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Podzimní výlet
Na podzim, když přišla doba
nejkrásnějších zlatých dní,
seděli jsme jednou oba
v restauraci výletní.
Seděli jsme u terasy,
ty jsi pila, já jsem pil,
vzduch nám oboum čechral vlasy,
ptala ses mě na můj cíl.
Na zdi rudé víno zrálo,
od Víta sem vítr vál,
chybělo jen velmi málo,
byl bych si tě býval vzal.
Jenže přišli lovci se psy,
dali rundu slivovic
a já propad hrozné skepsi,
řek jsem ti, že nechci nic.
Jiří Prokop

Okénko redakce
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CO SE DĚJE
Víte, že…
Jistě chodíte na hřbitov v Jemnici kolem památníku padlých a zemřelých vojáků
první světové války v letech 1914 – 1918. Můžete si přečíst bezmála sto jmen. Mnohá
jména nám již nic neříkají. Uběhl čas a nevíme o našich bývalých spoluobčanech nic.
Památník jim byl postaven v roce 1923 a vysvěcen 8.9.1923 za účasti velkého
množství lidí, včetně příbuzných obětí. Z iniciativy Muzejního spolku v Jemnici a
Správy majetku města Jemnice, a.s. byl památník v roce 2003 očištěn a opraven spolu
s okolím. Byly doby, kdy zde o svátku Všech svatých bývalo rozsvíceno velké
množství svíček. Dnes svítí jen několik. Jen věnce dvakrát do roka připomínají, že se
alespoň touto cestou nezapomíná.
Podobně je to s památníkem obětí druhé světové války 1939 -1945, který byl
postaven v zámeckém parku v roce 1956. Připomíná 18 obětí války. Památník byl
rozbourán a deska přesunuta na hřbitov v roce 1995 a doplněna další deskou nového
památníku. Co víme o těchto obětech?
Nepřichází doba, kdy i tito lidé budou zapomenuti? Stále se vytváří různé projekty.
Což takhle zapojit 251 žáků II. stupně ZŠ v Jemnici, kteří by mohli získat potřebné
informace z různých zdrojů od příbuzných, pamětníků z kronik a vše zveřejnit
například vydáním brožurky nebo věnovat jedno číslo Jemnických listů ke zveřejnění?
Jistě by našli porozumění u svých učitelů, příbuzných obětí i zastupitelů města.
Získané informace by se zachovaly a dětem by mohly posloužit i při poznávání
historie II. světové války, což by nebylo na škodu. Jistě by se našlo i místo
v nevyužívaných prostorách městského muzea nebo na TIC v Jemnici, kde by se
vhodnou formou mohlo vše zveřejnit, případně i v uvažovaném vojenském muzeu na
zámku.
Možná, že můj příspěvek nenajde odezvu, ale alespoň připomene, že věnce u
památníků, včetně pomníků Rudoarmějců, které u nich zvadly a opadly, by bylo
vhodné po několika měsících uklidit. Protože však hřbitov v Jemnici nemá správce –
konkrétní osobu – tak jako jiné hřbitovy, je to problém. Na takového pracovníka
nejsou peníze, jistě by se našel vhodný člověk, který by se dovedl o hřbitov starat. Ti,
kteří v současné době o hřbitovu rozhodují (zvláště o střední části), jsou mladí, ale
mají zde jistě i své příbuzné. Našly by se příklady, kde odpovědného správce hřbitova
mají a na stavu hřbitova je to vidět.
Pan Antonín Mrkva, bývalý starosta, je připomínán výdlažbou náměstí, pan
starosta Miloslav Nevěčný ozeleněním náměstí, kdo bude připomínán zlepšením stavu
na hřbitově v Jemnici, nevím! Snad SMM Jemnice, a.s., které připadl nevděčný úkol
se o hřbitov starat.
Vladimír Hrbek
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STŘED, o.s. informuje
Pěstouni jsou tu pro děti bez domova
Díky podpoře projektu „Pěstouni jsou tu pro děti bez domova“ z Grantového
programu Zdravého města Třebíč pro oblast rodiny se mohlo devět pěstounských
rodin sejít o druhém zářijovém víkendu v Pacherově mlýně v Želetavě.
Občanské sdružení STŘED připravilo pro rodiče a děti bohatý program. V sobotu
Mgr. Milka Hortová ze Sdružení pěstounských rodin Brno besedovala s dospělými na
téma: „Existuje rozdíl ve výchově dítěte vlastního a přijatého?“
Druhý den byla na programu beseda: „Postavení pěstouna z pohledu novely
zákona
č. 359/99 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.“ Hostem na této besedě byla Bc.
Milada Bárková z Krajského úřadu v Jihlavě.
Pro děti byly, po dobu přednášek, připraveny sportovní a společenské hry.
„Cílem těchto akcí je vzájemná výměna zkušeností pěstounů s možností se také
vzdělávat v oblasti náhradní rodinné péče. Věříme, že se nám podaří v příštím roce
tento pobyt znovu zrealizovat,“ dodala Aubrechtová, koordinátorka programu.
Mimo tyto pobytové akce organizuje občanské sdružení STŘED také klubová
setkání v Třebíči a Moravských Budějovicích, kde se mohou náhradní rodiče
vzdělávat, sdělovat své zkušenosti apod.
Dobroslava Aubrechtová, koordinátorka pro náhradní rodinnou péči
kontakt: 775 725 685, aubrechtova@stred.info

Zubní pohotovost
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, je pověřena zřizovatelem, tedy
Krajem Vysočina, k zajišťování stomatologické lékařské pohotovostní služby.
Rozpisy služeb zubní pohotovosti jsou vyvěšeny před vstupy do zubních
ambulancí, dále jsou k dispozici na Informačním centru nemocnice Třebíč, p.o., a to
na recepci, telefon 568 809 111 a na webu nemocnice. Rozpisy jsou rozesílány také na
všechny obce okresu Třebíč.
Rozsah služby: sobota, neděle, svátky: 09:00 - 12:00 hodin.
V pracovní dny poskytuje zubní pohotovost zařízení Kraje Vysočina, pracoviště
v Jihlavě, Vrchlického ulice č. 57 (vstup z ulice U Cvičiště – u hlavního hřbitova –
bývalý Dům zdraví) v době od 15:00 do 19:00 hodin, telefon 567 574 585.
Nepřetržitou SLPS o So, Ne a svátcích a ve všední dny od 17:00 do 7:00 hodin
zajišťuje také Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno, telefon
545 538 421.
S ohledem na možnost dodatečné výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla
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včas oznámena, nebo nebylo možné již zajistit její zveřejnění, doporučujeme předem
telefonicky ověřit aktuální stav na informačním centru nemocnice nebo na příslušném
stomatologickém pracovišti.
listopad 2012
so
3.11
ne
4.11.
so
10.11.
ne
11.11.
so
17.11.
ne
18.11.
so
24.11.
ne
25.11.

MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
MUDr. Mácová Marie, Kaštanová 99, Přibyslavice
MUDr. Mahelová Jana, DentSmile, Martinské nám.3, Třebíč
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
MUDr. Málková Ivana, Jelínkova 991, Třebíč
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
MUDr. Novotná Irena, Vltavínská 1346, Třebíč

prosinec 2012
so
1.12.
ne
2.12.
so
8.12.
ne
9.12.
so
15.12.
ne
16.12.
so
22.12.
ne
23.12.
po
24.12.
út
25.12
st
26.12.
so
29.12.
ne
30.12.

MUDr. Novotná J., Stomat. centrum, Kpt. Jaroše, 1123, Třebíč568 826 880
MUDr. Novotný V.,Stomat. centrum, Kpt. Jaroše, 1123, Třebíč568 826 880
MUDr. Piálková Irena, Chmelova 21, Třebíč
568 843 086,605 009 000
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
568 620 248
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
568 620 248
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
568 620 248
MUDr. Rolincová M., ESTHES, Sokolská 3, Třebíč
568 840 820
MUDr. Řepová Jitka, Vltavínská 1346, Třebíč
732 873 041
MUDr. Sedláček Milan, Zákostelní 9, Hrotovice
568 860 256
MUDr. Sedláček Milan ml., Zákostelní 9, Hrotovice
568 860 256
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
568 620 248
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
568 620 248
MUDr. Svobodová Jana, manž. Curieových 657, Třebíč
568 826 049

568 620 248
568 620 248
568 894 221
568 841 188
568 620 248
568 827 982
568 620 248
568 843 718

