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Obrazový seriál 
 

Pranostiky na  listopad 
 
� Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme. 
� Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť, tu je třeba za pecu vlézt.  
� Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hodně ovoce. 
� Studený listopad - zelený leden. 
� Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. 
� Je-li Kačenka nemocná, bývá Barborka naškrobená. 
 
 
 
 
 



ZPRÁVY Z RADNICE 
 

Výpis z usnesení  č. 11/2008 
Rady m ěsta Jemnice ze  dne 17.9.2008  

 
Rada  města  schvaluje:  
 

• Zápis č.8/2008 ze schůze Rady města Jemnice konané dne 13.8.2008, č. 9/2008 ze 
schůze Rady města Jemnice konané dne 21.8.2008, č. 10/2008 ze schůze Rady 
města Jemnice konané dne 28.8.2008. 

• Pronájem části pozemku p.č. 2056/6, ostatní plocha, o výměře 18 m2 v k.ú. Jemnice. 
• Pronájem nebytových prostor č. 3.07 v Podnikatelském inkubátoru v Jemnici paní 

Heleně Komendové, bytem Tyršova 872, Jemnice od 1.11.2008. 
• Žádost pana Antonína Hotového, bytem Červenomlýnská 405, Jemnice, o ukončení 

nájemní smlouvy na nebytové prostory v bývalém PS útvaru dohodou k 31.8.2008. 
• Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11 Větrná 1055, Jemnice dohodou 

k 31.10.2008. 
• Přidělení bytu č. 3 (2+1) na ulici Větrná 1055 v Jemnici.  
• Přidělení bytu č.7 (2+1) na ulici Větrná 1056  v Jemnici. 
• Přihlášení k trvalému pobytu na byt č.7 na ulici Větrná 1055. 
• Pro zabezpečení vzájemného spojení subjektů krizové komunikace zachovat pro 

potřebu města Jemnice pouze dvě telefonní čísla veřejné mobilní komunikační sítě u 
společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. 
        
Rada  města  bere na v ědomí: 
 

• Rozpočtové změny č.3 na rok 2008 dle předloženého návrhu a doporučuje 
zastupitelstvu města ke schválení. 

• Petici „za změnu projektu na ozelenění náměstí Svobody v Jemnici“. 
• Ukončení nájemního vztahu mezi společností EURONEST s.r.o. a paní Marií 

Kubátovou na nebytové prostory č. 3.01 a 3.07 v Podnikatelském inkubátoru v Jemnici 
ke dni 15.8.2008. 

• Žádost o odprodej pozemku p.č. 2825, ostatní plocha, v k.ú. Jemnice. 
• Žádost  o odprodej části pozemků p.č. 773/1 a 796 o celkové výměře cca 420 m2 v k.ú. 

Jemnice. 
• Žádost o odprodej pozemku p.č. 2460 o výměře 130 m2 v k.ú. Jemnice. 

 
Rada  města  neschvaluje: 
 

• Záměr prodeje pozemku p.č. 2460 o výměře 130 m2 v k.ú. Jemnice. 
• Záměr prodeje části pozemků p.č. 773/1 a 796 o celkové výměře cca 420 m2 v k.ú. 

Jemnice. 
 
Rada  města  jmenuje s platností od 1.10.2008 
 

• PaedDr. Jiřího Třísku kronikářem města Jemnice.   
                                               Ing.Bc. Pavol Bátor, místostarosta města      



U s n e s e n í   č.  5/2008  ze zasedání  
Zastupitelstva m ěsta Jemnice ze dne 13.10. 2008 

 
Zastupitelstvo  m ěsta  schvaluje:  
 

• Ověřovatele zápisu a členy návrhové komise dle předloženého návrhu. 
• Zápis č. 4/2008 ze zasedání zastupitelstva města ze  dne 28.8.2008 
• Podání žádosti na dotaci na projekt I.etapy výstavby investiční akce  „Sportovní a 

relaxační centrum Jemnice“. 
• Zajištění zdroje financování na krytí nákladů spojených s realizací I.etapy výstavby 

investiční akce „ Sportovní a relaxační centrum Jemnice“.  
 
