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Pranostiky na  říjen 
 
� V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 
� Říjen když blýská, zima plíská. 
� Po svaté Tereze mráz po střechách leze. 
� Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše. 
� Na svatého Lukáše, hojnost chleba i kaše.  
� V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 
 
 
 
 



ZPRÁVY Z RADNICE 
 

Starostovo okénko 
 

Vážení spoluobčané, 
 
po čase příprav projektů, žádostí o dotace, výběrových řízení a jednání nás v 

nadcházejícím období čeká jejich realizace, tj. konečně zúročení předchozího úsilí. Je již 
jisté, že jsme pro  investice města získali vcelku slušnou hromádku dotačních peněz. 
Nechci zde dělat kompletní výčet. Na ten bude místo až v pozdějších JL. Omezím se jen 
na akce, které budou v nejbližších dnech následovat. 

 
V současné době se dokončují oprava fasády na domě č.p. 35 a oprava střechy 

kostela sv. Stanislava ( s přispěním města ), obě akce jako součást programu regenerace 
městských památkových zón a rezervací.  

Začíná se s revitalizací nám. Svobody, na kterou jsme dostali dotaci ve výši 1 600 000,- 
Kč. 

Ještě se projednává návrh kašny tak, aby celková úprava byla vkusná a splnila 
původní záměr, tj. oživení a vytvoření příjemného prostředí pro místní občany i turisty. 

 
Další významnou akcí, která zásadně změní ráz města, bude demolice budov a dalších 

objektů v areálu bývalého PS útvaru. Ve výběrovém řízení bylo osloveno celkem sedm 
firem, samozřejmě včetně firem místních. Ze soutěže vyšla vítězně Jemnická Stavba 
a.s., která nabídla nejvhodnější podmínky. Cena díla je 10 800 000,- Kč s podílem dotací  
ve výši 8 000 000,- Kč. Celá akce bude hotova v listopadu tohoto roku. 

 
Zároveň bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na stavbu „Sportovního a 

relaxačního centra“ na místě demolice. Projekt vychází z vítězné studie arch. Vítka, která 
je mimochodem k vidění na internetových stránkách města. Zpracovatelem je firma 
Projekt centrum ing. Rybáře, která rovněž vyšla vítězně z výběrového řízení. Vzhledem k 
náročnosti celé stavby je cena 4 750 000,- Kč. Tato bude zahrnuta mezi uznatelné 
náklady v žádosti o dotaci na první etapu výstavby. Žádost o dotaci musí být podaná do 
17.října 2008. 

 
Vzhledem k rozsahu a objemu financí na posledně jmenované dvě akce město zadalo 

provedení výběrových řízení odborné firmě. Toto řešení se ukázalo jako správné.  
Tento projekt budí zaslouženou  pozornost jak úřadů, tak i médií. Nelze proto nic 

zanedbat už od samého začátku. Projekt je rozdělen do více etap, přičemž časový 
horizont nelze přesně určit. Nejen z důvodů finanční náročnosti, která by v případě 
stavby „na klíč“ včetně vybavení  dosahovala ke 200 mil. Kč, ale i z důvodu získání 
dotací na další etapy, které lze ovlivnit pouze omezeně. V první etapě se počítá s 
výstavbou inženýrských sítí, víceúčelovou sportovní halou, částí parkoviště, případně 
vstupních prostor.  

V další etapě by následoval lehkoatletický areál s tribunami a zázemí. Je pamatováno i 
na prostor pro hasičské soutěže se zázemím a další aktivity. Někde se uvádí i stavba 
plaveckého bazénu, ale to je třeba vnímat zatím spíše jako další možnost. Dispozice 
staveb to však umožňuje. Jisté je však to, že by bylo velkou chybou zastavit se během 
realizace tak říkajíc v půli cesty. Využitelnost a míra rentability celého zařízení by tím 
značně klesla. Navíc pro celý region by kompletní zařízení mělo značný význam. 

 



Ještě bych se rád zmínil o stavbě marketu  Penny. Občas slyším různé zaručené 
zprávy, že se stavět nebude atd. Dobu realizace sice město ovlivnit nemůže, ale je již 
vydáno stavební povolení a stavba by měla být hotova někdy v polovině příštího roku. 

 
Hezký podzim a co nejvíce příjemně prožitých dní Vám přeje     

Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města 
 

 

Volby do zastupitelstva kraje 
Oznámení 

o dob ě a míst ě konání voleb do zastupitelstva kraje 
Starosta města   
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých zákonů, 
oznamuje:  

 
Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční: 
 
v pátek   17.10.2008  od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
v sobotu  18.10.2008  od   8.00 hodin do 14.00 hodi n 
 
Číslo 

volebního 
okrsku 

Pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Volební místnost 

1 
ulice 28.října, Dolní valy, Havlíčkovo nám., Horní valy, 
Husova, Malá branka, Masné krámy, Na Parkáni, nám. 
Svobody, Obůrka, Polická, Polní, U Templu,   V Ráji,  
V Zahrádkách, Velká brána, Větrná, Větrný kopec, Zámecká 

vestibul radnice 
    Husova 103 

2 
ulice Bažantnice, Červenomlýnská, Dačická, Dělnická, 

Jandov, Na Podolí, Na Pořadí, Pod Jandovem, Stará cesta, 
Slavonická, Týnice, Údolní, Želetavská, Žižkova 

firma KOVA, 
Na Podolí 954 

     kancelář v přízemí 

3 
ulice Boženy Němcové, Budějovická, Dvořákova, Jana Vrby,  
Komenského, Lesného, Lípová, Palackého, Penkova, Pod 
Tržištěm, Revoluční, Růžová, Tyršova, U Kláštera, Úvoz, 
Znojemská, Na Předlískách 

Hasičská zbrojnice, 
Lípová 

místnost v přízemí 

4 
ulice Fialova, Lesnická, myslivna Záděra, Nivka, Romana 
Havelky, Spojovací, Široká, Topolová, Třešňová, U Víta, 
Valentova 

Kulturní dům, 
Tyršova 592 

vestibul kina 

5 obec LOUKA 
Louka 

    společenská 
místnost 

6 obec PANENSKÁ 
Panenská 

    společenská 
místnost 

 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 

České republiky, (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. 



Každému voliči budou předány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 
V Jemnici dne  26.9.2008                                                         Ing. Miloslav Nevěčný v.r. 
                                                                                                               starosta města 
 
 

Návštěva hejtmana kraje Vyso čina v Jemnici 
 
Ve středu 17.9.2008 navštívili Jemnici naši kandidáti do krajských voleb v čele s 

hejtmanem RNDr. Milošem Vystrčilem. 
Účelem návštěvy bylo především 
neformální setkání se starostou města 
ing. Miloslavem Nevěčným a některými 
členy místního sdružení ODS.  

Pro některé to nebyla první návštěva. 
Většina má své vlastní zkušenosti 
z komunální politiky nebo jiných oblastí 
veřejného života. Zajímalo je současné 
dění ve městě i další rozvoj města. 

Tomu odpovídal i průběh návštěvy, 
která začala prohlídkou okolí a vnitřních 
prostor zámku /zleva na fotografii Vít 
Dvořák, Ing. Jan Nekula, Roman 

Havlíček, Miloslav Popelka, Stanislav Cejpek, Ing. Miloslav Nevěčný a RNDr. Miloš 
Vystrčil/. 

Na náměstí Svobody starosta seznámil hosty s průběhem obnovy zeleně a výsadbou 
stromů v centru náměstí včetně 
instalace kašny a dalšího mobiliáře. 
Celkově by mělo dojít k oživení sice 
upravené, ale kamenné plochy. 

Počasí tento den však příliš nepřálo 
dlouhému pobytu na čerstvém vzduchu, 
a tak naši hosté zamířili do nově 
otevřeného Štěpánkova pivovaru. Zde 
byli překvapeni rozlehlostí objektu a 
vnitřní úpravou restaurace. Na terase 
ocenili zajímavý pohled na novou 
výstavbu Jemnice a Městský les. 

Teplý čaj, samozřejmě z produkce 
Jemča, přišel všem vhod a rozběhla se debata nejen o našem městě, ale pochopitelně i 
o kraji Vysočina. Původně nechtěný kraj se ukazuje po osmi letech existence jako 
zajímavé a velmi vhodné místo k životu jeho obyvatel. Jenom pro zajímavost. Na základě 
analýzy, která porovnává údaje z oblasti kvality života, makroekonomiky a inovačních 
schopností, vychází kraj Vysočina velmi dobře, z hlediska rychlosti rozvoje dokonce 
nejlépe ze všech krajů. 



 
Poté se všichni odebrali do 

informačního centra. Hejtman zde 
několika všetečnými otázkami prověřil 
připravenost slečny brigádnice podat 
požadované informace. Podle jeho 
reakce byl zřejmě spokojen. Hosté 
ocenili bohatou nabídku propagačních 
materiálů a celkovou úroveň.  
Čas rychle ubíhal a další program 

hejtmana byl neúprosný. Na závěr došlo 
ještě na jednu z náročných akcí, která je 
zrovna aktuální a čeká na nás v 

nejbližších dnech a měsících. Jde samozřejmě o demolici starých objektů v bývalém 
areálu PS a následnou výstavbou sportovně relaxačního centra. Aby se záměr podařil, 
bude třeba společného úsilí řady lidí a bez podpory kraje se neobejdeme. 

