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ZPRÁVY Z RADNICE
Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
začátkem letošního roku se událo několik významných událostí. Absolvoval jsem
několik důležitých schůzek a jednání, které by mohly mít na další rozvoj města a
regionu zásadní význam.
Jedna oblast se týká naší regionální železniční trati. Byl jsem přítomen na několika
jednáních v Senátu ČR za účasti senátorů Jonáše a Vystrčila. Přítomni byli rovněž
zástupci SŽDC, soukromý dopravce a zástupce Spolku pro obnovu venkova, což je
organizace, která hájí a prosazuje zájmy venkovských sídel v různých oblastech a tedy
i regionální dopravy. Naší společnou snahou je mimo jiné připomínkovat materiály,
které jsou připravovány pro jednání vlády. Jde především o regionální dopravu a
případný převod majetku ve správě SŽDC (tedy státu) na jiné nestátní subjekty. Právě
v této záležitosti jsme byli přijati ministrem dopravy panem Dobešem. Vysvětlili jsme
mu naše stanovisko a předali mu písemně návrhy a podněty, které by měly být
zapracovány ve zmiňovaném materiálu pro vládu. Jak se v zápětí ukázalo, byla většina
našich připomínek akceptována. Šlo zejména o zrovnoprávnění měst a obcí při prodeji
a eventuálně převodu majetku, nastavení stejných podmínek jako mají státní
organizace a kraje při zajišťování údržby tratí a dopravy.
Velmi dobré je rozhodnutí Spolku pro obnovu venkova, že oblast regionální
dopravy bude začleněna do jejich činnosti. Nebudeme tak nadále vystupovat jako
jednotlivá města a obce, ale náš hlas bude mít mnohem větší váhu. Je však potřeba si
uvědomit, že i přes relativně úspěšná jednání nelze podlehnout přehnanému
optimismu. Zachování provozu na naší železniční trati však dostalo reálnější podobu a
má smysl se o něj snažit.
Se zachováním atraktivity našeho města a regionu souvisí ještě další kroky, které
v současné době podnikáme. Týkají se využití zámku. Záměrem, na kterém se pracuje
s cílem předložit je k vyjádření zastupitelstvu, je vytvořit mezinárodní veřejně
prospěšný projekt Evropské vojenské rehabilitační centrum leteckého maršála RAF a
armádního generála Karla Janouška.
Má sloužit všem veteránům, aktivním vojákům a jejich rodinám. V rámci
Evropské Unie lze toto centrum využívat pro rekreaci a rehabilitaci veteránů a vojáků
všech zemí EU a členů NATO. Součástí připravovaného projektu bude i interaktivní
muzeum vojenské historie zahrnující období od první světové války až po dnešní
dobu.
O tom, jak se bude situace v popsaných případech vyvíjet, Vás budu informovat
v dalších číslech Jemnických listů.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta Jemnice
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Postřehy z radnice
Rok 2012 má za sebou již druhý měsíc své existence a je nejvyšší čas Vás
seznámit s pár okolnostmi, které s sebou přinesl.
Plesová sezóna pomalu končí a s radostí musím konstatovat, že Jemnice během ní
nedoznala žádné větší újmy. Ale únor nebyl jen o „plesání“. Rád bych na tomto místě
poděkoval všem, kteří svou přítomností či přestrojením podpořili již druhý ročník
jemnického masopustu. Stejně tak mám radost i z toho, jak úspěšné bývají středy, kdy
se ve velké zasedací místnosti radnice promítají fotografie pana Hrbka. Další, jistě
zajímavou podívanou, chystá občanské sdružení AlterNaiva v podobě druhého
ročníku výstavy Mladí za objektivem.
Koncem ledna t. r. odešel do důchodu zasloužilý úředník Městského úřadu
v Jemnici pan Rudolf Tesař. I jemu patří díky za vše, co pro naše město během těch
dlouhých let vykonal. Jeho agenda je částečně rozptýlena mezi další odbory. Takže
ještě jednou díky, Rudolfe, a přejeme, ať si svého zaslouženého důchodu pořádně
užiješ. A ať berou ryby!
Již dříve jsem se zmiňoval o kácení a zásadní údržbě zeleně v našem městě.
Zásahy se dotknou zejména parku, arboreta, zámeckého areálu, ale i dalších lokalit (k
víceúčelové vodní nádrži, V Zahrádkách apod.). Na ošetření zeleně byl zpracován
posudek, vše prošlo schvalovacím řízením a již nyní se začíná pracovat. Částečně
budeme práce realizovat servisní organizací Správou majetku města Jemnice, částečně
pak i specializovanou firmou.
Z málokteré informace jsem měl tak velikou radost, jako o stavu Programu
záchrany architektonického dědictví. Nejenže jsme na kostel sv. Víta získali nejvyšší
dotaci v rámci Kraje Vysočina. Navíc byl velmi překvapivě zařazen do programu i
jemnický zámek. Překvapivě proto, že peněz na památky ubývá a příslušné orgány
nejsou právě nekloněny tomu, aby do programu vstupovaly další objekty. Zde je třeba
ocenit spolupráci s NPÚ v Telči, který situaci a rozpočtové možnosti Jemnice zná a
tento záměr podpořil.
Město Jemnice se účastnilo již po třetí soutěže O cenu regenerace MPZ a MPR
(městské památkové zóny, rezervace). Už teď známe vítěze, bohužel jím Jemnice
není. V Kraji Vysočina vyhrálo město Havlíčkův Brod. Důvod jejich vítězství
neznám, ale medializováno bylo bourání paneláku na hlavním náměstí (aby se vytvořil
výhled na další panelové domy…). Gratulujeme vítězi a zároveň s napětím
očekáváme, na kterém místě skončila naše Jemnice.
Soutěživého ducha našeho města dokládají i další klání, jichž se účastníme. Např.
Zlatý erb (o nejlepší www stránky města) či Zlatá jeřabina (kulturní počin). Jde o
hlasovací soutěže, tzn. že právě bez Vaší pomoci neuspějeme.
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Závěrem mi dovolte stručně reagovat na článek pana Jordánka, kde si trošku
posteskl, že jsme nenapsali článek k naší cestě do Raabsu nad Dyjí. Obecně – město
Jemnice má dvě partnerská města – polský Reszel a rakouský Raabs nad Dyjí. Reszel
je nádherné historické město v oblasti mazurských jezer (cca 1000 km vzdálené od
Jemnice). Každoročně se navštěvujeme,
Reszel
největší zásluhu má však Chrámový sbor
při kostele sv. Stanislava. Polská
pohostinnost mne skutečně překvapila, je
vidět, že jsou za naše partnerství vděčni.
Co se týká Raabsu, nemusím asi
představovat, většina z Vás jistě toto
Raabs nad Dyjí

historické město navštívila. Vzájemná
spolupráce lehce ochladla po úmrtí pana
starosty Othmara Knappa. V současné době
se snažíme na dobré vztahy navázat. Já, pan
starosta a překladatel pan Reegen jsme tuto
perlu Podyjí navštívili vloni na podzim.
S panem starostou Rudolfem Mayerem jsme
prošli městečko a obdivovali plavecké a rekreační centrum (navíc i pořádek a čistotu
města samotného). Na oplátku byli rakouští přátelé pozváni do Jemnice, které přijali. I
my jsme se měli čím pochlubit, například novou kompostárnou a historickými
skvosty. S oběma městy budeme naši spolupráci rozvíjet i do budoucna, Jemnice je
přece evropské město!
Na úplný závěr opět připomínám kontakty, na kterých mne můžete zastihnout:
e-mail: mistostarosta@mesto-jemnice.cz , facebook: Petr Novotný, mobil: 775394944.
Ing. Petr Novotný, místostarosta Jemnice
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Výběrové řízení na pozici investiční referent
na odboru investic a rozvoje města
Město Jemnice
Tajemník Městského úřadu v Jemnici, Husova 103, 675 31 Jemnice,
vyhlašuje dle § 7 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici:
investiční referent
na odboru investic a rozvoje města
s místem výkonu práce Městský úřad Jemnice, Husova 103, Jemnice
požadujeme:
•
•
•
•
•
•

Splnění předpokladů dle § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a ve znění pozdějších předpisů
Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
technického zaměření
Ochotu k intenzivnímu sebevzdělávání
Samostatnost, pečlivost, schopnost jednat s lidmi, schopnost řešení problémů,
komunikační a vyjednávací schopnosti
Znalost práce na PC (MS Word, Excel, Power Point )
Řidičské oprávnění skupiny B a aktivní řízení služebního motorového
vozidla při výkonu svěřených pracovních činností

Výhodou:
•
•
•

Základní znalosti o územně samosprávném celku a činnosti ve státní správě a
samosprávě
Vzdělání a přehled v oboru investic a výstavby
Praxe a znalost prostředí veřejné správy

nabízíme:
•
•
•

Zařazení do 9. platové třídy
Zajímavou práci s možností trvalého vzdělávání
Pracovní poměr na dobu neurčitou s možným nástupem od 1.4.2012

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti:
(viz § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů).
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost
uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo
5
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dokladu o povolení k pobytu, jde li o cizího státního občana, datum, podpis a telefonní
spojení uchazeče.
K přihlášce je nutno doložit:
(§ 6 odst. 4 zákona č 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů)
Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a
případných odborných znalostech a dovednostech týkajících se praxe v oboru, výpis z
evidence Rejstříku trestů (ne staršího než 3 měsíce), u cizích státních příslušníků
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 16.3.2012 na adrese:
Městský úřad Jemnice,
výběrové řízení
Husova 103
675 31 Jemnice
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů
po ukončení výběrového řízení u tajemníka MěÚ. Nevyzvednuté přílohy přihlášky
budou po ukončení výběrového řízení skartovány.
Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Pacas, tel. 568 450 221 kl.204, e-mail: pacas@mesto-jemnice.cz
Předpokládaná náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•

Příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých
investic.
Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, stanovování
optimálních způsobů realizace a zpracovávání zadávacích listů.
Zpracovávání návrhů investičních plánů.
Příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce.
Příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení.
Samosprávná činnost při péči o místní komunikace
Spolupráce s f. EON, RWE, VAS
Ing. Miloš Pacas, tajemník městského úřadu
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Nalezený pes
Dne 20.2.2012 byl v ulici Penkova
nalezen
pes
(štěně
křížence
labradorského retrívra (?)). Majitel se na
opakované hlášení městského rozhlasu
nepřihlásil, tudíž byl pes převezen
21.2.2012 do útulku pana Veleby
v Lukově. Kontakt na útulek je:
604467244.
Ing. Petr Novotný, místostarosta Jemnice

Slovo hejtmana
Každodenní
rutina
každého
jednoho z nás staví před řadu
rozhodnutí. Volbu, kdy ráno vstaneme,
co posnídáme, kam pojedeme na
dovolenou, jaký program zvolíme při
večerním sledování televize, jaký si
koupíme jogurt – v jakém balení... ale
je tu i volba, resp. rozhodnutí, které se
zdá být zcela jasné, a to, kam s nimi.
Konkrétně? Kam s odpady. Odpověď
je zdánlivě jednoduchá: Do přistavené
popelnice.
Současná
společnost
vyprodukuje denně tuny odpadu.
Starost o jejich budoucnost však
nekončí spolu s nimi v popelnici –
v tom lepším případě v popelnici na
tříděný odpad. A co dál? Recyklace a
skládka nebo recyklace a energetické
využití toho, co ještě energeticky
využít jde?
Zařízení
pro
energetické
zpracování odpadů (ZOVO) v Jihlavě,
Žďáru nad Sázavou, nebo kdekoli jinde
na Vysočině – ano nebo ne? Odpověď

na tuto otázku si musí najít každý
jeden z nás. Jde totiž o rozhodnutí,
které skutečně ovlivní, a to zásadním
způsobem, nakládání s odpady v blízké
budoucnosti. Jsem pragmatik a realista.
Jsem přesvědčen, že tato společnost je
schopna
s maximální
disciplínou
posílit
třídění,
kompostování
i
zplyňování
vyprodukovaného
komunálního odpadu. Ale je třeba si
uvědomit, že tu stále zůstává velké
množství odpadu končícího na skládce.
A pokud je ta skládka v katastru jiné
vzdálené obce nebo je diskrétně skryta
ve stínu vysokého lesa, pak o ní
vlastně ani nevíme. Prostě nás netrápí,
možná si ani neuvědomujeme, že
starosti, které jsme na ni v podobě
odpadu přenesli, mohou dělat vrásky
našim vnoučatům. Skládky je důsledně
nutné
udržovat pod kontrolou,
protože jsou pro životní prostředí
časovanou bombou a vyžadují velké
investice i desítky let po svém
7
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uzavření. Proč tedy pro zbytek
odpadové produkce po vytřídění,
kompostování a výrobě bioplynu místo
bezcenného ukládání na skládky
nenajít energetické využití? POZOR!
Nemluvím tu o spalovně – což je
zařízení, které se suroviny pouze
zbavuje bez jakéhokoli pozitivního
efektu.
Mluvím
o zařízení pro
energetické využití odpadu – ZEVO –
které přemění zbytkový směsný odpad
na teplo a energii. Na energii, které
současná
moderní
společnost
spotřebovává stále více.
Není to tak dávno, kdy jsme
pravidelně vraceli láhve od mléka, od
limonád i od piva do obchodu, obchod
je poslal zpátky do továrny, tam je
umyli, sterilizovali a znovu naplnili –
jedna láhev se tak použila několikrát.
V té době byly láhve opravdu
recyklovány. Když jsme měli žízeň,
pili jsme vodu z kohoutku –
nepoužívali jsme plastové kelímky a
plastové láhve, které se vyhazují po
jednom použití. Na usušení vypraného
prádla jsme použili na zahradě
přirozenou větrnou a solární energii a
nepoužívali jsme elektrickou sušičku,
která spotřebuje tisíce wattů za hodinu.