MUDr. Karla Chvojková

Den otevřených dveří na Gymnáziu
a Střední odborné škole Moravské Budějovice
Zveme všechny uchazeče o studium, rodiče a přátele školy k návštěvě
gymnázia (Tyršova 365) a střední odborné školy (Pražská 104). Dozvíte se nejnovější
informace o možnostech středoškolského studia na naší škole. Den otevřených dveří
se uskuteční dne 28. 11. 2012 od 14:30 do 17 hodin.
Přijďte se sami přesvědčit, jaké prostředky máme k dispozici k opravdu moderní
pedagogické práci a jak jsme schopni je využívat ve prospěch studentů. Setkáte se s
vyučujícími i studenty školy, kteří vám rádi pomohou s Vašimi dotazy a ochotně Vám
podají pomocnou ruku při řešení složitých otázek kolem volby další studijní orientace
Vašich dětí. Máme letité zkušenosti, kterých můžete využít, i dostatek odborných
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informací, které pro Vás mohou být velmi cenné!
Těšíme se na setkání s Vámi!
Jemničtí žáci tradičně patřili a patří k historii i současnosti
moravskobudějovického gymnázia. Opíráme-li se nejen o tradice, ale také o velmi
úspěšnou přítomnost, dovolujeme si Vás oslovit, abyste věnovali Dni otevřených dveří
na Gymnáziu i Střední odborné škole v Moravských Budějovicích rozhodně
pozornost. Projít si moderně vybavené laboratoře, špičkově vybavené učebny
výpočetní techniky, učebny s interaktivními tabulemi a další moderní technikou,
dozvědět se o skvělých výsledcích školy v oblasti vzdělávání, úspěšnosti maturantů v
přijímání na vysoké školy, vidět dokumenty z profesionálně vedených exkurzí do
různých částí Evropy - to snad stojí za pozornost ve chvíli, kdy se rozhodujete, kam jít
po ukončení základního vzdělání! Neváhejte, vždyť i Vy - čerství absolventi základní
školy v Jemnici - můžete navázat na dlouholetou tradici spojení mezi našimi městy!
učitelé Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice

Zprávy z Gymnázia Dačice
Tablety iPad2 nahradí učebnice
Naše škola byla vybrána nakladatelstvím FRAUS mezi 15 škol
z celé ČR do pilotního projektu „FLEXIBOOK 1:1“. Jde o doposud
největší projekt digitální výuky v podmínkách českého školství. O
zařazení naší školy do projektu rozhodl náš aktivní přístup
k nasazování
nejmodernějších
výukových metod v posledních dvou
školních rocích.
V tomto projektu byla vybrána
jedna třída z každé školy, jejíž žáci
budou pro výuku ve třech předmětech
používat místo knížek tablety iPad2.
Na našem gymnáziu získali tablety
žáci tercie osmiletého gymnázia, kteří
je budou využívat v matematice,
českém jazyce a fyzice. Všichni žáci
budou mít tablety k dispozici i doma
pro přípravu do školy a osobní
potřebu.
Tercie se tedy stává po primě a sekundě, které využívají při výuce netbooky, třetí
třídou na našem gymnáziu, ve které se učí nejmodernějším způsobem, označovaným
jako „Computing1:1“, při kterém má každý žák k dispozici doma i ve škole tablet
nebo netbook.
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Maturanti gymnázia na vysokých školách
V minulých dnech jsme uzavřeli shromažďování informací o úspěšnosti našich
letošních maturantů při přijímání na vysoké školy. Z celkového počtu 56 studentek a
studentů oktávy osmiletého a 4. ročníku čtyřletého oboru vzdělávání, kteří složili
úspěšně maturitní zkoušku v jarním zkušebním období, bylo ke studiu na vysokých
školách přijato 51 uchazečů. To představuje 91%. Nejvíce z nich se uplatnilo na
školách zemědělského a veterinárního zaměření (celkem 10), na školách technických a
chemických (9), ekonomických (7), pedagogických (5), lékařských, zdravotních a
sociálních (rovněž 5). Další byli přijati na školy se zaměřením na ekologii a životní
prostředí, přírodní vědy, humanitní vědy, práva a teologii.
Potěšující je, že převážná většina našich absolventů byla přijata ke studiu
vysokých škol renomovaných univerzit nebo technik, zpravidla na náročné obory,
jejichž úspěšné absolvování jim dává předpoklad solidního uplatnění v praxi.
Největší část maturantů si zvolila jako město svých vysokoškolských studií Brno
(23 x), další studují v Českých Budějovicích (10) a v Praze (8). Ostatní zamířili do
Jihlavy, Hradce Králové, Olomouce, Liberce a Jindřichova Hradce.
Přejeme všem našim absolventům hodně píle, vytrvalosti a úspěchů při studiu
zvolených vysokoškolských oborů.
Excelence středních škol
Tak zní název nového rozvojového programu vyhlášeného MŠMT, který má
podpořit přípravu talentovaných žáků středních škol na vědomostní soutěže. Naše
gymnázium v těchto dnech odeslalo žádost o dotaci z uvedeného rozvojového
programu díky úspěšným umístěním Anny Steinhauserové ze 3. ročníku v krajských
kolech Matematické olympiády (2. místa v kategorii A a B) a v celorepublikovém
vyhodnocení mezinárodní soutěže Matematický klokan (1. místo), Davidu Koprovi ze
septimy a Tomáši Nguyenovi ze sexty (4. a 5. místo v krajském kole Biologické
olympiády, kategorie B) a Janu Daňhelovi ze 4. ročníku za úspěšnou účast v krajském
kole Olympiády z ruského jazyka. Uvedených výsledků dosáhli naši žáci v průběhu
minulého školního roku 2011/2012.
Fotbalový tým gymnázia postoupil do krajského kola v Poháru Josefa
Masopusta
Po vítězství v okrskovém kole nad SŠTO Dačice zvítězilo naše družstvo i
v okresním kole Poháru Josefa Masopusta. Náš postup byl jednoznačný po vítězstvích
4:0 nad SŠRV Třeboň a 9:3 nad OA TGM J. Hradec. Hvězdou našeho týmu je kapitán
Robin Štolba, který vstřelil 8 z 13 našich gólů. Krajské kolo proběhne 8. dubna
v Táboře.
Den otevřených dveří proběhne 7. 12. 2012
Všechny zájemce o studium čtyřletého i osmiletého gymnázia srdečně zveme na
prohlídku naší školy. Den otevřených dveří se tentokráte bude konat za plného
provozu školy od 8:00 do 17:00 hod., návštěvníci se v případě zájmu budou moci
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zúčastnit výuky. Ukázky výuky s využitím nejmodernějších výukových prostředků
budou probíhat i v odpoledních hodinách po skončení pravidelné výuky.
Podrobnější informace o škole na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
Mgr. Milan Točík

Simulace u konce
Jemnický projekt Simulátor vandalismu sdružení AlterNaiva o.s. skončil
k 30.10.2012. Byl k něčemu? Mělo to smysl? Nabídl Vám, Jemnickým, legální prostor
pro vandalismus, umění a pro vyjádření vlastních názorů vůči stavu veřejného
prostoru? Simulátor byl otevřen 1. května 2012 a vydržel ve „fotogenickém“ stavu asi
tři dny. Tři týdny poté, co se o tom nepřetržitě mluvilo a psalo na facobooku, v tisku i
celonárodních médiích, začala atraktivita a senzačnost klesat s ubývajícími podněty.
Následovala fiktivní rekonstrukce prostoru a po měsíci projektu úspěšná beseda
s místními obyvateli o projektu, lhostejnosti a dalších jemnických tématech.
Důležitou fází tohoto projektu byly víkendové workshopy Akce reakce pro mladé
lidi. Tam se účastníci mohli dozvědět, jak dotáhnout své nápady do konce a kde na ně
vzít prostředky. Závěrečnou veřejnou akcí tohoto projektu podpořeného Nadací
Vodafone ČR byl zářijový Hudební happening. Mohli jste si poslechnout živou i
reprodukovanou hudbu, zhlédnout výstavu fotografií, videoprojekci a především
získat celkový přehled o výstupech projektu Simulátor vandalismu.
Preventivní význam projektu ve vztahu k vandalismu a lhostejnosti vnímáme
především v momentě, kdy místní mladíci zdemolovali prostor a byli natočeni (díky
Jiří). V tu chvíli se od dospělých i mladých lidí, jejich vrstevníků, ozvaly negativní
reakce. Dospělí odsoudili jejich jednání a dožadovali se náhrady a potrestání, mladí
byli zasaženi ztrátou přijatelného prostoru pro odpočinek i graffiti. Lidé se vyhranili a
s takovým chováním nechtěli mít nic společného a vymýšleli, jak tomu zabránit. Celé
to umocnila internetem projíždějící fotka posprejovaných autobusů. A co ve Vás
vyvolalo otevřené rozkrádání prostoru?
 REAKCE NA PROJEKT VYÚSTILY V NEGATIVNÍ POSTOJ JEMNICKÝCH
VŮČI BEZHLAVÉMU VANDALISMU.
 REAKCE LIDÍ ODSOUDILY JEDNÁNÍ SPOJENÉ S DESTRUKCÍ PROSTORU
SIMULÁTORU VANDALISMU.
 PROJEKT EXPONOVAL NESMYSLNOST VANDALISMU.
 PROJEKT SE ZASLOUŽIL O DISKUSI.
 REAKCE PODPOŘILY POZITIVNÍ VZTAH K VEŘEJNÉMU PROSTORU.
 PROJEKT A REAKCE V DISKUSÍCH PŘIPOMNĚLY, ŽE BOJ
S VANDALISMEM NELZE VYHRÁT.
 PROJEKT NELÉČIL VANDALISMUS A JEHO DŮSLEDKY, ALE
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POUKAZOVAL NA LHOSTEJNOST.
Děkuji všem členům realizačního týmu projektu, dobrovolníkům, bez kterých by
se mnoho věcí uskutečnit nedalo a městu Jemnice, které i přes jeho kontroverznost
hostila prostor SV.
Více informací, veškeré výstupy, závěry projektu, videa a fotografie z průběhu
najdete na adrese www.simulat.wordpress.com.
Ondřej Ferdan, koordinátor projektu

