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Reklama
Duben
Tráva už sladce na mez láká.
Ač do zad ještě studí zem,
krev v srdci vře. Jen Želetavka
loudá se líně korytem
jak dnešní víly. Ty jsou hluché
či dělají, že neslyší.
A zatím cesty svůdně suché
zvou lidské páry do skrýší.
Duben je dobou na fialky,
k mým rtům však čas byl lakomý.
Ba ani čáp, co letí z dálky
si dosud nesed za komín.
Co dělat? Snít? O schůzce s dámou
v parku? A o tom, co bych řek,
když její botky v chůzi lámou
terčíky útlých podléšek?
Milan Růžička
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ZPRÁVY Z RADNICE
Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
v tomto článku Jemnických listů bych se rád zmínil o záměru využití zámku, které
jsem naznačil již v minulém čísle. Dne 14. března proběhla prezentace projektu před
zastupiteli města na pracovním jednání. Nositelem myšlenky je pan Bc. Jiří Stanislav,
generální převor Mezinárodního řádu Křížovníci s červeným srdcem – Cyriaci. Tento
řád by byl realizátorem projektu. Budovy v zámeckém areálu i pozemky by zůstaly
v majetku města Jemnice.
Původní řád Cyriaci vznikl ve XII. století v Římě jako řád špitálský. Do Čech je
přivedl král Přemysl Otakar II. Stal se z nich řád řeholních kanovníků.
Účelem řádu je usilovat o jednotu křesťanů bez ohledu na národnost, rasu a víru,
sdružovat je k pomoci potřebným a lidem v nouzi. Náplní je charitativní a osvětová
činnost, aktivní pomoc při zřizování rehabilitačních a léčebných zařízení, pomoc při
přírodních a jiných katastrofách, podpora výcviku záchranářů pro humanitární činnost,
mezinárodní spolupráce s humanitárními a charitativními organizacemi atd. Poslání
tedy plně vyhovuje záměru projektu, kterým je zejména:
 Využít objekt pro rekreaci a rehabilitaci veteránů a vojáků všech zemí EU a
NATO.
 Umožnit ubytování i rodinným příslušníkům.
 Vybudovat interaktivní muzeum vojenské historie od 1. světové války až po
dnešní dobu.
 Využít prostory zámku a okolních objektů pro pořádání konferencí,
odborných diskusí k tématům historie, promítání filmů.
Na projektu musí samozřejmě spolupracovat řada lidí a společností. Na rozdíl od
předchozích zájemců o koupi zámku to jsou instituce mající vysoký společenský a
morální kredit. Už z podstaty jejich činnosti vyplývá zájem vytvořit a provozovat
potřebné zařízení pro skupinu lidí, kteří nasazovali svůj život a zdraví v boji za
svobodu a za ideály demokracie, ke kterým se rovněž hlásíme. Kromě již zmíněného
řádu Cyriaci je to např. Asociace záložních brigád, jejichž možnosti propagace
projektu jsou mezinárodně velmi silné. Jedná se v podstatě o miliony členů po celé
Evropě.
Dále je to Český svaz bojovníků za svobodu, Svaz letců České republiky, Midway
mini navy club Brno. Garanci jsou schopni dát i Ministerstvo obrany a senátor za ODS
Vítězslav Jonáš, který je od počátku projektu jeho součástí a přislíbil mu podporu u
nejvyšších představitelů státu.
Název tohoto zařízení je spojen se jménem armádního generála in memoriam
RNDr. Karela Janouška. Pro ty, kteří nemohou či nechtějí si vyhledat informace na
internetu, uvedu několik základních údajů.
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Karel Janoušek se narodil 30.10.1893 v Přerově.
Za 1. sv. války byl důstojníkem čs. legií v Rusku. 1920-1923 absolvoval Vysokou
školu válečnou v Praze, poté působil v operačním oddělení Zemského vojenského
velitelství v Praze. V roce 1939 dosáhl na Přírodověcké fakultě University Karlovy
doktorátu (RNDr.). V listopadu 1939 odešel do Francie. V letech 1940-1945 působil
jako inspektor čs. letectva ve Velké Británii. V roce 1940 byl povýšen na divisního
generála a vicemaršála Royal Air Force. Po válce v letech 1945-1948 byl
podnáčelníkem hlavního štábu, po únoru 1948 propuštěn z armády, v dubnu 1948
zadržen při vyprovokovaném odchodu do exilu, v červnu 1948 odsouzen k 19 letům
odnětí svobody (v roce 1950 trest zostřen na doživotí), 1960 amnestován, 1968
rehabilitován. Zemřel 27.10.1971 v Praze.
V roce 1990 mu byla vrácena hodnost divisního generála v. v. a v následujícím
roce byl povýšen na armádního generála in memoriam.
Je jisté, že pokud se podaří projekt uvést do života, stane se Jemnice nejen
významným turistickým centrem, ale i městem mezinárodních kulturních aktivit a
místem pro setkání řady významných a zajímavých lidí. Došlo by taktéž
k významnému nárůstu pracovních příležitostí. Vznikly by další možnosti pro
související oblasti podnikání a činnost různých spolků.
Nelze popsat všechny aspekty pouze v tomto článku. Jednání pokračují velmi
intenzivně a je před námi obrovský kus práce. Současně se řeší otázky právního
vztahu města a dalších subjektů, dispoziční členění jednotlivých objektů, způsoby
financování projektu. Víme, že budoucnost zámku v Jemnici je právem velmi
sledovaná. Po letech takřka bezvýchodné situace se snad blýská na lepší časy. Situace
se stále vyvíjí a určitě Vás budeme průběžně informovat.
Jak jste si jistě všimli, probíhal vcelku rozsáhlý zásah do městské veřejné zeleně.
Již v minulém čísle jsme oznámili tuto akci, která je konzultována s odborníky a je
nutná pro bezpečnost Vás, občanů, kteří se pohybujete na veřejných prostranstvích.
Každý z nás si často neuvědomí, pod čím se pohybuje a jaké nebezpečí hrozí za
silnějšího větru nebo námrazy. V tomto roce se tedy řeší vyloženě havarijní stavy a
odstranění zbývajících stromů na ulici Lípová v souvislosti s připravovanou opravou
této místní komunikace. Více již není možné provést i z finančních důvodů. Tímto se
zároveň omlouvám občanům v ulici Větrný kopec a Větrná, že zatím nelze splnit
jejich požadavek na odstranění nebezpečných stromů a vybudování chodníku. Vím, že
je zde situace nebezpečná a budeme se snažit ji vyřešit hned v další etapě - pokud
možno společně s úpravami na ulici Větrná.
Přeji Vám příjemné prožití nadcházejících jarních dní.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta Jemnice
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Postřehy z radnice
Termín uzávěrky
rky je neúprosný ke všem. Takže na poslední chvíli
chví usedám
k počítači,
i, abych Vás informoval o událostech nejen na radnici za posledních 30 dnů.
dn
V minulém článku jsem si velice pochvaloval zařazení
azení zámku do Programu
záchrany architektonického dědictví. Zámek je koneckonců ústředním
ředním tématem debat
nejen mezi zastupiteli, ale i ostatními občany města
sta Jemnice. Pan starosta Vás blíže
seznámí s projektem Evropského vojenského rehabilitačního
ního centra leteckého maršála
RAF a armádního generála Karla Janouška. Za svou osobu mohu jen říci, že pokud
něco podobného v našem královském městě zrealizujeme, dostáváme se okamžitě
okamžit
mezi významné evropské lokality, o kterých se bude ještě hodněě mluvit. Nezbývá, než
držet palce a napnout síly nás všech zúčastněných,
ných, aby tato bohulibá myšlenka nabyla
konkrétní podoby!
Sejdeme z nebeských výšin na zem, případně pod zem. Všechny nás trápí situace
okolo výstavby kanalizace a vodovodů.. Zejména povrchy silnic byly po zim
zimě
v katastrofálním stavu. Zhotovitelská firma se tuto situaci snaží řešit. I když to mnohé
z Vás neuspokojí, jako pozitivní vidím skutečnost,
nost, že jedna problémová firma se již
z Jemnice „stáhla“ a na její místo nastoupí firma druhá, se kterou je spolupráce na
velmi dobré úrovni. Částečný harmonogram prováděných
ných prací naleznete na
internetových stránkách města Jemnice. Termíny finálních úprav komunikací budu
snad moci sdělit v příštím čísle Jemnických listů,, zhotovitel mi je zatím nebyl schopen
dodat. Za město mohu slíbit, že budeme tlačit
it na to, aby tzv. „finálky“ proběhly
prob
co
nejdříve. Děkuji tímto všem za trpělivost a
i když to mnohdy nevypadá, zástupci města se velmi snaží obtěžování
ěžování Vás výstavbou
co nejvíce zmírnit. A jako vždy, případné připomínky
ipomínky na mou hlavu…
Je to trochu jako na houpačce, teď mi pro změnu
nu dovolte pár informací o dění
d
příjemnějším.
jším. Koncem února jjsme
odevzdali
přihlášku slavnosti
Barchan na Seznam nemateriálních
statků tradiční
ční a lidové kultury
České
eské republiky. O podrobnostech
žádosti jsem Vás informoval i
prostřednictvím
ednictvím Ozvěn
Ozv jihozápadní
Moravy, případn
řípadně facebookového
profilu.
Je
však
nezbytné
jmenovitě poděkovat
podě
všem, kteří
pomohli. Na žádosti pracovali:
JUDr. Petr Vedra, PhDr. Jiří
Ji
Zoufal, PaedDr. Jiří
Ji Tříska, pan
Vladimír Hrbek, paní Dana Babišová,, pan Stanislav Brada, paní Jana Havlíková,
Havlíková Mgr.
Eva Tomášová a v neposlední řadě i paní Petra Břečková.
ková. Zapsání na Seznam však
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nebude zásluhou jen těchto lidí, ale všech, kteří se Barchanem zabývají po celou jeho
mnohasetletou éru! Jestli to vyšlo, se dozvíme koncem roku 2012. A pak hurá na
přihlášku do UNESCA!
Další významná událost se chystá na 27.4.2012, kdy budeme odhalovat památník
významného jemnického rodáka – malíře Podyjí Romana Havelky. Podsvícená
skleněná pamětní deska se bude nacházet na začátku ulice Horní valy v místech, kde
jeho rodný dům stával. Autorem je Vám jistě ne neznámý jemnický výtvarník MgA.
Stanislav Müller. Odhalovat budeme v 16:00, od 17:00 proběhne vernisáž výstavy o
životě a díle Romana Havelky ve vestibulu kulturního domu v Jemnici. Pozván je i
významný český historik umění a básník PhDr. Jiří Kuběna, který se tvorbou
slavného malíře zabýval.
Podle reakcí mnohých z Vás vím, že netrpělivě očekáváte další vysílání televize
R1 Vysočina z Jemnice. Vysílat se bude. První vysílání proběhne již první úterý
v měsíci dubnu na Prima Love. Signál chytnou i majitelé satelitních vysílačů.
Mimochodem – v loňském roce jsme na vysílání nemuseli uvolnit ani korunu, a to
díky inzerentům – PC Shop Jemnice, restaurace U Srnců, Koupelnové studio pana
Fedry aj.
Další zajímavou událostí, kterou si jistě zejména Vaše děti nenechají ujít, je pálení
čarodějnic 30.4.2012. V 18:00 proběhne scénka před budovou bývalého soudu u
kostela sv. Stanislava, následovat bude lampiónový průvod na bývalý PS útvar, kde
v 19:00 zažehneme oheň a díky dobrovolným hasičům z Jemnice si budeme moci
dopřát i nějaké to vhodné občerstvení.
Mimochodem, když už mluvíme o hasičích… Lehce jsem je opomenul v minulém
článku ohledně partnerských měst. Ano – právě dobrovolní hasiči byli a jsou hlavním
nosníkem přátelství mezi městy Jemnice a Raabs nad Dyjí.
Závěrem jako vždy uvádím kontakty, na kterých jsem k zastižení:
mistostarosta@mesto-jemnice.cz, 775394944 či facebook profil Petr Novotný příp.
Mladí za rozvoj Jemnice.
Ing. Petr Novotný, místostarosta Jemnice