Ing. Bc. Pavol B á t o r                                                       Ing. Miloslav  N e v ě č n ý 
  místostarosta města                                                                  starosta města 

 
 

Výsledky voleb do zastupitelstev kraj ů 
 

Okrsky 
celkem zpr. v % 

Voli či 
v 

seznamu 

Vydané  
obálky 

Volební  
účast 
v % 

Odevzdané  
obálky 

Platné  
hlasy 

% 
platných  

hlasů 
6 6 100.00 3 433 1 326 38.63 1 325 1 314 99.17 

 
Strana Platné 

hlasy 
číslo název celkem v % 

1  Komunistická str.Čech a Moravy  274  20.85  
3  SNK Evropští demokraté  26  1.97  

12  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  122  9.28  
18  Strana zelených  25  1.90  
19  Moravané  4  0.30  
32  Strana zdravého rozumu  1  0.07  
33  Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  2  0.15  
37  SDŽ-Strana důstojného života  28  2.13  
42  Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  7  0.53  
45  DOHODA pro Vysočinu  20  1.52  
47  Občanská demokratická strana  269  20.47  
48  Česká str.sociálně demokrat.  525  39.95  
53  Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.  9  0.68  
54  Konzervativní koalice  2  0.15  

 
 
 
 
 
 
 



Okrsek č. 1 – volební místnost – vestibul radnice 
 
 
 
 
 
 

Strana Platné 
hlasy 

číslo název celkem v % 
1  Komunistická str.Čech a Moravy  55 17.40  
3  SNK Evropští demokraté  10 3.16  

12  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  21 6.64  
18  Strana zelených  4 1.26  
19  Moravané  1 0.31  
32  Strana zdravého rozumu  0 0.00  
33  Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  1 0.31  
37  SDŽ-Strana důstojného života  10  3.16  
42  Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  3  0.94  
45  DOHODA pro Vysočinu  10  3.16  
47  Občanská demokratická strana  86  27.21  
48  Česká str.sociálně demokrat.  112  35.44  
53  Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.  3  0.94  
54  Konzervativní koalice  0  0.00  

 
Okrsek č. 2 – volební místnost – firma Kova 

 
Voli či 

v 
seznamu 

Vydané  
obálky 

Volební  
účast 
v % 

Odevzdané  
obálky 

Platné  
hlasy 

% 
platných  

hlasů 
590 225 38.14 225 224 99.56 

 
Strana Platné 

hlasy 
číslo název celkem v % 

1  Komunistická str.Čech a Moravy  39  17.41  
3  SNK Evropští demokraté  6  2.67  

12  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  26  11.60  
18  Strana zelených  3  1.33  
19  Moravané  3  1.33  
32  Strana zdravého rozumu  0  0.00  
33  Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  1  0.44  
37  SDŽ-Strana důstojného života  5  2.23  
42  Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  1  0.44  
45  DOHODA pro Vysočinu  2  0.89  
47  Občanská demokratická strana  43  19.19  
48  Česká str.sociálně demokrat.  93  41.51  
53  Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.  0  0.00  
54  Konzervativní koalice  2  0.89  

 

Voli či 
v 

seznamu 

Vydané  
obálky 

Volební  
účast 
v % 

Odevzdané  
obálky 

Platné  
hlasy 

% 
platných  

hlasů 
936 319 34.08 319 316 99.06 



Okrsek č. 3 – volební místnost – hasi čská zbrojnice 
 

Voli či 
v 

seznamu 

Vydané  
obálky 

Volební  
účast 
v % 

Odevzdané  
obálky 

Platné  
hlasy 

% 
platných  

hlasů 
958 398 41.54 397 394 99.24 

 
Strana Platné 

hlasy 
číslo název celkem v % 

1  Komunistická str.Čech a Moravy  97  24.61  
3  SNK Evropští demokraté  2  0.50  

12  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  36  9.13  
18  Strana zelených  9  2.28  
19  Moravané  0  0.00  
32  Strana zdravého rozumu  1  0.25  
33  Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  0  0.00  
37  SDŽ-Strana důstojného života  7  1.77  
42  Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  3  0.76  
45  DOHODA pro Vysočinu  3  0.76  
47  Občanská demokratická strana  70  17.76  
48  Česká str.sociálně demokrat.  165  41.87  
53  Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.  1  0.25  
54  Konzervativní koalice  0  0.00  