Informace z městské knihovny
Milí čtenáři,
hodnotíme-li letošní týden knihoven, udělaly nám největší radost děti soutěžící
v „Pizza kvízu“ svou vysokou účastí – během 3 výpůjčních dnů si kvíz vyplnilo 59
účastníků. Kniha Honzíkova cesta bylo téma kvízu pro mladší děti, starším dětem
jsme připravily otázky z knížek o Harry Potterovi. Z bezchybných odpovědí jsme
vylosovaly a pizzou odměnily Michala Wirglera a Jaroslava Ježka, všechny ostatní
snad potěšily alespoň malou sladkostí.
(fotografie na www.mesto-jemnice.cz odkaz městská knihovna)
Vybírejte z nových knih, protože jak praví lidová pranostika „na svatou Kateřinu
schováme se pod peřinu“, a my dodáváme: „Tam nám bude s knihou dobře.“
Kopeček Jan – Paměti, aneb Jemnice, malý kluk a druhá světová válka: vzpomínky
jemnického rodáka.
Bauer Jan – Ženy z rodu Habsburků: životní příběhy matek, manželek a dcer
nejmocnější evropské dynastie.
Šimánek Leoš – Z Nového Zélandu přes Havaj do Austrálie: autorovy nejzajímavější
zážitky ze zemí, jejichž břehy omývá Tichý oceán.
Jančíková Eva – Historie svateb od nejstarších dob po současnost: svatební dění
v proměnách času.
David Petr – Slovensko: velká turistická encyklopedie.
Selbourne Raphael – Navzdory mým blízkým: příběh dívky, provdané rodinou do
Bangladéše za staršího muže. Postaví se svému osudu a snaží se získat svobodu.
Heitz Markus – Spalující nenávist: druhý díl fantasy série Legendy alfů.
Urbaníková Eva – Suši v duši: opravdový příběh Slovenky, která se nejdřív zamilovala
do Japonska a potom do Japonce.
Připravujeme:
22. 11. 2012 – beseda s autorem – 2. ročník ZŠ
„Otevírací“ soboty v listopadu:
17. 11. 2012 od 8:30 do 10:30 (státní svátek)
24. 11. 2012 od 8:30 do 10:30
Pracovnice knihovny
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Andělé - vize a realita
Už samotný název článku je pro dnešního, technicky smýšlejícího člověka hodně
provokující. Ale není třeba se lekat metafyzických skutečností, spíše naopak. Dějiny
kosmu mají nejen svůj evoluční rozměr, ale také záhadné předělové hranice.
Načasované impulsy vše posouvají do dalších fází a vymezují historii vesmíru na
dobu před a potom. Takové předěly existují nejen v samotné přírodě, ale i v dějinách
lidstva. Bible popisuje tyto skutečnosti v souvislosti s událostmi, které byly iniciovány
jako podněty, nebo naopak pokušení. Nositeli těchto iniciativ jsou aktéři mystického
světa, které lze nejen pojmenovat, ale i popsat. Nutno však mít na paměti, že řecké
slovo angelos (anděl) neoznačuje jejich přirozenost, nýbrž funkci, a to funkci posla.
Jde o transcendentní svět obklopující od věčnosti Boha, který vyzařuje na všechny
strany nejen informační a motivační podněty, ale také chrání před zlem a pomáhá
konat dobro. KKC v čl. 330 říká: „Andělé jako bytosti čistě duchové mají rozum a
vůli: jsou to bytosti osobní a nesmrtelné.“ Svatý Pavel v listě židům píše: „Což nejsou
všichni jen duchové, poslaní k tomu, aby sloužili těm, kdo mají jako dědictví
dosáhnout spásy?“ Žid 1,14 Příroda ani lidstvo nemůže existovat bez trvalé
energetické a programové koncepce. Dialogická komunikace mezi nebem a zemí má
však smysl jen za předpokladu možnosti svobodné volby. Jediné bytí, které je schopné
reflektovat samo sebe, je výsadním právem člověka. Pouze člověku má smysl
vysvětlovat aktuální možnosti křižovatek volby a určování budoucnosti. To je možné
realizovat osobní inspirací jednotlivce formou vzdělávání, a nebo obrazně v
podobenstvích. Takovým způsobem byla dávána už v předkřesťanské éře odpověď na
jinak obtížně zodpověditelné otázky: Např. Kde se na světě vzalo zlo, jak je možné
s ním bojovat a jak nad ním zvítězit. Ponoukání k užívání svobody bez hranic a
nabádání k rozhodování pro dobro je kladeno do roviny myšlenek, ale i meditace a
modliteb. Taktéž ve snu vidí Jákob vystupující a sestupující postavy a stejně tak se
dostává poučení Josefovi, muži Marie z Nazareta. A tak k postavě archanděla
Gabriela, který je poslem Božího vtělení, se řadí Michael, který brání Boží výsadní
postavení a Rafael, kterému je svěřena úloha uzdravovat. Vedle těchto velkých postav
s mimořádným posláním každého člověka provází jeho osobní asistent - anděl strážný.
Přes náš rozum a jakýsi „šestý“ smysl nás volá k bdělosti při každém rozhodování i
nebezpečí. V novozákonních textech prvokřesťanské doby se nebeská aktivita také
přenáší na konkrétní osoby. Tak např. v tajemné knize Zjevení 3,20 je psáno:
„Andělovi“ - myslí se biskupovi - církve v Laodicei napiš: „Hle, stojím u dveří a
klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě.“
Personifikace duchových bytostí a jejich setkávání s lidmi je výrazem postupného
přenášení úkolů nebešťanů na pozemšťany. Tak je člověk více a více zapojován do
dějin spásy a volán k spolupráci s Bohem. Jak velký je to projev důvěry a možností
„být jako Bůh“, ale ne v odloučenosti, ale jednotě. Ne však ve snaze se povyšovat, ale
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sloužit druhým a pro ně se obětovat. Právě pyšná touha vládnout - říkají církevní
otcové - byla příčinou pádu prvního anděla - Světlonoše /Lucifera/ z nebe. Nepřijal, že
bude sloužit jako posel a pomocník člověka. Naopak pokorná služebnice z Nazareta Miriam - se nebránila sloužit synu člověka.
Také dnes jsou Boží služebníci na cestách tohoto světa a klepají na lidská srdce.
Tomuto znovuohlašování Kristovy radostné zvěsti říkáme nová evangelizace. Jejím
cílem je nabídnout člověku doprovod, jakousi osobní asistenci, aby každý bezpečně
kráčel po cestě života, a to už nejen sám, ale společně s druhými. Aby se tak začlenil
do skupiny stejně smýšlejících souputníků a zakoušel spolu s ostatními jistotu lásky a
jednoty. Podmínkou užitečnosti pro druhé je - stejně jako v minulosti - čisté srdce.
Stále totiž platí Ježíšova slova: „Blahoslaveni čistého srdce, neboť oni budou vidět
Boha.“ Vidět v každém člověku Boží obraz není snadné, ale je to podmínkou
k vykonávání nezištné pomoci. (Jejím cílem je naplnění díla spásy a nelze ji redukovat
pouze na charitativně-sociální činnost.)
Jen za tohoto předpokladu může být každý z nás pro druhé Božím poslem,
přímluvcem a ochráncem. Jestliže máme dobré úmysly, pak i my jsme disponováni
misijní formou nové evangelizace naplňovat andělské poslání: Přinášet naději tam,
kde pouze lidské plány zklamaly, učit víře, kde se člověk dosud spoléhal jen sám na
sebe a uzdravovat mocí Boží lásky zraněná lidská srdce.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

OBČANSKÁ SONDA
Ladislav Neshyba
Narodil se 18.11.1927 v Jemnici. Jeho otec provozoval holičství a kadeřnictví.
Celá rodina byla muzikální. Otec hrál na housle, sestra Soňa na saxofon. Ladislav se
učil u otce holičem, rád zpíval a hrál na klavír a housle. Zpíval v kostele. Na přímluvu
pana faráře Kotíka jej otec poslal v roce 1955 na konzervatoř do Bratislavy, kde byl
současně členem operního sboru SND Bratislava 1953 -55. V letech 1956-58 působil
ve sboru Vojenského uměleckého souboru v Bratislavě, 1958-71 sólista opery a
operety v Košicích, 1971 -73 sólista opery SND Bratislava. Od 1971 zpíval
pohostinsky v ND v Praze Smetanova Kecala v Prodané nevěstě, Bonifáce
v Tajemství a Filipa ve Dvořákově Jakobínu. Členem ND byl od 1.8.1973 do své
smrti.
Do ND přišel jako zkušená a zralá umělecká osobnost. Svým mohutným basem
s velkým tónovým rozsahem patřil u nás ke špičkovým zpěvákům v basovém oboru.
V ND vytvořil řadu vynikajících rolí, zejména v českém klasickém repertoáru (Lucifer
ve Dvořákově opeře Čert a Káča, Mumlal ve Smetanových Dvou vdovách…).
Jeho herecký projev byl pravdivý jak v úlohách dramatických (Varlaam
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z Musorgského Borise Godunova, Fasolt ve Wágnerově Zlatu Rýna, hrabě Monterone
ve Verdiho Rigoletu), který tvořil vždy s citem pro hudební styl, tak v úlohách
komických, pro které měl už svou robustní postavu fyzické dispozice (Mozartův
Bartolo ve Figarově svatbě a Osmin v Únosu ze seriálu… Zpíval také postavu Fjodora
Karamazova v Jeremiášově opeře Bratři Karamazovi a tuto roli natočil se souborem
NV v Československém rozhlase.
Zemřel po zákeřné nemoci 21.5.1978 v Praze.
V. Jandáková

Verše Josefa Veselého, další z jemnických pověstí
O zakletém muži
Z jemnické věže ozval se zvonu hlas,
jedenáct úderů hlásalo městu,
že už je dávno k odpočinku čas.
Však kdosi ještě vydal se na cestu.