Oznámení ZP MV ČR
ZP MV ČR, pracoviště Jihlava oznamuje, že vždy třetí čtvrtek v měsíci
19.4. - 17.5. - 21.6. - 19.7. -16.8. - 20.9. - 18.10. - 22.11. - 20.12. 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
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Slovo hejtmana
Jarní úklid Vysočiny
Jakmile skončí zima, nastává čas na pořádný úklid. Začátek jara je tedy ideální
dobou pro změnu a očistu. Kraj Vysočina pravidelně v tuto roční dobu vyhlašuje
dobrovolnou „úklidovou akci“ Čistá Vysočina. V termínu od 13. do 20. dubna se
tisíce spoluobčanů stanou dobrovolníky a v pracovních rukavicích začnou čistit okolí
svých domovů, oblíbených stezek, koryt řek, parků. Budou vidět všude. Důvody, které
nás – veřejnost - vedou k jarnímu úklidu, mohou být různé. Poskytují nám radost
z přírody, zábavu a některým i aktivní odpočinek. Někteří už nemají sílu dívat se, jak
se příroda v jejich okolí mění ve skládku. V loňském roce se do akce zapojilo 17 tisíc
účastníků a bylo sebráno 84 tun odpadků. Plné pytle roztříděných odpadků míří na
skládku nebo k dalšímu zpracování a všichni mají radost z toho, že udělali něco pro
přírodu i ostatní lidi.
Hlavním přínosem celé kampaně Čistá Vysočina je však fakt, že posiluje
zodpovědnost každého z nás za stav našeho životního prostředí, což přináší velký
význam zejména u dětské populace, která si pomocí takovýchto akcí formuje pohled
na přírodu a dotváří jejich hodnotové žebříčky. Chce se mi věřit, že příští generace
ovlivňované současnou masivní environmentální výchovou budou k ochraně životního
prostředí přistupovat komplexněji, to znamená, nebudou se zbavovat pokoutně odpadu
a akce Čistá Vysočina bude moci hrdě zaniknout.
Lidé si mohou sami určit, kde přesně budou odpadky na území Kraje Vysočina
sbírat. Důležité ale je, aby dali organizátorům vědět, kde pytle s odpadem nechali, pak
je spolupracovníci z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny mohou odvézt. Více
informací
o aktivitě
Čistá
Vysočina
je
k dispozici
na
www.krvysocina.cz/cistavysocina.
Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zkrášlení prostředí, ve
kterém společně žijeme.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

CO SE DĚJE
Malíř Podyjí Roman Havelka
Bezmála 55 let (16.6.1957) uběhlo od slavnostního odhalení pamětní desky malíře
Podyjí, krajináře Romana Havelky, který se narodil v Jemnici, Velká brána č.p. 124
dne 30.4.1877. Desku zhotovil jaroměřický výtvarník Josef Kapinus. Nápis byl: „V
tomto domě se narodil 30.4.1877 mistr Roman Havelka – český malíř – krajinář.“
Roman Havelka zasvětil celý život kresbám, hlavně Podyjí. Vytvořil řadu obrazů,
zúčastnil se mnoha výstav. Jeho díla byla vydávána i na pohlednicích. Zanechal nám
krajinu, jak vypadala. Dnes změněna k nepoznání. Část jeho díla a život je připomínán
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v knize Jiřího Uhlíře „Roman Havelka, malíř Podyjí 1877 -1950“, vydaná v roce
2003. Kniha (vedle fotografií a reprodukcí obrazů) obsahuje další zajímavé statě o díle
a životě tohoto jemnického rodáka, který zemřel 20.6.1950.
Jeho rodný dům v Jemnici (po odstěhování s rodiči v roce 1885 do Jihlavy) měl
řadu majitelů. Postupně docházelo ke zhoršení jeho stavu. V roce 1956 bylo
rozhodnuto o jeho opravě a umístění pamětní desky. V roce 1988 však dochází
k prodeji a zboření. Pamětní deska byla uložena 25 let na Městském úřadu v Jemnici.
Z iniciativy muzejního spolku a hlavně pana Podhrázského dochází k opravě pamětní
desky z prostředků muzejního spolku panem Magnym. Protože nedošlo k dohodě
s majiteli nového domu č.p. 124, postaveného na místě původního a pro nápis na
původní desce, je uvažováno o jejím umístění do muzea spolu s dalšími věcmi
připomínajícími malíře Romana Havelku.
S podporou zastupitelů bylo rozhodnuto zhotovit novou pamětní desku
z prostředků města Jemnice. Práce byla zadána sochaři panu Stanislavu Müllerovi,
který je i autorem sochy Jaroslava Šlezingera u zámku v Jemnici a sochy sokola
(podle J. Šlezingera) u sokolovny. Současně se vybírá vhodné místo pro její umístění.
Je uvažováno o místě na trase nové naučné stezky od kostela sv. Víta v blízkosti domu
č.p.124.
Vše nasvědčuje tomu, že Jemnice, po řadě odkladů, získá další zajímavost, která
připomene slavné rodáky Jemnice. Koncem měsíce dubna, kdy má dojít k odhalení
této pamětní desky a výstavě obrazů malíře Romana Havelky v kulturním domě
v Jemnici, se tak Roman Havelka připojí opět k řadě osobností Jemnice jako Jaroslav
Šlezinger, Jan Vrba a k dalším, na které se zatím nedostalo. Jemnice, vedle ulice
Romana Havelky, která vede od Budějovické ulice k bývalému závodu Otavan, získá
další připomenutí tohoto malíře. Věřím, že občané Jemnice se těchto akcí zúčastní.
Vladimír Hrbek

Roman Havelka
Narodil se 3. dubna 1877 v rodině síťaře v Jemnici, kde prožil prvních osm let
svého života. V roce 1885 se s rodiči a sedmi sourozenci přestěhoval do Jihlavy, kde
navštěvoval německou měšťanku a našel zde prvního velkého příznivce svého talentuučitele J. Haklera. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, později
přešel na Akademii výtvarných umění v Praze. Školu ukončil až po jednoleté vojenské
službě v roce 1901.
Vystavovat začal od roku 1900 a sklízel mimořádné úspěchy. Následují cesty do
Itálie, Bosny a Hercegoviny, do Německa a Tyrolska. Maluje úspěšně i doma v okolí
Jihlavy, Bítova, na Šumavě i v Praze, ale především se věnuje svému milovanému
Podyjí, které mu učarovalo již jako studentovi. Dokázal vidět a zpodobnit přírodu tak,
že přesně vystihovala náladu krajiny.
Stránka 7

Jemnické listy / duben 2012
V roce 1914 se oženil s Martou Měšťanovou, dcerou drogisty z Třebíče. Krátce po
svatbě je povolán na frontu, kde není dlouho. Onemocní a léčí se v Brně. V březnu
1915 se manželům narodí dcera Magda, ale to už opět Havelka slouží v armádě.
Domů se vrací v roce 1918. Opět maluje a tvoří. Jako
malíř se věnoval i organizátorské spolkové práci a od
roku 1923 byl předsedou Sdružení výtvarných umělců
moravských, jehož čestným předsedou zůstává až do
své smrti. Klub turistů pojmenoval cestu Podyjím ze
Znojma do Jemnice „Cestou Romana Havelky“, ta
však byla zrušena napuštěním Vranovské přehrady.
Poslední jeho tvorba patřila Bítovsku. Roman
Havelka zemřel při své poslední návštěvě Podyjí na
zápal plic dne 20. června 1950 ve Znojmě.
Na jeho rodný dům v Jemnici byla dne 16. června
1957 osazena pamětní deska. Jejím autorem byl
amatérský sochař z Jaroměřic Josef Kapinus.
Jeho díla byla představena na více jak sedmdesáti
výstavách. Havelka zanechal přes tři tisíce obrazů.
Pohledů docela všedních, letmých, pohledů romantických a prozářených ranním
sluncem na vodní hladině Dyje, údolí s řekou Jihlavou nebo pod skalami u Zaječího
Skoku. Kdekoli. Dívejme se alespoň malou chvíli očima tohoto umělce.
U příležitosti 135. výročí narození Romana Havelky nechalo město Jemnice
zhotovit novou pamětní desku. Autorem je jemnický umělec pan Stanislav Müller,
jehož tvorbu již v Jemnici můžeme obdivovat (autorská kopie Šlezingerova sokola
před sokolovnou a památník Jaroslavu Šlezingerovi v areálu zámku). Pamětní deska
bude umístěna kousek od místa, kde stával rodný dům Romana Havelky a bude
slavnostně odhalena v pátek 27. dubna 2012 v 1600 hodin. V kulturním domě bude od
1700 hodin probíhat vernisáž výstavy O životě a díle Romana Havelky, na které se
společně s městem Jemnice podílí Muzejní spolek v Jemnici. Výstava bude veřejnosti
zpřístupněna do neděle 6. května 2012. Všichni jste srdečně vítáni.
Dana Babišová

Linka důvěry STŘED rozšiřuje své chatovací hodiny
Linka důvěry STŘED poskytuje své služby lidem v krizi již pátým
rokem a v loňském roce zaznamenala nárůst zájmu uživatelů o téměř
50%. Tato skutečnost svědčí o tom, že se linka důvěry stala
vyhledávanou službou a zapsala se tak do povědomí občanů Vysočiny.
Již více než rok je možné kontaktovat Linku důvěry STŘED také pomocí chatu.
Chat je blízký zvláště mladým lidem, kteří na internetu tráví větší množství času. S
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Linkou důvěry STŘED však chatují i lidé středního věku, většinou se jedná o ženy.
Výhodou této formy komunikace je dobrá dostupnost, bezprostřednost, ale i dostatek
prostoru pro ty klienty, kteří nenaleznou odvahu svěřit se odborníkovi v telefonickém
hovoru, či při konzultaci tváří v tvář. Chat pro ně může být důležitým prvním krokem.
Jelikož se na Linku důvěry STŘED obracelo v loňském roce pomocí chatu
poměrně velké procento našich uživatelů, rozhodli jsme se chatovací hodiny rozšířit.
Linka důvěry STŘED tedy od 1. 2. 2012 nabízí 10 chatovacích hodin týdně, a to
každé pondělí, pátek a sobotu od 19 do 21 hodin a každé úterý a nově i čtvrtek od 10
do 12 hodin.
Pro navštívení chatovací místnosti je potřeba mít připojení k internetu a přihlásit se
v našich chatovacích hodinách na stránky www.elinka.iporadna.cz. V chatovací
místnosti je vždy jen jeden klient a pracovník linky důvěry. Běžná doba chatu je do
60-ti minut.
Uživatelé mohou kontaktovat Linku důvěry STŘED také formou e-mailu
zaslaného na adresu linkaduvery@stred.info nebo volat denně od 8 do 22 hodin na
telefonní čísla 775 22 33 11 a 568 44 33 11.
Linka důvěry STŘED je určena těm, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a
neumí si s ní sami poradit. Jde o jedinou službu tohoto typu v našem kraji. K nejčastěji
řešeným tématům patřily v loňském roce především partnerské a rodinné vztahy,
osobní a existenciální problémy, osamělost, týrání a zneužívání dětí, finanční tíseň či
nezaměstnanost.
Lenka Fabíková, vedoucí Linky důvěry STŘED, tel. 775 725 656