 
Okrsek č. 4 – volební místnost – kulturní d ům 

 
Voli či 

v 
seznamu 

Vydané  
obálky 

Volební  
účast 
v % 

Odevzdané  
obálky 

Platné  
hlasy 

% 
platných  

hlasů 
796 317 39.82 317 313 98.74 

 
Strana Platné 

hlasy 
číslo název celkem v % 

1  Komunistická str.Čech a Moravy  76  24.28  
3  SNK Evropští demokraté  3  0.95  

12  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  26  8.30  
18  Strana zelených  9  2.87  
19  Moravané  0  0.00  
32  Strana zdravého rozumu  0  0.00  
33  Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  0  0.00  
37  SDŽ-Strana důstojného života  6  1.91  
42  Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  0  0.00  
45  DOHODA pro Vysočinu  2  0.63  
47  Občanská demokratická strana  55  17.57  
48  Česká str.sociálně demokrat.  132  42.17  
53  Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.  4  1.27  
54  Konzervativní koalice  0  0.00  

 



Okrsek č. 5 – volební místnost – Louka 
 

Voli či 
v 

seznamu 

Vydané  
obálky 

Volební  
účast 
v % 

Odevzdané  
obálky 

Platné  
hlasy 

% 
platných  

hlasů 
85 40 47.06 40 40 100.00 

 
Strana Platné 

hlasy 
číslo název celkem v % 

1  Komunistická str.Čech a Moravy  0  0.00  
3  SNK Evropští demokraté  5  12.50  

12  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  10  25.00  
18  Strana zelených  0  0.00  
19  Moravané  0  0.00  
32  Strana zdravého rozumu  0  0.00  
33  Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  0  0.00  
37  SDŽ-Strana důstojného života  0  0.00  
42  Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  0  0.00  
45  DOHODA pro Vysočinu  2  5.00  
47  Občanská demokratická strana  12  30.00  
48  Česká str.sociálně demokrat.  11  27.50  
53  Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.  0  0.00  
54  Konzervativní koalice  0  0.00  

 
Okrsek č. 6 – volební místnost – Panenská 

 
Voli či 

v 
seznamu 

Vydané  
obálky 

Volební  
účast 
v % 

Odevzdané  
obálky 

Platné  
hlasy 

% 
platných  

hlasů 
68 27 39.71 27 27 100.00 

 
Strana Platné 

hlasy 
číslo název celkem v % 

1  Komunistická str.Čech a Moravy  7  25.92  
3  SNK Evropští demokraté  0  0.00  

12  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  3  11.11  
18  Strana zelených  0  0.00  
19  Moravané  0  0.00  
32  Strana zdravého rozumu  0  0.00  
33  Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  0  0.00  
37  SDŽ-Strana důstojného života  0  0.00  
42  Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  0  0.00  
45  DOHODA pro Vysočinu  1  3.70  
47  Občanská demokratická strana  3  11.11  
48  Česká str.sociálně demokrat.  12  44.44  
53  Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.  1  3.70  
54  Konzervativní koalice  0  0.00  

Dana Šulková 



ODPADY 2009 – platba prost řednictvím SIPO 
 
Platbu za odpady na rok 2009 je možné, stejně jako v předchozích letech, provádět 

prostřednictvím SIPO. Výhodou tohoto způsobu platby je rozložení platby na dv ě 
částky , platí se 1. pololetí v měsíci únoru a 2. pololetí v měsíci červenci. A co je pro tento 
způsob platby udělat? Stačí nejpozději do 15. ledna 2009  navštívit na Městském úřadě v 
Jemnici pokladní, paní Hobzovou, a předložit k ověření originál Rozpis platby SIPO  
(hotovostní nebo bezhotovostní), na kterém je uvedeno spojovací číslo a adresa plátce. 
Tímto ověřením se zamezí zneužití spojovacího čísla jiné osoby. Telefonické žádosti 
nebo žádosti zaslané emailem nebo faxem k zařazení do plateb SIPO nebudou p řijaty . 
Plátcům SIPO jsou známky na odpadové nádoby zasílány do konce měsíce února. Na 
obrázku je vzor Rozpisu bezhotovostní platby SIPO . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pro JL Josef Karpíšek, správce sítě 