Tu sedlák zavolal, jak při kuráži byl:
„Ty na louce, dej ho tam, kdes ho vzal!“
Tu neznámý se v běhu ihned zastavil,
kámen vrazil v zem a povídal:

Vyšel ze šenku, kde zdržel se déle
a dolů k Radodicům se dal.
Nebál se nic a rozhlížel se směle,
vždyť měsíček se z hůry na něj smál.

,,Ó dobrý člověče, Bůh odplať tobě,
že jsi mne zbavil prokletí.
Já již sto let po smrti v noční době
musel jsem s kamenem běžeti.“

Byla noc tichá, řeka šepotala,
staré háje kolem silnice,
na lukách světélka se třepotala
chtíc zavésti jdoucího z hostince.

„ Že jsem mezníky za živa přesazoval,
za to na mě přišel tento trest.
Nikdo však nade mnou se neslitoval
až ty první, zato buď ti čest! “

Muž nedbal na ně a jen kráčel dále,
když uviděl tam na louce cosi.
Neznámý muž tam běhal neustále
a velký kámen v náručí nosí.

Jak to dořekl, tu zmizel mu hned z očí,
jako pára nebo slabý dým,
marně se sedlák kolem točí,
nikde neuzřel už ani stín.

Tajemný muž byl divně oblečený,
na sobě kožich s tulipány měl.
I povídal si chodec překvapený:
„Toho jsem ještě tady neviděl“.

Tu teprv sedlák přišel k sobě,
bledost se mu usídlila v lících,
dal se do běhu v půlnoční době
a za chvíli už byl v Radoticích.

A muž ten volal, kam ho dám, kam ho
dám, kam ho dám?
Tělo se mu pod tíží hrbilo,
až byl ten ubožák celý udýchán,
takže ho muži až líto bylo.

Dále si tu ještě Želetavka šeptá
tuto pověst o zakletém muži.
A když někdo se jí na tu pověst zeptá,
nic se nedozví, odpověď vždy mu dluží.
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Katova louže
Stalo se to kdysi v Jemnici,
je tomu už let přes dvě stě,
když šel průvod úzkou ulicí
v bývalém královském městě.

Dal slabou ránu mistr kat,
meč se mu na špalku ztupil.
Odsouzenec začal naříkat
a lid mistra kata tupil.

Vpředu šli biřici ve zbroji,
vedli odsouzence k právu,
za jeho zločiny ve zboji
měl dnes ztratit svoji hlavu.

Mistr kat lidu se ulekl,
vytáhl jablko z hávu,
ve vzduchu v půli ho přesekl
a potom rázem sťal mu hlavu.

Umíráček z věže smutně lkal,
hlas jeho letěl do polí,
když lid se s odsouzeným bral,
na kopec tam za Podolí.

Lidé se na kata sápali,
že prý odsouzence trápil,
za ním na pole se přihnali,
kat ve hrozném strachu kvapil.

A když byli na stínadlech,
smutný průvod se zastavil.
Snad každý v prsou zatajil dech,
když soudce hlasitě pravil:

Přes pole, lesy i lučiny
za ním se úprkem hnali,
až klesl na pokraj bažiny.
Tam ho ukamenovali.

„ Za tvoje zločiny, zlosyne,
které jsi spáchal v krutosti,
trest na hrdle tě nemine!
Pro tebe není milosti! “

Tam, kde kat ubit, do louže kles,
vidět je omšelý kámen,
kříž s letopočtem ještě dnes
můžeš si přečíst na něm.

„Hle, kate! Teď už se zlosyn tvůj
dnes propadl tomu právu.
Dobře si ale pamatuj,
jedním tnutím setneš hlavu! “

Slunéčko zahřívá chladnou zem,
malý tam potůček běží,
pověst nepraví, zda pod tím křížem
ukamenovaný leží.

Divně byl rozrušen mistr kat,
hojně si pot z čela stíral,
na tom měl popravu vykonat,
co kdys mu přítelem býval.

Různé se příhody střídají,
rok za rokem zvolna klouže,
ještě dnes v těch místech říkají,
že je to „katova louže“.
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Katova louže se nachází u silnice - asi jeden kilometr za Vlažínkou směrem na
Dačice.
Událost popisovaná v této pověsti má snad pravdivý
základ. Při výpadovce z Jemnice, směrem na Slavonice, za
posledním domem po pravé straně, stával u silnice (do
loňského roku) kříž s letopočtem 1863. Po jeho povalení
v důsledku zvýšeného provozu, kdy tudy byla vedena
objížďka na Dačice, byl letos přemístěn. Bylo zvoleno
bezpečnější místo o pár metrů dál, k odbočce ze silnice
vlevo. Kříž prý byl postaven na památku odsouzenců
popravených na popravišti, které se nacházelo naproti.
Přesně v bývalém místě lidského utrpení byla původně
strojírna Jana Bartese. Dnes se zde nachází jiná soukromá
firma. Kámen s vytesaným křížem (na fotografii), který údajně pochází z místa od
Katovy louže je dnes přemístěn jinam.
František Železný

Stalo se na mostě
Přátelé mi radí, abych nepsal o sobě, ale o Jemnici. Tak ať mi taky poradí, jak to
mám pokaždé rozlišit? Například to, co se stalo jedné zářijové noci.
Malá ručička hodin ukazovala na třetí a já byl v nejlepším spánku, když jsem
zaslechl prudký náraz kamene o kov. Zprvu jsem se domníval, že je to ještě sen.
Zrovna se mi totiž zdálo o tom, jak dobývám středověké hradby, ze kterých na mě
shora hází šutry pan Šustr. Chystal jsem se ho právě prošpikovat šípem z kuše, když
jsem se probudil a viděl, že záclony jsou zality světlem a před oknem vrčí helikoptéra.
Že by útok americké Special force? Chtělo se mi křičet, omyl, nejsem bin Ladin! Ale
venku byl jen zbloudilý řidič, který se autem snažil probourat do našeho domu.
Pochopitelně jsem v pyžamu a bosý vyběhl před dům, protože něco takového člověk
tak hned nevidí.
Zvýšeným hlasem přes řvoucí motor a štěkající psy jsem se řidičovi představil a
podávám mu ruku. Pokud dobře vidím přes reflektory jeho mercedesu, je to ještě
mladík. Zdvořile se ho ptám, co to vlastně dělá a zda si uvědomuje, že ruší noční klid.
Moje otázka ho vůbec nepřekvapila. Zato mě jeho odpověď ano. Protože řekl: „Co by
člověk neudělal pro jednu hezkou ženskou!“ Domníval jsem se, že veze tu krásku na
noční prohlídku hradeb, a rychle jsem si zapínal rozparek u kalhot, jelikož jsem
myslel, že budu představen dámě. Ale bohužel k tomu nedošlo, nebo jí to zřejmě
došlo a zavčas zmizela.
Když jsem ho zdvořile upozornil na skutečnost, že tudy jede přes zákaz vjezdu,
milý řidič vystoupil z auta a řekl: „Sedněte si za volant Vy, a zkuste jet jinudy.“
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Pozorně jsem si ho prohlížel. Odhadoval bych mu tak 27. Podle příruček, které jsem
prostudoval, je to ideální věk pro první projev duševních poruch. Jeho velkorysou
nabídku jsem pochopitelně nepřijal.
Zato jsem obešel tu část jeho auta, která nebyla v intimním kontaktu se zdí a
upozornil jsem ho na silnou sbíhavost předních kol vozu. Nechtěl mi věřit a stále
opakoval, že od rána nepil a že pojede do města. Přesvědčoval jsem ho, aby zanechal
falešných nadějí a raději se z toho vyspal.
Nyní se mi představil i on. Kdo by to čekal, že? Je úžasné, jak jsou někteří lidé
sdílní při prvním náhodném setkání. Slovo dalo slovo a začali jsme si povídat o
filmech, kamerách a ohniskové vzdálenosti předválečných aparátů. Překvapil mě
solidní znalostí teorie zlatého řezu. Naštěstí se začal snášet vytrvalý déšť a já si
uvědomil, že další pobyt venku by byl minimálně na zápal plic. Debatu jsem proto
ukončil, rozloučil jsem se a vyjádřil naději, že nám ještě zbývá moc a moc věcí, o
kterých bychom si měli promluvit. Snad někdy v non-stopu za Grandem.
Potom jsem se s hřejivým pocitem u srdce odebral na lože. Kam vedly kroky mého
nového přítele, abych pravdu řekl, netuším. Už ani nevím, jak jsem usnul. Ale muselo
se tak stát, protože se mi zdál nový sen, v němž se opět míchal středověk se
současností. Ve snu byl hradní most na Malé brance dráhou závodu Formule 1. V
kritické chvíli však nevydržel a poroučel se ze stráně. Díval jsem se smutně na tu
rachotící kamennou suť a říkal si: „jaká škoda“ a litoval jsem těch, co bydlejí dole. Ale
aby se můj text vešel na tuto stránku, skončím: stopa té události je na našem mostě
vidět dosud.
Rada majitelům psů
Já mám psy rád a nejsem zlý.
Jsou práva lidská a jsou psí.