V kuchyni každý připravoval potraviny
ručně – neměli jsme všechny možné
speciální elektrické přístroje na
přípravu bez námahy, které spotřebují
velké množství elektřiny. Když bylo
potřeba zabalit křehké předměty, aby
mohly být poslány poštou, použili jsme
jako výplň noviny a balili jsme je do
krabic, které už dříve sloužily –
nepoužívali jsme žádné bubliny z
polystyrénu nebo plastu. V té době
jsme na sekání trávníku používali ruční
energii – neměli jsme žádné elektrické
nebo benzínové sekačky. Pracovali
jsme fyzicky, a nebylo proto potřeba
chodit do posilovny na běžící pásy,
které také spotřebovávají elektřinu.
A energii budeme potřebovat stále.
Proč tedy vedle vodních, větrných
nebo
fotovoltaických
elektráren
nevyužít
technologii
značně
pokročilého čistého spalování. A
závěr? Odpadů vyprodukujeme právě
tolik, kolik jich vyprodukovat chceme!
Na skládkách neskončí pouze ten
odpad, který nejsme líní vytřídit a
recyklovat. Proč by tam měl končit i
ten zbytek, který můžeme využít
k výrobě energie. Více informací na
www.kr-vysocina.cz/isnov.asp.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

CO SE DĚJE
Víte, že…
Chodíte Jemnicí? Asi ano. Jsme svědky stovek-tisíců aut, která městem projíždí.
Zvláště pak kamiony, které směřují od Znojma do Českých Budějovic. Asi se jim
vyplatí jezdit po silnici II. třídy č. 152, která vede z Ivančic (u Brna) do Nové Bystřice
a protíná Jemnici. Přejít křižovatku (u Strašilových) do města je problém, a tak asi
8
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proto jsme svědky, že ráno před osmou hodinou stojí u křižovatky policista, který
dohlíží na dopravu a zajišťuje možnost, aby se děti přes přechod dostaly do školy. Tím
nemyslím ty, které z různých důvodů vozí rodiče auty, která ještě více zahušťují
dopravu do města. Různé úpravy, zboření domu č.p. 545 v roce 1986 nic nevyřešilo,
jen trochu pomohl chodník po pravé straně silnice do Podolí.
Dlouhé roky se uvažuje o obchvatu Jemnice. První plány byly: využití Široké ulice
směrem do Podolí. Další variantou byla silnice před školní zahradou do Podolí. Další
pak přes Předlíska opět do Podolí. Konečně navrhované řešení (podle nového
zastavovacího plánu) je vybudovat silnici od lhotického kříže přes silnici do
Slavíkovic a Polici mostem přes Želetavku (údolí) s odbočkou na Menhartice a
pokračováním směrem do Dačic. Jistě dobrý a odvážný projekt. A jeho realizace? Po
mnoha letech různých úvah, plánů a projektů mohu asi prohlásit, že nežije v Jemnici
člověk, který by se tohoto obchvatu dožil. Rád bych se mýlil!
A také asi není dostatek vůle, snahy, sil a známostí k jeho uskutečnění. Jako
občané tedy musíme nadále snášet množství aut, která naším městem projíždějí. Jsou
věnovány velké finanční prostředky na opravy a výstavbu silnic a dálnic. Na druhé
straně jsme svědky rušení železniční dopravy a tedy další zatížení silnic. Stalo se tak i
na trati Jemnice – Mor. Budějovice, kdy zásluhou nezodpovědných politiků byla
k 31.12.2010 zrušena osobní železniční doprava. Nákladní jezdí dál. Tedy alespoň
něco.
Dále byl vybudován přechod pro chodce u prodejny Penny a tím se Jemnice
v možnosti přejít silnici přiblížila k dalšímu přechodu až v Dačicích. Přejít do
restaurace v Podolí, do prodejny nebo na hřbitov, dostat se na zastávku autobusu u
mostu, zvláště pro starší lidi a děti je velký problém, který se řeší řadu let. Stačí se
vydat do Dačic, Telče nebo Třeště, kde jsou přechody i po 100 m. Asi to bude tím, že
ti, kteří rozhodují, pěšky nechodí. Ani nečekají v čekárně u mostu v Podolí, která
vznikla po zrušení trafiky pana Křivánka, jinak by se museli za tento stav stydět. Snad
se alespoň podaří vyřešit chodník na Dačické ulici ke smuteční obřadní síni a hřbitov,
který se řeší minimálně 25 let. Peníze na cyklostezky jsou, ale na chodník ne. Snad
tomu pomůže, že byla vybudována nová kanalizace v této části a vytvořena možnost
řešení.
Jako občané, voliči, chodící či nechodící k volbám, bychom měli více uvažovat
nad předvolebními sliby stran a hnutí. Volit uvážlivě ty, kteří nás zastupují. Být
zastupitelem, poslancem je dobrovolné se zapojení do dění v obci, městě, státě, ale i
převzetí odpovědnosti za lidi, kteří nás volí. V mnoha případech, zvláště v krajích a
státě, je to spíše příležitost k osobnímu prospěchu.
Kritika, vznášení požadavků ,atd. je snadné a mnohdy populární. Udělat
nedostatky a chyby, zvláště v poslední době, je módní. Udělat a dokázat něco
užitečného je těžké. A tak se asi smiřme s tím, že „budeme usilovat“ mnohé věci
9
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vyřešit. Bude to i průjezd aut Jemnicí, přechod pro chodce v Podolí, chodník k obřadní
síni a dále, nebo opět nebude projekt, peníze a snaha najít řešení? Uvidíme!
Vladimír Hrbek

Vzpomínka na prvního českého starostu Jemnice
Dne 6. března 2012 vzpomeneme 160. výročí narození Josefa
Augusty, prvního českého starosty v Jemnici. Narodil se 6.3.1852
v Jemnici a zemřel 23.3.1933 v Brně. V roce 1890 byl zvolen
prvním českým starostou města Jemnice. Přičinil se o jeho rozkvět
a zvelebení, o výstavbu měšťanské a lesnické školy a vybudování
železnice z Jemnice do Moravských Budějovic. Ve veřejné dražbě
zakoupil památnou lípu u kostela sv. Víta. Starostou byl po 10
volebních období, až do roku 1918.
Za muzejní spolek MUDr. Vladimíra Šerková, rozená Augustová

STŘED nabízí mladým lidem online magazín
V rámci projektu
Klíče pro život a jeho
průřezového tématu
Mediální výchova a
medializace se zapojí
STŘED,o.s. s pilotáží vzdělávacího
programu s názvem eMBečko MAG,
online magazín pro mladé. První etapa
programu začíná 22. 2. 2012 besedou
Tvoříme
eMBečko
MAG
I.
v prostorách občanského sdružení
STŘED v Moravských Budějovicích.
Cílem vzdělávacího programu
eMBečko
MAG
je
vytvoření
vzorového obsahu on-line magazínu
pro mladé lidi. Vzdělávací program
zahrnuje dvě besedy, které jsou
zacílené na formulování současných
možností ve světě dostupných
multimedií a digitální techniky,
plánování obsahu magazínu, formy

propagace, administrování webu a
volbu redakční rady eMBečko Magu.
„Mladým lidem nabízíme v rámci
programu
také
tři
praktické
workshopy vedené odborníky v oblasti
fotografování, videa a medií“,
informuje Karel Vondráček, hlavní
koordinátor programu eMBečko Mag.
Workshopy zajistí upevnění či získání
nových dovedností v oblasti sdílení,
tvorby a zpracování multimedií.
Účastníci v rámci programu budou
moci
využít
kladný
vztah
k multimediím, naučí se spravovat
webovou stránku, pracovat s novým
softwarem, fotografií, videem a také
se vzdělají v oblasti propagace
směrem k veřejnosti.
Očekávaným výstupem je funkční
internetový magazín, jehož součástí je
multimediální obsah, týkající se místní
10
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komunity mladých lidí, rozhovory,
Projekt
je
spolufinancován
reportáže a články zaměřené na proces
evropským sociálním fondem a
tvorby vlastního magazínu.
státním rozpočtem České republiky.
Zpracoval Ondřej Ferdan, sociální pracovník NZDM eMBečko, tel.:
775 725 600, e-mail: ferdan@stred.info

A jak komunikujete s úřadem Vy?
Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva úřadu není jednoduchou záležitostí.
Obecní či městský úřad je sice většinou umístěn v dosahu bydliště návštěvníka, je
bezbariérový, i vozíčkář se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro člověka se
zdravotním postižením zdolání trasy mezi bydlištěm a úřadem větší komplikací, než by
se na první pohled zdálo, zvláště v zimním období. Problémy nekončí ani na
samotném úřadu – kolik úředníků dokáže komunikovat třeba s člověkem od narození
neslyšícím, který má potíže s porozuměním psanému textu a jeho mateřským jazykem
je znakový jazyk?
Ve spolupráci s občanským sdružením APPN, které se, mimo jiné, věnuje zavádění
moderních technologií do komunikace neslyšících, bylo právě s ohledem na potřeby
zdravotně postižených přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF, umožňující online
rozhovor úředníka s občanem prostřednictvím internetového připojení, s vizuálním
kontaktem a archivací záznamu z návštěvy.
„Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan navštívil úředníka v jeho virtuální
kanceláři na internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří spolu, záznam návštěvy lze
následně uložit a dále s ním pracovat. Je možné přizvat k rozhovoru jednoduchým
způsobem další úředníky. Neslyšící občan může využít online tlumočení do znakového
jazyka, kdy se třetím virtuálním účastníkem návštěvy stává službu konající pracovník
celorepublikového online tlumočnického centra a simultánně překládá vzájemný
rozhovor úředníkovi do českého jazyka a neslyšícímu do znakového jazyka,“ společně
vysvětlují Marie Horáková, ředitelka APPN, o. s. a Jaroslav Čech, ředitel společnosti,
která software vyvinula.
V praxi to vypadá tak, že na webové stránce úřadu je umístěn graficky provedený
příznak či logo, signalizující, zda úředník momentálně je či není online k dispozici.
Občan na tento příznak jen klikne a dostane se do virtuálního prostředí online
kanceláře příslušného úředníka, požádá o vstup (tedy „zaťuká na dveře“) a po povolení
vstupu (tedy po „vyzvání“) vstoupí. Ve virtuální kanceláři lze využít videorozhovor
nebo chat. Občan komunikuje z pohodlí domova, prostřednictvím počítače a internetu.
Vítejte ve 21. století.
Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech
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Hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ v Jemnici
za 1. pololetí školního roku 2011/2012
Ke dni 23. ledna 2012 navštěvovalo naši školu ve 24 třídách 482 žáků (loni 498
žáků, předloni 531). Na 1. stupni v 12 třídách 231 (o 6 více), na 2. stupni ve 12 třídách
251 (o 32 méně). 141 dětí (o 9 méně) do naší školy dojíždí z okolních spádových i
nespádových obcí (podle trvalého bydliště žáků 27 obcí). Během pololetí 1 žák
přestoupil na jinou školu, 2 žákům 1. ročníku byl umožněn na základě doporučení
pedagogicko-psychologické poradny dodatečný odklad povinné docházky, 2 žákyně
přestoupily z jiných škol.
V uplynulém klasifikačním období prospělo s vyznamenáním na 1. stupni 184
žáků (79,7 % , stejně jako loni), prospělo 47 žáků ( 20,3%,), žádný žák neprospěl (loni
jeden).
Na 2. stupně s vyznamenáním prospělo 80 žáků (31,9 %, loni 30,4 % ), prospělo
153 (60,9 %, loni 62,3 %), neprospělo 17 (6,8 %, loni 6,6 %), nehodnocen byl 1 žák a
2 byli uvolněni ze zdravotních důvodu z hodin Tv.
K nejúspěšnějším žákům se samými jedničkami patří (uvádím jen od 5. ročníku ):
5. roč.: Patrik Křivánek, Anna Leitkepová, Michaela Neshybová, Luboš
Niederhofer, Dominik Štrobl, Eliška Uhrová, Lucie Horká, Barbora Kellnerová,
Amálie Niederhafnerová, Viola Nováková, Sára Šestáková, Cecílie Kročová, Michaela
Šmikmátorová.
6. roč.: Martin Sevelda, Ondřej Simandl, Jiří Šesták, Ondřej Tesař, Filip Tobolka,
Dominik Dvořák, Michal Kelbler, Kristýna Řehořková, Natálie Stoklasová, Daniel,
Michaela Michalová, Karolína Poláčková, Romana Štěpničková. 7. roč.: Pavel
Chvátal, Kateřina Kovářová, Radek Tesař a Kristýna Poláčková. 8 .roč. : Lubomír
Fanta, Ilona Beranovská a Kristína Dvořáková. 9. roč.: Matěj Vrábel, Martina
Kelblerová, Dominika Kellnerová, Veronika Navrátilová a Pamela Platková,
Dominika Švandová.
Při hodnocení chování bylo uděleno na pololetní klasifikační poradě 123 pochval
(za obě čtvrtletí 143), 30 napomenutí (v obou čtvrtletích 52), 10 důtek TU ( za celé
pololetí 23), 10 důtek ŘŠ (za celé pololetí 16), 2 druhé stupně z chování (loni 4), 3 třetí
stupně z chování
(loni 1).
Nemluvená absence byla prokázána 8 žákům (o 2 více jako loni) v celkové hodnotě
55 hodin. Počet omluvených zameškaných hodin činí 13 698 (loni 17 004 hodin), na
jednoho žáka připadá 28,4 hodiny (loni 34,1 hodin).
Na podzim proběhlo ve třídách 9. ročníku již srovnávací testování SCIO ve
znalostech v M, Čj a OSP (ostatní studijní předpoklady). Poprvé jsme přistoupili
k formě on-line, která se v budoucnu bude povinně uplatňovat v 5. a 9. ročníku. Každý
účastník opět obdržel certifikát o úrovni svých vědomostí a dovedností. Závěrečná
zpráva uvádí úspěšnost v českém jazyku a ostatních studijních předpokladech nad
60%, matematika je v pásmu průměru (loni to bylo opačně). V Čj jazyce byli
nejúspěšnější (nad 90 %): Vrábel, Karásková Anna, Kelblerová, Kellnerová,
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Zvěřinová, Matějka, Tříska; v matematice: Havlíková, Kellnerová; ve studijních
předpokladech: Fic, Kadrnožka, Vrábel, Švandová, Tříska, Veverová. V testování se
ovšem našli i jedinci, jejichž percentilová úspěšnost klesala pod 10.
Testování 5. ročníku ve stejných oblastech proběhne zjara.
V probíhajících soutěžích a olympiádách naši školu nejlépe reprezentoval Matěj
Vrábel z 9. A, který v jazyce anglickém získal 2. místo v okresní soutěži. Výukový
program (ŠVP) byl v uplynulém pololetí doplněn plaveckým výcvikem pro 3. a 4.
ročníky, dvěma kurzy lyžování v 7. ročníku.
Školní projektové dny s tematikou Zima byly letos rozděleny. Na 1. stupni
proběhly před Vánocemi jako ročníkové, na 2. stupni na závěr pololetí jako třídní.
Jarní projekty se připravují na období před Velikonocemi.
Z plánovaných školních aktivit (poznávacích, kulturních a sportovních) již
proběhly tyto akce: exkurze v muzeích – Jemnice, Mor. Budějovice, Anthropos,
Technické muzeum, VUT Brno, teplárna EKO BIO ENERGO Třebíč, Planetárium
Čes. Budějovice, Úřad práce a Didakta Třebíč, vystoupení Pernštejnů s programem
Antický Řím, muzikálové představení divadla Slunečnice Brno, filmové představeni
Nickyho rodina, charitativní sbírka Život dětem, atletické závody v Bratislavě.
6. 2. 2012 proběhl zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2012/13.
Z očekávaných 57 dětí se dostavilo 52, včetně 9 dětí s loňským odkladem. V jednání je
7 možných odkladů školní docházky (termín stanovený vyhláškou je do konce května).
Mgr. Bedřich Bulín, zástupce ředitele