Za MS ODS v Jemnici Roman Havlíček 
 
 

E.ON Energie 24 
 
Nová služba energetické spole čnosti E.ON, díky které budete mít Vaše 

energetické záležitosti pod kontrolou 24 hodin denn ě, 7 dní v týdnu. 
Služba Energie 24 nabízí možnost pružnější komunikace v případě plánovaného 

přerušení dodávky elektřiny do Vašeho místa spotřeby elektřiny. 
Prostřednictvím automaticky zaslané zprávy dostanete individuální upozornění na 

chystané přerušení dodávky elektřiny, které se týká právě Vašeho místa spotřeby. 
Můžete si sami nastavit, kam Vám bude tato informace zasílána – na SMS, e-mail 

nebo fax. Už se Vám tak nestane, že byste o přerušení dodávky elektřiny nevěděli 
s předstihem. 

Služba je určena pro zákazníky společnosti E.ON Energie, a.s., z řad firem, organizací 
a velkoodběratelů, které mají zájem být informovány o plánovaném přerušení dodávky 
elektřiny. 

Máte-li o službu Energie 24 zájem informujte  u svého manažera obsluhy nebo 
kontaktujte E.ON Zákaznickou linku 840 111 333 . 

Pro JL Tomáš Doležal, oblastní managment 
 
 

Co nového na Vyso čině – srpen 2008 
 
Turisté a dovolené 
Ve druhé polovině měsíce srpna mi volal jeden z rozhlasových reportérů a říkal mi, že u 

nás na Vysočině došlo k poklesu návštěvnosti cizinců oproti předchozí sezóně asi o 8%. 
Zároveň se mě zeptal, jestli netuším, co by mohlo být příčinou. Odpověděl jsem, že 
kromě dlouhodobě sílící koruny mě žádné jiné důvody nenapadají. Samozřejmě si 
uvědomuji, že nám na Vysočině pořád ještě chybějí alespoň jeden, dva, tři 



vícehvězdičkové hotely pro náročnější klientelu a určitě bychom uživili vzhledem k poloze 
Vysočiny i minimálně jedno, možná i dvě dobře vybavená kongresová centra. Ale 
v těchto případech tomu není tak, že by tato situace byla významně jiná oproti 
předchozím letům a pokud je jiná – změnila se, tak podle mého názoru spíše k lepšímu.  

Z této otázky, respektive spíše z následného přemýšlení o důvodech, jsem si odnesl 
dva poznatky. Tím prvním je, že je nutné a správné prosadit v rámci využití peněz 
z evropských fondů v rámci oblasti podpory cestovního ruchu vyhlášení výzvy na 
předkládání velkých strategických projektů, které pomohou zaplnit na Vysočině existující 
díru v oblasti vybavení turistickou infrastrukturou pro náročné klienty a kongresovou 
turistiku. 

Tím druhým poznatkem potom bylo poznání, že jsme s manželkou udělali dobře, když 
jsme dovolenou strávili na Vysočině, ponejvíce v místě našeho bydliště v Telči a blízkém 
okolí. Peníze jsme utratili tam, kde je vyděláváme a byli jsme navíc moc spokojeni. 

 
 
Uznání záchraná řům 
Na posledním jednání zastupitelstva 16. září bude krajské zastupitelstvo na základě 

nominací nejvyšších představitelů krajských hasičů, policistů a rychlé zdravotní 
záchranné služby schvalovat udělení prvních záslužných medailí. Udělením záslužné 
medaile se kraj rozhodl každoročně oceňovat ty, kteří se významně zasloužili o ochranu 
životů, zdraví a majetku občanů Vysočiny. První udělování záslužných medailí proběhne 
v listopadu a osobně bych velmi uvítal, kdyby v následujících letech přicházely ředitelům 
složek IZS (hasiči, policisté, zdravotní záchranná služba) i návrhy z obcí a měst. 

Pro JL napsal Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny 
 
 

Co nového na Vyso čině – září 2008 
 
Poslední krajské zastupitelstvo v tomto volebním ob dobí zasedalo 
V úterý 16. září zasedalo v tomto období poslední krajské zastupitelstvo. Možná i pro 

porovnání například se zasedáním městských a obecních zastupitelstev neuškodí i 
trochu statistiky. Za čtyři roky se konalo celkem 32 zasedání krajského zastupitelstva a 
zastupitelé projednali celkem 2 156 bodů. To znamená, že v průměru bylo na jednání 
jednoho zastupitelstva projednáváno 67 bodů. Rada kraje měla doposud 145 zasedání a 
projednala celkem 6 722 bodů. To znamená, že v průměru bylo na jednom zasedání rady 
projednáváno 46 bodů. 

Zasedání krajského zastupitelstva se v průměru zúčastnilo 42 z celkového počtu 45 
zastupitelů. To znamená, že průměrná účast na zastupitelstvu byla 93.3%. 

Osobně si myslím, že uvedená čísla vypovídají o velmi dobré disciplíně krajských 
zastupitelů a jejich zodpovědném přístupu k práci v krajském zastupitelstvu. Myslím, že 
zejména vysoké procento účasti nám může leckteré obecní zastupitelstvo závidět. 

Samozřejmě platí, že vysoká účast sama o sobě je k ničemu, pokud není zároveň 
provázena nasazením a odvedenou prací. Za sebe říkám, že mám pocit, že v tomto 
krajském zastupitelstvu tomu tak bylo. Nakonec vzhledem k možnosti sledovat zasedání 
krajských zastupitelstev v přímém přenosu na internetu se o úrovni jednání mohl 
přesvědčit každý. 



 
Jak se žije na Vyso čině 
Vysočina je krajem, který se za několik posledních let rozvíjí nejrychleji ze všech krajů. 

To je základní zjištění, které se můžete dočíst v útlé knížečce s názvem „Jak se žije na 
Vysočině“, která je celá v elektronické podobě přístupná i na www.kr-vysocina.cz 
v oddílu Tiskoviny kraje.  

Byl to Odbor analýz krajského úřadu kraje Vysočina, který z mého popudu analyzoval 
vývoj našeho kraje z hlediska dvanácti základních a ve statistice všeobecně 
respektovaných ukazatelů. Celkový výsledek je z hlediska rozvoje kraje pro Vysočinu 
velmi lichotivý.  

To však neznamená, že nemáme co zlepšovat. Zatímco ve střední délce života, čistotě 
ovzduší nebo rychlosti zvyšování produktivity práce patříme mezi kraji k absolutní špičce, 
v případě výdajů na výzkum a vývoj nebo průměrné tvorby hrubého fixního kapitálu na 
obyvatele máme ještě co zlepšovat. 

Právě v této době se knížka dostává do všech obcí kraje Vysočina a měla by tam být 
pro všechny zájemce dostupná i fyzicky, a to buď na obecním úřadě, nebo v knihovně. 

Pro JL napsal Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny 
      

 
CO SE DĚJE 

 

Základní škola v novém školním roce 2008/2009 
 
Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září,  v den 110. výročí zdejší školy, kdy ve třídách 

obecné školy (dnes 1. stupeň) bývalo i přes 70 žáků a v měšťanské (chlapecká) až 50 
žáků. 

 V letoším školním roce  překročilo práh školy 566 žáků z Jemnice i okolí. Od letošího 
roku se stala spádovou oblastí  naší školy také obec Police, kde byl zrušen 2. stupeň  
základní školy a vytvořeny dva samostatné subjekty – MŠ a  ZŠ 1.stupeň.     

 Jemnickou školu navštěvují děti z: Bačkovic, Budče, Budkova, Dešné, Dešova, Dobré 
Vody,  Chotěbudic, Jiratic, Kdousova, Korolup, Kostník, Lhotic, Lomů, Louky,  Lovčovic, 
Menhartic,  Mladoňovic, Pálovic, Police, Rácovic, Radotic, Rancířova, Slavíkovic, 
Třebelovic, Uherčic a Vratěnína.  

V 1., 2., 6. a 7. ročníku výuka probíhá dle vlastního školního vzdělávacího programu. 
Ostatní ročníky budou vyučovány podle starého vzdělávacího programu a osnov 
vydaných MŠMT  v r. 1996 ( Osnovy základní školy ). 

V tomto školním roce máme na I.stupni jako loni 12 tříd s 246  žáky (o 10 méně než 
loni) a 13 tříd s 320 žáky na II.stupni (o 5 žáků více). V rámci možného snížení počtu 
žáků ve třídách a efektivity vzdělávání dle ŠVP jsme mohli přistoupit k rozdělení 2. 
ročníků na 3 paralelní třídy  (cca 18 žáků na třídu) a 7. ročníku na  4 paralelní třídy 
(průměr 21). Celková naplněnost tříd na 1. stupni činí v průměru 21 žáků na třídu, na 2. 
stupni 25 žáků, což je téměř ideální stav. Většina rodičů, kteří již v červnu byli seznámeni 
s možným dělením těchto ročníků, přijala tuto skutečnost s pochopením.   

1. ročník, kde vyučují  pí. učitelky Mgr. Blanka Bičáková a Mgr. Šárka Kalužová, 
navštěvuje 2 x 23 žáků. 

Z již zveřejněného celoškolního rozvrhu na webových stránkách školy je patrné, kolik 



každý ročník má povinných vyučovacích hodin a které nově volitelné předměty si žáci 
mohli vybírat. Nově v 7. ročníku byla dána možnost všem žákům vybrat si na následující 
roky školní docházky  druhý cizí jazyk, poprvé pro němčináře a jedno oddělení ruštinářů i  
jazyk anglický. Značný zájem projevili žáci kromě informatiky o předmět „domácnost a 
příprava pokrmů“, kde rovněž poprvé v jednom ročníku pro uspokojení poptávky byla 
sestavena 2 oddělení.  

Snažíme se zájmy a vlastní výběr žáků respektovat, ale zároveň bychom si přáli, aby 
tento zájem nebyl směřován pouze jednostranně a aby v našem regionu již tradiční 
nabízené volitelné předměty jako „pěstitelství“ byly dále životaschopné a dále se mohly 
rozvíjet. 