I ve školách se učí dnes,
že konečník má každý pes.

Pes ať si nechá svoje já,
ať užívá si, kde se dá.

Majitel má svou úlohu.
Já nekadím psům pod nohu,

Jen častokrát mám obavy,
že když si sednu do trávy,

ať oni též to nečiní.
A když, ať vezmou náčiní

kalhoty budou v hovínku.
Neříkám jistě novinku.

a zlikvidují koláček,
co zrodil jejich miláček.
Milan Růžička
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Bioplynová stanice v Jemnici
Bioplynky budou jistě jednou zapsány v učebnicích dějepisu jako „ZLOČIN
POČÁTKU 21. STOLETÍ!“ Ano, takto tvrdým vyjádřením začínám svůj článek a
hned vysvětlím proč.
Zastupitelstvo města Jemnice dne 27. září 2012, dle mého názoru, chybně
schválilo výstavbu bioplynky a upřednostnilo tak krátkodobé a střednědobé zájmy
podnikatelské lobby, které tento „obnovitelný zdroj“ energie přináší. (Firma Empo
díky teplu, které bioplynka vytváří, postaví k pile sušku dřeva, Jemnická stavba,
případně firma Egston budou mít dotovanou (levnější) el. energii - tudíž zaplacenou z
našich daní.) Dle Energetického regulačního úřadu stojí každou domácnost výroba el.
energie z bioplynu 130 Kč ročně a tato částka se má v budoucnosti nadále zvyšovat.
Energetičtí investoři si po snížení výkupních cen solární energie našli nový zdroj
dotací - bioplynové stanice. V nich se přitom skrývá stejný problém, jaký známe u
biopaliv: nedostatek plodin pro potravinářství a tlak na zdražování potravin. Rozloha
polí s kukuřicí, trávou či obilím pro bioplynové stanice se zvětšuje. Dnes všichni
odborníci na energetiku připouští, že neuvážená podpora výroby elektřiny ze
slunečního světla se nám všem velice vymstila. Zdražila energii, zatížila daňové
poplatníky, způsobila zabrání ohromných ploch zemědělské půdy a nastolila téměř
neřešitelný problém, co udělat s vysloužilými slunečními kolektory.
V určité míře věřím slibům investorů, že bioplynka nebude Jemnici ve větší míře
zatěžovat hlukem, zápachem, zvýšenou dopravou (i když tento slib nebude
v budoucnu tak úplně dodržen), či nějak kazit vzhled města, přeci jenom je
vybudována v průmyslové zóně, i když na kopci, a do konce přinese i dvě nová
pracovní místa. Největší lež, která při prezentaci zazněla: „…výroba el. energie
z metanu patří k těm nejekologičtějším…“, mě pomyslně nadzvedla ze židle.
Tím se dostáváme k tomu hlavnímu. Nikdo nemyslí na budoucnost, jakou krajinu
po sobě zanecháme svým dětem? Veškeré takzvané eko-zdroje (obnovitelné zdroje)
jsou pro životní prostředí velkou zátěží. Když pominu fotovoltaiku, na kterou bylo
vydáno celkem 8 záporných posudků (Českého energetického úřadu) pro nevhodnou
polohu území ČR a Topolánkova vláda ji stejně schválila, jelikož se jednalo o
rozdělení 220 miliard pro spoustu kámošů. Bioplynky jsou, dle mého názoru, stejné
zlo jako solární panely na polích. Z principu věci jde o způsob, jak donutit zemědělce
pěstovat plodiny, které ve výsledku zpeněží ve formě kWh a uvolní tak trh pro dovoz
komodit ze zahraničí a všichni dost dobře víme, co se k nám dováží za potraviny
ohrožující naše zdraví. Velice jednoduché, ale neúčelné. V době, kdy jsme ještě stále
soběstační v rostlinné výrobě, průmyslové zemědělství doslova devastuje přírodní
bohatství ve formě ornice, povrchových zdrojů vody a přirozených stanovišť zvěře.
Proč o tom mluvím? Bioplynka vedle prasečí kejdy jako svůj hlavní zdroj k výrobě
metanu (23x větší skleníkový efekt než oxid uhličitý) potřebuje kukuřičnou siláž.
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Každý fundovaný zemědělec vám řekne, že kukuřice „vysává“ – znehodnocuje ornou
půdu ze všech plodin nejvíce. Ministerstvo zemědělství přitom paradoxně vydává ze
svého rozpočtu 1 miliardu Kč ročně na boj proti erozi půdy. Průměrná bioplynka
potřebuje ke svému chodu cca 400 hektarů kukuřice. Když vezmeme v potaz, že
bioplynka stojí již v Dešově a v Korolupech, půdě v Jemnickém mikroregionu hrozí
časovaná bomba. V budoucnu tak už na vyprahlé půdě vypěstujeme již velmi málo,
nebo vůbec nic a s dovozem potravin se tak zvýši i jeho cena. Ještě jedna poznámka:
Už dnes řada bioplynek bojuje s nedostatkem zdrojů k výrobě, ty se pak musí mnohdy
dovážet zdaleka, což zvyšuje náklady na dopravu – spotřeba nafty vzrůstá - tak
kdepak je ta šetrnost k životnímu prostředí?
Bohužel se toto děje v celé ČR. Samozřejmě můžete namítnout, že jedna bioplynka
v Jemnici nic nezmění, ale kde začít než u sebe a říct rozhodné NE devastaci naší
krajiny. Bohužel Zastupitelstvo města Jemnice, až na několik málo členů, nenašlo
odvahu k tomu kroku. Ještě se nabízí několik otázek: Proč nebylo k tak závažnému
zásahu do života obce vypsáno místní referendum? Proč řada zastupitelů tak
záhadným způsobem přehodnotila svá dřívější negativní stanoviska? Proč spousta
jemnických spoluobčanů ani do této doby neví, že by se nějaká bioplynová stanice
měla stavět? Proč někteří zastupitelé z řad pravice, kteří jinak v obecné rovině mluví o
škodlivosti a nesmyslnosti výroby elektrické energie z tzv. obnovitelných zdrojů
najednou tak ochotně zvednou ruku pro?
Petr Ambrůz DiS.