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
návštěvu písničkáře Jiřího Dědečka v naší knihovně máme zdárně za sebou,
dvouhodinový pořad se líbil a pokud Vás blíže zajímá Dědečkova tvorba, přijďte si
vypůjčit některou z jeho knih.
Dalším zajímavým autorem, který přijal pozvání na besedu s našimi čtenáři je
Arnošt Vašíček – vášnivý hledač záhad s odvážnými vizemi, autor mnoha článků,
knih a filmových scénářů (televizní seriál Strážci duší, třídílný thriller Ďáblova lest
…). Chcete-li se tedy dozvědět více o Vašíčkových objevech z cest do více než
osmdesáti zemí doplněných o promítání unikátních videozáznamů nebo o tajemné
minulosti naší planety, jste srdečně zváni v pondělí 16. dubna v 17:00 hodin k nám
do knihovny.
Z nových knih:
Heřman Jiří – Vzpomínková kniha: kniha zachycuje životní dráhu Václava Havla
od dětských let až po nejvyšší ústavní funkci prezidenta republiky krátkými
výstižnými texty a velkým obrazovým doprovodem.
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Byrne Lorna – Schody do nebe: Lorna Byrneová, autorka mezinárodního
bestselleru Andělé v mých vlasech, od útlého věku vídá anděly a hovoří s nimi. Ve
Schodech do nebe, své druhé knize, seznamuje čtenáře s činností andělů ve světě.
Margoliová-Kovályová Heda – Na vlastní kůži: V knize zachycuje Heda
Kovályová-Margoliová, manželka Rudolfa Margolia, popraveného v politických
procesech v roce 1952, své životní vzpomínky od 2. světové války až do roku 1968.
Fortes Susana – Čekání na Roberta Capu: Strhující příběh nejslavnějšího
válečného fotoreportéra - Paříž roku 1935.
Šimková Mirka – Devátý dotek: Deník vypráví velice intimní zpověď ženy, která
se v úterý 24. listopadu dozví, že se její muž již nevrátí z práce, tak jako každý den ve
čtyři hodiny odpoledne, protože se stal obětí nezaviněné dopravní nehody.
Připravujeme:
16. 4. 2012 v 17:00 – beseda s Arnoštem Vašíčkem
od. 4. 4. 2012 – Velikonoční pizza kvíz pro děti
besedy pro 1. ročník ZŠ
„Otevírací“ soboty v měsíci dubnu:
14. dubna 2012
od 8:30 do 10:30 hodin
28. dubna 2012
od 8:30 do 10:30 hodin
Pracovnice knihovny

Obnova třešňové aleje v obci Panenská
Po loňské úspěšné výsadbě ovocných stromů podala i letos obec Panenská
prostřednictvím města Jemnice žádost na Nadaci Partnerství o dotaci na obnovu
třešňové aleje. Žádost na výsadbu nových stromů byla schválena a na realizaci
projektu tak bude poskytnuta částka 7.375,- Kč. Ta je určena na nákup ovocných
stromů, kůlů a oplocení.
V rámci projektu bude vysazeno celkem 25 ks ovocných stromů – třešně, které
doplní volná místa v třešňové aleji vedoucí ke kapli sv. Jakuba. Výsadba bude
provedena formou veřejné brigády, které se zúčastní obyvatelé obce, členové
spolupracujícího sdružení AFT Jemnice, o.s. a další dobrovolníci.
Kontaktní osobou projektu je Bc. Zdeněk Hopian, 737925685, u kterého se také
mohou hlásit případní dobrovolníci. Přesný termín výsadby (duben 2012) najdete na
stránkách města Jemnice nebo obce Panenská – www.panenska.jemnice.cz.
Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, SFŽP ČR,
MŽP a DB Schenker.
Bc. Zdeněk Hopian
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Kam kráčíte, seřizovači?
Mechanik seřizovač – jeden ze studijních oborů ukončených
maturitní zkouškou, který lze studovat na Střední škole řemesel a služeb
v Moravských Budějovicích. Obor, který je žádaný v praxi a jehož
absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce. A to i v dnešní době, kdy
některé strojírenské obory jsou v útlumu. Obor, který má na naší škole tradici, dobré
technické zázemí a odborné učitele teorie i odborného výcviku. Jeho výuka je
soustředěna na pracoviště na Chelčického ulici, kde je CNC učebna vybavena třemi
školními stroji od firmy EMCO. Jeden z nich byl pořízen z finančních prostředků
Klastru přesného strojírenství Vysočina. Obor, který kráčí dál…
Dopředu také kráčejí současní studenti, kteří si mohli svoji šikovnost ověřit
v krajské soutěži odborných dovedností v Programování a obsluze CNC strojů ve
Žďáru nad Sázavou v únoru letošního roku. Soutěž byla zaměřena na tvorbu řídicího
programu, výrobu naprogramované kontury a měření součástí. Zúčastnilo se jí 5
dvoučlenných družstev, z nichž byli nejlepší hoši z Moravských Budějovic, a tak
obhájili prvenství svých kolegů z loňského roku. Družstvo tvořili Václav Krajíček a
Radek Kapinus – v jednotlivcích obsadil Kapinus třetí místo a Krajíček posunul laťku
výkonů na místo první oproti loňskému výsledku našich zástupců v soutěži. Takže –
kam kráčíte, seřizovači?

Kromě soutěže v programování jsme byli úspěšní i v soustružení – naše družstvo
skončilo na čtvrtém místě, v jednotlivcích byl Patrik Vobůrka na pátém místě a Jiří
Bulín na místě jedenáctém. Pokud vás zajímají přesnější výsledky a hodnocení celé
soutěže, jsou k dispozici na webových stránkách naší školy. A spolu s nimi jsou tam i
fotografie ze soutěže, na kterou hochy doprovázeli Karel Dočkal a Pavel Kovárník. Ti
je doprovázejí po celá léta jejich studia v teorii i v praxi, a to tak, že kluci mohou
kráčet k dalším úspěchům.
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Když už budete nahlížet do školní fotogalerie, podívejte se na fotky z letošního
maturitního plesu – ti kluci jeli totiž na soutěž dva dny po našem plese. Jak tam to
mechanikům seřizovačům slušelo, můžete posoudit sami. A kdybyste je nepoznali
mezi „starci o holi“, určitě je nepřehlédnete s něžnou růží pro svoji třídní učitelku.
Kráčí dál … k maturitní zkoušce…
Yvona Švaříčková, Karel Janoušek

Vzpomínka na jemnického lékárníka
PhMr. Bohumila Mitisku
Dne 31. května 2012 tomu bude deset let od smrti sokola bratra Božka, který spolu
s obvodním lékařem MUDr. Josefem Šustáčkem půl století reprezentoval jemnické
zdravotnictví, bratra Božka, který s ředitelem školy Bohumilem Ježkem reprezentoval
jemnickou mykologii, bratra Božka, který s bratry Rudolfem Nunvářem, Stanislavem
Svojsíkem a Karlem Hlouškem reprezentoval jemnický Sokol. Bratr Božek byl
členem Sokola od r. 1946.
Před čtyřmi léty jsem jako redaktor Vlastivědného sborníku Moravskobudějovicka
požádal paní Zdeňku Mitiskovou o její vzpomínku na manžela a o svolení otisknout tři
Božkovy autorské fotografie z roku 1968, jak tanky okupantů vjíždějí do Jemnice.
Fotografie zapůjčil laskavě ze svého osobního archivu pan Vladimír Hrbek (včetně
portrétu pana lékárníka z r. 1984). Vlastivědný sborník s finanční podporou Fondu
Vysočiny vydal Muzejní spolek v Moravských Budějovicích, svazek 2, grafická
úprava, sazba a realizace Jan Kaláb, Vydavatelství Jarmark, Slavíkovice, tisk Ekon,
Jihlava, 2008, 575 stran, 700 výtisků, ISBN 978-80-254-2826-9. Na str. 445 až 447 je
z pera paní Mitiskové článek „Sovětské tanky v Jemnici 22. srpna 1968 na
fotografiích jemnického lékárníka PhMr. Bohumila Mitisky“. Článek v elektronické
podobě je pro Vás připraven v počítačovém archivu Městského úřadu v Jemnici u
redaktorky Jemnických listů paní Dany Babišové (stažení flashem z počítače
v kanceláři č. 209 MěÚ Jemnice; zaslání e-mailem jako přidružený soubor lze vyžádat
na adrese kultura@mesto-jemnice.cz). Vlastivědné sborníky Moravskobudějovicka, a
to svazky 1 (2005), 2 (2008) a 3 (2011) je možné (i jednotlivě) zakoupit u Muzejního
spolku v Moravských Budějovicích, zámek, 676 02 Moravské Budějovice, nám. Míru
1 (předseda spolku pan František Vlk).
Podávám autentickou vzpomínku paní Zdeny Mitiskové na zesnulého manžela
citovanou z druhého svazku moravskobudějovického sborníku, nedostupného v
Jemnici:
„Byla jsem požádána redakcí Vlastivědného sborníku Moravskobudějovicka,
abych napsala k nedožitým osmdesátinám jubilanta vzpomínku na svého zemřelého
manžela. Božek, jak byl přáteli důvěrně nazýván, žil v našem městě 51 let a z toho 40
let sloužil občanům Jemnice a širokého okolí jako lékárník. Narodil se 16. 7. 1928
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v Třebíči rodičům jako prvé dítě. Jeho otec byl zahradníkem, jeho matka pracovala
s ním. Bohumil musil s oběma bratry rodičům pilně pomáhat. Láska ke květinám
vštípená rodiči byla jeho doživotním koníčkem.
Bohumil Mitiska nastoupil 1. 9. 1939 na Státní reálné gymnázium v Třebíči a
maturoval v roce 1947. Učil se hrát na housle a na křídlovku. S kamarády hrával stolní
tenis. Od r. 1946 byl členem Sokola. V roce 1948 hrál s třebíčskou sokolskou hudbou
na XI. sokolském sletu v Praze. Po maturitě nastoupil do lékárny v Třebíči jako
aspirant farmacie. Obor farmacie studoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity v Brně (promoval v červnu 1951). Od národního podniku Medica dostal
pracovní umístění do Jemnice od července 1951 jako diplomovaný asistent farmacie.
V té době jemnická lékárna byla na náměstí Svobody v domě čp. 77. Vedoucí lékárny
byla paní PhMr. Tesařová. V r. 1953 byl povolán na roční vojenskou službu. Po
návratu z vojny byla vedoucí lékárny přeložena a Bohumil byl jmenován vedoucím
lékárny s nočními službami. Pacientům byl k dispozici ve dne v noci. V té době byla
služba dost využívána. Později byly noční služby zrušeny, ale pacienti byli potřební i
nadále, takže byl ochoten vždy vydat lék, když někdo zazvonil u bytu s receptem,
nebo někoho bolela hlava a šel s ním do lékárny. Průběžně se lékárna modernizovala.
Pracovala tam ještě laborantka Věra a uklízečka Maruška.
V r. 1952 se oženil. Postupně se nám narodily dvě dcery, byly starosti s bydlením.
V průběhu života jezdil Bohumil na různá školení, zajímal se o vše nové ve svém
oboru. V roce 1967 složil odbornou atestaci. O dovolených Božek se mnou a s dětmi
cestoval po republice na motocyklu, s dětmi v sajdkáře. Trasu měl vždy podrobně
naplánovanou. Když jsme koupili auto, poznávali jsme sousední země, později i moře.
Miloval hudbu a divadlo. Hodně fotografoval a fotografie si dělal sám. V Bohumilově
pozůstalosti je rozsáhlý fotografický archiv k dějinám města Jemnice a sportovního
prostředí, které miloval. Na sokolovně strávil i s rodinou mnoho volného času. Jeho
dopravním prostředkem po Jemnici bylo kolo. V létě hrál tenis, organizoval soutěže,
zúčastnil se jako závodní hráč i turnajů. V zimě pěstoval stolní tenis, vedl pingpongový oddíl, zúčastňoval se soutěží. O sobotách se vyjíždělo na zápasy ve stolním
tenise v okresní a krajské soutěži. PhMr. Bohumil Mitiska byl velký houbař a
v lékárně pořádal výstavy hub a přednášky pro houbaře s Bohumilem Ježkem. Nejen
pracoviště obou mykologů, jemnická škola a jemnická lékárna, ale rovněž chaty
našich rodin u Hlubokého rybníka bezprostředně sousedily. V houbařské sezóně
konzultovaly svoje kořisti s oběma odborníky na chatách i na pracovištích ve škole a
lékárně každoročně desítky houbařů s různě plnými košíky.
V dubnu 1982 se lékárna přestěhovala do nových prostor v přístavbě
psychiatrického ústavu v Jemnici, vzrostl počet zaměstnanců lékárny a zkvalitnily se
podmínky lepší obsluhy nemocných. Byla rozšířena služba lékárny i na veterinární
léčiva pro jednotná zemědělská družstva Jemnice a okolí. Práce byla Bohumilovi
koníčkem. Měl rád lidi a vždy se snažil pacientům maximálně pomoci. V jemnické
lékárně jako vedoucí pracoval až do ukončení pracovního poměru dne 31. 12. 1992.
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Necelých 10 let užíval důchodu, s potěšením na zahrádce a chatě, sice s nemocemi, ale
s rodinou, kterou miloval do posledního dechu. Jako syn ze zahradnické rodiny prožil
svůj život mezi květinami, které s hlubokým citem a vědomostmi pěstoval jak
v soukromí, tak v lékárnách.
Jemnický lékárník PhMr. Bohumil Mitiska zemřel dne 31. 5. 2002.“
Potud text manželky zesnulého PhMr. Bohumila Mitisky paní Zdeny Mitiskové
z uvedeného sborníku.
Navazuji mojí vzpomínkou na bratra Božka, která z důvodu tiskové ekonomie
Jemnických listů není významná. Zájemci o můj dovětek si mohou plný text
v elektronické podobě vyžádat u paní Babišové.
MUDr. Ladislav Hosák CSc.