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
máte-li chuť a čas strávit příjemný večer, zveme vás v pátek 9. 3. 2012 v 19:00
hodin do městské knihovny na hudebně literární pořad s písničkářem, básníkem a
překladatelem, předsedou Českého centra Mezinárodního PEN-klubu, vystudovaným
knihovníkem, scénáristou a dramaturgem Jiřím Dědečkem.
V pátek 30. 3. 2012 zveme děti z 2. ročníku základní školy na tradiční přespání
v knihovně v rámci celostátní akce Noc s Andersenem – čeká nás hodně pohádek,
soutěží a zábavy, také se vypravíme na noční vycházku, možná objevíme nějaké
tajemství … Děti je nutno přihlásit nejpozději do středy 28. března 2012
prostřednictvím přihlášky, která je k vyzvednutí v knihovně.
Další podrobné
informace najdete na stránkách www.mesto-jemnice.cz odkaz městská knihovna nebo
na tel. čísle 568450788.
Z nových knih:
Čechová Kateřina – Jak praskaly švy: Dvacet let od doby, kdy definitivně
"popraskaly švy" spojující Čechy a Slováky v jednom státě. Přinesl náš "sametový
rozvod" více pozitivního oběma národům? Rozsáhlé exkluzivní rozhovory poskytli
oba "kapitáni" - Václav Klaus a Vladimír Mečiar.
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Šmíd Zdeněk – Tanec lovců lebek aneb Proč bychom se nevrátili: Tanec lovců
lebek aneb Proč bychom se nevrátili je posledním z vyprávění o vodácké partě, kterou
Zdeněk Šmíd před více než třiceti lety představil v legendární knize Proč bychom se
netopili aneb Jak se jezdí na vodu.
Woodová Barbara – Zlatá země: Mladičká Hannah Conroyová touží věnovat se
lékařské profesi jako její otec, ale to je v Anglii poloviny devatenáctého století pro
ženu nemyslitelné, a tak se po otcově smrti vydává do daleké neprozkoumané
Austrálie, kde doufá začít nový život.
Weeks Stehen – Daniela: Strhující historický román a zároveň neobyčejně poutavý
milostný příběh zavede čtenáře do nacisty okupované Prahy v době před koncem
války.
Jedlička Miloslav – Nejslavnější mordy první republiky: Svět předválečného
Československa a jeho zločiny - vraždy. V této knížce jako by ožily časy někdy dost
krvavých četnických humoresek, stejně jako uvážlivost policejního rady Vacátka,
který opravdu existoval, i když se ve skutečnosti jmenoval Vaňásek.
Připravujeme:
Březen – besedy pro mateřskou školu
Duben – velikonoční Pizza kvíz pro děti
16. dubna 2012 – beseda s Arnoštem Vašíčkem
„Otevírací“ soboty v březnu:
17. 3. 2012 od 8:30 do 10:30
24. 3. 2012 od 8:30 do 10:30

Pracovnice knihovny

Čtecí brýle – „hotovky“ – Ano či ne?
Každý z nás jednoho dne pocítí, že pro něj není čtení tak samozřejmou a pohodlnou
činností jako dříve. Text se rozmazává, musíme oddalovat noviny a vyhledáváme více
světla. Tyto problémy nastávají nejčastěji kolem 45. roku věku. Příčinou zhoršeného
vidění na blízko (čtení) je presbyopie. Presbyopie je oční vada, která je způsobena
fyziologickým stárnutím nitrooční čočky a její sníženou schopností zaostřovat na
blízké předměty.
Nejpozději v této chvíli, kdy už máme takzvaně „krátké ruce“, by měl každý
navštívit optometristu či očního lékaře a pořídit si brýle na čtení.
Bohužel mnoho lidí řeší tento problém tak, že si sami naordinují dioptrie
v supermarketu či drogerii a zakoupí si hotové čtecí brýle. Málokdo si ale uvědomuje,
jak může tímto krokem ublížit svému zraku.
Ano, „hotovky“ neboli čtecí brýle jsou levné, volně dostupné v supermarketech,
drogeriích či lékárnách. Ale proč jsou tak „levné“ ve srovnání s brýlemi na míru
zakoupenými v očních optikách?
Odpověď je jednoduchá. Na čtecí brýle jsou kladeny velmi nízké nároky, co se týče
kvality, materiálu skel i obrouček. Proto jsou „hotovky“ – čtecí brýle absolutně
nevhodné a pro Vaše oči jsou zátěží, zdaleka ne pomocí.
14
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Proč nejsou „hotovky“ – čtecí brýle vhodné pro Vaše oči?
•

•

•

Dioptrie v hotových brýlích jsou stejné pro obě oči. Můžete však potřebovat různé
dioptrie pro pravé a levé oko. Dívání se přes špatné dioptrie pak může způsobit
bolest očí či hlavy, protože zatěžujete jedno oko daleko více než druhé.
Hotové brýle korigují jen klasické oční vady, ne však astigmatismus. Mnoho lidí tuto
oční vadu alespoň v malé míře má. Nekorigovaný astigmatismus může následně
vyvolávat bolesti hlavy, únavu očí a nedostatečně ostré vidění.
Hotové brýle jsou dělané stylem „jedna velikost sedí všem“. Každý člověk je však
individuální, má různou vzdálenost zornic. Správné „na míru zhotovené“ brýle mají
optický střed brýlových čoček přesně proti středům zornic. U hotových brýlí však
Vaše individualita není absolutně zohledněna. Může se pak stát, že se díváte ne
středem, ale periferií brýlových čoček, což může způsobovat bolest očí a
nerovnováhu očních svalů.

Hotové čtecí brýle neschvaluje ani česká obchodní inspekce. ČOI na svých
internetových stránkách www.coi.cz informuje, že používáním hotových čtecích
dioptrických brýlí může dojít nejen k primárnímu poškození zraku, ale následně i ke
komplikacím sekundárního charakteru (např. nevolnostem spojenými s pádem a
úrazem). Bylo zjištěno i porušení zákona o ochraně spotřebitele a zákona o
technických požadavcích na výrobky.
Měli bychom si uvědomit, že zrak je jedním z nejdůležitějších lidských smyslů a
vnímáme jím 80% všech podnětů.
Jakou cenu má pro Vás Váš zrak? Kladete tak nízké nároky na Váš zrak, jako jsou
kladeny na čtecí brýle? Nezaslouží si vaše oči více?
Bc. Iva Cechová

Skautské středisko Jemnice
Skautské středisko Jemnice pořádá v sobotu 31. března 2012 nábor nových členů.
Děti si mohou vyzkoušet různé dovednosti ze skautské praxe, zahrát zajímavé hry
nebo nahlédnout do skautské klubovny...
Akce je vhodná především pro děti od 1. do 5. třídy, ale srdečně vítáni jsou všichni,
kdo mají zájem.
Start akce je ve 14:00 u skautské klubovny.
Milan Chvátal

První samostatná freska Josefa Winterhaldera mladšího
pochází z Jemnice
Úrodný na objevy, nálezy a konstatování byl rok 2011 pro kostel sv. Víta
v Jemnici. Ale největší překvapení (i když po pravdě dlouho očekávané) nás potkalo
na konci roku, kdy po „zdánlivě nedůležité prosbě“ o zaslání plakátu s autoportrétem
slavného freskaře Josefa Winterhaldera ml., autora fresky Nanebevzetí sv. Víta, se
rozvinula diskuse s kurátorkou vernisáže Mgr. Zorou Wörgötter a autorkou četných
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publikací o díle J. Winterhaldera ml. o správnosti konstatování faktu, zda freska
v Jemnici byla skutečně první samostatnou freskou mladého mistra. Po týdenním
zjišťovaní mně bylo sděleno (a já jsem to slyšela jako rajskou hudbu), že skutečně je
tomu tak!
Plakát s autoportrétem slavného mistra, o kterém se zmiňuji výše, byl vydán v roce
2009 v souvislosti s pořádáním
vernisáže v
německém Bodensee v muzeu Langenargen
s názvem J. Winterhalder ml. (1743-1807) nejlepší žák Maulbertsche, na kterém, mimo
jiné, byla prezentována i naše jemnická freska
Nanebevzetí sv. Víta z kostela sv. Víta. Ale
bez zdůraznění, že jde o první samostatnou
fresku mistra!
V roce 2009 jsem napsala o tom pár řádků
v Jemnických listech, že: „tento očividný fakt o
tom, že je to skutečně první samostatná freska ,
osobně pro mne, z nějakých nepochopitelných
důvodů nikdy a nikde a nikým nebyl
dostatečně zdůrazněn v žádné z mnohočetných
odborných publikací … a věřte mně, těch je!“
Toto zdůraznění je důležité a významné
hlavně pro město Jemnici, pomáhá městu se
odlišit a upoutat pozornost laické i odborné
veřejnosti a přilákat turisty nejen z tuzemska,
ale i z okolních států jako je Německo,
Rakousko, Maďarsko.
Město Jemnice, díky této skutečnosti, by
mohlo
navázat
spolupráci
se
všemi
významnými místy spojenými se životem a
tvorbou Josefa Winterhaldera ml.. Počínaje
německým Vöhrenbachem, jeho rodištěm, místy, kde malíř tvořil (Brno, ZnojmoLouka, Znojmo – Hradiště, Geras, Szombathely, Rajhrad, Nová Říše). Zvlášť se jeví
zajímavé spojení s rakouským Gerasem, kde v prostorách premonstrátského kláštera
slavný malíř, skoro na sklonku svého života, vyzdobil nádhernou stropní freskou
„Triumf víry“ klášterní knihovnu. V souvislosti s tím se nabízí zajímavé spojení:
Jemnice – první freska, Geras – poslední.
Můžeme být skutečně hrdi na to, že v našem městě v letech 1770-1774, na pozvání
jemnického faráře Josefa Šabatky, v klášterním kostele sv. Víta v Jemnici namaloval
svou první samostatnou fresku „Nanebevzetí sv. Víta“ Josef Winterhalder mladší.
Inspirací a podporou smyslu jeho práci byl jistě krásný výhled na Jemnici od kostela,
který způsobil stav zapomnění: kdy mistr zapomněl na okolní svět a okolní svět
zapomněl na mistra…
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Pro přiblížení a ozřejmění života a tvorby Josefa Winterhaldera ml. bude
v Jemnických listech otisknut cyklus článků, který nám velkoryse nabídla kurátorka
vernisáží a autorka četných publikací o Josefovi Winterhalderovi ml. Mgr. Zora
Wörgötter z NPÚ Brno.
Ing. Světlana Kubíčková