Paměti aneb Jemnice, malý kluk a druhá světová válka
Biřmování a můj pragmatický přístup ke zmíněnému obřadu
Otec měl kolegu, velmi dobrého přítele. Myslím, že spolu studovali. Jmenoval se
Vojtěch Cvek, byl učitel a bydlel, tuším, v Dlouhé Brtnici. S našimi dost komunikoval
jak před otcovým zatčením, tak s matkou během otcova věznění a také ještě po válce,
když už byl otec zase doma. Pan Cvek, jak jsem ho nazýval, byl literárně vzdělaný a
zbožný. Byl přítelem básníka Jakuba Demla a znal se kdysi, myslím, i s Otakarem
Březinou. Díky panu Cvekovi jsem poznal Březinovu sbírku básní „Stavitelé chrámů“
a o Jakubovi Demlovi jsem alespoň věděl, že existoval. Hlavně v poválečné době, kdy
za komunistické éry byla o Jakubovi Demlovi násilně potlačována jakákoliv zmínka.
Nás s matkou pan Cvek za války čas od času navštěvoval a občas „zůstal na
oběd“. Pro máti byly diskuse s ním v těchto pro ni těžkých dobách významnou
psychickou pomocí. Jednou se ohlásil, že se staví a „zůstane na oběd“ tak krátce před
svým příchodem, že na to máti už nemohla náležitě zareagovat. Právě pro nás dva
chystala dva malé telecí řízky se šťouchanými brambory. Řízky, zvláště ty telecí, jsem
moc miloval a nesmírně jsem se na ten svůj řízek těšil. Dostal jej ale pan Cvek,
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protože ho máti přece musela pohostit a musela si k němu také sednout ke stolu. A
sedět u stolu „nasucho“ také nemohla, to dá rozum.
A tak na mne vytoužený řízek nezbyl. Ztropil jsem menší scénu a brečel jsem
vědom si té na mně spáchané křivdy bez zábran před panem Cvekem. Máti mi
domlouvala slovy, že přece pan Cvek je návštěva a tu je přece třeba pohostit. Já ale
zase měl od dětství velmi vytříbený smysl pro logiku a použiv této své vlastnosti jsem
chladně namítl, že mojí návštěvou pan Cvek není. Matce to tenkrát muselo být hodně
trapné, ovšem proč, to jsem pochopil až později. Pan Cvek vše přešel vlídným a
chápavým mlčením a řízek mu očividně chutnal.
Jednou, myslím, že ještě v době před otcovým zatčením, nám ve škole oznámila
řádová sestra, která nás měla na náboženství, že v Jemnici vypukne biřmování.
Biřmování je zvláštní církevní obřad vykonávaný jen velmi zřídka, či občas, ovšem
obřad, který ty, kteří se mu podrobí, učiní lepšími. A hned nás úkolovala: Zjistit u
rodičů, chtějí-li nás k biřmování přihlásit (s negativním stanoviskem rodičů se celkem
nepočítalo), kdo bude pro biřmovance kmotrem a jakým dalším jménem má být
biřmovaný při tomto obřadu pokřtěn. Pravidlem bylo, že biřmovací jméno je totožné
se jménem kmotra, to bylo každému jasné.
Úkol jsem v první fázi splnil přesně a matka se nad osobou možného kmotra
seriózně zamyslela. Kmotr tu byl vždycky také od toho, aby dal k biřmování svému
kmotřenci malý dárek na památku a takovým dárkem tenkrát byly obvykle hodinky. A
já potřeboval hodinky, abych mohl lépe plnit rozkazy, kdy večer přijít domů, kdy
vyrazit „do houslí“, abych nezmeškal, kdy vyrazit do školy a podobně. A jako
potenciální dárce hodinek přicházel v úvahu nejspíš strýc Ota, továrník, u něhož se
předpokládalo, že si nestojí špatně. Matka strýce oslovila a ten sice bez velkého
odporu souhlasil s hodinkami, ale ta požadovaná účast na obřadu mu nějak radost
nedělala. Prostě se mu nechtělo.
Naši vyřešili problém jistou inovací zavedených zvyklostí a sice tak, že dohodli, že
strýc Ota dá plnou moc panu Cvekovi, aby jej při biřmování zastoupil. A pan Cvek
souhlasil.
Inovace zavedených zvyklostí to nebyla jediná. Zapojil jsem se i já sám. Já totiž
neměl vůbec rád své křestní jméno Jan, se kterým si nikdo pořádně nevěděl rady.
Jendo? Jeníku? Jene? Vše znělo škrobeně. (Vyřešila to až má žena Alena, která
zavedla mně zcela vyhovující oslovení „Honzo“, ale to bylo až mnohem později.)
Zatím v době před tím biřmováním tento problém ještě vyřešen nebyl a nejvíc mne
hnětlo mátino volání, kterým mě volávala večer domů: „Jeníčkůůů“. Kluci se mi smáli
a já se styděl. Jak já bych byl býval chtěl být - třeba Jirka!
Jméno Jiří se mi nesmírně líbilo a už dlouho jsem zazlíval rodičům, že mne po
narození takto nedali pokřtít, nýbrž dali mi toho „Jeníčka“ doplněného ještě druhým
(asi nepovinným) křestním jménem Karel. To po strýci Karlovi, bratrovi mé matky.
Teď ale byla šance i na toho Jirku a od slov k činu nebylo daleko. Místo nahlášení
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rodiči zvoleného jména „Ota“, podle zvoleného kmotra, jsem nahlásil, že si naši přejí
Jiřího. Ti o tom ovšem nevěděli. Když jsem navíc nahlásil, že kmotr se jmenuje Ota,
ale při obřadu jej nahradí zástupce jménem Vojtěch, začala řádová sestra, kterou jsme
měli na náboženství, lehce blednout, ale nakonec s poněkud nejistým pohledem do
lejster tyto údaje do patřičných kolonek zanesla. A tak jsem se po úspěšném
absolvování obřadu biřmování stal Janem Karlem Jiřím Kopečkem a nikdo mi to už
nemohl vzít. Máti mne ovšem i nadále volala slovy: „Jeníčkůůů.“
Pravý kmotr, strýc Ota, své slovo splnil a při jedné mé návštěvě
ve Znojmě mi ukázal krabici s několika různými starými
vyřazenými hodinkami, z nichž některé ještě i šly a prý abych si
vybral. Vybral jsem si jedny, které se mi líbily a ty mi pak sloužily
ještě během mého studia na vysoké škole. V rohu měly uštípnuté
sklíčko a prášilo se tam. Každý měsíc jsem musel hodinky otevřít, a
vytřít prach. Pak bylo zase na ciferník vidět.
Hodinky jsou pro mne dodnes historickou památkou na dávno
minulé doby a mohu-li použít slova vodníka Čochtana v podání Inkriminované hodinky
od strýce Oty, typ „eště
Jana Wericha, tak: „Eště je mám schovaný“. Jsou to ty hodinky, je mám schovaný“.
kterými jsme s Jendou Jakoubkem měřili u Tří Koroptví rychlost
Bidušky a dokázali jsme tak nesmyslnost pomluv šířených nepřáteli naší domovské
obce, že Biduška čtyřicet kilometrů za hodinu nedokáže.
Jan Kopeček

Památka zesnulých
Vidím ty, kteří sami sobě věnce na hrob kladou.
Slovo Vzpomínáme je do stuh vepsáno jedinou rukou
a daleko v mlhách utichl smích. Ve smrti je každý sám.
Uprostřed dětských hrobů sedí stařena v černém
a prázdnou kolébku kolébá.
Daleko v mlhách schnou krvavá prostěradla,
- ruka, jež je schnout dala, ta slovo Vzpomínáme do věnců vepsala.
Uprostřed dětských hrobů, v samém nitru toho sadu zanikajícího
leží loutka s rukou na ústech. – Bolest mlčí v takových sadech
a její stud je listopadově studený, je tajně šílený.
Ve smrti je každý sám, i ta dětská tvář.
Vidím ty, kteří sami sobě věnce na hrob kladou.
Mlčení živých se mrtvým na chvíli podobá.
F.Ř.Jemnický
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Historie myší díry
O „myší díře“ bylo v JL už psáno. První článek vyšel s názvem Příznivci myší díry
spojte se. Autor článku se podepsal jako majitel uličky a vedoucí spolku příznivců
myší díry. Druhý článek jeho pisatel nazval Myší díra se německy řekne Mausloch
aneb Návrat k feudalismu.
Chtěl bych čtenáře informovat, kdy a z jakých důvodů myší díra vznikla. Na
plánech Jemnice z roku 1727 myší díra neexistovala. Z obou stran byly vchody do
domů. Až na plánu z roku 1824 je vidět myší díra. Vznikla jako průchod od zámku na
náměstí, poněvadž na město se jezdilo hlavní bránou a Malou brankou u Kamenné
panny (pro lehčí koňské povozy) a pro pěší kolem bašty v dnešních Zahrádkách.
František Bastl

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Přehled kulturních pořadů
3.11.2012
2000 hodin

Taneční zábava – hraje Spektrum
- sál KD v Jemnici
- pořadatel AFT Jemnice
9.-11.11.2012
Svatomartinské menu v restauraci U Víta
- svatomartinská husa, knedlo, zelo
- Svatomartinské víno
- 9.11.2012 večer s harmonikou
- restaurace U Víta v Jemnici
15.-17.11.2012
Zvěřinové hody v restauraci U Víta
- rezervace na tel. 568 450 747
- restaurace U Víta v Jemnici
16.11.2012
1900 hodin

Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em)
- divadelní představení, vystoupí Tyl Dačice
- kino Jemnice, předprodej TIC Jemnice, 70,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

17.11.2012
2030 hodin

Taneční zábava – hraje VIGO
- sál KD v Jemnici
- pořadatel TJ Sokol Jemnice, oddíl tenisu

24.11.2012
900-1500

Včelařská výstava
- vestibul KD Jemnice
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24.11.2012
1100 hodin

Vánoční kulturní trhy 2012
- letní kino Jemnice
- více info na 606 217 621, e-mail: p.ferdanova@gmail.com
- pořadatel AlterNaiva, o.s., www.alternaiva.jemnice.cz

24.11.2012
1500 hodin

Pekelná pohádka aneb kam čert nemůže
- vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

28.11.2012
1600 hodin

Promítání historických fotografií pana Hrbka s výkladem
- Husova ulice – od barbakánu po dům č.p. 105
- zasedací místnost na MěÚ Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s MS v Jemnici

1.12.2011
1600 hodin

*****
Čertovský rej
- sraz Mikulášů, andělů a čertů
- nadílka od Mikuláše, pro neposlušné děti peklo
- areál zámku
- pořadatel DDM Jemnice a město Jemnice

1.12.2012

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

2.12.2012
1500 hodin

Adventní koncert v kostele sv. Stanislava
- vystoupí Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici,
Komorní sbor při ZŠ v Jemnici, žáci ZUŠ Moravské Budějovice
- kostel sv. Stanislava v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

14.12.2012

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
- tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus
o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR
- přijďte si poslat Ježíškovi svá přáníčka na balóncích
- balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma těsně před akcí
1400-1430 hodin
- sraz zájemců o vytvoření rekordu
1515 hodin
- vypuštění balónků, areál zámku
- město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz ve spolupráci s A.F.T.
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16.-21.12.2012
900-1600 (po-pá)
900-1400 (so-ne)

Vánoční výstava
- práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz ve spolupráci
se Svazem tělesně postižených Jemnice

22.12.2012
830-845

Vánoční volejbalový turnaj smíšených dvojic
- prezence, tělocvičny ZŠ v Jemnici
- přihláška do 13.12.2012 na iivanch@seznam.cz, startovné 30,- Kč
- pořadatel ZŠ Jemnice, ŠSK při ZŠ a město Jemnice

25.12.2012
1500 hodin

Vánoční setkání
- soutěž o nejchutnější vánoční punč a cukroví, o nejkrásnější vánoční
ozdobu
-doprovodný program
- živá zvířata , živý oheň, u kterého si můžete opéct buřty nebo se jen
tak ohřát - občerstvení – něco k zakousnutí, něco na zahřátí
- náměstí Svobody v Jemnici
pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz ve spolupráci o.s.
Mladí za rozvoj Jemnice a AFT Jemnice

25.12.2012
2030 hodin

Štěpánská zábava
- hraje skupina Secret
- KD Jemnice
- pořadatel TJ Jemnice, tenisový oddíl

31.12.2012
1900 hodin

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2012
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

Kino Jemnice – listopad 2012
neděle 18.11.