Kterak Josef Winterhalder ml. do Jemnice přišel
V návaznosti na článek v minulém čísle Jemnických listů bych se především chtěla
omluvit za údaj o špatném stavu fresky v kostele sv. Víta. Teprve po napsání textu
jsem se dozvěděla, že nástěnná malba byla v minulých letech restaurována. Kostel
jsem navštívila naposledy v roce 1999, kdy jsem jako asistentka kurátorky PhDr.
Kaliopi Chamonikoly, tehdy ředitelky Moravské galerie v Brně, prováděla terénní
průzkum pro výstavu „Od gotiky k renesanci“, zatím největší výstavy realizované
v České republice (Brno – Olomouc – Opava).
V předcházejícím článku jsme zmínili, že objednavatel maleb v kostele sv. Víta se
zřejmě velmi dobře orientoval v soudobé výtvarné scéně. Snad měl nějaký kontakt
s řádem křižovníků s červenou hvězdou na Hradišti sv. Hypolita u Znojma, či s jejich
kmenovým klášterem v Praze – na Starém Městě hned u Karlova mostu. Řád
křižovníků objednal výmalbu svého kostela sv. Hypolita u renomovaného malíře
Franze Antona Maulbertsche, u něhož byl Josef Winterhalder ml. v učení. Právě na
Hradišti vytvořil své první samostatné práce – oltářní obrazy sv. Anny a sv. Jana
Nepomuckého, které můžeme označit za jedny z nejlepších maleb 2. poloviny 18.
století na Moravě. Těžiště výzdoby proboštského kostela však tvoří nástropní malba
v kupoli kostela s mnohofigurálním výjevem Uctívání sv. Kříže.
Obraz hlavního oltáře je pravděpodobně zcela přemalován, nebo jde o mladší
napodobeninu původního Maulbertschova plátna. Stěžejní výjevy, jako je nástropní
malba v kupoli a hlavní oltář, jsou nepochybně dílem mistra samotného. Výraznou
část výzdoby však tvoří malovaná dekorativní architektura, která je nepochybně dílem
především mladého Josefa Winterhaldera ml. Iluzivní malba architektury a dekorací
patří dodnes mezi základy malířského řemesla. A o tom, že byl Winterhalder
učedníkem více než schopným, svědčí nejen kvalita těchto maleb, ale i skutečnost, že
mu bylo přenecháno zhotovení obrazů bočních oltářů zasazených do řezbářské zlacené
dekorace vynikajícího brněnského sochaře a pozdějšího autora prvních dějin
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výtvarného umění na Moravě - Ondřeje Schweigla. O jeho spolupráci
s Maulbertschem a Winterhalderem si také řekneme v některém z dalších čísel
Jemnických listů.
Je pravděpodobné, že mistr Maulbertsch do malby oltářních obrazů zasahoval,
korigoval je - jako mistr byl za prestižní zakázku zodpovědný. Řád křižovníků patřil
mezi velmi respektované instituce. Tento řád je jediným rytířským řádem založeným
v Českých zemích. Vyvinul se ze špitálního bratrstva založeného nikým jiným než
samotnou sv. Anežkou Českou! Řádem se bratrstvo stalo už ve 13. století a působilo
také Uhrách a v Polsku.
Mistr Maulbertsch již byl již v té době velmi vyhledávaným malířem a jak se dnes
říká, „trochu nestíhal“. V době vzniku
hradišťských maleb ještě dokončoval výmalbu
zámku v rakouském Halbthurnu. Ve stejné době
ještě pracoval na velmi prestižní zakázce –
výmalbě refektáře (jídelny) premonstrátského
kláštera
v Louce
u
Znojma,
jednoho
z nejvýznamnějších v Evropě. Klášter byl
zrušen za josefínských reforem, určen
k vojenským účelům a dodnes se nachází
v neutěšeném stavu. Malby se nedochovaly a je
to právě Josef Winterhalder ml., který nám o
nich ve svých zápisech zachoval svědectví.
Vytížený
mistr
našel
v Josefovi
Winterhaderovi ml. skvělého pomocníka, jehož
služeb využíval po menší roztržce i později, kdy se z pracovitého a schopného u
učedníka stal spolehlivý spolupracovník. Vzhledem k časové zaneprázdněnosti pověřil
v kostele sv. Hypolita svého žáka nejen řemeslnými malbami iluzivní architektury, ale
i figurálními malbami evangelistů ve cviklech klenby. Svěření malby bočních oltářů je
jen stvrzením důvěry, které se Winterhalder ml. u mistra těšil.
Jak vidíme, jemnický farář si vybral autora ze zdroje nejlepšího. Za pozornost by
stál výše zmíněný případný vztah jemnického faráře k řádu křižovníků. Možná o něm
něco vypoví místní archivní materiály? Název článku „Kterak Josef Winterhalder ml.
do Jemnice přišel“ je tak spíše než referátem impulsem k dalšímu bádání.
V příštím čísle se dozvíme něco více o školení mladého umělce, který v Jemnici
vytvořil své první monumentální dílo. Při vstupu do kostela sv. Víta zde můžeme
dodnes cítit jeho stopy. Zatím co oltářní plátna byla například zasílána koňskými
povozy i na velké vzdálenosti, nástěnné malby musel malíř zhotovit přímo na místě. A
co je ve srovnání s výše uvedeným mistrem Maulbertschem potřeba zdůraznit
obzvláště, Josef Winterhalder ml. vytvořil malbu zcela sám.
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Popisek k obrázku: Franz Anton Maulbertch - Josef Winterhalder ml., Evangelista Marek,
proboštský kostel na Hradišti sv. Hypolita, 1766, reprofoto: Josef Winterhalder d. J. (1743
Vohrenbach - 1807 Znojmo), Langenargen - Brno - Praha 2009.

Mgr. Zora Wörgötter, asistentka ředitele, NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně

Květná neděle
Kdysi jsem zastupoval ve Volfířově, protože P. Karásek, karmelitán z Kostelního
Vydří, který farnost administroval, vážně onemocněl. Kolem kostela sv. Petra a Pavla
se tam nachází, jak tomu ostatně bylo kdysi i při jiných farních chrámech, místní
hřbitov. Byla právě Květná neděle a já se nestačil divit. Jaro v nedohlednu, zem po
zimě ještě vychladlá, ale hroby hýřily všemi barvami. Nádhera. Každá rodina totiž
ozdobila rovy svých drahých ratolestmi jívy s barevnými mašličkami. /Včelaři sice
nemají tuto předjarní „prořezávku“ rádi, ale včelky o své první pylové opojení v tomto
případě nepřišly - na hrobech jich bylo bezpočet./ S takovou krásnou tradicí vyznání
víry ve vzkříšení a život po životě jsem se v takové podobě setkal poprvé. Od té doby
si na tento zážitek ze začátku Svatého týdne vzpomenu pokaždé, když si ze slavnosti
Květné neděle nesu rozpučenou ratolest s červenou a bílou stuhou. Dávám si ji doma
za kříž, aby mně připomínala, že není třeba vidět ve smrti jen konec toho, co bylo, ale
i pokračování nového, co následuje.
Jak se „kočičkám“, prvním květům jara, dostalo tak významné místo v liturgii
Květné neděle? A je jejich symbol správně pochopen?
Odpověď na tuto otázku musíme hledat v hloubi Starého zákona, v čase návratu
židů z egyptského otroctví. Na poslední den každoročního obřadu Slavnosti stánků si
měly všechny rodiny připravit zelené vrbové ratolesti. Výzdobou domů a slavnostním
průvodem vyznával Izrael vděčnost Bohu za všechna dobrodiní, která zakusil lid při
útěku ze zajetí. Po putování pouští pod vedením Mojžíše a vítězným vstupem do země
zaslíbené začal totiž pro vyvolený národ nový život.
Život ve svobodě, který židé dosáhli pod vedením Mojžíše, si křesťané v čase
Novozákonním připomínají týden před velikonoční slavností vzkříšení. Ježíšův
slavný vjezd do Jeruzaléma byl pro velké i malé obyvatele Svatého města důvodem
k oslavě. Zástupy tehdy volaly: „Hosana, synu Davidovu, Požehnaný, který přichází
ve jménu Páně, král izraelský!" /Jan 12.13/ a všichni vítali Krista jako
předpověděného osvoboditele a budoucího krále. Mávali přitom čerstvě ulomenými
palmovými ratolestmi. Proto latinský název Květné neděle zní Dominica in palmis
(Palmová neděle). Palmová ratolest tehdy vešla do dějin jako znak vítězství a později
se stala i atributem svatých. V oslavě Boha nezastavila Kristovy svědky hrozba
mučení ani smrti. Sílu k oběti vlastního života čerpali z víry. Ozdobení
prvokřesťanských hrobů v katakombách či jejich vyobrazení zelenou palmovou
ratolestí je znakem jejich heroismu a též nám připomíná, že jejich památka je stále
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živá. Zapsali se do knihy života, do díla lásky a oběti, kterou neuzavře žádná
krutovláda a neukončí ani samotná smrt.
Protože u nás palmy běžně nerostou, používají se k žehnání ratolesti „kočiček“.
Zelené větvičky s bílými pupenci jsou v tomto mírně zavádějící, protože symbolizují
spíše přicházející jaro než oslavu mučedníků, vyznavačů a panen.
Proto je důležité vědět, že máme o Květné neděli oslavovat přicházejícího Ježíše
jako Vykupitele a jeho oslavou projevit svou víru a naději v jeho spasitelné poslání.
Přišel, aby nám pomohl vyjít z otroctví Egypta a Babylonu nevěry, tj.
z nepřiměřeného upoutání na pozemská dobra a sebe sama a otevřít se pro duchovní
dimenzi našeho lidství jeho povýšením na Boží synovství.
Egypt a Babylon jsou proto dva typy nesvobody. Opírat se o svět a nebo o sebe je
vždy smutným naplněním prorockého slova: " Dvojího hříchu se dopustil můj
národ. Opustili pramen vody živé a hloubili si cisterny, které vody udržet
nemohou."
Velikonoční liturgie má každému pomoci, aby opět vložil svou naději do Pána.
On má povstat v životě člověka, aby jej obnovil a znovu pomohl získat to, co Bůh pro
nás připravil: Království lásky, spravedlnosti a pokoje, které nepochází ze země,
ale přichází s jeho Synem Ježíšem Kristem. Tam, kde se tento Boží plán započne a
realizuje, tam se probouzí věčný život a navrací radost a pokoj. Pak může každý
vyznat: " Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost."
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