Maximální počet vyučovacích hodin v 8. a 9. ročníku (jako loni 32 hodin) si vyžaduje 
organizovat odpolední vyučování, jehož začátek je ve 1415 hodin a končí tak, aby bylo 
možné do 1600 hodin stihnout odpolední autobusové spoje. Pokud někteří žáci tyto spoje 
nestíhají, je třeba, aby zástupci obecních úřadů vstoupili v jednání s dopravci a dopravní 
obslužnost  ke spokojenosti svých občanů – rodičů a především našich žáků na příští 
školní rok vyřešili. 

 
Z hodnocení prospěchu a chování 2. pololetí loňského školního roku : 
Z celkového počtu 569 žáků s prospělo vyznamenáním na 1. stupni 168 (o 14 méně), 

na 2. stupni 84 (o 10 méně), jen prospělo 86 žáků  1. stupně a 223 žáků 2. stupně, 13 
žáků v srpnu vykonávalo opravné zkoušky, v nichž 8 neprospělo. 2 z nich opakují ročník, 
6 postupuje do vyššího ročníku i s nedostatečnými.   

Při hodnocení chování  bylo za drobné i větší přestupky proti školnímu řádu uděleno 26 
napomenutí (o 1 méně jak loni), 9 důtek třídního učitele (o 2 méně),  13 důtek ředitele 
školy (o 6 méně),  13 druhých stupňů z chování (o 5 více) a  4 třetí stupně z chování (o 1 
více).  

U 9 žáků  se objevila neomluvená absence v souhrnném  počtu 163 hodin. Jednalo se 
především o neomluvené odpolední hodiny, které jsme řešili jak se zákonnými zástupci, 
tak se sociálním odborem a kurátorem.  

Vedle výše uvedených kázeňských opatření bylo uděleno 211 pochval žákům pilným, 
ohleduplným a snaživým, kteří usilují o prezentaci sami sebe i celé školy. Třídní učitelé 
společně se svými žáky vybrali nejúspěšnějšího žáka třídy, který měl možnost účastnit se 
společné besedy se zástupci města v zasedací místnosti jemnické radnice. Byli ti tito 
žáci: 

Luboš Niederhofer, Amálie Niederhafnerová z 1.ročníku, Filip Tobolka, Kristýna 
Řehořková z 2. ročníku, Kateřina Králíková a Vojtěch Novák ze 3. ročníku, Michaela 
Kinclová, Ilona Beranovská a Daniela Průšová ze 4. ročníku, Lukáš Tobolka, Dominika 
Kellnerová a Tomáš Přibyl z 5. ročníku, Denisa Himmerová, Jakub Kopr a Darina 
Kadrnožková ze 6. ročníku, Marie Šimková, Veronika Himmerová a Michaela 
Urbanovská ze 7. ročníku, Zlata Lavičková, Miroslav Tesař a Michaela Danicsová z 8. 
ročníku, Veronika Kubáčová, Kateřina Hotová, Irena Bartíková a Michal Bulička z 9. 
ročníku. 

 
Personální obsazení v letošním škol roce 
Na škole v letošním roce pracuje 36 učitelů (25 třídních). Z Jemnice se odstěhovala  pí. 

učitelka Mgr. Jana Machalová, na jejíž místo a aprobované hodiny Čj nastoupila 
z Moravských Budějovic Mgr. Marcela Kovárníková.  Po mateřské dovolené se navrátila 



Mgr. Irina  Feldbabelová, která vyučuje matematiku, fyziku a na 1. st. angličtinu. Tři 
externí učitelé vyučují nepovinný předmět náboženství. Z jemnické školy dále odešla 
vychovatelka školní družiny pí. Jindřiška Kadlecová, na jejíž místo nastoupila již 
v loňském roce zastupující sl. Jarmila Furdanová. 

Výchovným poradcem zůstává p. uč. Mgr. Radoslav Průša. Správcem školní 
počítačové sítě zůstává p. uč. Ing. Bohumil Navrátil, školním  protidrogovým preventistou 
je pí. uč. Mgr. Jana Šroufeková. 

Ve školní kuchyni je zaměstnáno 7 pracovnic, o pořádek ve staré budově a v obou 
přístavbách školy  dbá 6 uklízeček a školník, o ekonomický provoz se v kancelářích 
starají 2 pracovnice. 

Součástí ZŠ zůstává Dům dětí a mládeže v Jemnici, kde jsou zaměstnány 2 
pedagogické pracovnice a 1 uklízečka. 

Pro JL napsal  Mgr. Bedřich Bulín, zástupce ředitele  
 

 

Sportovn ě branný den 
 
Ve čtvrtek 4. září 2008 byl pro žáky sedmých až devátých tříd jemnické základní školy 

připraven „sportovně branný den“. S myšlenkou uspořádat pro děti v Jemnici něco 
netradičního a zároveň zajímavého přišli npr. Martin Husa, vedoucí Obvodního oddělení 
Policie ČR v Jemnici, a   por. Jiří Čech, velitel stanice HZS kraje Vysočina v Jemnici. Za 
podpory města Jemnice a ZŠ v Jemnici připravili trať dlouhou 5,3 km, na které děti plnily 
různé úkoly. Byly to: střelba ze vzduchovky na terč, ošetření zraněného a jeho transport, 
člunkový běh, šplh na laně, výstřik z hadice na terč, hod granátem na cíl a plavení na 
raftu. 

Soutěže se zúčastnilo 10 družstev po 5 soutěžích.  Na startu, který byl v areálu 
koupaliště, dostaly děti mapku trati, tabulku s  disciplínami, do které jim byl na 
jednotlivých stanovištích zapisován čas, splnění či nesplnění úkolu, případně trestné 
body. Každá skupina si vymyslela jméno, pod kterým soutěžila.  

 
7.A Bakterie 
7.B Bobři 
7.C Farmáři 
8.A Sežehnutý vohně 
8.B Vajpři 
8.C Pašíci 
9.A Poslední sekta 
9.B Lamy 
9.C Hvězdy 
 
Rozlosovalo se pořadí, v jakém družstva 

poběží, a vedoucí skupiny byl označen 
startovním číslem. Na 7 stanovištích u 
soutěžních disciplín byli připraveni hasiči, 
policisté a učitelé TV. Všichni dostali pokyny a 
mohlo se začít. Pár minut před devátou hodinou npr. Husa závod odstartoval. Družstva 
vybíhala v rozmezí 10 minut.  

Děti daly do závodu všechnu energii a ukázaly velkou soutěživost. Nikdo z nás 



dospělých totiž nepředpokládal, že takovou náročnou trať zvládnou žáci v tak skvělých 
časech. Třem družstvům se podařilo uběhnout 5,3 km a splnit úkoly na 7 stanovištích za 
necelou hodinu. Rovněž výkony ostatních družstev byly vynikající. Posuďte sami. 

 
Celkové po řadí: 
 
 

Poř. Název družstva T řída Jména Čas 
h/m/s 

1. Hvězdy 9.C Nováková R., Mocharová I., Danics L., 
Bastl M., Chalupa L. 

0:56:23 

2. Bobři 7.B Svobodová P., Hartmanová P., Axman 
M. Reegen E., Slosarčík L.,  

0:58:34 

3. Poslední sekta 9.A Štroblová N., Kunzová B., Tesař R., 
Nevrkla P., Sevelda R. 

0:59:04 

4. Vajpři 8.B Judová E., Kubíková M., Kotulek R., 
Veselý P., Máca J. 

1:02:01 

5. Lamy 9.B Doleželová Ž., Kubecová K., Navrátil 
O., Niederhofer L., Pokorný D. 

1:04:12 

6. Pašíci 8.C Svobodová K., Mach E., Tesař T., 
Smetana M. 

1:08:37 

7. Sežehnutý vohně 8.A Pejčochová E., Štolhofová V., 
Kvasnička P., Křivánek S., Štumfol P. 

1:09:45 

8. Bakterie 7.A Hotová K., Vrchotová P., Bauer L., 
Křivan T., Polák M. 

1:10:59 

9. Orlíci 7.D Karásková R., Meidlová J., Meistr L., 
Puchnar L., Boček R. 

1:11:02 

10. Farmáři 7.C Gašparíková A., Netíková L., Abrhám 
J., Kadrnožka V., Smetana D. 

1:12:09 

 
 
Zatímco 5 vybraných žáků z každé třídy soutěžilo v deštivém počasí o pohár, zbývající 

spolužáci navštívili místní kino a v teple a suchu zhlédli pro ně připravený film. Poté se 
v doprovodu svých třídních učitelů odebrali podpořit soutěžící na koupaliště. Zde bylo 
připraveno malé občerstvení v podobě párků, limonád a teplého čaje. Zvědavci si mohli 
prohlédnout policejní a hasičskou výstroj a výzbroj nebo se svézt na motorovém člunu po 
„Červeňáku“. 

Celé dopoledne zde také strávili zástupci tisku a regionální televize. 
Slavnostního vyhlášení výsledků se ujal pan starosta Ing. Miloslav Nevěčný, který 

spolu se zástupci policie, hasičů a ZŠ předal medaile a vítěznému družstvu putovní 
pohár. 

Je třeba ocenit, že příslušníci policie i hasičů realizovali tento branný den ve svém 
volném čase. 