Zapomenutá premiéra
Dosud nevešlo příliš v povědomí, že nástěnná malba v kostele sv. Víta v Jemnici
z roku 1774 je první samostatnou nástěnnou malbou předního malíře 2. poloviny 18.
století na Moravě Josefa Winterhaldera mladšího (1743 Vöhrenbach – 1807 Znojmo).
Přes nesporný význam tohoto umělce pro soudobý památkový fond i dějiny umění na
Moravě, nebyla mu dosud věnována náležitá pozornost. Jeho zatím jediným veřejně
známým komplexnějším profilem je publikace vydaná u příležitosti první
monografické výstavy tohoto malíře v Museu Langenargen am Bodensee roku 2009.
Tato jihoněmecká obec je totiž rodištěm Winterhalderova učitele, Franze Antona
Maulbertsche (1724 Langenargen – 1796 Vídeň) a místní muzeum věnuje prostor i
umělcům z jeho okruhu (více na www.museum-langenargen.de). Kniha byla sice
vydána v němčině, ale obsahuje velké množství obrazového materiálu, jako jsou
například detaily nástěnných maleb, které jsou i přes prohlídku míst jejich výskytu
(která je často z bezpečnostních či správních důvodů nemožná) běžným okem v
podstatě nezřetelné. Jejich autorem je zpravidla dr. Martin Mádl z Ústavu dějin umění
Akademie věd České republiky, která na projektu podpořeném Českoněmeckým
fondem budoucnosti vedle Semináře dějin umění Masarykovy univerzity a Moravské
galerie v Brně spolupracovala. Snímky byly pořízeny v rámci širšího projektu
mapujícího nástěnnou malbu v Čechách a na Moravě, téma dosud opomíjené. Příčinou
však není lhostejnost odborníků k danému témtu, ale spíše nedostatek financí a s nimi
spojenými příležitostmi bádání a finančního zabezpečení patřičných odborníků i
techniky. Nejednou totiž leží dříve významná kulturní centra stranou dnešních
hlavních cest.
Výmalba kostela sv. Víta představuje autora jako zručného a poctivého malíře i
kultivovaného člověka své doby. Jako svěděk likvidace mnoha uměleckých památek
v důsledku josefínských reforem (zejména klášterů určených dále k vojenským
účelům) a vědom si jejich hodnoty, uchoval nám zprávy o nich ve svých zákresech a
rukopisech, které dodnes patří mezi hlavní prameny dějin umění na Moravě.
V článcích věnovaných tomuto autorovi v dalších číslech Jemnického zpravodaje
přiblížíme jeho původ, životní osudy i další významné realizace a především, co této
skvělé malbě, kterou ve svých následných zakázkách často napodoboval, předcházelo.
Zatím co Jana Gartnera (viz publikace J. Gartnera „Klášter v Jemnici“ vydané
roku 1939) oslovovalo především vizuální okouzlení z malby zasahující nejhlubší city,
dnes, poznamenáni tržním myšlením, uchvátí návštěvníka především historická
hodnota díla, jež je současně impulsem k získání různých dotací a sponzorských
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příspěvků pro jeho uchování. To je však současný pohled. Podnětem ke vzniku díla,
objednaného místním farářem, byla podpora kultu sv. Víta jakožto hlavního českého
světce a především aktivace duševního života vůbec, což v období, kdy šlo z hlediska
hospodářského i zdravotního skutečně o přežití, bylo jevem konzervativním stejně jako
progresivním. Pozdní 18. století totiž klade velký důraz na duševní stránku života.
Jedním z hlavních pojmů se stává sentiment, jenž má ovšem od dnešního chápání
tohoto pojmu odlišný význam. Sentiment znamená v 18. století spíše bezprostřední
vědomí toho, co se děje v našich srdcích a duších – je to tedy nižší forma soudu nebo
vědění (cit. Jiří Kroupa, 1996). Práce Josefa Winterhadera ml. toho může být
příkladem a článek Jana Garntera je toho jen důkazem.
Koncepce nástěnné malby ve Svatovítském kostele totiž pracuje s typickým
barokním iluzionismem. Malovaná architektura a teatrální posazení figur vychází
z divadelních dekorací, které jsou kolem poloviny 18. století velmi módní záležitostí.
Josef Winterhalder ml. zde skutečně předvedl perfektní zvládnutí svého řemesla.
Dokonalá prostorová iluze, práce se světlem a stínem a precizní provedení se stanou i
nadále jeho hlavní „firemní značkou“. Při přímém pohledu pokračují stříbrná oblaka na
svatostánku jejich malířským ztvárněním. V oblacích, nesen anděly, stoupá vzhůru
obklopen svatozáří sv. Vít s palmovou ratolestí v ruce – znakem mučednictví. Na
hlavě má vavřínový věnec – symbol vítězství. Anděl vlevo nahoře se opírá o kotel,
který je vedle královského šatu atributem sv. Víta. Byl mučen vařením v kotli plném
oleje a následně sťat. Poukazuje k andělovi naproti, jehož figura je doprovázena slovy
„k čemu je církev“. Povšimněte si pozice anděla a jeho pokorně tázavého pohledu
směrem k divákovi. Motto ověnčené palmovými ratolestmi a slavnostními festovy ve
vrcholu malovaného oltáře „jako vinná réva jsem se zazelenala milostí“ vyjadřuje
odpověď (Sírachovec, kap. 24, verš 17, v latině 23; za překlady děkuji Mgr. Lence
Češkové). Celková výtvarná i ideová kompozice oslavuje zázrak vítězství života nad
smrtí, zdůrazňuje Boží milosrdenství a použitím iluzivních prvků a slavnostní
dekorace navozuje extatický stav ducha. Naše vizuální vnímání, ovlivněné fotografií,
filmem, 3D animacemi atp. je logicky odlišné od vnímání prostého člověka 18. století.
Pokusíme li- se od něj a špatného technického stavu malby oprostit, nebudeme jeho
malbu v kostele sv. Víta vnímat plošně jako prostý obraz na stěně, ale prostřednictvím
Winterhalderovy malby se nám může podařit proniknout do myšlení a senzibility dob
minulých. Z dnešního pohledu je nutno vzít též v úvahu určitou ztrátu intenzity barev.
Celkový dojem byl koloristicky mnohem pestřejší než dnes a světec, obklopen zlatými
girlandami se pro pozorovatele skutečně vnášel přímo nad oltářem, kde byla
uchovávána hostie, Tělo Boží. „Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to
nevěděl!“ (Genesis, kap. 28, verš 16) zní nápis na oltářní menze, který má příznačně
tvar sarkofágu.
Zadání nástěnné malby v kostele sv. Víta Josefu Winterhalderovi ml. svědčí o tom,
že místní farář se velmi dobře orientoval v soudobé výtvarné scéně. Povolal malíře,
který na Moravě prostřednictvím svých učitelů – svého strýce, sochaře Josefa
Winterhaldera st. a dvorního malíře císařovny Marie Terezie, Franze Antona
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Maulbertsche – rozvíjel styl vídeňské akademie a do provinčních míst přinesl záblesk
dvorského lesku.
V dalším čísle „Kterak Josef Winterhalder do Jemnice přišel“
Zora Wörgötter

Sraz po letech
Na podzim loňského roku se děti z Dětského domova v Jemnici domluvily, že
uspořádají SRAZ PO LETECH – sraz bývalých svěřenců dětského domova a
zaměstnanců, kteří v domově působili od roku 1995. Přizvaly si na pomoc několik
svých kamarádů z Jemnice. Mezi nimi i dívku, která v domově vyrůstala a v Jemnici
zůstala. Setkání předcházelo množství
nezbytných příprav. Nelehkým úkolem
bylo pro děti sehnat kontakty na
všechny účastníky.
Od
nápadu
nebylo
daleko
k realizaci, a tak se druhou lednovou
sobotu
letošního
roku
setkání
v dětském domově uskutečnilo.
Přijeli bývalé tety – vychovatelky,
strýc, kuchařky, uklízečky a také ti,
kteří v domově prožili své dětství –
někteří i se svým potomkem.
Po vřelém přivítání začal krátký
program. Děti zazpívaly několik
písniček, které prokládaly velmi
dojemnými
proslovy
o
životě
v dětském domově. Nechyběla ani
slova chvály a díků všem těm, jež se
podíleli a stále podílejí na jejich
výchově. Po programu následovala
prohlídka dětského domova. Odpoledne všichni vzpomínali nad fotografiemi,
vykládali si o časech prožitých v domově a o svých současných životech.
Přestože tomuto dni počasí příliš nepřálo, věřím, že účastníkům setkání to vůbec
nevadilo. Jistě je u srdce hřálo vědomí, že tu jsou děti, které si váží jejich práce a
chtěly jim za všechno touto cestou poděkovat. Velký dík patří samozřejmě také dětem,
jež se k tomuto kroku odhodlaly, zrealizovaly ho a všem, kteří dětem pomohli a
podporovali je.
Rita Náplavová
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Concordia – spojení srdcí
V dubnu letošního roku uplyne 100 let od zkázy zaoceánského parníku Titanik.
Příčinou jeho ztroskotání bylo střetnutí s plujícím ledovcem. Ten způsobil dlouhou
trhlinu v boku lodi, následné zaplavení podpalubí a potopení do více jak tisícimetrové
hloubky. Tragická událost, která se stala v noci ze 14. na 15. dubna 1912, přivodila
smrt 1.500 cestujících a členů posádky. Většina z nich utonula v ledové vodě
Atlantického oceánu pro nedostatek potřebného počtu záchranných člunů. Katastrofa
tzv. nepotopitelné lodi nikdy neupadla do zapomenutí. Mnohokrát byla
dokumentovaná a také filmově zpracovaná. Podobný osud, naštěstí bez stovek obětí na
životech, potkal nedávno luxusní výletní loď Costa Concordia. V nočních hodinách
najela 13.1.2012 na útes skrytý pod mořskou hladinou v těsné blízkosti toskánského
pobřeží. Stalo se tak při okružní plavbě ve Středozemním moří. V důsledku protržení
boku lodi pod čárou ponoru muselo být během půlnoci evakuováno 4.000 cestujících a
posádky. Obětí neštěstí bylo nalezeno 17 a stejný počet je dosud pohřešován.
Co bylo prvotní příčinou obou tragických událostí?
Ctižádostivá plavba Titaniku v oblasti výskytu ledových ker s ambicí vyhrát soutěž
o tzv. Modrou stuhu a frajeřina kapitána Concordie, který s lodí v nepřiměřené
rychlosti manévroval v těsné blízkosti kamenitého pobřeží.
A poučení? Touze po vítězství a bravurnosti nesmí chybět zodpovědnost.
Kolik nebezpečných situací vzniká tam, kde chce jedinec vyniknout nad druhými a
získat titul: nejlepší, nejrychlejší, nejodvážnější apod. Toto pokušení mají velcí i malí.
Děti ve škole i při hrách, dospělí v práci i ve sportu. Také mnoho havárek v dopravě by
nebylo, kdyby se nejezdilo, či nelítalo tzv. nadoraz.
Ale všimněme si ještě jiné skutečnosti.
Jak se chová člověk v ohrožení života?
Zachraňuje sebe sama. Aktuální videozáběry z helikoptéry dokládají chaos a
panické projevy lidí na palubě Concordie při opouštění naklánějící se lodi. Není se
však čemu divit. Pud sebezáchovy je tak silný, že převyšuje všechny projevy
zdvořilosti, ohleduplnosti a dobrého vychování. Je přirozenou reakcí každého tvora,
kterému hrozí vážné nebezpečí, že jedná jakoby bez rozumu. Proto např. topícímu se
člověku, který už sotva popadá dech, není snadné pomoci. Je zde totiž velké riziko, že
svými reflexivními pohyby pod sebe strhne samotného zachránce a utopí se oba. Proto
každý záchranář, který chce pomáhat lidem v ohrožení života, se musí naučit překonat
sebezáchovné mechanizmy vlastní přirozenosti. Jen převaha rozumu nad strachem je
znakem profesionality: Nemyslet na sebe a obětovat se pro druhé. Bible takový
postoj zobrazuje postavou dobrého pastýře, který opouští osobní bezpečí a vydává se
hledat ztracenou ovečku. Ježíš dokonce říká: „ Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo
položí život za své přátele.“ Kolik svatých mužů, žen i dětí svým jednáním potvrdilo,
že též i jim byla dána heroická, tj. nadlidská síla se beze zbytku darovat…
Každé jméno, a platí to i o pojmenování lodí, i něco navíc vyjadřuje. Označení
Concordia znamená spojení srdcí. Jak silné je toto pouto, tak hluboká je vzájemná
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ochota k pomoci a k zodpovědnosti. Proto se také nadarmo neříká: „V nouzi poznáš
přítele.“
Správný kapitán opouští potápějící se loď jako poslední…
Mons.Josef Brychta, jemnický farář