 
 

KONTEJNERY NA ODPAD P ŘI PODZIMNÍM ÚKLIDU 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 
V listopadu budou opět přistaveny velkoobjemové kontejnery na uložení odpadu při 

podzimním úklidu veřejných prostranství v okolí obytných domů. Jelikož byly kontejnery 
v minulosti přeplněny především odpadem z domácností a zahrad, upozorňujeme znovu 
občany, že do těchto kontejnerů nelze ukládat např. ledničky, sporáky, koberce, PVC, 
matrace, pneumatiky, starý nábytek  a pod., především však větve  a jiný odpad ze 
zahrádek, které kontejnery rychle naplnily a jejich odvoz a likvidace neúměrně zvyšovaly 
náklady. Vyřazené elektrospotřebiče a jiný objemový a nebezpečný odpad (autobaterie, 
barvy, oleje, zářivky a pod.) patří na sběrný dvůr ( ulice R.Havelky 994 – otevřeno úterý a 
čtvrtek 12-16 a v sobotu 8-12 hod.), biologický odpad ze zahrádek patří do kompostu. 
Běžný komunální odpad z domácností patří do popelnic a na sklo 

a plasty jsou po městě rozmístěny kontejnery.  
 
Termíny p řistavení kontejner ů:  
 



31.10.-6.11.2008 
 na stanovištích U Víta, Dvořákova, Větrná, V Zahrádkách 
 
7.11.-14.11.2008  
na stanovištích Slavonická, KOVA, Dolní a Horní valy, Údolní 

 
Pro JL napsal Rudolf Tesař, odbor vnitřních věcí 

 
 

Co nového na Vyso čině – říjen 2008 
 
Tak máme po krajských volbách 
Přiznávám, že to pro mě bylo překvapení. Takový výprask jsem opravdu nečekal. 

Voličů přišlo ke krajským volbám mnohem více, než se čekalo a pěkně nám to spočítali. 
Na Vysočině byla účast vůbec nejvyšší (44,88%). 

Přestože vše nasvědčuje tomu, že voliči v krajských volbách ani tak moc nehodnotili 
kvalitu práce krajských rad a hejtmanů, nemá cenu se tím moc utěšovat. Prohráli jsme a 
hotovo. Je třeba hledat chyby a poučit se z nich.  

Všechno napovídá tomu, že pokud nezačne naše současná vláda lépe věci 
vysvětlovat, zdůvodňovat a možná i některé zvolené postupy realizace reforem měnit 
nebo upravovat, nemá ODS šanci obstát ani za dva roky ve volbách do Poslanecké 
sněmovny.  

Vůbec nemám nyní v úmyslu se distancovat od cílů, kterých je potřeba dosáhnout 
(snížení zadlužení, reforma důchodového systému, snížení nadužívání zdravotní péče a 
vydávaných léků atd.). O čem jsem ale po těchto volbách přesvědčen, je, že cesty, po 
kterých zejména k některým reformním cílům kráčíme, nejsou dostatečně vysvětleny a 
obrazně řečeno označeny.  

Všichni víme, že když je svah příliš strmý, málokdy je možné jít přímo k vrcholu. Je 
třeba traverzovat, mít možnost si odpočinout a mít motivaci - vědět, jaká odměna nás na 
vrcholu čeká. Hlasitý pokyn: „Hybaj na vrchol!“ u většiny lidí nefunguje. Právě naopak, 
výsledkem takovéhoto hlasitého křiku bývá reakce přesně opačná. Výsledky krajských 
voleb nám to ukázaly nade vší pochybnost. 

I z tohoto důvodu chci opravdu moc poděkovat těm, kteří nám v krajských volbách dali 
hlas, zvláště potom mě potěšily hlasy preferenční, dostal jsem je od každého sedmého 
našeho voliče. Velmi si toho vážím. 