OBČANSKÁ SONDA
Proč máme v Jemnici rádi Jana Lucemburského?
Bývaly to zvláštní doby, kdy král, zeměpán, se pokládal za stát („stát jsem já“) a
celou zem za svůj soukromý majetek. Neříkám, že monarchie byla špatná. Jistě se
takový král, když si odmyslíme ty nejhorší případy, snažil o svůj majetek aspoň starat.
Ale králové, dobrodruzi, existovali rovněž. Napadá mě například Jan
Lucemburský. Ten když se roku 1310 dozvěděl, že mu jeho otec, zvolený za
německého krále a ještě ani ne císař římský, zajistil trůn kdesi v Tramtárii. Sice ta věc
měla několik háčků. Bude si muset vzít nějakou postarší princeznu a navíc na tom
trůně už seděl jistý Jindřich z Korutan. Ale to byly prkotiny. Na podobné maličkosti
(jako dva králové na jedno království) se ve středověké mocenské politice nehledělo.
Když se schopnější a perspektivnější panovník nedokázal zbavit rivala násilím,
vždycky bylo možné si jeho abdikaci koupit. Záleželo jen na tom, kolik byla rodina
ochotna investovat. Janův tatínek za tři roky na cestě z římské korunovace zemřel a už
se synáčkovi nemohl věnovat. Ten však už pomoc nepotřeboval, byl za vodou a
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českého trůnu se držel jako klíště. Měl sice zálusk i na trůn polský, ale polští stavové
takového větroplacha ani za nic nechtěli.
Mladičký Johann, „Jean“, si do té doby užíval bohémského života u francouzského
dvora a horoval pro rytířskou romantiku. V jeho rodném hrabství Lucemburk, stejně
jako v celém dolním Lotrinsku, se žilo francouzským duchem a parlírovalo
francouzsky. O nekulturních Čechách tam nikdo nevěděl. Nebylo tedy divu, že toto
romantické prostředí českého krále táhlo i poté, co už bydlel s Eliškou na Pražském
hradě. Jakmile mu poslušná Eliška porodila v krátké době šest dětí, řekl si, už toho
bylo dost a nikdo ho už v Praze neudržel.
Po Eliščině smrti se rychle oženil s bourbonskou vévodkyní a bojoval pak po boku
francouzského krále Filipa VI. za jeho dobyvačné zájmy. Pochopitelně touto politikou
si pokazil sousedské vztahy s německým císařem Ludvíkem z Bavor. Jan však počítal
s tím, že Ludvík, Němec jako poleno, mu nic neudělá, protože mu byly svázány ruce
bojem s rakouskými Habsburky a navíc i klatbou, do které ho uvrhl avignonský papež
Jan XXII., veliký přítel Lucemburků.
Jan denodenně cvičil, volný čas trávil v sedle, na jeho kulturistickém těle hrály
svaly jedna radost, nevešlo se tam ani deko tuku. Nemůžeme mu upřít charisma. Když
mu při turnaji vyrazili oko, nechal se v Paříži operovat tím nejlepším dvorním
lékařem. Asi to však byl šarlatán a navíc měl ten den smůlu, protože připravil milého
krále nedopatřením o to druhé.
Výstřední a velkorysý život na evropském Západě byl ovšem drahý a Jan si brzo
na něj musel půjčovat velké sumy od velmožů, mimo jiné i od trevírského arcibiskupa
Balduina. Když dluh nedokázal splatit, neváhal zastavit celé své lucemburské panství.
Moc nechybělo a byl by zadlužil a zastavil i České království i s milovanou Jemnicí,
to by mu bývalo možná jedno. Ale naštěstí mu v tom zabránil jeho, o něco
zodpovědnější, syn Václav, budoucí Karel IV, který si dobře uvědomoval, že bez
Českého království by jeho vlastní kariéra splaskla a on musel by se vydat do světa o
žebrácké holi.
Jan Lucemburský, reklamní ikona našeho Barchanu, skončil tedy tak, jak skončit
musel a víceméně i chtěl, totiž hrdinně. Jako jezdec v brnění ženoucí se slepě do
předem prohrané bitvy. Ale ani vítězství v ní by Českému království nebylo nic
přineslo. Shodou okolností to bylo v sobotu 26. srpna 1346 u obce Crécy, jižně od
přístavu Calais. Angličané, kterým král Filip chtěl odebrat jejich pobřežní državy,
zákeřně poprvé použili střelný prach, který ládovali do primitivních kanonů. Boj
nakonec připomínal víc masakry v Afganistánu než čestné rytířské klání, ale to bylo
Britům pochopitelně fuk. Účel světí prostředky. Anglosasové se vždy snažili být
technicky na výši. Přesně po 573 letech na stejném místě si moment překvapení
zopakovali a nepřátelské vojáky v zákopech poprvé v historii válcovali pod pásy
tanků.
Aspoň za jedno bychom mohli být svému králi vděčni. V poslední hodině svého
života si totiž uvědomil, že bojovat na straně poražených může být pro morálku
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národa větší reklamou než se vzdát vítězům. A to je taky jeho odkaz dnešku. „Bůh dá,
že nebude, aby český král z boje utíkal.“
Pokud vám to něco připomíná z nedávné současnosti, podobnost je náhodná. Jedno
je jasné. Už skoro sto let máme republiku, ale hlavu státu jsme doposud volit nesměli.
Jak dojemná dovedla být proti tomu monarchie!
Antonín Jordánek

Věž svatého Stanislava
Paní Čurdová tu měla letos v lednu báseň o jemnické věži. Její báseň by si
zasloužila být otištěna na titulní stránce vedle obrazu kostela. Máte-li náhodou ještě
číslo 1/2012, nalistujte si stránku 21 a přečtěte si znovu, co tam o věži stojí. Jak je
vzácná a nejenom pro ty časté opravy, na nichž se podíleli jemničtí rodáci.
Často se za jarních večerů dívám na město ze svahu Javoru. Proti zlatému nebi v
zapadajícím slunci věž jasně vévodí celé krajině. Obdivuji její smělou siluetu, ten
vertikální vzmach, s nímž vínově rudá báň vyzdvihuje k nebi své dva plechové
prstence i špičku s třímetrovým křížem. Myslím na ty všechny tesaře, klempíře,
horolezce i natěrače, kteří zde strávili hodiny těžké, ale úžasně krásné práce a připadá
mi, jako bych se dotýkal těch plátů pozinkovaného plechu, které tak hladce strmí nad
všedním životem našich ulic. A pak si taky představím smutek, který museli prožívat
lidé odsouzení k transportu, který je odvážel pryč od míst jejich narození, jejich
prvních lásek, pryč od jejich domova. Jako tolik generací před námi, i my se budeme
jednou dívat na jemnické panorama naposled, možná však v té chvíli nebudeme ještě
tušit, že už je to naposled.
Dobře vím, že krása té věže nebyla a není zadarmo. Generace za generací
přispívaly za její zachování. Báseň pí Čurdové za nás slibuje, že si budeme brát
vytrvalou věrnost této věže jako svůj úkol i jako svůj vzor. Tak jako je úběžníkem
kraje, tak ať se stane i dominantou našeho života. Budeme se podle ní orientovat, a až
nám přestanou nohy sloužit, vyběhneme jako kdysi, třeba jen v duchu, všech jejich
140 schodů nahoru nad město, abychom, podobni ptákům, mohli se na chvilku stát
součástí milovaného obzoru.
Je to úleva, když se pocestný na vlastní oči přesvědčí, že pozlacené rafiky hodin
ještě neukazují za pět dvanáct, že je ještě čas někam zajít, udělat dobrý skutek,
promluvit si laskavé slovo. A jaké překvapení, když zjistíme, že věž má nejen svou
tvář, nýbrž i své hrdlo, svůj trojhlas, kterým nás volá, když k našim srdcím promlouvá
kovovými srdci Víta, Jakuba i masivního Stanislava.
Když si představíš, že tam nahoře je bydlení pro jednoho, maximálně pro dva,
kterým by postačilo jedno lůžko! Zdá se, že ten, kdo tam sloužil a skutečně tam dříve
kdosi žil, byl prý věžník Babák. Představuji si, jak musel být povznesen nad
malichernou přízemností lidského počínání. Zdá se, že se musel dívat dál, než jsme
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zvyklí my, odchovanci dálnovidu zvaného televize. Viděl jiskření hvězd, měl před
sebou jako na dlani každou blížící se bouři, pomalé kroužení čápů, každý odplouvající
mrak. Viděl, nejen v prostoru, dál, ale i v čase, díval se z dlouhých minulostí až do
závratné budoucnosti, které se on sice už nedožije, ale jeho památka v ní bude navždy
mít své místo.
Někdy, za obzvláště jasných nocí, když procházím po náměstí, mívám pocit, že se
na mě shora někdo dívá. Tu a tam se u zábradlí mihne jako stín lidská postava. Možná
se vám to zdá pošetilé, ale já téměř věřím, že se tam navrací věžníkův duch. A proč
ne? Jsem přesvědčen, že byli rodáci, kteří nedokázali opustit Jemnici, aniž by se na
nejbližším kopečku zastavili a toužebně se nepodívali zpět. Ještě jednou ji chtěli
spatřit, rozloučit se zrakem doufajícím ve šťastný návrat.
Jak ploché a plané by bylo panorama Jemnice, kdyby se v něm nenacházel tento
symbol vyššího duchovního rozměru. Jak by ochudl náš život, kdybychom neměli tu
elegantní princeznu s osvětleným ochozem, z něhož o slavných barchanských dnech
vlají podlouhlé tmavé prapory. Věž sv. Stanislava, ač zřejmě majetek církevní, patří
stejně nám všem, stala se duševním vlastnictvím jednoho každého z nás. A tak
nezbývá než citovat výše uvedenou báseň: ať jedeš z Jemnice na jakoukoli stranu,
neboj se, budeš ji vidět odevšad a ještě dlouho. To znamená: vždycky si to budeš moct
rozmyslet a vrátit se.
Milan Růžička

Jemnický Den Země aneb Chvála pěšího pohybu
Važte si svých chodidel! Važte si možnosti zvednout se a jít. Děkujte Pánu Bohu
nebo evoluci a vlastním předkům za to, že jste zdědili pohyblivé nohy. Můžete se
sebrat a jít, kamkoli vás cesty či oči povedou. Už když vycházíte ze vrat domu, cítíte
se volněji než uvnitř, náhle máte možnosti, o kterých jste ještě před chvilkou
neuvažovali. Vydejte se časně zrána s co nejmenší zátěž, a obdivujte svět.
Strávíme-li pár hodin chůzí přírodou, jsme příjemně unaveni a krásně se nám
odpočívá. Budeme-li cestovat stejně dlouho veřejným dopravním prostředkem, stanou
se z nás rychle přiotrávené oběti civilizace. Pak už jen nervózně hledáme způsob, jak
se odreagovat. Hodinovou jízdou po dálnici se sice posuneme o sto kilometrů, ale
nepoznali jsme víc než svodidla, výfuky aut a dopravní značky. Při putování krajinou
spatříme tolik, že si to někdy ani nestačíme nechat projít hlavou. Vše, co nás na cestě
potkalo, mohli jsme si jen tak ze zvědavosti prohlídnout, i když nic nás k zastavení
nenutilo.
A kudy máme chodit, abychom nezapadli, abychom se neporanili, abychom se
navíc mohli kochat okolím? Choďme po měkkých lesních cestách, a když není zrovna
mokro, i po těch polních. Každých pět až deset minut by se nám měly odkrývat nové
pohledy. Trasa pochodu by však měla vést nejen lesem, ale občas i místy, odkud na
Stránka 20