Madagaskar 3

začátek v 1500 hodin

Animovaná komedie USA 2012, 92 minut., přístupný, mluveno česky

vstupné 59+1

Již třetí pokračování oblíbené animované komedie o zvířecích hrdinech
z Madagaskaru.
sobota 24.11.

Love

začátek v 1930 hodin

Milostné drama SR 2012, 90 min., do 12 let nevhodné, mluveno slovensky

vstupné 69+1

Když se mluví o love, nemusí jít nutně o lásku, může jít také o peníze. A o obojí jde
také v novém milostném dramatu ze současné Bratislavy.
Hrají: Michal Nemtuda, Jakub Gogál, Kristína Svarinská, Luboš Kostelný a další.
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Vánoční kulturní trhy 2012 v Jemnici
Občanské sdružení AlterNaiva podruhé pořádá v areálu Letního kina v Jemnici
Vánoční kulturní trhy. Návštěvníci si budou moci prohlédnout a koupit originální
handmade výrobky, poslechnout příjemnou hudbu, zhlédnout divadlo a naladit se vůní
a chutí na předvánoční čas. Novinkou letošního ročníku je připravovaný recyklační
bazar „Něco za něco“. Akce je
plánována na sobotu 24. listopadu
2012 od 11 hodin v areálu letního
kina.
„V okolí Jemnice je velké
množství šikovných lidí, které se
snažíme
oslovit
s nabídkou
spolupráce. Je pro nás důležité,
abychom dali příležitost různým
typům ruční práce,“ komentuje záměr
akce Petra Ferdanová, koordinátorka
z AlterNaiva o.s.. Minulý ročník hostil prodejce s keramikou, ovčí vlnou, širokým
výběrem šperků, pletených i háčkovaných výrobků, s adventními věnci, malbami a s
mnoha dalšími originálními technikami. Bude pro Vás k dispozici ukázka několika
technik a mnoho inspirace k vlastní aktivitě.
Veřejná výzva k aktivnímu zapojení oslovuje nejen dospělé, ale především mladé
lidi, kteří se nebojí předvést svoji zručnost, umělecký počin a nápaditost. Akce je
založena na veřejné výzvě k prodeji a propagaci směřované chráněným dílnám,
dětským domovům a všem tvořivým lidem z regionu s vlastními originálními
výrobky. Nabídka účasti je k dispozici na webu alternaiva.jemnice.cz až do
23.11.2012.
Součástí Vánočních kulturních trhů jsou i doprovodné aktivity, jako je zajímavá
módní recyklace „Něco za něco“, živý oheň a pro děti zdobení vánočního stromku.
„Něco za něco“ funguje na vzájemné výměně vlastního nepoužívaného zdravého
oblečení za kus, který je z nějakého důvodu nepotřebný druhému. Pamatujete si, když
jste si s kamarádkou měnily svetry, šaty, trička, kalhoty …?
Trhy jsou příležitost, jak se potkat s přáteli u teplého punče a zároveň si obstarat
vánoční dárky.
Vaše podněty přijímáme na 606217621 nebo mailu alternaiva@gmail.com.
za AlterNaiva o.s. Ondřej Ferdan
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Děti vyšly na kopec,
pouštějí si draka
a drak zase po očku
na krajinu kouká.
Že se zase zima blíží,
z toho radost nemáme,

prožili jsme teplé léto,
a tak vzpomínáme.
Přesto život máme rádi,
musíme s ním bojovat
a děkovat za každý den,
že ho můžem prožívat.
Marie Čurdová

Jak vypadal Barchan před léty
Vzpomínky Stanislava Brady
Do Jemnice jsem poprvé přijel v září roku 1961 jako mnoho mladých mužů při
nástupu na vojnu. Nás bažanty ubytovali na zámku. Vojenská služba v Jemnici nebyla
lehká, ale ti, co hráli na nějaký hudební nástroj, si ten nucený pobyt mohli zpestřit ve
vojenské taneční kapele s poetickým názvem Venus. A já jsem hned po přísaze v této
kapele hrál na kytaru. Hudebníci měli oproti ostatním vojínům tu výhodu, že se mohli
rychleji seznámit s místními děvčaty. Tak jsem se seznámil se svojí ženou a to malé
moravské město Jemnice se stalo mým domovem.
Barchan jsem poprvé zaznamenal v roce 1962. Sloužil jsem v neděli po sv. Vítu u
brány. Udivovalo mne, že je na ulici nezvyklé množství lidí. I když v té době nebyly
v neděli ulice města liduprázdné jako dnes. Každé nedělní odpoledne Jemničané
chodili na procházky. Všichni se pěkně oblékli a korzovali po městě. Hodně lidí
chodilo také do parku na fotbal. Byla to příležitost popovídat si s přáteli a poznat lépe
své sousedy. Ale já byl tehdy nešťastný, že musím trčet v bráně a kam ti lidé jdou,
jsem nevěděl. O barchanické tradici jsem se dozvěděl až od své budoucí ženy.
V roce 1965 mne oslovili učitelé hudby pan Kupský a pan Slabý, abych s nimi hrál
o pouti odpoledne na náměstí Svobody. Před Grandem stálo malé podium pro pět
hudebníků a tam jsme hráli a zpívali středověké písně. Slavnost měla tehdy skromný
průběh. V sobotu se vyvěšoval z okna radnice barchanický prapor. Od 16.00 hodin
tam koncertovala dechová hudba. V neděli dopoledne byla slavnostní mše u kostela
sv. Víta a odpoledne běh 4 poslů v dobových kostýmech. Uprostřed náměstí stály 2
kolotoče pro malé děti, řetízák a střelnice.
Kulturní dění v Jemnici v té době zajišťovala hlavně Osvětová beseda pod
vedením Antonína Mrkvy a také členové Sokola. Proslavené byly odpolední čaje pro
mládež, kde hrávala beatová skupina Dreamers (Snílci), kterou vedl Ing. Plucar.
Anička, tehdy už Bradová, dělala pořadatele a já jsem hrál a zpíval.
V té době mne Karel Hloušek přivedl do sboru ochotnického divadla. Hrály se
hlavně veselohry, jako třeba „CK polní maršálek“ a „Nejlíp je u nás“. A právě v tomto
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souboru vznikla myšlenka sehrát o Barchanu hranou scénu. Byla to vlastně jakási
vzpomínka na slavnost v roce 1928. Scénář vypracoval JUDr. Jan Dvořák. Tato krátká
skromná scéna se odehrála v roce 1967. Dějištěm byly schody u Mírového sloupu
před farou. Královnu Elišku Přemyslovnu tehdy představovala Marie Vlčková. Pan
Zdeněk Hošek hrál krále Jana Lucemburského. O rok později v roce 1968 už byl
Barchan daleko slavnostnější. Ale o tom až příště.
Podle vzpomínek a vyprávění Stanislava Brady sepsala Jana Jánská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Vlastu K v a s ň o v o u ,
která se v měsíci říjnu dožila 90 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Bolestné bylo naše loučení,
radostné bude naše shledání

Dne 11. listopadu 2012
uplyne 14 let od smrti
našeho tatínka a dědečka
pana Josefa V o d i č k y z Jemnice
S láskou vzpomínají dcery Ivana a Naděžda s rodinami,
dcera Eva a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Vzpomínka na jemnického rodáka
Ladislava Neshybu,
zpěváka a člena ND v Praze,
který by se 18. listopadu 2012 dožil 85 let
Patřil u nás ke špičkovým zpěvákům v basovém oboru
Zemřel 21. května 1978 v Praze
V. Jandáková

Vzpomínka
Dne 27. listopadu 2012 uplyne 1 smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Vilém N o v o t n ý
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Marie
a dcery Ivana a Jitka

Vzpomínka
Tvé přání bylo tolik s námi žít,
proč osud byl tak krutý,
proč musel jsi od nás odejít?
Nebylo Ti dopřáno déle s námi být,
nebylo léku, abys mohl žít.