Celá akce měla velmi kladný ohlas nejen u zástupců jmenovaných institucí, ale co je 
nejdůležitější, i u samotných žáků ZŠ. Bylo znát, že účast příslušníků policie a hasičů 
v jejich očích učinila tuto akci velmi atraktivní. Jistě se už všichni těší na příští sportovně 



branný den. 
Dana Šulková 

 
 

Vážení občané, 
 
dovolte mi, abych Vás touto formou  alespoň částečně informoval o zdejším Obvodním 

oddělením Policie ČR Jemnice. 
Jedná se o oddělení tzv. IV. typu,  což se odvíjí od počtu zde sloužících policistů, u nás 

jich je včetně vedoucího jedenáct a máme na starosti rajon o rozloze 181,67 km2. Devět 
policistů má rozdělený celý tento rajon a jsou za něj územně odpovědní. 

V poslední době jsme svědky takových nepodložených informací, jako že máme v noci 
zavřené oddělení, že se v Jemnici neslouží, apod. Dovolte mi tedy, abych Vám sdělil, jak 
tomu je ve skutečnosti.  

Jsme zařazení v nepřetržitém výkonu služby a zároveň se 
snažíme být co nejvíce mezi lidmi, proto jsme léta 
zaběhnutý systém změnili a po nějakém čase jej zpětně 
vyhodnotíme. Principem je, že územně odpovědný policista, 
pokud nezpracovává nápad trestné činnosti, je po celou 
pracovní dobu venku (mimo zákonných přestávek). 
Z dvanáctihodinové denní směny je tedy minimálně deset 
hodin venku. Na noční směně tráví venku dokonce hodin až 
jedenáct. Systém byl nastaven tak, že na oddělení opravdu, 
pokud to situace dovoluje, nikdo není a policisté jsou venku 
v rajonu. Na vstupních dveřích oddělení je informace, kam 
má občan zavolat v případě, kdy potřebuje s naší hlídkou 
mluvit nebo může v krajních případech použít známou linku 
158. 

Jsme vybaveni kvalitními vozidlovými a ručními radiostanicemi, takže operační 
důstojník je schopen nás kdykoli vyslat tam, kde si nás žádáte. 

Také jsme se rozhodli, že budeme dbát více na prevenci kriminality. Například poprvé 
na zdejší škole spouštíme Preventivní program Ajaxův zápisník, a to pro II. ročníky. Dále 
jsme uskutečnili a připravujeme preventivní přednášky a ukázky výstroje a výzbroje naší 
techniky nejen na této škole, ale i dětských táborech. Dále se nám ve spolupráci se 
stanicí HZS Jemnice, MěÚ Jemnice a ZŠ Jemnice podařilo uspořádat „sportovně branný 
den“ na místním koupališti a v neposlední řadě to byla beseda se seniory o způsobech 
páchání trestné činnosti na nich. 

Právě u této besedy bych se zastavil vzhledem k tomu, že byla připravená a vyhlášena 
v krátkém časovém horizontu, tak se jí zúčastnilo asi 30 seniorů. Jejich účasti si velmi 
vážíme a jsme rádi, že se snaží nebýt k ostatním lhostejní. Na této besedě jsme se 
pokusili občanům vysvětlit, jaké metody a formy používají různá individua k tomu, aby 
nejen staršího občana mohli podvést nebo okrást.  Přesto asi za měsíc došlo k tomu, že 
byla jedna místní seniorka okradena o nemalou částku a pachatelka použila jednu 
z metod, které jsme na přednášce uvedli. 

Proto na Vás apeluji, že můžete kdykoli zavolat na linku 158 v případě, že se budete 
cítit ohroženi, nebo že Vám na Vašem pozemku bude nabízen nějaký produkt a Vy si ho 



nebudete chtít koupit a dotyčného se přesto nemůžete zbavit.  
Co se tedy týče metod, které tyto, většinou pachatelky, používají, tak je to především, 

to, že jdou vrátit údajný přeplatek za elektřinu, za špatně a mylně spočítaný důchod nebo 
výhra v loterii. Potřebují si však rozměnit větší bankovku nebo něco podepsat a po 
vpuštění dovnitř jedna komunikuje a druhá většinou prohledává ostatní místnosti. 
V rodinných domech ani nezvoní, prostě si otevřou dveře do dvora nebo zahrádky a 
v případě, že je zde chytíte, tak si přišli od Vás koupit buď slepici, vajíčko, nebo mají jen 
žízeň. Stejný scénář je pak u prodeje dek apod.  

Pachatelkami jsou zde většinou ženy, muž jim dělá většinou řidiče a tento je schopen 
parkovat i poměrně daleko od domu. Ve většině případů se jedná o občany romské 
národnosti.  

V případě, že by se Vám něco podobného přihodilo, snažte se například před nimi 
vyvolat dojem, že je Vás v bytě nebo domě víc, volejte, mějte u sebe mobilní telefon. 
Snažte se zmapovat jejich vozidlo, podobiznu, pokusit se je vyfotit, přivolat souseda, ale 
hlavně nikdy je nepouštět do domu. Mezi další základní pravidla patří např. nápis na 
zvonku v mužském rodě, řetízek, cedulka pozor pes apod. Podotýkám, že tyto 
pachatelky jsou schopny během dvou minut prohledat místnost tak, že když tam peníze 
jsou, tak je většinou bohužel najdou. 

Objasněnost těchto případů je mizivá, chybí stopy, nejsou svědci, je jen rozrušený 
senior, který je potom při rekognici podezřelých schopen označit jako pachatele úplně 
všechny. 

Jsme rádi, že jsme dostali v JL prostor, všechno se ale napsat nedá, proto jsme 
schopni s Vámi,  občany, udělat kdykoli besedu nebo diskuzi o tom, co Vás zajímá. Jsme 
tu pro Vás. Díky za Váš čas a přeji Vám příjemné prožití přicházejícího podzimu. 

Pro JL  npor. Mgr. Martin Husa, vedoucí Obvodního oddělení Jemnice  
 tel. 568 450 233, 974 277 623, www.policie.cz , e-mail: troopjemni@mvcr.cz 

 
 

Magické osmi čky - rok 1968 
 
Práce kronikářů bývá často nedoceněna. To tiché zapisování však v sobě nese i kus 

hrdinství. Velmi mne zajímalo, jak se pan učitel Bohumil Pokorný coby kronikář vypořádal 
s nelehkým úkolem popsat to, co se dělo v Jemnici v roce 1968. Ale nic zajímavého jsem 
se nedozvěděla. Že by kronikář ani na chvíli nepodlehl vzrušené době? Udivilo mne, že 
zápis byl plný frází jakoby opsaných z Rudého práva. Kronikář dokonce v textu použil 
celé odstavce z Husákových projevů ze 70. let.  

Ale pak jsem si přečetla, že pan učitel Pokorný převzal funkci kronikáře koncem roku 
1967. V jemnické kronice byl tehdy poslední zápis z roku 1960. Pan učitel Bohumil 
Pokorný se pustil do nelehké práce a zápisy za všechny ty roky dopsal. A nemyslete si, 
že to nějak odbyl. Celkem popsal 220 stran. K roku 1968 se však dostal až v roce 1970. 
A tehdy už na nějaké hrdinské výlevy nebyl žádný prostor. Proto se v textu objevují citace 
z Rudého práva i z projevů tehdejších funkcionářů, které už nepřipouštěly žádné 
pochybnosti nad vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. A přece i za 
těchto podmínek se v zápisu objevuje trochu kritický pohled, tentokrát v citacích 
jemnických funkcionářů. Předseda MěstNV Bohumil Coufal kritizoval na plenárním 
zasedání dne 3. března tuhý centralismus. Cituji doslova: „ Řadu let se nám 



zdůrazňovalo, že se neustále rozšiřuje prostor pro demokracii cestou větší pravomoci 
v rozhodování. Vy všichni, kteří pracujete v orgánech NV, dobře znáte, jak mnoho těch 
možností nakonec zůstalo. Jedním z důležitých znaků demokracie je spravedlnost a tu 
obyvatelé Jemnice nejvíce postrádali. Naši občané těžce nesou skutečnost, že sousední 
Dačice dostávají mnohonásobně více státních dotací než město téže velikosti - Jemnice. 
A příčiny? Nedostatky v územním uspořádání.“ Naše město se v roce 1960 při 
reorganizaci státní správy dostalo pod okres Třebíč. A Jemnicko bylo doslova roztrháno 
mezi okresy Znojmo, Jindřichův Hradec, Jihlavu a Třebíč. Bouřlivý rok 1968 dával naději 
ke změnám i v našem kraji. MěstNV v Jemnici zpracoval dokonce i program, jehož hlavní 
myšlenkou bylo obnovení dačického okresu. Kromě Jemnice by jeho součástí měly být i 
všechny obce z bývalého jemnického soudního okresu. 

Politická atmosféra uvolňování dovolila obnovit i některé, do té doby zakázané, 
organizace. V polovině roku 1968 byla obnovena organizace Junáka. V jeho čele 
pracoval ing. Zdeněk Šulista, ředitel Lesnického odborného učiliště v Jemnici. 
Organizace se podle zápisu v kronice zaměřila na činnost mládeže v přírodě, veřejně 
prospěšné práce a na pomoc starým a nemocným lidem. A 6. června 1968 byla v Jemnici 
nově ustanovena Česká strana lidová. Jejím předsedou byl zvolen JUDr. Josef Jánský. 
Na svém počátku měla strana 80 členů. 