Jemnické listy / duben 2012
nás roztáhne svou náruč i široký obzor. Neexistuje jediná ideální trasa pochodu kolem
Jemnice. Každý ať si zvolí podle své povahy a možností. Ti zdatnější se vydají na
sever do horského lesního terénu a mohou dojít až k Lomům. Kdo ale miluje pohodu,
vydá se romantickým údolím po proudu Želetavky. Tam nemůžete zabloudit. Ale
vůbec neuškodí, když se vám zabloudit občas podaří. Vzpomínám na mnohá krásná
bloudění. Cestu jsem sice na chvíli ztratil, ale zato našel sám sebe.
Čtenáři Jana Vrby se rádi vypraví na západ k jeho hájence a odtud půjdou po
loukách podél Báňovického potoka směrem k Pálovicím. V současné době se na tomto
toku napouštějí dva nové rybníky. Po pravé ruce budou mít Bažantnici a zleva jim ve
výhledu bude bránit kopec zvaný Na stráži.
Vděčné jsou také výšlapy směrem východním. Za Lhoticemi si u silnice všimněte
mohutné, větry ošlehané lípy. Až ji ode mne pozdravíte, odpočněte si pod ní a
rozhlédněte se po kraji. K pokračování si posléze můžete vybrat ze dvou cest. Buď se
pustíte do Mladoňovic a Dobré Vody, nebo se stočíte k jihu a dojdete zezadu přímo ke
Slavíkovickému kostelu.
Je lepší chodit bez doprovodu nebo ve společnosti? Na to už si musí odpovědět
každý sám.
Jiří Prokop

Paměti aneb Jemnice, malý kluk a druhá světová válka
Teta po náletu okamžitě sbalila věci a ještě mezi hořícími domy jsme jeli na
nádraží. Do tramvaje k nám přivedli starší manželský pár, celý pokrytý suchou
omítkou a drtí z cihel -právě je zasypané v bombou zbořeném domě vyprostili. Na
nádraží jsme koupili lístky a už nám jel vlak. Odcestovali jsme do relativního bezpečí
do Vranovské Vsi k babičce.
Ten nálet tenkrát byl prvním náletem na Brno. Nálet měl za cíl vojenské letiště a
zbrojní továrny v Líšni. Dost přesně se do nich trefil. Smůla jen byla, že vilka mé tety
byla situována hodně blízko Líšně a náš úkryt měl právě na tyto objekty nerušený
výhled.
Něco se ve mně při tom náletu zlomilo. Splnila se mi sice touha, jednou něco
takového zažít, a dokonce i to, že jsme to přežili ve zdraví. Zároveň mi ale došlo, že se
to klidně může, a to dokonce s narůstající četností, opakovat a že to nemusí vždycky
dopadnout tak dobře. A už jsem netoužil to zažít. Od té chvíle jsem se třásl strachem,
když se ozvalo známé dunění amerických bombardovacích svazů, byť to bylo třeba ve
Vranovské Vsi, kde nablízku nebylo nic, co by stálo za bombardování. Jenže jednou,
snad druhý den po útěku z Brna, ve výšce zase duněly bombardovací svazy a najednou
zase ten teď už známý prudce sílící hukot a pak dunivá rána. Krve by se ve mně
nedořezal a byl jsem zalezlý v nejzazším koutě babiččiny kuchyně. Nakonec se
ukázalo, že o bombu nešlo, jen některý z doprovodných stihačů odhodil přídavnou
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palivovou nádrž. Tu jsme pak obdivovali u souseda, který ji přivezl na svůj dvorek.
Byly na ní anglické nápisy. Pro mne, kdo vyrostl v poměrech, kdy svět končil na
hranicích Německa - pro mne to bylo šokující poznání: Ti „Angloameričani“ skutečně
existují!
Svoji existenci tito pro mne, dosud jacísi mimozemšťani, pak zřetelně potvrdili
hned další den. Bylo 28. srpna 1944. Máti mne poslala s o čtyři roky mladším
bratrancem Frantou do Pavlic (přes hranice do protektorátu) pro chleba. Ve Vranovské
Vsi pekař nebyl. Nechtělo se mi moc, bál jsem se, že „zase budou lítat“. Ale chleba
rodina potřebovala, a tak jsme šli. Když jsme se kolem jedenácté dopoledne vraceli
z Pavlic po silnici mělkou kotlinou mezi poli, kterou zhruba v polovině napříč
protínala hranice mezi protektorátem a Říší, už to nad námi zase hučelo. Ale svazy
letadel ne a ne uvidět, bylo slunečno, ale nějak zamlženo. Najednou se asi kilometr od
silnice, někde zhruba nad oblastí Štítar, ozval řev motorů několika stíhaček štvaných
na plný výkon. Těsně nad lesem, v neuvěřitelně razantních kličkách prudce
manévrovalo několik letadel. Najednou se jedno odpoutalo a mířilo nízkým letem
přímo k nám. Němečtí strážní na hraničním přechodu v domnění, že všechna letadla
jsou americká, na nás volali: “Okamžitě ze silnice, ti střílejí na všechno, co se hýbe!“
Skočili jsme do příkopu a příkopem jsme utíkali směrem ke vsi dávajíce dobrý pozor,
abychom při tom neupustili ten bochník chleba. Najednou jsem přímo nad svou
hlavou uslyšel rachot kulometů. Byl jsem přesvědčen, že dávka je určená nám. Koukl
jsem nahoru a přímo nad námi, v malé výšce, jeden německý Me 109 pálil
z bezprostřední blízkosti do podobného letadla před sebou. To vzápětí vybuchlo a
spadlo do lesa těsně u Boskovštejna.
Lidé z Vranovské Vsi se po uklidnění situace na místo dopadu vypravili (my děti
jsme nesměly) a vrátili se s tím, že chudák ten mrtvý – americký pilot - byl tak
neskutečně mladý! A litovali ho. A té čokolády, co prý měl v kabině!
Jan Kopeček

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Přehled kulturních pořadů
29.3.-5.4.2012 Velikonoční výstava
Po – Pá 900 - 1600; So, Ne 900 - 1400
- vestibul KD Jemnice
- pořádá město Jemnice ve spolupráci s STP Jemnice
16.4.2012
1700 hodin

Beseda s Arnoštem Vašíčkem
- městská knihovna v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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21.4.2012
800-1000 hodin

XIX. ročník Jarního pochodu ke Dni Země
- start od skautské klubovny na dopravním hřišti v Jemnici
- trasy: 10, 15, 25 a 40 km,
-startovné 30,- Kč, účastníci s turistickými holemi 15,- Kč
- zajímavé hry a soutěže o ceny, občerstvení
- pořadatel Junák, svaz akutů a skutek ČR, středisko Jemnice
21.4.2012
Jemnický Jaro Fest 2012
1930 hodin
Vystoupí: Mandrage, Rybičky 48, Crash Road, Reflexy,Chosse a 4K
a překvapení, sokolovna v Jemnici
- předprodej od 4.4.2012 za 165,- Kč v TIC Jemnice, bližší
informace na Facebook.com/JemnickyFest a www.nkn.jemnice.cz
- pořadatel Jirka Prokeš
27.4.2012
135. výročí narození akademického malíře Romana Havelky
1600 hodin
- odhalení pamětní desky
1700 hodin
- vernisáž výstavy o životě a díle Romana Havelky
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
28.4.-6.5.2012 Výstava o životě a díle akademického malíře Romana Havelky
Po – Pá 900 - 1600; So, Ne 900 - 1400
- vestibul KD Jemnice
-pořádá město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem Jemnice
28.4.2012
Čarodějnické disko
1300 hodin
- vstupné 50,- Kč, masky zdarma (v ceně vstupného párek, chléb,
hořčice)
- masky slosovatelné o věcné ceny
- zahradní restaurace U Srnců
- pořádají restaurace U Srnců a ČSSD Jemnice
30.4.2012
Pálení čarodějnic
1800 hodin
- scénka před budovou bývalého soudu (u kostela sv. Stanislava)
- následuje lampionový průvod na bývalý PS útvar
1900 hodin
- zažehnutí vatry
- občerstvení zajištěno, možnost opékání buřtů
- pořádají Mladí za rozvoj, o.s., SDH města Jemnice a skupina
historického šermu Lucemburk
1.5.2012
1400 hodin

1.5.2012
1400 hodin

*****
Jemnická palačinkiáda
- tradiční soutěž v pojídání palačinek na čas bez použití rukou
- dopravní hřiště
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz
Sportovní odpoledne
- sportovně - zábavné odpoledne, soutěže o ceny
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20.5.2012
1500 hodin

25.5.2012
1900 hodin

- dopravní hřiště
- pořadatel MO KSČM Jemnice
Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru
- divadelní pohádka pro děti, hraje Divadlo Andromeda Praha
- kino Jemnice, vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
Hudební slavnosti 2012
- Věra Martinová
- vstupné 150,-, předprodej v TIC Jemnice, tel. 721 508 737
- kinosál Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

Program kina – duben 2012
sobota 7.4.
Poupata
začátek v 1930 hod.
Drama ČR 2011, 94 min., přístupno od 12 let
vstupné 59+1
Příběh Poupat vypráví o těžké zkoušce rodiny žijící v kraji drsných pravidel. Jeho
postavy žijí velkými ideály v kontrastu s malostí svých činů, včetně černého humoru,
který jednotlivé situace jaksi bezostyšně doprovází.
Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šopovská, Aneta Krejčíková a
další.
sobota 14.4.
Perfect Days – I ženy mají své dny
začátek v 1930 hod.
Komedie ČR 2011, 110 min., přístupno od 12 let
vstupné 59+1
Hlavní hrdinka Erika (Ivana Chýlková) má skoro všechno – vlastní pořad v televizi,
vyhlášený kadeřnický salon, velký byt a svobodu, ale s každým přibývajícím rokem
víc a víc touží po tom jediném, co nemá – a to je dítě…
Dále hrají: Vojta Kotek, Zuzana Bydžovská, Zuzana Krónerová, Bob Klepl a další.