Dne 27. listopadu 2012 vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás opustil pan
Ladislav Te s a ř z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou a bolestí vzpomínají
manželka, děti, vnoučata s rodinami a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Odešel jsi od nás, měli jsme Tě rádi, aniž by Tvoje rty sbohem zašeptaly.
Smutná je cestička ke hřbitovu, ještě smutnější bez Tebe k domovu.
Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl, velký dík Ti patří.
Neprobudíme Tě ani nejkrásnějším slovem, jen kytičku položíme
a řekneme tatínku, dědečku, sbohem.
Tichounce postojíme a se smutkem v srdci se rozloučíme.

Dne 1. prosince 2012 vzpomeneme 3. výročí,
kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr
pan Miroslav Š u l a
Stále vzpomíná rodina Šulova

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, známým a sousedům, kteří se přišli naposledy rozloučit
s naším milovaným panem Josefem Pelantem z Jemnice. Zároveň děkujeme za
projevy soustrasti.
Manželka Anna a děti s rodinami

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Pozvánka na volejbalový turnaj
Základní škola Jemnice, ŠSK při ZŚ a město Jemnice Vás zvou na Vánoční
volejbalový turnaj smíšených dvojic, který se bude konat 22.12.2012 v tělocvičnách
ZŠ v Jemnici.
Podmínky účasti: smíšená dvojice muž, žena
přihláška na adresu iivanch@seznam.cz do 13.12.2012
startovné 30 Kč na dvojici
nečernící sálová obuv do tělocvičny
Prezentace od 8,30 do 8,45.
Organizátor turnaje Mgr. Chvojka Ivan
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OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Police
25.11.2012
2. 12. 2012
9. 12. 2012
15. 12. 2012
16. 12. 2012
23. 12. 2012
24. 12. 2012
31. 12. 2012

Adventní výstava na zámku Police
Koncert Kdousovské scholy na zámku, začátek v 1700 hodin,
poté zpěv u vánočního stromu a slavnostní rozsvěcení stromu
Zpěv koled u vánočního stromu v 1800 hodin
Noční prohlídka zámku,
1. prohlídka v 1700hod., 2. prohlídka v 1830 hod., vstupné 35,Zpěv koled u vánočního stromu v 1800 hodin
Zpěv koled u vánočního stromu v 1800 hodin
Štědrovečerní průvod ovcí v 1900 hodin od staré hospody
Silvestrovský ohňostroj 030 hodin u vánočního stromu

Mladoňovice
08.11.2012 Beseda nad kronikou
24.11.2012 Disco (KD)
02.12.2012 Adventní koncert
05.12.2012 Mikulášská nadílka
24.12.2012 Štědrovečerní průvod obcí
31.12.2012 Silvestrovský ohňostroj

Radotice
Je svět obdivuhodně podivný?
Jistě mnohý z nás spatřil krásný výtvor přírody, zvláště pak mezi zvířenou.
Neobvyklý, dalo by se říct, zázrak přírody se nám zapíše do paměti. Vymizí záhy poté,
co nám poodhalí zákulisí zrodu této krásy zhlédnutím dokumentu vývoje. To, co se
dozvíme, nám krásu a obdiv poněkud zastíní. Nabídne se nám k nahlédnutí, kolik
hrubosti je pro lahodu našeho oka vynaloženo. Svět dokáže být opravdu podivuhodný
i krutý současně jen proto, aby na konci celého toho dění byl spatřen zlomek vývoje,
nad kterým se tají dech. Je už pak vedlejší, stojí-li u zrodu toho všeho příroda, voják,
řemeslník, literát či politik. Nás pak už zajímá jen to, co z toho pro nás vzešlo a
zpravidla očekáváme jen věci příjemné. Ale tak to v životě, jak zjišťujeme, nechodí.
Podívejme se třeba na významné malíře obrazů, které zdobí salony movitých lidí,
poněvadž jsou ceněny na velké finanční částky a jejich tvůrcům v době, kdy je
vytvářeli, nepřinášeli ani tolik, aby nezmírali hlady. Nemusíme ani tak daleko do
minulosti a podívejme se na dělníka - odborníka, který dokáže vyrobit krásnou věc,
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třeba luxusní automobil, ale o možnosti se v něm alespoň povozit, natož ho vlastnit,
doživotně sní. Nabízí se přirozeně otázka. Je to spravedlivé? Tak otázka nestojí, je to
nezbytné pro zachování řádu. Nespravedlnost lze spatřovat v tom, že se nerozlišujeme
jen podle mundúru, ale podle tříd. Toto rozlišení některé nezbytné články řádu
degraduje hloupými lidmi, čímž přispívá k jejich ponížení. Důležitý je však výsledek
ve prospěch „všech“. Proč je někdo pán a někdo kmán? Svět by se nepohnul z místa,
kdyby tomu tak nebylo. I příroda to má tak zařízeno. Tak, jak si včely vybírají svoji
královnu, bez reptání pracují pro svoje společenství a bez výčitek skoncují
s darmožrouty po splnění jejich poslání přesně podle rčení: „kdo nepracuje, ať nejí“.
Chovají se, jak jím velí pudy, dle daného postavení v zájmu zachování společné
existence. Učebnicový příklad pro nás, lidi. Nejsme sice hmyz ani zvířata, proto se
neřídíme jen pudy, ale i rozumem, který nám umožňuje přemýšlet a působí na
povahové vlastnosti, ty mohou být dobré i špatné. V přírodě se nachází mnohá
poučení. Zatím nabýváme dojmu, že většina dobrých vlastností je asi na dovolené. Jak
jinak by se mohlo stávat, že některá rozhodování a konání nelze zdravým rozumem
pochopit i nestranným postojem. Bezproblémový chod státu se snažíme zabezpečit
dalšími nedobrovolně vydanými penězi z kapes lidí tím, že jím zvýšíme daňová
vydání. Předpokládaný daňový výnos se však nenaplňuje a vysvětlení pro realizátory
je jednoduché. Lidé nenakupují, ale šetří na horší časy, což je také dobré. Jistě, že lidé
šetří, pokud mají z čeho. Ve skutečnosti však omezují nákupy jen na nezbytné věci,
jako je jídlo a bydlení, na ostatní zbytné věci prostě nemají. Politika s takovou úvahou
obdivuji a nedivím se jeho názoru, poněvadž deset i více let v politice s platem
politika ho odtrhly od reality natolik, že ve skutečnosti neví, o čem mluví. I jeho
rozhodování tomu pak odpovídají, hlasuje podle pokynu partaje, ne podle svého
vědomí a svědomí, jak slíbil voličům. „Bumbej, bumbej“, říkávala maminka v dobré
víře vychovat zdravé, zdatné jonáky. Mnohému to tak zachutnalo, že u toho zůstal, i
když už to jen mlíčko nebylo. U nás je evidováno sedmdesát tisíc těch, co si to již
nedokáží odepřít. Ve skutečnosti je jich mnohem víc, není se s čím chlubit. Co je
příčinou, že požívání alkoholu je mezi námi tak rozšířeno? Odborníci říkají, že
chudoba není tím pravým důvodem, spíše půjde o bezvýchodnost ze stavu, v jakém se
někteří nezaviněně nachází. Alkohol, metla, která s námi v poslední době pořádně
zametla. Jde o jistou benevolenci v rozšíření prodejních míst, která dospěla do stádia,
na kterou nás upozornili až první mrtví a trvale postižení. Metylalkohol byl dříve
evidován jako jed, čímž doopravdy, jak jsme informováni, je. O jeho použití byla
vedena přísná evidence. Jak je možné, že dnes se ho ztratí celá cisterna? Jsou i běžně
dostupné prostředky, kde je hlavní a převážnou složkou produktu. Jeho zneužití, jako
mnoho jiných věcí, se dá předpokládat, dostane-li se do rukou laikům. Opatření, která
byla učiněna, jsou převážně na ochranu státu. My ostatní jsme dostali hraběcí radu to, co jste se zárukou za poctivé peníze zakoupili a máte ještě doma, raději vylijte,
nechcete-li se vystavit nebezpečí. Donedávna jsem považoval na cestách za celkem
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rychlé a bezpečné občerstvení párek v rohlíku, nyní se dovídám ve zpravodajství, že
mezi řadou dalších potravin i požití hořčice, která bývá jako příloha, může být zdraví
nebezpečné. Pane Bože, kam až jsme to dospěli?
Převzaté:
Murphyho zákon praví: Sliby se slibují, blázni se radují.
Poznámka:Možná právě tento zákon má na svědomí, že na světě je stále ještě pár šťastných
lidí, kteří díky své duševní poruše jsou skálopevně přesvědčeni, že žijí v ráji. Bohužel léčba
životem je v tomto případě stoprocentně účinná, a tak těch šťastných rapidně přibývá.

Jan Vyletěl, občan Radotic

OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 15. listopadu 2012.
Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou
otištěny v dalším čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na
adresu kultura@mesto-jemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo
přímo mně na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 9).
Dana Babišová
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OBRAZOVÝ SERIÁL
JEMNICE

Zámecký park - rok 1985

Hřbitov - rok 1927
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