OBČANSKÁ SONDA
Aspoň jednou za rok se vyzpovídat
Každý bychom se měli snažit být lepšími, než jsme. Od toho jsou zpovědnice a
pevná předsevzetí. Mně například trvalo roky, než jsem aspoň zčásti překonal
prchlivou povahu a netrpělivost. Dnes jsem už schopen čekat na úřadech a v bankách u
přepážek a provádět autogenní relaxaci tak dlouho, dokud si příslušné úřední osoby
nenalakují nehty, nenasvačí se či se telefonicky nevypovídají se širokým okruhem
přátel a přítelkyň. Už mi ani nevadí,
když se stanu nechtěným svědkem
manželských
výčitek
nebo
předmanželských či mimomanželských
vyznání. Pouštím to pokorně jedním
uchem tam, druhým ven.
Jedné neřesti se mi bohužel ještě
nepodařilo zbavit. A tak se z ní teď
musím vyzpovídat. Tolikrát jsem si
předsevzal, že si přestanu vymýšlet, ale
zanechat toho nedokážu. Když hovořím
s milými a mně celkem sympatickými
lidmi, proti kterým necítím žádnou
nevraživost, mám neodolatelné cukání jim říct něco nepravdivého, a tak je napálit, i
když není zrovna apríl.
Jednou jsem se za poklusu na ulici zeptal jedné hodné paní, jestli náhodou
nepotkala tygra, který se mi prokousal z oplocené zahrady. Neměl jsem to dělat, paní
zaběhla zděšeně do prvního obchodu, a prý, jak jsem se později dozvěděl, si tam ve
zmatku a rozpacích koupila cosi naprosto nepotřebného.
V chytrých knihách se píše o tom, proč lidi fabulují a jakou k tomu mají motivaci.
Nemusí to být vždy snaha někoho napálit, často si člověk chce jen přikrášlit
skutečnost, která se mu zdá nudná. Anebo vyzkoušet si cizí roli. Ani já jsem se
takovému pokušení nevyhnul. Mnohokrát jsem se chlubil něčím, co jsem neudělal a co
bych popravdě ani nesvedl udělat. Rád bych se omluvil místnímu básníkovi
Jemnickému, před kterým jsem se chvástal, že jsem autorem lyriky uveřejňované pod
jménem Jiří Prokop. Samozřejmě jsem tyto básně nepsal já. Milý Filipe, mrzí mě, že
jsem tě uvedl v omyl. Doufám, že marnivost mé pohnutky pochopíš a odpustíš mi.
21

Jemnické listy / březen 2012
Vím, ono se nemá lhát. Ale co je to vlastně lež? Právník by vám řekl, že je to
sdělování nepravdy s cílem získat výhodu. Právník to přece musí vědět, dělá to dnes a
denně. Já ale žádnou výhodu nezískávám, naopak, selhání mi přináší jen samé
nepříjemnosti. Už jsem ztratil hezkou řádku přátel, jeden z nich se dokonce pokusil
otrávit nějakou bylinkou poté, co jsem mu z legrace sdělil, že je u mě v pokoji
nainstalované odposlouchávající zařízení. Samozřejmě to byl můj výmysl. I jemu touto
cestou s politováním sděluji svou omluvu doufaje, že si ji přečte: on totiž se mnou už
rok nemluví.
Nakonec bych se chtěl omluvit M. Neshybovi, o jehož včelařině jsem psal v říjnu.
To, že jsme se bavili o mateří kašičce, nebyla tak úplně pravda. Snad mi odpustí i on.
Ale mám u něho ještě jeden dluh. Před Vánocemi jsme spolu seděli na výstavě a já mu
ukazoval jednu vzácnou minci. Nosím ji v peněžence pro štěstí. Nevím, jak mi to
napadlo, ale řekl jsem mu, že jsem ji vypáral ze žaludku kapra vyloveného na Novém
rybníku. Zřejmě mi uvěřil. Rád bych to teď s omluvou uvedl na pravou míru. Protože
jsem měl výčitky svědomí, když jsem ho zanedlouho uviděl, jak kuchá ryby před
Sluníčkem. Každému kaprovi se pozorně díval do žaludku. Fotka dosvědčuje, že
nelžu.
Milan Růžička

Odpověď panu Jordánkovi (Jemnické listy, leden 2012)
V lednovém čísle JL se objevila
reakce pana Jordánka na moje
postupně v JL vycházející „Paměti“
(Jemnice, malý kluk, a druhá světová
válka). Jsem rád za podobné reakce,
vidím, že mě lidé berou přiměřeně
vážně a reakce pana Jordánka je na
úrovni a je korektní.
Podle prvních dvou řádků by se
mohlo zdát, že jsme v rozporu.
Nejsme. Můj otec, vypjatý český
vlastenec, se po okupaci v odboji
vyjadřoval stejně a já nemám důvod
mu nevěřit: Česká strana za první
republiky neučinila všechno pro
urovnání vztahů s německou menšinou
a určité projevy diskriminace tu byly.
Požadování (větší) autonomie pro
Němce samo o sobě nebylo
nelegitimní,
odmítání
těžko
splnitelných požadavků ale také ne. Co

to produkovalo, byly národnostní
třenice.
Celá německá menšina nereálné
požadavky neměla. Polovina mého
příbuzenstva byli Němci, neměl jsem
dojem, že by cítili potřebu radikálních
změn. Byly tu politické proudy
hledající shodu, ale byla tu i strana
Konráda Henleina s přemrštěnými
požadavky na autonomii i na odtržení.
Takové, aby poskytly záminku Adolfu
Hitlerovi k zásahu. Jako dítko jsem ve
Vranovské Vsi zažil fanatickou
demonstraci Henleinových přívrženců,
bylo jich tolik, že to nemohli být
občané Vranovské Vsi. „Putovní
demonstrace“, z níž na mne šel strach.
Za války v čsl. zahraniční armádě
bylo cca 11 procent Němců věrných
Československé republice. Někteří
s jistými politickými ambicemi. Jejich
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představitel Wenzel Jaksch, odpůrce
Henleinovy strany, se za války v exilu
v Anglii
korektním
způsobem
pokoušel
zabránit
poválečnému
odsunu Němců a po válce jako
představitel spolku vysídlených v SRN
usiloval o návrat vysídlených Němců
zpět do původních domovů. Tento
požadavek teoreticky a sám o sobě
také není nelegitimní, ovšem dovede si
někdo představit, k jakým dramatům
by to v praxi zase vedlo? Takže věci
byly
složité
a
neodpovídaly
černobílému vidění ani z jedné ze
stran. Smiřme se s tím.
Můj (v JL vycházející příspěvek)
byl koncipován jako vzpomínky děcka

zažívajícího věci
ěci na úrovni života
běžné rodiny žijící
ící tehdy na „obou
stranách“. Nebyl
ebyl zamýšlen jako
politickohistorický rozbor doby. Právě
tento méně obvyklý pohled m
měl, mimo
jiné,
přispět
ět
k objektivnějšímu
nahlížení na minulost, který
kter považuji
za nezbytný předpoklad
ředpoklad pro nastolení
důvěry
ry
a
trvalých
p
přátelských
sousedských
vztah
vztahů
s německy
mluvícími občany
any sousedních zemí, se
kterými jsme dnes navíc
n
v jedné
Evropské unii. Tady se s panem
Jordánkem plněě shoduji. Vlastně,
shoduji se s ním ve všem.
Jan. Kopeček

Ženám k jejich svátku
8. březen, Mezinárodní den žen, je svátek, který patříí všem ženám na celém sv
světě.
Mám milou povinnost Vám, české ženy, poděkovat
ěkovat za všechnu Vaši
doposud vykonanou práci, ale především
edevším za tu pro rodinu a děti.
d
V tento významný den, kdy všechny slavíte svůj
ůj svátek, Vám, ženy,
přeji hodně zdraví a životního optimismu. Přeji
řeji Vám život v míru a
pohodě, jak v práci, tak v rodinném životě, aťť se k Vám Vaši blízcí
chovají celý rok tak, jako v tento den.
MDŽ má svoji historii sahající přibližně do roku 1850, kdy v březnu vyšly
americké textilačky,
ky, švadlenky, protestovat proti špatným pracovním podmínkám a
nízkým mzdám. Slaví se od roku 1908, kdy ženy začaly
aly usilovat o volební právo.
V roce 1910 německá socialistka Klára Zetkeinová prosadila pořádání
řádání MDŽ zatím bez
pevného data. Datum slavit MDŽ 8. března vzniklo po 1. světové
ětové válce a od roku
1911 byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku,
Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a v USA.
V Rusku byl slaven v roce 1913 a v roce 1914 ruské ženy dne 8. března
b
demonstrovaly proti zbrojení a válce. Od roku 1975 byl MDŽ připomínán jako Den
mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Ještě pár řádku k Vašemu dalšímu svátku, svátku matek, který se slaví druhou
květnovou neděli. Již v antickém Řecku
ecku byl slaven. Vzdával hold ženám jako
stvořitelkám života. V Anglii již v 16. století se slavila druhá květnová
ětnová neděle
ned a říkalo
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se jí „Mateřská neděle“ anebo také „Neděle matek“. Jako symbol poděkování byl
určen karafiát doplněný vkusným psaníčkem. V Československu od roku 1918 Strana
na ochranu matek a dětí, Červený kříž a Sokol prosazovaly Svátek matek. V roce 1924
pod heslem „Hold matkám!“ zvaly noviny Svobodné slovo k oslavám do Stromovky.
Dospělí posílali matkám blahopřejné pozdravy, které se zdobily květinou. Bílou těm,
kdo již maminku neměl, červenou ostatním. Maminku máme každý jenom jednu,
která nás vychovala, milovala, a proto bychom se k ní měli chovat s láskou a úctou.
František Bastl

Jemnická tělocvična
O pohyb si tělo řeklo,
aby dál mu sloužil dech.
Do soumraku žluté světlo
září z oken na valech.

zhasnou teprv o devíti,
když se zápas dohraje.
A když přijde sobota,
hudby plná tělocvična.
Dámám dělá těla sličná
v prudkém rytmu robota.

Cvičí dívky, cvičí hoši
rukama i nohama.
Ten dům vedle školy naší
rozzářená okna má.