Velikonoce 2012
31.3.2012

Jemnice - velikonoční zpověď 9,00-10,30

1.4.2012

KVĚTNÁ NEDĚLE
Jemnice: 8,00 a 9,45
Budkov: 11,15
Rancířov: 16,30
ZELENÝ ČTVRTEK
Budkov: 16,30
Jemnice: 19,00

5.4.2012
6.4.2012
7.4.2012

VELKÝ PÁTEK
Jemnice: 15,00

Budkov:

18,00

BÍLÁ SOBOTA Velikonoční vigilie
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Budkov:
8.4.2012
9.4.2012

19,30

Jemnice: 21,00

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Jemnice: 8,00 a 9,45 Budkov: 11,15
Velikonoční pondělí
Jemnice: 8,00 a 9,45

Rancířov: 16,30

Budkov: 11,15

Posezení u cimbálu

Pozvánka
Oddíl atletiky Jemnice
pořádá
zájezd na Zlatou tretru do Ostravy
Čtvrtek 25. května 2012, cena 400,- / vstupenka + bus Nekula Police/
Odjezd: 12,00 od základní školy, návrat cca hodinu po půlnoci.
Zájemci pište na e-mail: novak.19@seznam.cz.
Josef Novák, sekretář oddílu
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Jemnický Jaro Fest opět otevírá festivalovou sezónu
Jemnickou kulturní scénu opět zpestří Jemnický Fest, tentokráte jeho jarní část.
Návštěvníci se mohou těšit jak na pestrý hudební zážitek, tak i na doprovodný
program. Na letošním Jemnickém Jaro Festu vystoupí hudební skupina roku 2011
Mandrage, Rybičky 48, Crash Road, Reflexy, 4K a Chosse.
Začínající tradice Jemnických Festů si na svoji jarní část pozvala skupinu
Mandrage, která v nedávné době získala prestižní hudební cenu Anděl 2011. Kapela
se sešla v roce 2001 a o dva roky se k nim přidal čtvrtý člen basista Coopi. Od té doby
se stále zdokonaluje a v současné době již není nikdo, kdo by neznal skladby Hledá se
žena, se kterou vystoupili jako s ústřední písní na svém tour i v Jemnici, anebo
současný hit Šrouby a matice, který si brouká spousta věkových generací a skladba
drtila veškeré české hitparády. Mandrage ukončují svoje jarní tour právě v Jemnici,
kde představí nejen skladby z jejich posledního třetího alba Moje krevní skupina.
S Mandrage je často spojována také neméně známá kapela Rybičky 48. Kluci
z kapely právě projíždí
česká
města
s turné
Navostro tour, do kterého
byl zařazen i Jemnický
Fest. Tato tříčlenná kapela
vznikla v roce 2003 a na
svém kontě mají sedm
vydaných alb a s tím i
spoustu zpěvných skladeb,
která
ke
správnému
festivalu patří. Poslední
album se jmenuje Deska
roku. Mezi nejznámější
skladby
patří
Zamilovaný/Nešťastná, Emily, Nebepeklo, Sexuální akrobat a další.
Stálicí Jemnického Festu je je brněnská kapela Crash Road. Kapela patří mezi ty,
které se jen tak nevzdávají, což dosvědčuje i fakt, že díky Jemnickému Festu má tato
čtyřčlenná skupina spoustu fanoušků nejen na Jemnicku. Za připomenutí stojí vítězství
ve vysoce prestižní soutěži Radegast Líheň a Česká rocková liga. Crash Road se také
představili a zaujali v televizním vysílání a to v pořadu Živák, kde se umístili po
dlouhém boji na druhém místě.
Již podruhé na Jemnickém Festu vystoupí r&b hip-hopový zpěvák z Uherčic
Chosse. Při jeho podzimním vystoupení ho mnozí přirovnali k rapperovi Patriku
Vrbovskému alias Rytmusovi. Chosseho doprovodí jemnická taneční hip-hopová
skupina 4K.
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Celý festival ukončí legendární skupina Reflexy. Jejich nestárnoucí hity Sluneční,
Neříkej, Andělský oči, Ty jsi divoká a mnoho dalších. Od první skladby Všichni
půjdem do ráje uplynulo mnoho let a v současné době kapela představuje jejich nové
deváté album Diamant.
Jemnický Fest jedná ještě s jedním interpretem, který bude jako překvapení celého
festu.
V rámci festivalu jsou už návštěvníci zvyklí na různé doprovodné akce – akční
drinky, dárky za nápoje a také prevenci pro mladé. Jemnický Fest dělá osvětu pomocí
letáčků od svého počátku. Loni se přidal jako několik známých osobností
k občanskému sdružení Art For Life a jeho celostátnímu osvětovému projektu Dej si
bacha!
Aktuální informace najdeš na www.facebook.com/JemnickyFest
Chceš na Jemnický Fest zadarmo?
Tak odpověz na tradiční anketní otázku a doufej v to, že se na Tebe usměje štěstí!
Na email jemnice@centrum.cz napiš alespoň tři hudebníky nebo skupiny, kteří by
se měli objevit na dalších Jemnických Festech. Uzávěrka soutěže je 15. dubna 2011.
Předprodej vstupenek za 165 korun bude od 4. dubna 2012 v TIC Jemnice.
Vstupenky bude možné zakoupit také na místě.
Jirka Prokeš

Jarní pochod ke Dni Země
V sobotu 21.4.2012 se v Jemnici uskuteční již XIX. ročník tradičního Jarního
pochodu ku příležitosti Dne Země (22.4.). Vybírat můžete z tras 10, 15, 25 a 40km,
které Vás provedou přírodními krásami v okolí Jemnice. Vyrazit na některou z tras
můžete od 8:00 do 10:00 hod. od skautské klubovny na dopravním hřišti (u
autobusového nádraží). Na startu i během trasy pro Vás budou připraveny zajímavé
hry a soutěže o ceny. Zpřístupněna bude také věž kostela sv. Stanislava. Nově pro vás
připravujeme i malé lanové centrum přímo na trase pochodu. V cíli nebude chybět ani
zasloužené občerstvení. Startovné je 30Kč za účastníka (pro účastníky s vlastními
turistickými holemi je startovné sníženo na 15Kč). Akci pořádá organizace „Junák –
svaz skautů a skautek ČR, středisko Jemnice“. Těšíme se na vaši účast.
Za organizátory pochodu Tomáš Endl

Klub důchodců v Jemnici vám chce také něco říci
Pro „úspěšné stárnutí“
Úspěšně stárnout ve zdraví, bez komplikací a s co nejmenší závislostí na druhých
prožít důchodová léta života. S touto představou se ovšem těžko slučuje věta „já už
tolik nepotřebuji“, typická pro naše babičky a dědečky. Opak je pravdou. Starý člověk
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potřebuje stejný přísun živin jako člověk v produktivním věku. S pokračujícím věkem
se sice snižuje tělesná aktivita, na druhé straně však následkem přirozeného procesu
stárnutí potřebuje organismus dále více energie na zvládnutí běžných úkonů. Navíc
přibývá překážek při příjmu potravy, zejména bílkovin. Problémy s kousáním, snížení
chuťového a čichového vnímání, zpomalení funkce trávícího ústrojí, nemoci,
zlomeniny krčku, osteoporóza, zápal plic apod.
Přejeme zdraví ve stáří.
Marie Čurdová (převzato z časopisu Květy)

Moje návštěva v klubu Místní organizace Svazu tělesně
postižených v Jemnici
Nedávno jsem byla na návštěvě u sestry. Dostala jsem od ní pozvání na pondělní
návštěvu do jejich klubu, kterému přezdívají – BABINEC. Proč ne, když tento klub
navštěvují
samé
ženy.
Není klub jako
klub.
Mimo
občerstvení,
vlídného slova a
dobrých rad se tady
hlavně
zabývají
ruční
výrobou
různých
překrásných
dekorací. V této
době
to
jsou
výrobky na velikonoční výstavu. To jsem žasla, co se za dvě hodiny dá naučit a
okoukat.
To ale není zdaleka všechno, co tyto dámy stihnou. Mimo těchto pondělků
pořádají celoročně různé akce, výlety, atd…
Co tomuto klubu více přát než zdraví, plno dobrých nápadů a pokračování v této
zajímavé činnosti a těším se, že opět někdy do tohoto BABINCE zavítám.
Marie Ovčáčková, Jevišovice

Výlet hasičů do Jihlavy
Sbor dobrovolných hasičů z Jemnice uspořádal v sobotu 25. února výlet pro mladé
hasiče, dorostence a jejich doprovod do Jihlavy. Výlet a jeho program byl zajímavý,
celkem bylo 25 účastníků. V rámci výchovy a vzdělávání mládeže na úseku požární
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ochrany byla první zastávka na KOPISu (krajské operační a informační středisko), kde
jsou soustředěny dvě tísňové linky – linka operačního střediska hasičů 150 a linka
112, která je známá jako
evropská tísňová linka IZS
(integrovaný
záchranný
systém). Přivítání i provázení
na KOPISu dobrovolných
hasičů se ujal ředitel odboru
operačního
řízení
a
komunikačních a informačních
systémů HZS Kraje Vysočina
plk. Mgr. Jiří Němec. Po
úvodním přijetí v místnosti
používané pro krizové řízení,
objasnění smyslu a organizace
práce hasičů profesionálních i dobrovolných jako celku a vysvětlení podpory
jednotkám při mimořádné události z KOPIS následovala samotná prohlídka pracoviště
operátorů a operačních důstojníků. Zde mladí hasiči viděli veškeré vybavení, přijmutí
tísňového volání a jak na sebe určité skutečnosti navazují až po vyhlášení poplachu
jednotce požární ochrany. Také měli možnost si poslechnout komunikaci pomocí
radiostanic mezi jednotkou požární ochrany a operačním důstojníkem při zásahu.
Zvídavá mládež položila plno otázek, které pan ředitel a pracovníci operačního
střediska zodpověděli. Po ukončení návštěvy operačního střediska a poděkování panu
řediteli se všichni účastníci výletu přesunuli na Masarykovo náměstí, kde na hasiče
čekal průvodce jihlavským podzemím. Prohlídka katakomb ve všech podlažích byla
zajímavá. Poslední zastávka v podzemí byla u svítící stěny, kde je i místo, které má
být vstupní bránou do další dimenze. Do té se nikomu nepodařilo vstoupit, a tak se
všichni alespoň přesunuli k rychlému občerstvení na Masarykově náměstí.
Posledním bodem výletu bylo Muzeum Vysočiny. Bohaté sbírky muzea z celé
Vysočiny s doprovodným programem drátkování a výstava výtvorů ze známé
stavebnice Merkur potěšily každého návštěvníka. Každý člen výpravy si i zde našel to,
co ho nejvíce zajímalo. Po návratu domů byl výlet zhodnocen jako velice zdařilý a
všem účastníkům bez rozdílu věku se líbil.
Poděkování patří vedoucím a všem dalším hasičům, kteří se podíleli na organizaci
výletu, včetně poskytnutí svých soukromých vozidel na dopravu.
Více fotografií naleznete na webových stránkách www.sdh.jemnice.cz a na
facebooku www.facebook.com/SDH.Jemnice.
Za SDH Jemnice Milan Šerka, vedoucí dorostu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Marii Va ň k o v o u z Jemnice,,
která se v měsíci únoru dožila 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Dne 4. dubna 2012 vzpomeneme
6. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky
paní Emilie N e v ě č n é z Jemnice

Za tichou vzpomínku děkuje syn Miloslav s rodinou

Vzpomínka
Zhasly oči plné lásky
naší drahé maminky nezhasnou však nikdy na ni
v srdcích naše vzpomínky.

Dne 29. března uplynulo 11 smutných let,
co nás navždy opustila
paní Marie Krejčí z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají
děti Petr, Lenka a Martina s rodinami a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Dne 19. dubna 2012 uplyne 40 let,
kdy nás navždy opustil
náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan Bedřich K u cha ř z Radotic,
rodák z Jemnice
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku
S úctou vzpomínají dcera Marie
a synové Bedřich a Bohumír s rodinami

Vzpomínka
Jen kytičku na hrob
můžeme Ti dát
a s láskou na Tebe vzpomínat

Dne 21. 4. 2012 vzpomeneme na 1. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Marie F u č í k o v á z Jemnice
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami

Vzpomínka
Dne 21. 4. 2012 uplyne 15 smutných let,
kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dědeček,
pan Antonín Ř e p a
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka, dcera s rodinou a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Tak, jak Ti z očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.
Odešel jsi tiše s bolestí v srdci, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.