A teď už k tomu hlavnímu. 20. srpna 1968 ve 23 hodiny překročila naše státní hranice 
spojenecká vojska zemí Varšavské smlouvy. Do Jemnice přijela sovětská vojska 21. 
srpna odpoledne a podle zápisu v kronice se usídlila v Tyršově ulici v prostoru 
jemnických vojenských posádek. Já si však pamatuji, že sovětské tanky 3 hodiny 
projížděly městem směrem na Dačice. V jakési snaze zabránit jejich dalšímu postupu 
někdo odstranil ve Velké bráně směrovku. A tanky jely přes nám. Svobody Novou silnicí 
do Podolí. Silnice na této trase byly naprosto zničeny. V tehdejších orgánech KSČ i 
MěstNV zřejmě nastala panika. Mladší lidé vstup vojsk ostře kritizovali, ale starší 
soudruzi měli opačný názor. Jak je napsáno v kronice, „hodnotili situaci z hlediska 
internacionalismu“. Dne 22. srpna dochází k prvému jednání na radnici s veliteli 
sovětských vojsk. Potřebovali totiž vodu. Opět zřejmě vznikla kritická situace. Většina 
funkcionářů chtěla zřejmě ukázat jakýsi odpor, a tak byla voda sovětům vydána až po 
několika dnech. Jak reagovali na obsazení Československa obyvatelé města? Strhávali 
symbolické pěticípé hvězdy ze závodů, rozšiřovali letáky a psali protisovětská hesla. 
Mezi Jemničany zavládla nákupní horečka a během několika hodin lidé vykoupili většinu 
druhů základních potravin. U benzinových čerpadel stála dlouhá řada aut. Dne 26. srpna, 
kdy se konala generální stávka, se v Jemnici rozezněly zvony a klaksony všech aut. 
Sovětská vojska po několika dnech přesídlila na Strachovec. Styčný důstojník bydlel 
v sokolovně a později v kanceláři požární zbrojnice. Okupační vojska odjela z Jemnice 
25. října 1968.  

A co nového bylo postaveno v roce 1968? Na přelomu roku 1967 a 1968 byla otevřena 
nová mateřská škola. Stará budova byla přeměněna na jesle. Po kolaudaci 20. prosince 
se tu 7 pracovnic staralo o 25 dětí od 6 do 18 hodin. Dokončena byla prodejna Jednoty. 
Provoz byl zahájen 10. července. O měsíc později byl dokončen i bufet, kterému lidé 
říkali „skleník“. Nejpotřebnější pro město bylo rozšíření prameniště vody, jejíž nedostatek 
byl doslova katastrofální. Tady však přišlo velké zklamání.  Po napojení na vodovod se 
ukázalo, že ani tento nový zdroj neodstranil nedostatek vody pro město. V tomto roce se 
Jemnice dočkala nového výbojkového osvětlení na nám. Svobody, v Husově a Tyršově 
ulici. Pokrok nastal i v bytové výstavbě. Bylo dokončeno a předáno do užívání 30 bytů. 



JZD postavilo 8 bytů v Podolí a Lesní závod 12 bytových jednotek. Dalších 12 bytů bylo 
dokončeno na novém sídlišti pod Otavanem. Z iniciativy p. Františka Adámka, který přišel 
do Jemnice v roce 1967, byly zahájeny práce na opravě kostela sv. Jakuba. Pracovali 
zde hlavně členové obnovené strany lidové. 

Generálními opravami prošla hlavní budova základní školy. Žáci i učitelé se konečně 
dočkali splachovacích záchodů. V září 1968 nastoupilo do tříd 722 žáků. Ředitelem se 
stal Bohuslav Ježek. Jeho předchůdce Ladislav Kopecký odešel do důchodu. Lesnické 
odborné učiliště v Jemnici navštěvovalo 64 učňů. Ředitelem byl Ing. Zdeněk Šulista. 

Obyvatelé města Jemnice měli v té době poměrně dost pracovních příležitostí. Na 
území města byly závody Otavan, Motorpal, Stavba Komunální služby, Sodovkárna, 
Balírny, Lesní závod, JZD a nově byl zřízen Jihomoravský dřevařský závod. Ovšem 
musím podotknout, že nový byl v roce 1968 i závod Motorpal, který vznikl místo bývalého 
ČSAO.  

Kulturní život se skládal především z oslav různých výročí. Ale byly i velmi hezké 
kulturní akce. Jemničtí ochotníci nastudovali dvě divadelní hry. Do Jemnice přijížděli i 
herci z Horáckého divadla.  

Barchan tohoto roku byl také zajímavý. Komisi pro cestovní ruch, která se přípravám 
slavnosti věnovala, vedl ředitel školy Bohumil Ježek. Slavnost byla zahájena v sobotu 
večer koncertem dechové hudby OB. V průjezdech městských domů byly zřízeny 
mazhauzy. V roce 1968 byl obnoven i poutní průvod věřících ke kostelu sv. Víta. 
V průvodu šlo velké množství lidí, dvě dechové hudby a řada duchovních hodnostářů. 
Odpolední slavnost byla zahájena ve 14 hodin, kdy byl odstartován u sokolovny 
historický běh poslů. U pošty na posly čekali zástupci města. V průvodu se pak všichni 
odebrali na náměstí Svobody, kde ochotníci sehráli historický obraz podle scénáře 
manželů Dvořákových. Scéna na náměstí se však nevydařila. Celé představení rušil hluk 
od kolotočů a navíc bylo toho roku na uzavřeném náměstí nesnesitelné vedro. Scénu 
proto sledoval jen malý počet diváků. 

Pokud se vám, čtenářům, zdál můj článek o roku 1968 moc dlouhý, tak se vám 
omlouvám. Události tohoto dramatického roku bohatého na události popsal kronikář pan 
Pokorný na 57 stranách. Slibuji, že příští článek o roku 1978 bude daleko kratší. 

Pro JL napsala Jana Jánská 
 
 

   Muzikoterapie   
 
První říjen je v kalendáři významných světových dnů označen jako Mezinárodní den 

hudby. Řeč, hudba a zpěv  patří až na výjimky  mezi základní komunikační výbavu 
lidského života. Míru naší  spokojenosti významně ovlivňují zvuky kolem nás, ale nejvíce 
ty, které my sami produkujeme. Nejsem agitátor LŠU, ale  každý člověk by měl podle 
svých možností  utvářet  prostředí kolem sebe tím, že rozvíjí a uplatňuje své hudební 
nadání. Sluch je jedním z pěti smyslů člověka a  určuje míru naší pohody nebo naopak 
nervozity. Jsme proto zodpovědní za prostředí, ve kterém žijeme; zda je obohacujeme či  
mu naopak dlužíme svou přítomnost. Ticho může léčit, ale i ubližovat. Tichá domácnost 
nevěstí nic dobrého. Z takového prostředí se prchá mezi lidi, tam kde se nechodí po 
špičkách, ale vedou se řeči a zaznívá smích. 

Nevím, kdo a kde řekl: Co Čech, to muzikant, ale muselo to být hodně dávno. Možná 



za časů, kdy František Sušil sestavoval  sbírku  lidových písní a těšil se z bohatých 
hudebních  fondů našeho národa. Kde však loňské sněhy jsou… Hlasové výkony se 
dnes omezily spíše na hrdelní zvuky sportovních fanoušků na stadionech nebo mládeže 
na Technopárty posílených „tabletkou“ extaze. Nejčastěji dnes  zpívají  pamětníci při 
rodinných oslavách či na setkáních po letech. Ale ještě  předtím než k tomu naleznou 
odvahu,  musí několikrát  „popojet“. Teprve potom se jim osvěží v paměti téměř ztracené 
písně mládí a zapomenuté školní častušky  z dob bramborových brigád. Když však 
přijdou na řadu  tklivé písně  o generálu Castrovi a jeho kavalérii   či Vínečko bílé,  pak 
uvolní své hlasivky  i takzvaní nezpěváci.  Zvláště když se několikrát pěje píseň dokola 
nebo se dá po kalíšku… Snad jedinou výjimkou, kde se ještě pravidelně hraje a zpívá, 
jsou  kostely a chrámy. Varhany patří mezi doprovodné nástroje a jejich cílem je 
doprovázet lidový zpěv. Jsou  jakýmsi zábradlím. Mohou se jimi nechat vést zpěváci i ti, 
co říkají, že mají hudební hluch.  

Hudba a písně patří do výbavy každého národa. Zpěv je výrazem  radosti nebo naopak 
pozváním k jejímu probuzení. Muzika pomáhá léčit ducha, když je člověk přesycen 
tichem nebo naopak hlukem. Pojem muzikoterapie patří do výbavy léčitelských možností, 
i když ještě nemá své pevné místo v profesionálních léčebných postupech. Vybavit 
nemocnice  sdělovací technikou tohoto druhu je, jak se říká, hudba budoucnosti. Stojí to 
tzv. velké  peníze a VZP šetří na drahé léky a  náročné léčebné postupy. Proto  si každý 
musí naordinovat a zajistit míru hudební kultury sám a podle svého vkusu ze sluchátka 
na uchu. 

Zpívat a hrát znamená utvářet bohatší svět v nás i kolem nás. Když naše varhanice 
Blaža vezme do rukou – vlastně na ramena – harmoniku, nikdy nemusí dlouho čekat na 
další pěvce. Hned má kolem sebe hrozen stejných nadšenců lidovek a ta naše písnička 
česká na sebe nedá dlouho čekat. Zpěv   a hra na různé hudební nástroje - když 
pomineme megadecibely vypalované na diskotékách -  jsou pro lidský organizmus tou 
nejjemnější masáží těla i ducha. Dokonce se říká: Kdo zpívá, dvakrát se modlí.  Jedna 
z nejstarších knih světa – Bible -  obsahuje 150 žalmů, tj. zpívaných textů. Zpěvem a za 
doprovodů různých hudebních nástrojů se už nejmenším ukládají do paměti příběhy, 
události i ponaučení v písňové formě. Tak se texty lépe uchovají i vybavují.       