Okna, lijte do Podolí
po večerech jasný svit,
raďte těm, co nesportují,
že je sport chce zachránit.
Jiří Prokop

Florbalistům světla svítí
viditelná do kraje,

Jak vyzrát na chudobu
A tak děvčátko chodilo ulicemi bosé, s nožkama zčervenalýma a promodralýma
zimou.
V staré zástěrce mělo hromádku sirek. Nikdo však za celý den od ní ani jednu
nekoupil, neutržilo jediný haléř... V zákoutí dvou domů se děvčátko schoulilo,
vytáhlo sirku, škrt – jak zajiskřila, jak hoří. Hořela teplým jasným plamenem. V jeho
záři se objevila babička – zářící, přívětivá a předobrá. „Babičko!“ zavolalo děvčátko.
„Vezmi mě s sebou!“ Ještě nikdy nebyla babička tak hezká a tak velká. Vyzdvihla si
děvčátko do náruče a letěly spolu v lesku a radosti až tam, kde již nebyla ani zima, ani
hlad – byly u Pána Boha.
Za minulého režimu byla tato Andersenova pohádka pro školní mládež nevhodná.
O Pánu Bohu se mluvit nesmělo a navíc byste museli děckám vysvětlovat, co je to
chudoba. Dneska, kdy je víra opět v módě a žebráky už taky máme, odpadly
ideologické překážky a Andersena lze děckám zas vřele doporučit.
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I naše úřady a média se můžou s klidným svědomím pustit do boje s chudobou.
Nejoblíbenější způsob jejich boje proti chudobě je tvrdit lidem, že si ji zavinili sami.
„Kdybyste nebyla líná a nekouřila, mohla byste si dovolit to, co my.“ Takové řeči
známe až moc dobře. Druhá a rafinovanější metoda je nasadit lidem do hlavy brouka v
podobě názoru, že chudí jsou vlastně bohatí a naopak. Jestli pochybujete o tom, že by
něco takového mohlo projít, tak čtěte noviny, nebo jděte do kostela. Občas to vyjde
nastejno.
Noviny jsou plné článků dokazujících, že chamtivost socek spolyká největší díl
státního rozpočtu. A že na ně doplácíme my, pracovití, všichni. Podobně to slyšíte
jinde. Já si nedávno vyslechl homilii. Byla čtvrtá neděle v mezidobí. Kazatel
vysvětloval, jak chápat první blahoslavenství z horského kázání: Blaze vám, chudí,
neboť vaše je království Boží.
Dejme si pozor, říkal, abychom tuto chválu chudých nebrali doslova. Slovem
„chudí“ se prý označují lidé vyznačující se pokorou, lidé, kteří mají ducha chudoby,
bez ohledu na majetek. Chudý duchem může být konec konců miliardář. Neboť o
materiální nouzi v tomto textu vůbec nejde. Ta duchovní a chvályhodná chudoba
nespočívá v tom mít málo. Máme mít tolik, abychom se nemuseli starat o pozemskou
existenci a mohli se tak víc věnovat péči o nesmrtelnou duši.
Bral si na mušku názory lidí, kteří jsou nespokojeni se svou životní úrovní a
protestují proti poměrům. Živobytí zaručené pro všechny je prý pohádka, ta, o
pečených holubech. Království Boží nepatří těm neopatrným pannám, které nemyslely
dopředu a nevzaly si do svých lamp dost oleje. Patří těm, kteří jsou ochotni sloužit
Bohu. A to jsou většinou právě zámožní. Ti přece už nikomu nezávidějí, nepálí je hlad
a touha po penězích, jsou pokorní a velkorysí, neškudlí s každou korunou. Proto
bychom si jich měli vážit. Kazatel mi tak odkryl pravý význam Písma. Pochopil jsem,
že nuzota může být překážkou na cestě ke spáse.
Z jeho slov jsem si zapamatoval ještě něco: dlouholetá bezbožecká propaganda u
nás vytvořila falešné vědomí, že bohatství je hřích. Člověk aby se u nás už styděl i za
poctivě nabyté jmění. Leckdo si pak zakládá na bídě a povyšuje se nad těmi, kteří toho
mají víc. Jeho bída se pro něho stává předmětem pýchy, na kterém on pak doslova lpí.
Neboť jak praví Písmo: kde je tvůj poklad, tam je i srdce tvé. A tak chudý vlastně
přestává být chudým a ztrácí nárok na příslib ráje.
Asi je však škoda, že Andersen nepíše své pohádky v naší době.
Milan Růžička
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Přehled kulturních pořadů
3.3.2012
od 1300 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
2030 hod.

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

6.3.2012
1530hodin

Seriál besed s autory knihy Dějiny Jemnice (1. díl)
- zasedací místnost MěÚ Jemnice
- Ing. PhDr. Miroslav Plaček
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem
Jemnice

9.3.2012
1900 hodin

Hudebně literární pořad s Jiřím Dědečkem
- pořad s písničkářem, básníkem a překladatelem, předsedou
Českého centra Mezinárodního PEN-klubu, vystudovaným
knihovníkem, scénáristou a dramaturgem
- Městská knihovna v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

10.3.2012
1400 hodin

Dětský karneval
- KD Jemnice
- pořadatel DDM Jemnice

10.3.2012
2100 hodin

Taneční zábava – hraje Spektrum
- KD Jemnice
- pořadatel DDM Jemnice

21.3.2011
1530 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

22.-24.3.2012

Sbírka použitého ošacení
22.-23.2.2012
1300 -1600 hodin
24.3.2012
800 -1300 hodin
- budova areálu zámku v Jemnici
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*****
29.3.-5.4.2012 Velikonoční výstava
Po – Pá 900 - 1600; So, Ne 900 - 1400
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s STP Jemnice
21.4.2012
1930 hodin

Jemnický Jaro Fest 2012
Vystoupí: Mandrage, Rybičky 48, Crash Road, Reflexy,Chosse a 4K
a další, sokolovna v Jemnici
- pořadatel Jiří Prokeš

27.4.2012
1600 hodin
1700 hodin

135. výročí narození akademického malíře Romana Havelky
- odhalení pamětní desky
- vernisáž výstavy o životě a díle Romana Havelky
- vestibul KD v Jemnici

28.4.-6.5.2012

Výstava o životě a díle Romana Havelky
- vestibul KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem
v Jemnici

Program kina
3.3.2012
Intimní past
1930 hodin
Drama USA 2011, 91 min., do 15 let nevhodný
vstupné 59+1
Mladá doktorka se po rozvodu přestěhuje do nového bytu. Záhadné události ji vedou
k podezření, že v bytě není sama a brzy se její obavy stanou skutečností…
Hrají: Hilary Swank, Jeffrey Dean Morgan, Lee Pace a další.
24.3.2012
Rodina je základ státu
1930 hodin
Drama ČR 2011, 106 min., do 12 let nevhodný
vstupné 59+1
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Bývalý učitel (Igor
Chmela) s nic netušící rodinou na útěku před spravedlností…
Dále hrají: Eva Vrbková, Simona Babčáková, Jan Budař a další.
*****
Pokladna je otevřena hodinu před zahájením představení.
Na filmy mládeži nepřístupné a večerní představení má mládež přístup od 15 let.
Rezervované vstupenky musí být vyzvednuty půl hodiny před začátkem představení.
Telefon: 568 450 509. Změna programu vyhrazena.
DOPŘEJTE SI NĚKOLIK PĚKNÝCH VEČERŮ A PŘIJĎTE DO KINA. NEBUDETE
LITOVAT.
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Hasičský ples v Jemnici
Sbor dobrovolných hasičů z Jemnice pořádal v pátek 10. 2. 2012 od 20 hodin již
23. Hasičský miniples.
Již
tradičně se konal v restauraci
Na Podolí a těšil se velkému
zájmu. I když je účast na plese
početně omezena, určitě patří
mezi kvalitní kulturní akce ve
městě. Svůj podíl na zábavě má
pečlivě vybíraná hudba, i letos
to byla skupina DRING. Podle
reakcí přítomných návštěvníků
se i tento ples k velké radosti
pořadatelů vydařil. Příjemná
atmosféra panovala až do
ukončení a poslední píseň zazněla kolen půl čtvrté hodiny ranní.
Další informace o SDH a fotografie naleznete na www.sdh.jemnice.cz nebo
www.facebook.com/SDH.Jemnice.
Za SDH Jemnice Milan Šerka

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco
n
říci
Pochutnáš si na oplatku
nebo na cokoliv
a mě pak – obal –
do kaluže hodíš.
Lidé po mně šlapají,
kapky deště na mě padají.
Do koše chci jít,

tam, kam patřím
pat
mezi své kamarády,
však oni si popeláři
popelá
už se mnou poradí
Chtěli
ěli bychom,
aby naše město
mě bylo čisté,
aby se nám tady líbilo.
Marie Čurdová

Výročí skupiny Lucemburk - 22.2.2002
Je tomu již deset, co vzniklo herecké občanské sdružení, skupina historického a
scénického šermu z královského města Jemnice – Lucemburk. U jeho zrodu byli dva
pánové, kteří chtěli, aby měla Jemnice šermířskou
skou skupinu napojenou na slavnost
Barchan. Jednalo se o pana Josefa Lichtnegera, barda jemnického divadelního života a
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pana Rudolfa Šustra, dopisovatele Jemnických listů a Horáckých novin a autora
básnické sbírky „Trny snů“. Jméno pro skupinu bylo odvozeno od historické slavnosti
Barchan, která se koná každý rok a kde dominuje lucemburská doba. Začátky skupiny
byly skromné, ale časem se zlepšilo vybavení a zbroj skupiny, a to především zásluhou
města Jemnice a jeho příspěvků. Během let se ve skupině vystřídalo na 33 členů,
z toho 15 žen a 18 mužů. Skupina účinkovala a účinkuje na různých historických
slavnostech ve městech, na hradech, na svatbách, na narozeninách a rautech spolků.
Také ve školách, muzeích, historických krčmách a na plesích. V repertoáru má skupina
scénky ve vlastní režii, básně středověkých autorů, historické tance, šerm, střelbu
z luku, kuše a dřevěného praku a hod vrhacími noži. Také orientální tance s ohňovou
show. Přáním současných členů skupiny je, aby bylo co nejvíce vystoupení (jak u nás
doma, tak i v zahraničí). Rovněž neutuchající zájem příznivců skupiny a jejich
sponzorů. V současné době i v budoucnu.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří byli členy naší skupiny a zasloužili se o
její dobré jméno. Poděkování také patří všem sponzorům a příznivcům skupiny. Díky.
Vedoucí skupiny historického a scénického šermu Lucemburk Rudolf Šustr

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Jana R ů ž i č k u z Jemnice,,
který se v měsíci únoru dožil 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Pan František Bastl z Lovčovic, rodák z Jemnice,
by se letos dožil 95 let.
V březnu vzpomínáme 43 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku.
Vzpomínám, nezapomínám, tatínku.
Syn František
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Vzpomínka
Za vše, cos nám dala,
děkujeme Ti, maminko….

Dne 24. března 2012 uplyne 11 let,
kdy nás opustila naše drahá
maminka, babička a sestra
paní Antonie Vodičková z Jemnice
Za tichou vzpomínku, modlitbu
děkují dcery Ivana a Naďa s rodinami,
dcera Eva a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 5. března 2012 uplyne 1 smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Marie T á b o r s k á z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje dcera s přítelem
a ostatní příbuzní

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili pohřbu 3.12.2011 pana Viléma Novotného.
Manželka Marie a dcery

OKÉNKO PŘÍRODY
Sedmikráska obecná (Bells perennis)
Sedmikráska je velmi rozšířená malá luční rostlinka. Často se pěstuje na
zahrádkách a v trávnících. Takzvané plnokvěté formy pěstovaných sedmikrásek
nesbíráme. Drogou je především květ, ale sbírá se i kvetoucí nať, obojí brzy na jaře,
nejlépe v březnu, kdy je síla v celé rostlině, nejlépe dopoledne kolem jedenácté hodiny.
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V droze byly nalezeny saponiny, třísloviny, hořčiny, silice, sliz, minerální látky,
pryskyřice, organické kyseliny, flavonoidy a další účinné látky. Droga působí jako
výborný prostředek protizánětlivý, svíravý a hojivý. Proto sedmikrásku používáme do
tzv. prsních čajových směsí, do kloktadel, zevně pak na omývání nebo koupele při
kožních chorobách jako jsou např. ekzémy, lupénka, lišeje, vyrážky, akné nebo
nehojící se rány. Poslední průzkumy prokázaly vhodnost použití sedmikrásky při
zánětech močových cest a především při léčbě zánětu ledvinových klubíček.
Vnitřně připravujeme nálev v koncentraci 3-5%, zevně volíme silnější koncentraci.
Samostatně se droga podává jen výjimečně, zato je velmi oblíbeno její přimíchávání
do směsí. Důvodem je jednak malý účinek samotné drogy a jednak to, že droga
význačně zlepšuje vzhled směsí. Podle bylinkářky Častové jim dává teplo domova. A
to rozhodně není zanedbatelné, protože dodnes není přesně známo, v čem spočívá
největší nebo spíše komplexní síla bylin. Nežádoucí účinky ani kontraindikace nejsou
známy. Bylinkářka Častová si sedmikrásku velice chválila, zejména při léčbě
bércových vředů. V takovém případě ji aplikovala zevně i vnitřně. Zevně dávala
přednost asi 2 minuty vařenému odvaru, vnitřně nálevu z kombinace květu
sedmikrásky, listu sadce konopáče a kořene nebo nati čekanky, všeho stejným dílem.
Užívaly se 4 šálky denně.
Při astmatu velice uvolňuje křeče a celkově uklidňuje čaj ze sedmikrásky: 30
gramů sedmikrásových květů i s listy dáme do litru studené vody, ohřejeme a 3 minuty
udržujeme při varu. Pak necháme 10 minut vyluhovat a přecedíme. Pijeme celý den po
malých šálcích a můžeme osladit medem.
Při migréně přelijeme 1 polévkovou lžíci květů a listů sedmikrásky šálkem vařící
vody, necháme 10 minut vyluhovat a přecedíme. Pijeme 2-3 šálky denně.
Při zánětu pohrudnice 1 polévkovou lžíci květů a listů sedmikrásky dáme do půl
litru studené vody a necháme přejít varem, 10 minut vyluhovat a potom přecedíme.
Pijeme 3 šálky denně.
Pro čištění krve přelijeme vrchovatou polévkovou lžíci směsí z mateřídoušky a
sedmikrásky v šálku vařící vodou, krátce necháme vyluhovat a přecedíme. Pijeme 3
šálky denně.
Při dávivém kašli přelijeme polévkovou lžíci květů sedmikrásky šálkem vařící
vody, necháme 10 minut vyluhovat a přecedíme. Pijeme 3 šálky denně mezi jídly.
Ing. Bedřich Stehlík
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
1.FC Jemnicko – podzim 2011
Muži B – 3. třída skupina B – okres.Třebíč/sezona 2011/12
Hráči, kteří nastoupili:
Brankáři: Růžička Pavel, Kincl Pavel, Křivan Pavel
Obránci: Klejdus Pavel, Kovařík Jiří, Křivánek Jan, Komenda Radek, Bastl Tomáš,
Reegen Ervín, Chalupa Ladislav, Vaněk Stanislav, Jobbagy Martin
Záložníci: Tesař Pavel st., Sevelda Martin, Habr Ivan, Křenek Lukáš, Sedlák Pavel,
Prášek Daniel, Obrdlik Radek, Kelbler Petr, Štumfol Petr, Niderhofer
Lukáš, Tobolka Štěpán,
Útočníci: Trávníček Jan, Tomak Roman ml., Kříž Jan, Navrátil Ondra, Vaculín
Michal, Valenta Lukáš, Křenek Tomáš, Horský Štěpán
Obdržené karty – podzim 2011
ŽLUTÁ: Tobolka Štěpán /2/ , Bastl Tomáš /2/, Růžička Pavel /1/, Komenda Radek
/1/,Tesař Pavel st. /1/, Sevelda Martin /1/, Trávníček Jan /1/, Křiž Jan /1/, Chalupa
Ladislav /1/
ČERVENÁ: Tobolka Štěpán /1/
Střelci branek
Trávníček Jan /9/, Tobolka Štěpán /7/, Kříž Jan /5/, Sevelda Martin /3/, Niderhofer
Lukáš /3/, Vaculín Michal /3/, Prášek Daniel /2/, Tomak Roman. ml. /2/, Tesař Pavel.
st. /2/, Bastl Tomáš /2/, Štumfol Petr /2/, Komenda Radek /1/, Valenta Lukáš /1/,
Křenek Sláva /1/, Kovařík Jiří /1/, Chalupa Ladislav /1/
So 29.10.
So 29.10.
So 29.10.
So 29.10.
So 29.10.
So 29.10.
Ne 30.10.