Pro JL napsal Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny v letech 2004 - 2008 
           

 

CO SE DĚJE 
 

ZŠ a MŠ Budkov 
 
V letošním školním roce naši školu navštěvuje  92 žáků. Do školy dojíždějí žáci 

z Lomů, Třebelovic, Oponěšic a nově i z Rácovic. Bylo zřízeno nové autobusové spojení 
pro dojíždějící z Rácovic. 



Díky sponzorskému daru od Lesů ČR 
máme na I. stupni interaktivní tabuli, s níž 
se nám bude lépe dařit naplňovat náš 
školní vzdělávací program. Z navýšeného 
rozpočtu od obce byla zřízena nová 
cvičná kuchyně pro žáky. Protože jsme 
školou rodinného typu, využití cvičné 
kuchyně je mnohostranné. Učí se tu děti 
v povinně volitelném předmětu 
domácnost, je využívána v předmětu svět 
práce, nachází uplatnění i pro školní 
družinu nebo tvořivou dílnu.  

Žáci mají na výběr z 12 kroužků: florbal, 
volejbal, vybíjená, aerobik, cvičení na 

nářadí, výtvarný kroužek, ruční práce, tvořivá dílna, divadélko, německý jazyk, anglický 
jazyk, výpočetní technika. 

V tomto roce plánujeme tyto akce: účast ve sportovních soutěžích, vystoupení pro 
důchodce, bruslení na ZS v MB,adopce zvířátka ze ZOO Jihlava, Horácké divadlo, 
keramické dílny, vánoční dílny, školský pohár v aerobiku, turnaje ve volejbale, lyžařský 
kurz, plavání, soutěž „Upovídaný budík“, vystoupení pro veřejnost, Botanická zahrada 
Brno, sportovní olympiáda pro I. st., Pohár rozhlasu, motivačně preventivní programy 
STŘED, Den dětí, projekty třídní i celoškolské.   

Pro JL napsala Mgr. Jana Daněčková 
 
 

Poděkování Les ům ČR 
 
 
Základní škola  Budkov děkuje  
za sponzorský dar 20 000,- Kč Lesům 

ČR. 
Z těchto peněz jsem pořídili interaktivní 

tabuli. 
 

 
Pro JL napsala Mgr. Jana Daněčková 
 
 
 
 
 
 

     Akcie- nejistá jistota  
 
Začátkem října se hodnota akcií na New Yorské burze dala nečekaně do pohybu. 

Propad vyvolal paniku nejprve mezi  bankéři a postupně znejistil i drobné vkladatele. 
Zhoubná vlna zamířila z Ameriky přes Britské ostrovy a Island do Evropy a následně i do 



Asie. Hodnotě cenných papírů hrozil bezedný pád. Finanční tsunami  každým dnem sílila 
a bylo nutné vystrašené, až vyděšené  majitele bank i  vlastníky účtů uklidnit. A tak jedna 
vláda po druhé začala zachraňovat krachující  peněžní ústavy i jejich věřitele uvolněním 
obrovských finančních prostředků. Peníze daňových poplatníků měly uhradit pochybné 
obchodování  bez garance jisté návratnosti. Politikům nezbylo nic jiného než  přiznat, že 
kapitalistická idea volného trhu bez kontroly státu nad klíčovými subjekty  doznala 
vážnou trhlinu. Zdánlivě nepotopitelný Titanik kapitálu  a finančních transakcí narazil na 
„vodu“ v jiném skupenství a vysílal do celého světa  SOS. Kolos světových 
ekonomických systémů hrozil  kolapsem.  Stabilita, spolehlivost a jistota  dolaru,  eura a 
jiných měn se ukázala jako ošidná a krajně zranitelná. Dlouho proklamované pravidlo, že 
peníze  vydělávají peníze, se ukázalo  jako krátkozraké a zavádějící.  Takto smýšlející 
světoví makléři totiž každému nabízejí a vnucují peníze na všechno i za všechno 
v naději, že z toho vždy poplyne „malá domů“. Prodávat a kupovat, kupovat a prodávat, 
tak zní jejich pravidlo. To však nelze provádět do nekonečna. Žít nad poměry a na dluh 
se nevyplácí  jednotlivci ani  společnosti. Nadarmo se neříká: „Tak dlouho se chodí se 
džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.“ V polovině téhož měsíce však krize nečekaně 
polevila a  finančníci si  konečně mohli vydechnout.  Na jak dlouho? To prý nikdo 
nedokáže předpovědět. 