Přeji všem učitelů hudby a zpěvu, aby neúnavně probouzeli v dětech smysl pro krásu 
hudby, zpěvu a  rytmu. Radost z dobré  muziky nemusíme kupovat jen za peníze nebo 
pasivně přijímat, ale také  tvořit a šířit. A ať mi nikdo neříká, že nezvládne ani 
vozembouch…                                     

Pro JL napsal O.Josef Brychta, jemnický farář 
 

 
OBČANSKÁ SONDA 

  

 Hledání spolužák ů ze ZŠ Jemnice– 8.B,1956  
 
Do redakce Jemnických listů nám přišel dopis od paní Evy Šírové, roz. Pechové, která 

kdysi žila v Jemnici a navštěvovala zde základní školu. Ráda by sdělila nějaké informace 
svým bývalým spolužákům. Zde je její dopis: 

 
„Vážená paní Šulková, obracím se na Vás s prosbou. Poprvé jsem měla možnost  



navštívit na internetu stránky města Jemnice. Nevěděla jsem o nich, jinak bych je  
navštěvovala pravidelně. Žila jsem několik let v Jemnici a chodila tam do školy. A  teď k 
důvodu, proč Vám píši. Založila jsem stránky naší třídy, 8.B, která končila v r. 1956. Jsme 
už všichni v důchodu, ale asi nikdo neví, že tyto stránky existují. Chtěla bych Vás 
poprosit o zveřejnění ve vašem časopisu o těchto  stránkách pro mé bývalé spolužáky z 
Jemnice a okolí. Jedná se o rubriku na  internetu „SPOLUŽÁCI“. Jezdím do Jemnice 
skoro každý rok, ale poslední 3 roky jsem bohužel nemohla, neboť můj manžel měl 
rakovinu a musela jsem se o něj  starat, jezdit po nemocnicích a doktorech. Jestli budete 
tak hodná a dáte mi tuto výzvu do vašeho časopisu, budu Vám vděčná za tuto službu. S 
pozdravem Eva  Šírová. E-mail mám pod dívčím jménem. Děkuji.“   

 
Dana Šulková 

 
 
 

Dračky a doderky 
 
Peřina plná prachového peří byla odedávna součástí života člověka a každé děvče 

bylo rádo, pokud se mohlo pochlubit svým budoucím věnem, které obsahovalo peřinu. 
Nadrat peří do takové peřiny však nebylo jednoduchou a rychlou záležitostí. 
Hospodyně po celé léto pečlivě sbírala a ukládala každé pírko peří a pilně škubala či 
podškubávala husy, aby měla na podzimní dračky peří dostatek. 

Když skočila práce na polích a nastaly delší podzimní večery, snášela se vždy část 
uchovávaného peří z komory či půdy do světnice, kde se sešly ženy a dívky ať už 
příbuzenského stavu, nebo sousedky. Do světnice přinesly v hrnci a na stůl rozprostřely 
jen tolik peří, kolik ho mohly za večer zvládnout. 
Pokud by nějaké peří zůstalo do druhého dne 
nesedráno, znamenalo to, že by se hospodyni 
nepovedla housata. 

Zbylé pápěrky se nesměly házet do kamen, 
protože by byly husy hubené. Nesměly se ani 
házet za vrata, protože by se husy nedržely 
doma. Pápěrky se dávaly na jednu hromadu, to 
aby se prý housata držela v houfu. Ženu, která 
by překročila pápěrky, by začaly bolet zuby a bolet hlava. O pápěrky se postarali chudší 
lidé, kteří si jimi plnili polštáře pro sebe. 

Přišel-li někdo do stavení, kde se dralo peří, měl několik peříček sedrat, aby měl štěstí 
při chovu hus. Stejně tak měl učinit v zájmu rodinného chovu každý mužský ve stavení, 
kde dračky probíhaly. 

Po sedrání pro ten večer přineseného peří se postavil hrnec, ve kterém bylo přineseno 
peří, dnem vzhůru. Nesměl se však vyklepat a vyčistit dříve, než bylo všechno peří 
sedráno, protože by prý v ten okamžik byla všechna housata chromá. 
Dralo se každý den kromě soboty. Draní peří v sobotu nevěštilo nic dobrého. Jednalo se 
o pověry týkající se chovu hus, ale také se prý při sobotním draní peří rozmnožilo mnoho 
dotěrných much ve stavení. Při práci se vypravovaly pohádky, pověsti, různé příhody a 
hádanky, aby práce lépe ubíhala. 

Poslední večer se nazýval „doderky“. Té „dračce peří“, které zbylo v ruce poslední 
pírko, všichni říkali „pápernice“ a toto označení jí obyčejně zůstalo až do dalšího draní. 



Součástí doderek byla malá hostina, kterou hospodyně vystrojila jako poděkování za 
odvedenou práci. 

Na Chodsku platilo pořekadlo: „Do Martina dere, po Martinu přede“, což znamenalo, že 
draní peří muselo být dokončeno do svátku sv. Martina, protože po tomto dni 
následovala další práce, a to předení (přástky). V oblastech, kde se nepředlo, probíhaly 
dračky do vyprázdnění zásob, třeba po celou zimu. 

Hospodyně peřiny plněné peřím velmi často větraly. Věděly, že jim slunce příliš 
nesvědčí, protože vysušuje tuk v peří a peřiny pak mohou začít zapáchat. Proto je větraly 
ve stínu a pokud možno v průvanu. 

Dana Šulková /zdroj www stránky/ 
 
 

KULTURNÍ A SPOLE ČENSKÝ PŘEHLED 
 

Program kulturních po řadů 
 
28.10.-2.11 Výstava k 90. výro čí vzniku samostatného Československa 
  - vestibul KD Jemnice 
  - otevřeno: út od 1700, st - pá 900 – 1600, so - ne 1400 -1600  

 
28.10.  Koncert k 90. výro čí vzniku samostatného Československa 
1700 hodin - vystoupí Komorní sbor při ZŠ v Jemnici, Chrámový sbor při  
    kostele sv. Stanislava v Jemnici 
  - sál KD 
  - vstupné 30,- Kč 
 
31.10.2008 Dívčí válka 
1930 hodin - historická komedie F. R. Čecha, 

  -  jedna z nejnavštěvovanějších a nejhranějších divadelních her  
  - vstupné 150,- Kč, předprodej od 6.10. v TIC Jemnice 
  - kino Jemnice 
 

********** 
21.11.2008 Vystoupení travesti skupiny SCREAMERS 
2000 hodin - vstupné 150,- Kč, předprodej od 3.11.08 v TIC /tel. 721 508 737/ 
  - kino Jemnice 

 
 

Dívčí válka 
 
V pátek 31. října 2008 můžete v jemnickém kinosále zhlédnout historickou komedii F. 

R. Čecha. Dívčí válka je jedna z nejnavštěvovanějších a nejhranějších divadelních her u 
nás. 

Napsal:   FRANTIŠEK RINGO ČECH   
Režie:    EDUARD SEDLÁŘ - původní nastudování,  F. R. ČECH -  

   obnovená premiéra 



Výprava, kostýmy:  OTA JIRÁK  
Hudba:   Historický archiv  
 
Odehrává se:  Staroslavný Vyšehrad, Perunův posvátný háj, Dívčí hrad  

   Děvín, Údolí Divoká Šárka 
 
OSOBY A OBSAZENÍ: 
CTIRAD vladyka a panic   FRANTIŠEK RINGO ČECH 
božský pěvec LUMÍR   JAROSLAV SYPAL 
PŘEMYSL kníže český             MILAN DAVID  
VOJEN  člen Přemyslovy družiny  
a ČASTAVA členka Vlastiny družiny PETR MARTINÁK 
                                                                 
BIVOJ manžel Kazi               PAVEL NOVOTNÝ 
bojovnice VLASTA               BÁRA ŠTĚPÁNOVÁ 
ŠÁRKA ctná panna              NANCY N. JOHANNES 
KAZI Libušina sestra             ANIFE VYSKOČILOVÁ / MARTA OLŠROVÁ 
 
Děj naší historické komedie začíná na veselohru dosti neobvykle, a sice pohřbem 

kněžny Libuše. Vzhledem k technickým těžkostem s realizací smutečního aktu na jevišti, 
odehrává se tento mimo zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete 
Přemysla s vladykou Bivojem, 
vracejícím se z pohřbu. Kníže 
Přemysl, kolísající mezi smutkem po 
ztrátě milované ženy a radostí nad 
nově nabytou svobodou, se stává 
terčem útoků vdavekchtivé 
ctižádostivé Vlasty, která dovede 
nejistotu a strach dívek o podíl na 
veřejném životě využít ve svůj osobní 
prospěch a ambice nastoupit na místo 
kněžny Libuše. Při svém 
temperamentu a vášni neváhá k 
dosažení svého cíle použít jakékoli 
prostředky. Kníže Přemysl nemá 
naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou 
v nový svazek manželský a jeho 
erotickoestetická pozornost obrací se 
spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila svůj život se 
statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem. Čestná, leč 
milostně založená Kazi váhá mezi oběma jedinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až 
se nakonec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma skvělým mužům. Nevědomky tak 
položí základ ke klasické manželské nevěře, přežívající až do našich dnů. Hra přináší 
hluboký a analyzující pohled na příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto nového 
zorného úhlu a moje práce s charaktery postav strhne diváka svojí vroucností a 
upřímnou realitou. Tento rentgenový pohled je ještě navíc umocněn vysvětlením 
historického přechodu od starého k novému způsobu pohřbívání. Během tohoto velikého 



válečného konfliktu mezi muži a ženami sledujeme snahu staroslovanského pěvce 
Lumíra v jeho uměleckém tvůrčím zápase o naši vlastní, slovanskou Pop music. Do 
těchto dramatických událostí mísí se láska mladičké Šárky ke krásnému Ctiradovi, kdy 
válečný konflikt poznamená a tvrdě zasáhne do života této milenecké dvojice.   