Dne 27. dubna 2012 uplyne 1 rok,
co nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek, dědeček a bratr,
pan Zdenek V e v e r a
Děkujeme za vzpomínku
Manželka Marie, synové Zdeněk a Petr, snacha Radka,
vnoučata Lada, Petr a Vanesa Ella

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Velikonoční turnaj ve volejbale smíšených dvojic
ZŠ Jemnice, sportovní klub při ZŠ v Jemnici pořádají 7.4.2012 Velikonoční turnaj
ve volejbale smíšených dvojic, na který Vás srdečně zveme. Začátek turnaje v 8.30
hod.
Podmínky účasti: - přihlášky na adresu iivanch@seznam.cz
- zaplacení startovného ve výši 50 Kč na dvojici před zahájením
turnaje, nečernící sportovní obuv do tělocvičny
- smíšené dvojice/ výjimka jsou dvojice žen a dívek/
Systém soutěže a rozlosování zápasů bude oznámeno na internetové adresy
přihlášených dvojic do 6. 4.2012.
Chvojka Ivan, organizátor turnaje

Vít Králík na halovém MČR v atletice
Ve dnech 18. a 19. 2. 2012 se v pražské Stromovce v atletické hale Otakara
Jandery uskutečnilo halové Mistrovství ČR juniorů a dorostu v atletice.
Historicky prvním jemnickým atletem, který se probojoval na republikový přebor,
se stal Vít Králík v kategorii dorostenců v běhu na 400 m.
Víťa se na mistrovství kvalifikoval velmi kvalitním výkonem 54,76, kterého
dosáhl na přeboru kraje Vysočina letos v lednu. Tímto časem se zařadil na 19. místo v
republikových průběžných tabulkách své kategorie a vybojoval si tak účast na
mistrovství republiky.
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Samotný mistrovský závod se Víťovi nevydařil podle
jeho představ, když v prvním rozběhu časem 55,35
obsadil nepostupové 5. místo.
I přesto, že se v závěrečném hodnocení své disciplíny
umístil na 14. místě, jedná se o velký úspěch tohoto
mladého atleta, který svojí pílí a snahou na sobě pracovat
strhává i další závodníky jemnického oddílu. Osobně si
myslím, že účast na vrcholné domácí soutěži je pro Vítka
obrovskou zkušeností a motivací, jež ho určitě posune ve
výkonnosti o pořádný kus dále.
Závěrem bych chtěl Víťovi poděkovat za
reprezentaci našeho oddílu a města Jemnice na této
atletické soutěži a popřát mu mnoho zdraví a úspěchů v
V. Králík – halový přebor kraje Vysočina
nadcházející letní sezóně. Určitě se máme na co těšit!
– 2 stříbrné medaile (200 m a 400 m)
Více informací nejen z této sportovní akce můžete
získat na webových stránkách jemnických atletů:
http://sites.google.com/site/atletikajemnice.
Aleš Krajčí, předseda atletického oddílu

VI. ročník turnaje v mariáši
Sbor dobrovolných hasičů v Jemnici uspořádal v sobotu 18. února již šestý ročník
turnaje v mariáši „O pohár starosty SDH Jemnice“. V příjemném prostředí restaurace
Na Podolí se turnaje
zúčastnilo
24
hráčů.
Přibližně polovina hráčů z
Jemnice,
ostatní
z okolních obcí Třebíčska,
Jindřichohradecka
a
Znojemska. Hrála se 4 kola
a každé trvalo 1 hodinu.
Hra
byla
celkem
vyrovnaná až do 4. kola,
které rozhodlo o pořadí na
předních
místech.
Po
skončení a vyhodnocení
dosažených výsledků byly předány všem hráčům diplomy. Hráči na 4. až 6. místě byli
odměněni i věcnými cenami věnovanými majitelem restaurace Na Podolí Alešem
Kasalem. Tři nejlepší hráči byli odměněni poháry a finanční odměnou. Vítěz VI.
ročníku turnaje Ludvík Nekula naplnil pohár chutným mokem, ze kterého pak na jeho
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počest připíjeli nejen spoluhráči, ale i přítomné dámy a pánové. Odměnou
pořadatelům je kladné hodnocení turnaje od hráčů. Všem účastníkům turnaje i majiteli
restaurace děkujeme a těšíme se na další ročník turnaje.
Výsledky:
4. místo - Ladislav Bouda, Třebelovice
1. místo - Ludvík Nekula, Jemnice
5. místo - Zdeněk Koutný, Jemnice
2. místo - Pavel Tobolka, Jemnice
6. místo - Aleš Daněk, Litohoř
3. místo - Radek Nakládal, St. Hobzí
Poděkování patří nejen sponzorovi akce Aleši Kasalovi – majiteli restaurace Na
Podolí, ale také Ladislavu Holomčíkovi z Českého rozhlasu 1 za propagaci turnaje
v pořadu „Rozhlasová stodvanáctka“ na stanici ČRo1 – audiozáznamy naleznete na
www.sdh.jemnice.cz.
Fotogalerii z turnaje můžete zhlédnout na webových stránkách SDH Jemnice
www.sdh.jemnice.cz a na facebooku www.facebook.com/SDH.Jemnice.
Jaroslav Bouda, starosta SDH Jemnice

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Police
2.- 6. 4. 2012
8. 4. 2012
30. 4. 2012
5. 5. 2012
6. 5. 2012
12. 5.2012
26. 5.2012
4. 6. 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
Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava, začátek v 8:30 hod.
Rybářské závody pro děti, začátek v 8:30 hodin
3. pohár starosty obce. Soutěž hasičských družstev v areálu zámku
115. výročí založení SDH Police, okrsková hasičská soutěž,
sportovní areál
Honba za pokladem, start od 14:00 do 16:00 hod.,
vstupné děti zdarma – dospělí 30,-

Mladoňovice
05.-07.04.2012
22.04.2012
28.04.2012
30.04.2012
30.04.2012

Vrkání
Střelecké závody „O pohár MS Mladoňovice“(střelnice MS)
Disco (kulturní dům)
Stavění máje
Pálení čarodějnic

Uherčice
8.4.2012

Velikonoční pochod za pokladem
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– sraz dětí a rodičů ve 14:00 hodin před Zdravotním střediskem (pro
děti je připravena spousta soutěží s hledáním Velikonočního
pokladu, na závěr opékání špekáčků u ohně)
30.4.2012
Stavění májky u obecního rybníka od 16:00 hodin
průvod čarodějnic obcí – sraz v 19:30 hod. před OÚ
zapálení čarodějnické vatry na sportovním hřišti ve 20:30 hodin
Více podrobnějších informací k dispozici na webu obce: www.obec-uhercice.cz

Radotice
Cena, za co?
Kouzelné slovo, které zvláště dnes skloňováno v mnoha pádech a podobách ovládá
svět. Svět těch malých i těch velkých, svět těch chudých i těch bohatých. Cena, ceny,
přecenění, nedocenění, ocenění, podcenění. Přitom nejde vždycky jen o peníze, jak by
se zdálo, jednou z cen je i hodnota. Mnohdy jde o hodnoty, které penězi nelze vyvážit.
Nebezpečnost záměny pozdě odhalené se mění v tragédii, vlastně konec, kde peníze
již neplatí. Ve hře je každý z nás, politik, podnikatel, zaměstnanec, důchodce i školák
se svým kapesným. Nejlépe na tom jsou politici, ti především rozhodují o ceně své
práce a za svá rozhodnutí příliš nezodpovídají, snad krom zatížení svého svědomí
nejsou vystaveni stresům a zoufalství. Jsou-li poslušnými vykonavateli partajních
dohod, vydrží jim to dobré čtyři roky a pak to zkusí znovu. Jsou zkušení a vědí, že
když je volič zaměstnán sám sebou, ztrácí přehled o jejich vládnutí. Snahu a obavy o
dodržení rozpočtového deficitu představují s takovou vervou, že zdvihají ze židlí
polovinu národa. Výrok kvalifikovaného odborníka v televizní debatě zní: „Kdyby
byly správně ověřovány jen veřejné zakázky, nejen že by nebyl deficit překročen, ale
nebyl by žádný“. Stačilo by hospodařit jako na svém a za své. Zaklínající formulka
„vlády rozpočtové zodpovědnosti“, což samo o sobě není něco navíc, ale jedna
z povinností jejího konání. Doba, kdy bylo ještě dost času toto napravit bez omezování
druhých, minula. Snaha vybrat peníze od těch, co je nemají a šetřit na těch, co je nutně
potřebují, se míjí účinkem. Nabízí se obavy, aby škrty nepřerostly ve škrcení.
Podnikatel to nemá vůbec lehké, na rozdíl od vlády si uvědomuje, že o jeho existenci
se rozhoduje úplně někde jinde, než v jeho sekretariátě a této republice. Boj o odbyt je
nesmlouvavý, zde by bylo rozumnější ze strany státu příliš nepřekážet. Velkou zátěží,
jak připomínají, je vysoká cena lidské práce, která působí nepříznivě ve schopnosti
konkurovat. Cenu práce dost ovlivňují odvody státu z ní. Jedna z našich osobností se
svěřuje tisku takto. >Když to kontíčko dovolí a přijdou mrazy, utíkám před nimi za
teplem a jak poznávám svět, zjišťuji, že si nemá u nás nikdo na co stěžovat, chtěl bych
vidět nějakého Čecha, který je „normálně aktivní“, na co si bude stěžovat. My si tu
v Čechách žijeme v obrovském blahobytu.< Je pravdou, že někdo si tak žije. Sny o tak
obrovském blahobytu jistě existují, ale proti světu, který viděl, se zde žít dá. Naše
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založení silně ovlivňují hospodářské výkyvy, především kolem nás, v tom spočívá klíč
k blahobytu i k bídě. Každý, komu to jen trochu situace dovolí, by si měl vytvářet
zázemí, které případný pád zmírní, jinak je cena vysoká, nečekat, až mu regulaci
začnou dělat jiní. Nepodlehnout opojení z momentální úspěšnosti, která může
neočekávaně pominout. Jak jsou na tom důchodci, penzisté? I když se nám to nezdá
slavné, mají v této části světa a v této zemi zatím velké štěstí. Jsou v pozici jistot,
které nejsou dopřány všem. Nejsou sice v pozici švýcarského penzisty, který může
přiměřeným způsobem pokračovat v navyklém životním stylu, což bude asi tím, že ani
náš stát není Švýcarsko. Základy k solidárnosti byly založeny již před mnoha lety. Co
se stalo, že musí být dnes vystaveni polemice o tom, jak obtížné je dnes tento způsob
zabezpečení zachovat? Je snad na vině demokracie, která již nikomu nic nepředepisuje
a každý se rozhoduje podle svého vlastního přesvědčení? Příliš dlouho jsme žili
z toho, co bylo, než jsme zjistili, že něco bude i nadále a že by na to nemuselo být. Je
to absence státotvorného politického rozhodování, ve kterém politici mysleli dlouho
jen na sebe, hmotné statky, ale již méně na lidi? Na lidi, ke kterým je závazek a které
nebude kým plnit. Přiznejme, že dnes si tu připadají penzisté jaksi navíc. Z toho jistě
nemají dobrý pocit po celoživotní práci. Prožívají období, kdy děkují za každé dobré
ráno a večer pak za prožitý den, nebyl-li protrpěn. Stále věří, že lhostejnost k nim
nebude to, čeho se obávají, šlo by o cenu, kterou nebudou ne ochotni, ale schopni
platit. Školáci se svým kapesným již taky nevystačí, neproběhla-li patřičná valorizace.
Zdálo by se, že jediná jejich starost je, jak se co nejlépe bavit, jenže statistika
zaznamenává nebývalý nárůst jejich dobrovolného odchodu ze světa. Varovně
zdvižený prst nabádá „pozor“, jde o cenu příliš vysokou. Tento průvodní jev
dominoval v zemích s nebývale vysokou životní úrovní, náš důvod to ale asi nebude.
Převzaté:
Murphyho zákon praví: Když si nemůžeš pomoci sám, sotva ti pomohou jiní. Jen
blázni se ucházejí o pomoc u těch, kteří dokážou jen škodit.
Poznámka: Už od pradávna platí: „ Pomož si člověče a Pánbůh ti pomůže.“ Tím
se chce říci, že berlička zůstane berličkou bez ohledu na to, jestli je dřevěná nebo
zlatá.
Blahopřejeme jubilantům:
N o v á k Josef
81 roků
P ř i b y l Jaroslav
77 roků
Vyletěl, občan Radotic
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OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. dubna 2012. Zdůrazňuji,
Zd
že ty
příspěvky, které dostanu až po určeném
eném termínu, budou otištěny
otišt
v dalším
čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem
mailem na adresu kultura@mestojemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo
ímo mně
mn na MěÚ
v Jemnici, kancelář č. 9).
Dana Babišová
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OBRAZOVÝ SERIÁL

Jemnice - rodný dům Romana Havelky
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