Paradoxní je na tom to, že banky jsou opět v „balíku“ a mohou znovu riskovat. Vždyť 
velké  dluhy vždy uhradí stát, aby jeho vláda opět vládla… Drobní nepoctivci a kradači si 
však své „výpůjčky“ musí uhradit nebo odsedět do poslední koruny. 

    
Bohatnout bez poctivé práce se nevyplácí.  Podnikat jen přes  počítač a  snažit se 

obchodovat  bez zodpovědnosti  není trvale možné. Hodina pravdy na sebe sice někdy 
dá dlouho čekat, ale o to je potom vyšší účet, který je  vystaven k úhradě. 

A tak se znovu vracíme k základům každého úspěchu a tím je poctivost a solidnost. 
Nadarmo se neříká: „S poctivostí nejdál dojdeš“.  Sice bez milionových zisků, ale bez 
rizika vydírání mafií, závisti sousedů a navíc  se zárukou klidného spánku.       

      
Nejde totiž jen o odpočinek jedné noci, ale i o celou věčnost. Vždyť právě na začátku 

listopadu si na hřbitovech připomínáme ukončené životní příběhy našich blízkých i 
vzdálených s přáním: „Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí.“ 
V tichosti se zastavujeme tam, kde padající listí vyrovnává hroby všem stejně a nebýt 
naší vděčnosti, tak by jejich památka zmizela pod kobercem podzimu, zimy i jara navždy. 
„Co jste vy, byli jsme i my. A co jsme my, budete i vy“. Ano, to skutečné a spravedlivé 
účtování máme teprve před sebou. Dobro i zlo bude pojmenováno, každá skutečnost 
vyjde najevo, nic se nezamete pod koberec. Proto nesouhlasím s konstatováním, že smrt 
je jediná a poslední  spravedlnost na světě. Takový názor vede ke skepsi a bere vítr 
z plachet všem, kteří se snaží poctivě žít. Smrt je spravedlnost daná zákonem 
pro přírodu, ale pro člověka určil Bůh spravedlnost vyšší. Pšenice i koukol sice roste 
spolu, ale do stodoly přijde jen zrno. Pro plevy není odpočinku. Vítr je nenechá na pokoji, 
dokud se nezřeknou své lehkosti. Teprve uznáním vin a následným odpuštěním se opět 
v srdci člověka, v jeho duši obnoví pravý pokoj, odpočinek v Bohu, v Lásce. A to je 
konečná spravedlnost: Pro každého  a pro všechny.  Boží soud však doprovází 
milosrdenství. Nemusíme proto žít ve strachu, ale  s  vědomím odpovědnosti za své 
myšlenky, slova i skutky. Co kdo zasel, to bude sklízet…   

                                                              Pro JL napsal   P.Josef Brychta, jemnický farář                                                                 
       



Magické osmi čky - rok 1978 
 
Tento rok z historického hlediska našeho státu není považovaný za výjimečný, a tak se 

zaměříme, co nového se událo v našem městě. Za velmi zajímavý považuji plán 
tehdejšího národního výboru na rok 1978. Podle kroniky obsahoval tyto úkoly: 

- dokončit přístavbu mateřské školy a jeslí 
- zahájit výstavbu autobusového nádraží 
- dokončit projekt smuteční síně 
- dokončit projekt úpravy cest na hřbitově a zahájit jejich výstavbu 
- pokračovat v úpravách místních komunikací 
- zajistit výstavbu nové lékárny 
- dokončit zastavovací studii „Na Předlískách“ 
- dokončit kolaudaci gen.oprav ve ZŠ 
- podporovat výstavbu rodinných domků 
- Oblastní podnik služeb začne s výstavbou prodejny a skladu propan-

butanu 
- vést jednání o vybudování domu s pečovatelskou službou 
- zahájit práce na vybudování kluziště s hodnotou díla 700.000 Kč 

Byly to odvážné plány a některé body se splnit nepodařilo dodnes. Například kluziště 
už asi v Jemnici nikdy nebude. Ale jinak musíme uznat, že většina zadaných úkolů byla 
splněna, i když to nebylo za jeden rok.  