Autor 
 
 

Kino Jemnice – říjen 2008 
 

4. sobota  Temný rytí ř 
Akční/Triller/Drama/Mysteriózní, USA, 2008, 152 min. 
Vítejte ve světě bez pravidel. Batmanův boj se zločinem je čím dál tím riskantnější. 
 
11. sobota  Hancock 
Drama/Akční/Fantasty/Komedie/USA, 2008, 92 min., český dabing. 
Existují hrdinové.... existují super hrdinové... a pak je tu Hancock /Will Smith/. 
 
12. neděle  Sissi a Yetti 
Animovaný/Komedie/Dobrodružný/Německo, 2007, 85 minut, český dabing. 
Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném světě. Vše je dokonalé do okamžiku, 

kdy je císařovna Sissi unesena. Nebojácný Franz se vydává beze stopy do stíhání 
únosců. 

 
19. neděle  Kung Fu Panda 
Animovaný/Komedie/Akční/Rodinný/USA, 2008, 88 min., český dabing. 
Animovaná komedie o líné neuctivé a flákačské pandě Po, která se musí naučit kung -

fu, aby zachránila Údolí Klidu před zlým sněžným leopardem Tai Lungem. 
 
25. sobota  Bathory 
Drama/Historický/Slovensko/ Česko/ Maďarsko/Velká Británie/2008, 138 min. 
Kdo by neznal pověst o Čachtické paní, která se koupala v krvi nevinných panen. 

Režisér Juraj Jakubisko se rozhodl přenést tuto pověst na stříbrné plátno. 
 
28. úterý  Dosta ňte agenta Smarta 
Akční/Komedie/Krimi, USA, 2008, 110 min. 
Když je jednoho dne napadeno velitelství americké zpravodajské tajné služby, jejímu 

šéfovi nezbývá nic jiného, než do akce poslat i horlivého analytika Maxvella Smarta. 
 
 
 
 
 
 



Podzimní d ětské rybá řské závody 
 
V neděli 14.9.2008 se v obci Panenská konal další ročník 

podzimních rybářských závodů, které jsou určeny pro děti 
do 15 let. I přes to, že závodům nepřálo počasí, daly by se, 
co se týče úlovků, hodnotit jako jedny z nejúspěšnějších. 
První velký úlovek si na své konto připsal teprve čtyřletý Jiří 
Novotný z Dolního Bolíkova, který společně s tatínkem ulovil 
amura v délce 68 cm. Díky němu také získal trofej za 
největší úlovek. Další krásný úlovek se podařil Martinu 
Jakubcovi z Horní Slatiny, který vytáhl kapra 52 cm. I 
ostatním soutěžícím štěstí přálo a většina z nich neodešla 
bez úlovku. Vítězem se nakonec stal Tomáš Přikryl z Dačic 
– 271 bodů, druhé místo obsadila Kamila Šmídová 
z Jemnice – 188 bodů a na třetím místě se umístil Adam 
Černovický z Jemnice – 146 bodů. Závěrem děkujeme 
všem, kteří se i přes nepřízeň počasí závodů zúčastnili a 
také všem, kteří nás podpořili – pan Josef Mochar 
(Panenská), Poštovní spořitelna, Sportovní potřeby Jemnice 
a město Jemnice.  

Fotografie z akce najdete na www.aft.jemnice.cz. 
Pro JL napsal Bc. Zdeněk Hopian 

 
 
 

Nohejbalový turnaj  
O pohár obce Panenská 

 
V sobotu 13.9.2008 se uskutečnil třetí ročník 

nohejbalového turnaje O pohár obce Panenská. 
Letošního ročníku se zúčastnila jen 4 družstva, dvě 
domácí a dvě z Jemnice. První místo obsadilo 
domácí družstvo Tři Karlové, druhé místo patří 
družstvu z Jemnice – Sluníčka, třetí místo obsadilo 
taktéž družstvo z Jemnice – Korejši a na posledním 
místě skončilo družstvo Panenská. Výhercům ještě 
jednou gratulujeme a věříme, že se příštího turnaje 
opět zúčastní větší počet družstev. 

Pro JL napsal Bc. Zdeněk Hopian 
 
 

 
 
 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Blahop řání 
 

Zástupci města navštívili  
 

pana  JJoosseeffaa    NN ee hh yy bb uu   z Louky, č.p. 31, 
 

který se dne 1. 9. 2008 dožil 80 let 
 

K tomuto významnému životnímu výročí ještě jednou 
blahopřejeme a do dalších let přejeme 

hodně zdraví a životní pohody 
 

 
 

OKÉNKO PŘÍRODY 
 

Pupalka dvouletá /Oenothera bienis/ 
 

V prvém roce vyhání z řepovitého kořene chumáč přízemních podlouhle vejčitých listů. 
Ve druhém roce pak vyrůstá až jeden metr vysoká lodyha s vejčitě kopinatými, střídavými 
listy, které jsou zpravidla přisedlé. Žluté květy sedí jednotlivě 
v úžlabí listů a jsou složeny za čtyř plátků. Květ je podobný 
květu divizny a bývá za něj obvykle zaměňován. Rozvíjí se 
od června do září navečer kolem 18. hodiny a mírně voní. 
Životnost květu není delší než 24 hodin. Vzhledem 
k večernímu rozkvétání je pupalka lidově nazývána „noční 
svíce“. 

Pupalka je běžnou rostlinou strání, křoví, ale i říčních 
břehů. Dříve se pěstovala pro jedlý kořen, který platil za 
poměrně výživnou zeleninu. Sbíral se výhradně v prvním 
roce růstu. V současné době se rozšiřuje pěstování na 
semeno. Obsahuje především velmi kvalitní olej s výraznými 
fyziologickými účinky. Olej obsahuje kyselinu linolovou, 
olejovou a gama-linolenovou s malou příměsí významné 
kyseliny dihomo-gama-linolenové. Jsou to tzv. esenciální 
mastné kyseliny, které lidský organismus neumí syntetizovat 
a je tedy odkázán na zevní příjem. Přitom ale tyto látky jsou součástí fosfolipidů, což jsou 
stavební jednotky buněčných membrán, hrají velkou úlohu při transportu a okysličování 
cholesterolu a jsou výchozími látkami pro tvorbu tzv. prostagladinů, což jsou důležité 
látky s hormonálním působením. 

Pupalkový olej je velmi účinným potravinovým doplňkem, který může být úspěšně 
použit v léčbě dlouhé řady onemocnění. Plně prokázáno je zlepšení stavu v nemocných, 
trpících například atopickým ekzémem, kterým  v dnešní době trpí nejvíc dětí. Také léčba 
lupénky se jeví velmi nadějně – pupalkový olej se vedle čaje z kořene sarsaparilly může 



stát základním lékem. 
Další plně prokázanou indikací je využití oleje v léčbě tzv. PMS – premenstruačního 

syndromu, který trápí mnoho žen a je u velkého procenta žen moderní kletbou. Jedná se 
o bolesti a křeče doprovázené depresemi. 

Dobrých výsledků je dosahováno při léčbě roztroušené sklerózy, zejména 
v počátečním studiu. V každém případě brzdí rozvoj nemoci a oddaluje vznik 
závažnějších pohybových potíží. Olej snižuje hladinu cholesterolu a hodnoty krevního 
tlaku při současném zpomalování srážlivosti krve a je tak výborným preventivním 
prostředkem všech cévních chorob, především anginy pectoris, ischemie myokardu a 
ischemie končetin a snižuje nebezpečí vzniku náhlých příhod mozkových. 

Ve stadiu výzkumu je využití v revmatologii, kde zatím neznámým mechanismem 
příznivě ovlivňuje bolesti svalů  i kloubů. Olej působí imunostimulačně, celkově zvyšuje 
obranyschopnost organismu a odolnost vůči následkům stresu, zejména v oblasti cévní. 

Pupalkový olej se běžně prodává v lékárnách nebo v prodejnách zdravé výživy, 
zpravidla v podobě želatinových tobolek a pod různými názvy. Dávkování se řídí podle 
hmotnosti nebo náplně kapsle, přičemž průměr činí 6 – 8 tobolek denně.  

Droga je netoxická a má vedle terapeutických účinků i vysokou nutriční hodnotu. 
Kromě již prověřených účinků je možné doporučit užívání při padání vlasů. Je zde ovšem 
potřeba systematické vnitřní užívání. Dále mizí nepříjemný pocit mravenčení v nohách i 
rukách, zejména u starších lidí. Dochází také ke zlepšení sluchu, zraku i paměti a zahání 
nepříjemný zápach potu. 

Pupalka pochází z americké Virginie. Do Evropy byla zavlečena  v roce 1614 a rychle 
zde zdomácněla. V roce 1911 prohlásil botanik Wilhelm, že jedna libra kořene pupalky 
dodá člověku více síly než 200 liber hovězího masa.  

Původně byly využívány listy a kořen. Teprve v poslední době došlo k rozšíření užívání 
oleje. 

Pro JL napsal Ing. Bedřich Stehlík 
 
 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 
 

4. ročník Jemnické basketbalové ligy 
 
Pořadatel: Základní škola v Jemnici a Školní sportovní klub v Jemnici 
Družstva: ženské týmy /minimální počet 6 hráček na soupisce/ 
 
Přihlášky: do 15. října 2008 na adresy: novak.19@seznam.cz nebo písemně na adresu 

ZŠ v Jemnici. Na přihlášce udejte e-mailovou adresu a telefonický kontakt na 
odpovědnou osobu Vašeho družstva. 