1.
2.
3.
4.
5.

13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
10:15

13. kolo
Heraltice – Jemnicko B
Čáslavice-Sádek B - Radotice
Martínkov – Rokytnice B
Šebkovice B – Lesonice
Opatov – Kojetice
Předín – Želetava B
Jakubov B - Litohoř

Tým
FC Čáslavice-Sádek B
SK Lesonice
1. FC Jemnicko B
Družstevník Radotice
Litohoř

Z
13
13
13
13
13

V
9
9
8
7
6

R
2
2
3
3
3
32

P
2
2
2
3
4

0:5
2:1 (0:0)
1:1 (1:0)
1:2 (1:2)
1:1 (1:0)
5:2 (3:2)
2:1 (1:0)

Skóre
40:20
36:20
45:22
33:17
24:27

B
29
29
27
24
21

+/11
8
9
0
0
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Kojetice
1. SK Rokytnice n/R. B
Sokol Martínkov
FK Borovina-Opatov
Družstevník Jakubov B
Sokol Šebkovice B
Sokol Předín
Sokol Želetava B
Sokol Heraltice

Ne 25.3.
Ne 25.3.
Ne 25.3.
Ne 25.3.
Ne 25.3.
Ne 25.3.
Ne 25.3.

13
13
13
13
13
13
13
13
13

6
6
5
5
5
2
3
2
2

3
2
3
3
0
5
0
2
1

4
5
5
5
8
6
10
9
10

28:31
33:24
36:21
27:27
23:40
15:23
21:42
25:52
17:37

21
20
18
18
15
11
9
8
7

0
2
0
0
-3
-7
-9
-13
-14

15. kolo
Čáslavice-Sádek B – Jemnicko B
Heraltice - Martínkov
Radotice -Šebkovice B
Rokytnice B – Jakubov B
Lesonice - Opatov
Litohoř - Předín
Kojetice – Želetava B
Zdeněk Kaisler

Nábor nových hasičů a hasiček
Sbor dobrovolných hasičů Jemnice hledá chlapce a dívky
(muže a ženy) ve věku od 15 do 45 let se zájmem o sport,
soutěživým duchem, chutí poznat hasičskou techniku a
v neposlední řadě smyslem pro zábavu a dobrodružství. Pokud
splňuješ tyto podmínky, tak hledáme právě tebe.
NABÍZÍME TI:
Sportovní vyžití na soutěžích v požárním sportu…
Spoustu nových kamarádů…
Seznámení s hasičskou technikou…
Chceš o nás vědět víc?
Koukni na: www.sdh.jemnice.cz , www.facebook.com/SDH.Jemnice
Chceš se přidat k nám? Napiš odkaz na: makalulu@email.cz nebo se ozvi na tel.:
724 850 656.
Za SDH Jemnice Milan Šerka
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Jemnický zimní halový čtyřboj
POŘADATEL:
TERMÍN KONÁNÍ:

ŠSK Jemnice – oddíl atletiky
pondělí 12. března 2012 – ročníky 1999 a mladší
čtvrtek 15. března 2012 - ročníky 1998 a starší
začátek ve 14.00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ:
tělocvična ZŠ v Jemnici
DISCIPLÍNY: skok daleký z místa, člunkový běh, hod plným míčem, běh na 3 kola.
CENY: Tři nejlepší v každé věkové kategorii obdrží medaili a diplom
Na vaši účast se těší J. Novák, A. Krajčí a Š. Kalužová, trenéři atletického oddílu

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Police
2.- 6. 4. 2012
8. 4. 2012
30. 4. 2012

Velikonoční výstava MŠ Police a ZŠ Police před obchodem na návsi
Hledání velikonočních vajíček, začátek ve 14 hodin, vstupné
dobrovolné
Stavění máje v 19 hodin

Pálovice
3.3.2012
4.3. 2012

Tradiční setkání dárců krve , 18.00 hod. KD
Dětský maškarní karneval, začátek 13.30 hod, KD

Mladoňovice
03.03.2012
12.03.2012
18.03.2012
23.03.2012
25.03.2012
31.03.2012
05.-07.04.2012
22.04.2012
28.04.2012
30.04.2012
30.04.2012

Disco SDH (kulturní dům)
Schůze honebního společenstva
Dětský karneval ČČK (kulturní dům
Beseda v knihovně
Střelecké závody „O pohár starosty Mladoňovic“(střelnice MS)
Disco (kulturní dům)
Vrkání
Střelecké závody „O pohár MS Mladoňovice“(střelnice MS)
Disco (kulturní dům)
Stavění máje
Pálení čarodějnic
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Jemnický mikroregionu
Jemnický mikroregion, dobrovolný svazek obcí sdružuje 30 obcí ze tří krajů České
republiky, a to z Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a Jihomoravského kraje. Celkem
má 10 840 obyvatel. JM udržuje partnerské vztahy se slovenským mikroregionem
Nitranské Hrnčiarovce.
Obec
1. Jemnice
2. Bačkovice
3. Báňovice
4. Budíškovice
5. Budkov
6. Dešná
7. Chotěbudice
8. Jiratice
9. Kdousov
10. Korolupy
11. Kostníky
12. Lhotice
13. Lomy
14. Lovčovice
15. Lubnice
16. Menhartice
17. Mladoňovice
18. Oponěšice
19. Oslnovice
20. Pálovice
21. Police
22. Rácovice
23. Radotice
24. Slavíkovice
25. Štěpkov
26. Třebelovice
27. Třebětice
28. Uherčice
29. Vratěnín
30. Vysočany

Jméno starosty
Ing. Miloslav Nevěčný
Miroslava Raabová
Ing. Vladimír Vaněk
MVDr. Luboš Soukup
Jaroslav Pokorný
Ing. Alois Adam
Vladimír Svoboda
Josef Simandl
Alena Šimková
Olga Malcová
Jan Nekula
Svatopluk Fuks
Miroslav Kopeček
Ing. Josef Kolář
František Komenda
Božena Gliganičová
Jan Chloupek
Ing. Jaroslav Moltaš
Ing. Jan Voříšek
Karel Králík
Karel Janoušek
Ing. František Zvěřina
František Plát
Lukáš Čurda
Čestmír Malý
František Čajka
Ing. Jan Koutný
Vladimíra Pešková
Martin Kincl
Bohuslav Hort

Počet obyvatel
4 423
123
106
799
362
548
107
83
112
185
191
160
132
60
65
155
292
198
92
168
363
109
133
213
110
431
302
417
294
107
Jana Krejčí
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Radotice
Jak dlouho ještě, české ručičky?
Pověstné české ručičky musí na sebe nechat snášet za mnohá dnešní díla nechutnou
kritiku. Má za cíl v tvrdém konkurenčním prostředí nás poškodit, nebo je po zásluze?
Naší předností byla především dobrá a poctivá práce, v sázce je tedy mnoho, prakticky
vše. Nenajdeme-li v sobě schopnost toto zvrátit, pak nejsme uznání, které si naší předci
ve světě vysloužili, hodni. Bývali jsme uznávaní již za CK monarchie, ne proto, že
jsme byli Češi, ale proto, že jsme uměli a toho jestli se dnes ledabyle vzdáme, bude
nám psí obojek právem slušet. Neuvědomíme-li si, že i dnešní doba píše dějiny, dějiny,
ve kterých budeme zaznamenáni. Vzpomenuti, a o to především jde, jak, co a kdo?
Pokusím se, jedním malým příběhem, podle záznamu pamětí, takové české ruce naších
předků představit. Nemohly to být ručičky, ale pořádné tlapy, které byly ovládány snad
mozkem inženýra. Cesty, které dnes spojují i ty nejzapadlejší vesničky, nebyly
vždycky tak schůdné, jak je známe dnes. Kdo chtěl projít naší vsí, musel se připravit
na to, že boty, pokud byly, půjdou dolu a kalhoty nahoru. Bylo nezbytné překonat
potok přebroděním. Psala se léta osmnáctého století, přesný datum znám není, když
rozhodl někdo, že usnadní překonání této překážky mostem. Tímto potřebným mostem
naopak zaniklo v sídle něco, po čem dnes slzíme. V místě, kde most stojí, se nacházelo
stavidlo hráze, která přehrazovala potok, jehož vody naplňovaly vodní nádrž o 19
hektarech plochy. Tato vodní plocha byla na překážku pánům, kteří vlastnili
velkostatek v obci, prodlužovala se jim cesta k pozemkům, na kterých hospodařili.
Dlouho usilovali o jejím získání do svého vlastnictví, podařilo se. Lest jim vlastní
tomu dopomohla. Oni pak byli, domníváme se, těmi, dnes by se řeklo investory stavby
mostu, kterým vodní nádrž zanikla. Stavba mostu byla svěřena místním řemeslníkům,
kteří si ji zajišťovali z gruntu sami. Sídlili na současném popisném čísle 48 „berk“.
Bratři, příjmením Pavlík, vlastnili usedlost zemědělského charakteru s několika kusy
dobytka a párem tažných volů. Zednické řemeslo, které jistě dobře zvládali, bylo
řemeslem sezónním, zemědělství jako zázemí bylo nezbytností. Jejích schopností bylo
využito i při stavbě kostelní věže v Mašůvkách, což samo napovídá, že byli známí
svojí odborností v řemesle. Stavbu mostu pak zajišťovali za pomoci dvou bratrů,
příjmením Coufal, ze sousedních Bačkovic, které si k pomoci na stavbě přizvali. Tehdy
nabídka stavebních materiálů vypadala tak, že v zimě se lámal kámen a v létě se
stavělo. Toto si ve většině zajišťovali sami zedníci. Na stavbu mostu byl kámen lámán
v lomu na „skalce“ u Bačkovic. Vlastním volským spřežením pak podle potřeby
přepravován na stavbu. Ostatní stavební materiály, jak písek, tak i zemina byly
místního původu. Jako laik si dovolím uvést, že o nějakém železe ve stavbě a betonu
se nedá hovořit. Podstata stability díla se nachází; v usazení opěrných pilířů klenby, a
umně usazeného kamene v klenutí. Jde o mistrovské zúročení zkušeností v řemesle,
které bezesporu ovládali. Jak dlouho stavba trvala, není známo, ví se jen to, že
s minimální údržbou, která důkladnější byla kolem roku 1930, slouží dosud. Její
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stabilitu při jarních táních testovaly ledové kry dosahující síly víc jak dvacet
centimetrů, které se rodily v slepém rameni potoka „prostředňáku“. Při odplouvání
narážely kry na pilíře takovou silou, že nárazy byly slyšitelné po celé vsi. Dalšími testy
pak byly přesuny vojenské techniky do pevnůstek na hranicích v roce třicet devět, pak
přesuny armád v roce čtyřicet pět, jak s uspokojením konstatoval otec, pamětník, který
to sledoval a byl hrdý na to, že žije v domě, ke kterému se váží takoví lidé. Dílo, které
si zaslouží pomník, se rozchází s osudem tvůrců. Pavlík na poutním místě u Tří Dubů
ukradl v kostele monstranci, kterou zakopal doma v přístěnku. Původce krádeže byl
odhalen a odsouzen do hladomorny uherčického zámku. Jeho žena tam nosila pro něj
každé ráno jídlo až z Radotic. Jak dlouho to oba vydrželi, paměti neuvádí. Bratři
Coufalovi odešli do Widně. Radotice často navštěvovali, zvláště pak Simandlovu
hospodu. Syn Pavlíka se přiženil ve vsi do jiné usedlosti, měl čtyři dcery, svoji
usedlost prodal. Bývali jsme na úrovni i v jiných oborech - jako je hutnictví,
strojírenství, textiláci i ševci, naši skláři zářili na nejedné světové výstavě, nemusel se
stydět ani český sedlák, kterého dnes necháme padnout jen proto, že byl výjimečný rok
na výnos bramborů, museli jít pod cenu tak, že pro mnohého pěstitele nastal stav
likvidační. Poldina huť Kladno slavila v roce 1989 sto roků trvání, vyráběla řadu
kvalitních ušlechtilých ocelí. Mezi ty nejušlechtilejší patřila ocel chirurgická, vhodná
na kloubní náhrady, které by dnes neohrožovaly pacienty dalšími chorobami. Využívali
ji zákazníci čtyřiceti zemí světa. Kde je dnes, že neobstála v konkurenci? Jaké? O tom
se přesvědčujeme denně. Bobtnající dálnice, která nemá vlastně viníka, tam to prostě
nezvládl materiál, octl se v pravý čas na nepravém místě, nechce se přímo říci, že
spodek stavby bylo vhodné místo, jak se ho co nejdráže zbavit. Potvora, selhal,
nepředpokládalo se, že tak brzy. Zamrzající nafta ničící nervy řidičů poničených již
dost tak drsným počasím. Ničí i drahé palivové soustavy motorů. Co s tím naděláme?
Počkáme čtrnáct dnů a příroda to vyřeší, přitom se to do těch Vánoc vyvíjelo tak
slibně, již se zdálo, že sklady budou bez problému vyprázdněny a šlo by jen o ty
motory. Na našem neustálém ústupu se převážně podílejí víc než ručičky, hlavičky.
Nezbývá, než počkat, až se zahálející české ručičky opět k slovu dostanou.
Zbouraného je toho již dost, musí se začít konečně i stavět. Nedopusťme, aby nás
inspirovala píseň Žižkováckých gasarbeitrů, „Ručičky nebojte se, vy makat nebudete
….“, která sice nikoho nenabádá, ale mohla by se hodit, nebo nás dokonce
představovat. Ne, tak daleko to nedospěje, nespoléhejme však jen na blanické rytíře,
ale v rámci platných zákonů udělejme něco spásného, konečně i my, co žehráme jen
tak, aby to nikdo neslyšel. Demokracie nám snad možnosti dává, ale staré pořekadlo
„Bez práce nejsou koláče“ však stále platí.
Převzaté:
Murphyho zákon praví: Když si jednou nedáte pozor, do smrti škodu nenahradíte.
Poznámka: Učeně se tomu říká konkurenční prostředí. V našich zeměpisných
šířkách se to vykládá jako povolení oškubat každého, kdo se oškubat nechá. Zkušenost
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ukázala, že člověk není husa a jen velmi nerad se nechá oškubat. Ta samá zkušenost
též ukázala, že stát sice taky není husa, ale oškubat se nechá rád. Možná proto, aby
dokázal, že není jen slovíčkem ve výkladovém slovníku, ale že skutečně existuje.
Blahopřejeme jubilantce:
Fedrová
Milada

