uvedu jedinou: nedopustili jsme se - byť třeba
v dobré víře - velkého omylu, když jsme z člověka udělali pouhého tvůrce zisku, jehož
iniciativa povede automaticky k obecnému prospěchu? Ano, kdo jiný je tvůrcem hodnot
než svobodný člověk? Ale cožpak je člověk jen tímto? Což není zároveň bytostí, která
ráda vymění tři privatizační fondy za jeden vlídný úsměv či láskyplné pohlazení, což
není zároveň bytostí, které jsou k smíchu všechny řády, normy a předpisy a jejímž
jediným cílem je ošidit a okrást druhé? Což není někým, kdo se chce nezištně účastnit
veřejného života a dělat dobré věci pro své bližní, a což není zároveň někým, kdo plive
na všechna základní pravidla lidského soužití? To všechno je tajemství jménem člověk a
kdo z politiků na to jen na okamžik zapomene, dopouští se chyby pro společnost,
možná, osudové.“ < Povzbudivá slova, která měla za cíl rozptýlit již tehdy nastupující
pesimismus u prostých, obyčejných a poctivých lidí. Měla ukázat na to, že to, co vidí lidé
zdola, že ty nahoře to rovněž znepokojuje. Bylo to skoro jako výzva, pojďme to společně
i za cenu oběti napravit. Na závěr ještě jedno sdělení.> „A ještě jeden svůj pocit tu
musím na závěr říct: jsem si každý den jistější, že by vůbec neškodilo, kdybychom
udělali něco pro to, aby tu a tam přece jen zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.“
< Vyzní to skoro jako zneuctění památky říci to zprofanované „člověk to zní hrdě“, kdo
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však chtěl, ten to tam našel. Nabízí se otázka, proč se proti zmiňovaným jevům ve
společnosti nekonalo, když se to z takového postu veřejně sdělilo? Ve vší úctě a
památce „sám je člověk sám“ a snad jsme ještě nechtěli, aby ulehl na koleje před
rozjetou mašinérii ve snaze tento kritizovaný vývoj zastavit, když kostky byly již vrženy.
Osobnost, která jím byla představovaná, byla jistou morální překážkou v rozhodování
politiků. Jak úspěšná bude léčba neduhů společnosti, mediky či medikastery jistě záhy
pocítíme.
Převzaté:
Murphyho zákon praví: Lehčí je změnit vzhled sta lidí než povahu jednoho z nich.
Poznámka: O tom, že je to pravda, nejlépe vědí ženy. Kvůli tomu mění vzhled ze dne
na den, ale svoji povahu nikdy.
Blahopřejeme jubilantům:
V y l e t ě l J an
75 roků
K a l á b Zdeněk
60 roků
K u c h a ř o v á Marie
60 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice

*****
Družstevník Radotice Vás srdečně zve na
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK OBCÍ RADOTICE,
který se bude konat 18.2.2012 za doprovodu živé hudby.
00
Sraz masek ve 12 hodin v KD v Radoticích
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Mladoňovice
Nejhezčí dopis pro Ježíška
Od letošních Vánoc sice už uplynul
nějaký čas, my na ně budeme ale ještě
dlouho vzpomínat. A to zásluhou žákyně 5.
ročníku naší školy – Danielky Gáborové.
Danča
totiž
napsala
nejhezčí
a
nejupřímnější
dopis
Ježíškovi
(www.ceskyjezisek.cz) a z 25.000 pisatelů
získala
jako
jediná
cenný
dar:
NOTEBOOK. Tuto výhru jí osobně předali
„Ježíškovi pomocníci“ poslední školní den
před Vánocemi 22. prosince. Přivezli
spoustu dárků i spolužákům naší malé
hrdinky. A tak se letos z tradiční vánoční
besídky stala slavnostní událost. Danielce tento úspěch všichni moc přejeme.
Učitelé a žáci ZŠ Mladoňovice
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OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 15. února 2012. Zdůrazňuji, že ty
příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny v dalším čísle
JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu kultura@mestojemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ v Jemnici,
kancelář č. 209).
Dana Babišová
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OBRAZOVÝ SERIÁL

Zámek Jemnice - rok 1910 (nahoře) a rok 1933 (dole)
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