 
Charakteristika soutěže: soutěž je pořádána celoročně, turnajovým způsobem, počet 

turnajů bude záviset na počtu přihlášených týmů, na jednom turnaji budou hrát 
maximálně 4 týmy. Každé přihlášené družstvo odehraje stejný počet turnajů a zápasů. 

Není povolen start jedné hráčky za více týmů. Vstup do tělocvičny je povolen pouze ve 
sportovní obuvi / nečernící/. 

Start v soutěži není pojištěn zvláštní pojistkou pořadatele /  hráčky startují na vlastní 
riziko/. 



Termíny turnajů budou upřesněny podle počtu přihlášených družstev, první turnaj bude 
odehrán začátkem listopadu 2008. 

Pro Jemnické napsali  Josef Novák, Ivan Chvojka - učitelé Tv 
 
 

Úspěch jemnického jezdce na MS 2008 v BIKETRIALU 
 
   V červenci a srpnu se odehrál seriál třech soutěží MS v Biketrialu. První ve 

Španělském Friasu - Burgos, druhá soutěž ve Francii v La Tour de Scay – Besancon a 
poslední v Japonsku Seki-Itadori – Nagoya. 

Z jemnického klubu se nominoval na 
všechny soutěže Pepa Táborský do druhé 
nejvyšší kategorie Junior - jezdci do 18 roků, 
kde startovalo 46 jezdců z 12 států světa. Po 
výborných výsledcích skončil celkově na 5. 
místě, což je jeho nejlepší umístění na 
soutěžích MS v jeho sportovní kariéře 
Česká reprezentace dosáhla i na stupně 

vítězů. Titul vícemistra světa si odvezl 
v kategorii 10 – 12 roků O. Šenk z Blanska a 
v kategorii 13 – 15 roků  J. Musil ze 
Slavkova.V kategorii Junior skončil na 3. místě 
M.Piňos z Olomouce a nejlepší umístění titul 
mistra světa získal D. Herka z  Hodonína. V národech skončila Česká republika na 2. 
místě za Španělskem a před Slovenskem. 

Pro JL napsal Josef Táborský 
 

  

HI-TEC CUP v BIKETRIALU 
 
13. září 2008  Jemnice 
Po roční pauze se konala v Jemnici za slunečného, ale 

chladného počasí soutěž v Biketrialu HI-TEC CUP pro 
začínající jezdce a současně i volná soutěž pro jezdce MČR 
a PČR. Pořadatelé postavili 6 středně těžkých úseků na 2 
kola. Sekce byly především situovány do strání s hliněným 
podložím a z části na kameny. Na soutěž se dostavilo přes 50 
jezdců všech kategorií. V kategorii volná červená vyhrál 
světový i český elitní jezdec Vašek Kolář, který jako jediný 
zajel celý závod za nula trestných bodů. Z jemnických jezdců 
se v této kategorii umístil na 9. místě Jan Bartoš a o kategorii 
níže dojel na 6. místě Josef Štrait. Děkuje za pomoc 
k uspořádání této soutěže těmto partnerům. 

MĚSTO JEMNICE, ČMF, HITEC, CYKLO-SPORT P.Kunkal, 
NEKON půjčovna nářadí Z.Neshyba. 

Pro JL napsal Josef Táborský 



OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU 
 

Kulturní kalendá ř Jemnického mikroregionu 
 
Budkov 
12. 10.  VII. Setkání důchodců v KD Budkov 
15. 11.  Posvícenská taneční zábavy v KD 
16.11.  Martinské posvícení 
30.11.  Předvánoční jarmark na zámku 
 
Mladoňovice 
říjen  Výlov rybníka 
19.10.  Císařské posvícení 
15.11.  Beseda nad kronikou obce 
 
 

Radotice 
 
Míníme to opravdu vážn ě? 
Hlasatelka oznamující vývoj počasí doplňuje k vývoji oblačnosti nad kontinetem, že to, 

co spatřujeme v levém rohu obrazovky zorného pole meteorologického radaru není 
oblačnost, ale rozptýlené zplodiny z leteckého provozu letadel. Tyto stopy spatřujeme na 
bezoblačném nebi velmi často, zvláště po rozednění. Jiná informace sděluje, že takové 
dopravní letadlo při letu na trase Praha-Londýn zplodí až půl tuny škodlivin. Představa, o 
jaké  množství zplodin jde při pohledu na oblohu pokreslenou těmito stopami a co ta asi 
přinese, musí zamrazit. Blíží se opět období, kdy i my zdola budeme přidávat k těmto 
dávkám další podíl. Jsme soustavně nabádáni a tlačeni informacemi, zákony i cenami 
k tomu, abychom se chovali šetrněji k životnímu prostředí. Domnívám se, že zdravý 
selský rozum by pojal tento problém úplně jinak. Známe původce nečistých zdrojů těchto 
zplodin a přesto preferujeme především a pouze zisk. Proč nejsou postaveny do popředí 
cenově dostupná paliva jako je elektřina a plyn, o kterých se ví, že jejich škodlivost je 
minimální? Míníme-li to s nápravou vážně, musí se přece vidět z pohledu státu a 
globálně i států, že možnosti té drtivé většiny drobných znečišťovatelů jsou omezeny. 
Ochránci životního prostředí sdělují, že i takové sídlo s třemi sty obyvateli je schopno 
vyprodukovat tolik škodlivin, co menší průmyslový znečišťovatel, který je vázán 
přísnějšími předpisy i poplatky za znečistění. Často jsou zmiňovány obavy 
ze zadluženosti příští generace, již méně se informuje a nebo jen mezi řádky o tom, že 
neřešení této životně důležité  problematiky je stejně nebezpečné ,ne-li větší. Podařilo se 
celkem úspěšně potlačit znečisťování ovzduší železnicemi, ale nedaří se tam přesunout 
dopravu, jak tomu bylo v minulosti. Prý není operativní a je drahá. Kamion je 
operativnější, není-li v zájmu provozovatele perfektní výtěžnost, je zde jistě mnoho cest 
zbytečných, koho to zajímá. Jistě můj naivní pohled na tuto záležitost se bude zdát 
někomu příliš sociální, až socialistický. Budiž. Neposuzujme proto tyto znečišťovatele 
z pohledu svých možností a pochopme, že nemají mnohdy ani desetinu prostředků než  
ti, kteří o tom všem rozhodují, na řešení svých životních situací. Neodsuzujme je 
k umrznutí, nebo k podvýživě. Rádi by se přizpůsobili, ale nemají na to. Nevyvolávejme 
falešnou iluzi o tom, že situace se změní vytlačením starých osobních automobilů ze 



silnic. Nezmění, pouze se malinko vylepší. Přemíra sekaček, motorových pil, křovinořezů 
a jiných zařízení je bohatě nahradí. Vznikne jen další propast rozdílu chudoby. Jsme 
účastní toho, co v současnosti zákonodárce tíží a zajímá. Uvedená problematika není 
v popředí zájmů. Je opravdu k nepochopení, jaké praktiky jsou schopni podstoupit 
v mocenském boji a udržení se v sedle. Musí jít opravdu o výnosný džob, kterého se 
nehodlají jen tak vzdát. Chování, slušnost a morálka je pro mnohé něco cizího, až se 
člověku nabízí pomyšlení, že snad nikdy ani slušně vychováni nebyli. Příkladem v jejich 
nabubřelosti by ji mohl být příběh ze života politika, který by se mezi nimi dnes jen těžko 
hledal. Tak jako dnes se konaly plesy smetánky, kde se snažili movití lidé představovat. 
V jednom článku popisoval účastník takového honoračního setkání důvěrnější 
seznámení se s Janem Masarykem. O Janu Masarykovi bylo známo, že nebyl zrovna 
vyznavačem takovýchto honorací. Nabídl proto pisateli možnost pokračovat v rozhovoru 
a přátelském posezení u něj, kde se pro toto nabízelo vhodnější prostředí. Vyšli před 
vchod budovy, kterou hodlali opustit a pisatel očekával, že před vchod najede limusina se 
šoférem, do které oba nastoupí. Leč jaké bylo jeho překvapení, když byl Masarykem 
veden na malé parkoviště, kde je očekávalo auto Fiat-topolino, které Jan sám řídil. 
Příkladná skromnost člověka, který se nesklonil před nátlakem a po změně režimu v roce 
čtyřicetosm , po audienci v Moskvě prohlásil, že tam jel jako ministr zahraničí a zpátky se 
vrací jako Stalinův pacholek. O jeho nejasném osudu panují dohady dodnes. Zkuste se 
zamyslet páni „politici“, právě teď před volbami, jste-li schopni následnictví takového 
politika, pokud to míníte opravdu vážně. 

                                                                                                                                                 
Blahop řejeme jubilant ům: 

K o p r o v á   Marie              99 roků 
J a n d o v á   Františka        77 roků 
V a ň u r a   Ondřej               79 roků 

Pro JL napsal Jan Vyletěl, starosta obce 
 
 
 

OKÉNKO REDAKCE 
 
 
 

� Uzávěrka příštího čísla je ve středu 15. října 2008. Ty příspěvky, které 
dostanu až po určeném termínu, budou otištěny v dalším čísle JL. Své 
příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu sulkova@mesto-
jemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ 
v Jemnici, kancelář č. 209. 

� Redakce se zabývá pouze opravou pravopisných chyb, za stylizaci a 
obsah příspěvků plně odpovídá autor. 

� Rada města Jemnice na svém zasedání dne 20.12.2006 rozhodla, že v JL budou 
zveřejňovány pouze příspěvky podepsané autorem. V opačném případě nebude 
příspěvek otištěn. 

Dana Šulková 



 

 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 