74 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic

Mladoňovice
Ohlédnutí za rokem 2011
Rok 2011 byl dalším úspěšným rokem pro Mladoňovice a její občany. Dařilo se dál
zlepšovat životní prostředí a úpravu naší obce, i když za nižších finančních nákladů.
Jako první investiční akce byla provedena rekonstrukce stávající cesty za severními
humny. Tato jediná cesta byla dosud nezpevněná a blátivá. Po obnově vznikla
bezprašná s penetrační úpravou. Přebytečným štěrkovým materiálem z výkopu této
cesty byla upravena lesní cesta u Tří Koroptví, která byla již nesjízdná. U Dobré Vody
jsme pokračovali v rekonstrukci místní komunikace v hodnotě 400 000,00 Kč. Pro
bezpečnost ve školce byly opraveny elektrické rozvody s výměnou rozvaděčů. Další
zlepšení vzhledu obce vzniklo úpravou veřejného prostranství u č.p. 24 - včetně opravy
zdí a demolice objektu. Za spolupráce PÚ Třebíč byla vybudována nová komunikace
od č.p. 115 k k bytovce v délce 350 m. Podél této nové komunikace jsou schválena
územním plánem nová stavební místa. Při jejím budování byl prováděn archeologický
průzkum. Co nás překvapilo, je, že archeologové zde našli pozůstatky z doby
pravěkého osídlení. Nález nyní zpracovává Mgr. Milan Vokáč z Muzea Vysočiny. Po
vydání protokolu o nálezu bude protokol zveřejněn. Zvláště dobré dílo odvedla firma
Stasman z Jemnice a truhlářství Karásek Mladoňovice při budování expozice a
depozitáře v č.p. 60. Z bývalé historické stáje vznikla místnost, kde máme uloženy
všechny dokumenty z historie naší vesnice, které se mi podařilo nashromáždit za
padesátileté působení v MLK. Dokumenty jsou uloženy ve skříních. Nejstarší listinu
máme z roku 1855. Zvláště si ceníme opisu Josefínského katastru, parcelní protokol
z roku 1891 a 11 různých kronik. Celkem máme evidováno 445 položek v depozitáři.
Nejdůležitější dokumenty a fotografie budou stále vystaveny v 19 vitrínách. Tímto
opatřením budou tak skutečnosti ze života naší vesnice zachovány pro další generace
Mladěnáků. Že zastupitelstvo mohlo provádět uvedené akce, nám umožnil rozpočet
obce a získání různých dotací. Co se nám stále nedaří, je získat dotace na vybudování
chodníků k areálu Chobot, na výměnu oken a dveří kulturního domu atd. O havarijní
silnici z Mladoňovic do Lhotic bylo již psáno a jednáno mnohokrát.
Kulturně společenská a sportovní činnost v roce 2011
Mám-li hodnotit tuto činnost, tak předně musím poděkovat našim spolkům a jejich
členům za bohatou činnost. V naší vesnici mají činnost SDH, ČČK, TJ, RS, MS, disco38
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club, MŠ a ZŠ. Náš společenský kalendář čítal
ítal 38 jednotlivých akcí pro ve
veřejnost,
které si naše spolky nahlásily v lednu 2011. Až na některé změny
ny termínu byl dodržen,
dodržen
a to je radostné zjištění. Mimo kalendář byl navíc organizován ČČK adventní koncert a
za spolupráce SDH organizován novoroční ohňostroj s přípitkem.
ípitkem. OÚ zvlášt
zvláště oceňuje
dodržování tradic naší vesnice, a to jak těch, které dodržujeme od nepaměti,
nepam
tak nově
zavedené. Celkem dodržujeme 19 akcí, které se každoročně opakují a jsou občany
ob
podporovány. Dodržování hasičských tradic ocenila v roce 2011 krajská komise
Vesnice roku. Obec Mladoňovice obdržela od této komise čestné
estné uznání a pen
peněžní
odměnu. Za příkladnou propagaci a reprezentaci Mladoňovic je třeba
řeba vzdát hold naším
mladým hasičům J. Abrhámovi, A. Daňhelovi,
helovi, L. a S. Johnovi, T. Karáskovi, R.
Nehybovi , J. a L. Nekulovi a J. Šimkovi. Tito se zúčastnili 40 různých soutěží ve
třech krajích a z toho 9x vyhráli první místo, 3x byli druzí. Nejlepší útok 17,56 vteřina
vt
na 3 B hadice, na 2 B hadice 14.51 vteřin. Ocenění
ní si také zaslouží družstvo žen, které
se zúčastnilo 12 soutěží a získalo 9 vítězných pohárů.. Nemalých úsp
úspěchů dosáhlo
družstvo mladších žáků. Účast v 10 soutěžích,, 5x první místo, 1x třetí.
tř
Starší žáci se
účastnili 10 soutěží, z toho 4x první místo a 2x třetí.
Závěrem mi nezbývá, než přát našim hasičům,
m, aby se jim dařilo
dař i v roce 2012.
Věřím, že se bude zastupitelstvu dál dařit
it zlepšovat úpravu obce. Př
Přáním OÚ je, aby i
společenský život naplňoval všechny občany
any ke spokojenosti a k plnohodnotnému
životu v naší obci.
Jan Chloupek, starosta obce

OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 15. března 2012. Zdůrazňuji,
Zd
že ty
příspěvky, které dostanu až po určeném
eném termínu, budou otišt
otištěny v dalším
čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem
mailem na adresu kultura@mestojemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo
ímo mně na MěÚ
M v Jemnici,
kancelář č. 209).

Omluva
Omlouváme se čtenářům únorového vydání Jemnických listů
ů za to, že se vloudila
chyba do nadpisu článku „Nezapomeňte: čtrnáctého
trnáctého je Valentýn!“ a v článku pana
Vladimíra Hrbka „Víte, že…“ byl malíř Roman Havelka nazván socha
sochařem.
Dana Babišová
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Pravidla pro vydávání měsíčníku Jemnické listy
Rada města Jemnice na svém zasedání dne 15.2.2012 schválila Pravidla pro
vydávání měsíčníku Jemnické listy a práci redakční rady.
Ráda bych Vás ve stručnosti s částí těchto pravidel seznámila. Celá pravidla obsahují 3
oddíly. Jsou to:
Základní ustanovení
Práce redakční rady
Koncepce JL
Koncepce JL
1. JL mají pevně danou strukturu schválenou redakční radou:
Hlavní strana obsahuje název měsíčníku, znak města, měsíc a rok vydání. Pro
zvýšení přehlednosti se člení obsah JL do oddělených pravidelných rubrik, které
budou zaplňovány dle potřeby. Rámcově se předpokládají následující:
• Zprávy z radnice
• Co se děje
• Občanská sonda
• Kulturní a společenský přehled
• Okénko přírody (doporučujeme vypuštění této rubriky, nejde o
informování o dění mající souvislost s životem v Jemnici, ale spíše o
suplování odborné literatury.)
• Sportovní okénko
• Obce Jemnického mikroregionu
• Okénko redakce
• Inzerce
Uvedené členění je orientační a redakční rada může provést operativní změny dle
potřeby.
2. Příspěvky, náměty a názory je možné předávat nejlépe v elektronické podobě na
e-mail kultura@mesto-jemnice.cz, nebo písemně k rukám kulturní pracovnice.
3. Zveřejněné příspěvky musí být uvedeny se jménem autora, který odpovídá za
kvalitu příspěvku i obsažených informací.
4. Názory, náměty a dotazy občanů jsou uveřejňovány v rubrice Občanská sonda
v rozsahu maximálně 1. strany A5 psané na stroji nebo v textovém formátu „doc“
s normálním řádkováním a velikostí písma 10 – Times New Roman.
5. Maximálně 2 příspěvky od jednoho autora v rámci jednoho vydání.
6. Rozsah JL (vyjma letního dvojčísla) nepřesáhne 40 stran nekomerčního textu, proto
v případě většího počtu příspěvků je výhradním právem redakční rady provést
výběr článků, které v rámci daného čísla budou uveřejněny a které nikoliv.
7. Příspěvky nesmí být útočné nebo vulgární.
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8. V JL není možné uvádět žádné příspěvky politického charakteru (např. volební
programy stran a hnutí, politické komentáře atd.).
9. Na zveřejnění příspěvku není právní nárok.
10. Publikované příspěvky nejsou honorovány.
11. Veškerá komerční sdělení jsou uveřejňována formou inzerce, která je zpoplatněna
dle platného ceníku služeb města Jemnice. Inzerce je uváděna na posledních
stranách měsíčníku.
12. Každé číslo má svoji uzávěrku uvedenou v předchozím čísle v rubrice Okénko
redakce. Podklady dodané po uzávěrce nebudou v aktuálním čísle zveřejněny.
13. Tiráž je uváděna na poslední straně JL a musí obsahovat nejméně tyto informace:
Jemnické listy, číslo, ročník – vydalo město Jemnice, Husova 103, IČ, datum
vydání. Registrační číslo u Ministerstva kultury ČR MK ČR E 13924, počet
výtisků. Název tiskárny, která JL vytiskla.
14. JL jsou distribuovány do každé domácnosti v Jemnici zdarma.
15. Náklady spojené s přípravou, tiskem a distribucí JL hradí město Jemnice.
Dana Babišová
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OBRAZOVÝ SERIÁL

Jemnice - ulice 9. května - rok 1965 (nahoře) a rok 1988 (dole)

Jemnické listy č. 3/2012 vydalo město Jemnice, Husova 103,
IČ 00289531, 1. března 2012.
MK ČR E 13924. Náklad 2.050 ks.
kultura@mesto-jemnice.cz, www.mesto-jemnice.cz
Otištěné příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakce.
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