Mateřská škola byla dokončena až o dva roky později. Hlavní příčinou byl nedostatek 
stavebního materiálu. Na stavbě se podíleli zaměstnanci místních závodů a družstev, 
učitelé, vojáci a pacienti psychiatrické léčebny. Nové prostory mateřské školy a jeslí byly 
předány 1. září 1980.  

Výstavba autobusového nádraží byla podle plánu započata v roce 1978 a dokončena 
v roce 1980. Z ostatních akcí můžeme jmenovat výstavbu nového skladu Balíren, 
dokončení nové služebny Jihomoravských energetických závodů i přestavbu bývalého 
zdravotnického střediska pro účely školy. V srpnu 1978 byla zahájena výstavba 
autoopravny Horáckého autodružstva. V tomto roce bylo dokončeno 24 nových bytů a 
ještě ten rok zahájena výstavba dalších bytových domů.  

Nejvýznamnější akcí pro město a jeho obyvatele bylo dokončení prací na úpravně pitné 
vody. Město se rozrůstalo a městský vodovod, který čerpal vodu ze studny u Menhartic, 
už nestačil. Byly zpracovány 4 možnosti využití vodních zdrojů. Po chemických 
analýzách byl vybrán jako nejvhodnější Ostojkovský potok a Nový rybník. Stavební práce 
byly započaty už v roce 1973. Vznikaly však velké problémy s nedostatkem stavebního 
materiálu i technologického zařízení. Úpravna byla dokončena a předána k užívání 25. 
května 1978. Náklady na stavbu v hodnotě 3.700.000 Kč byly z velké části kryty ze 
sdružených finančních prostředků jemnických závodů. Lidé na výstavbě odpracovali 
13.745 hodin zdarma.  

Přestože se nepodařilo městu realizovat všechny plánované úkoly, byl rok 1978 ve 
výstavbě úspěšný. Pokud se čtenářům zdá, že nepřiměřeně chválím dobu tzv. 
„normalizace“, mám pro to vysvětlení. Jemnice byla tehdy městem mladých lidí. 
Usazovali se tu vojáci. Mladí lidé neodcházeli v tak velkém počtu jako dnes za prací do 
jiných měst. Na MěstNV v Jemnici bylo v roce 1978 uzavřeno 67 sňatků. Jemnickým 
občanům se narodilo 77 dětí. Nově se do Jemnice  přistěhovalo 96 osob. Dačická 
nemocnice plně fungovala. Od 1. listopadu 1978 byla zřízena „Služba rychlé pomoci“ 



přímou telefonickou linkou 155 Dačice. 
Jinou kapitolou bylo v té době zásobování obyvatel, úroveň prodeje v jemnických 

obchodech a hygiena v restauracích. Kronikář často v zápisech poukazuje na nedostatek 
stavebního materiálu. Kritizuje i špatné zásobení v obchodech. Chybělo nejen spotřební 
zboží jako oblečení, sportovní potřeby, hračky, televizory, pračky atd., ale i některé druhy 
potravin a ovoce. Také uhlí bylo v té době na příděl. To lidem v celém státě značně 
ztrpčovalo život. O dalších nedostatcích samozřejmě kronikář v té době psát nemohl. 

Pro JL napsala Jana Jánská 
 
 

Sv. Martin  
 
Život a legenda 
11.11. - Martin Tourský se narodil r. 316 n.l. jako syn pohanského římského důstojníka v 

římské provincii Horní Panonie (dnešní Maďarsko). Vzdělání získal a s křesťanstvím se 
seznámil v severoitalské Pavii. Ve svých patnácti letech byl proti své vůli přijat k 
císařskému jezdectvu. 

Legenda říká, že jedné chladné noci v Amiens viděl promrzlého nahého žebráka. Svatý 
Martin neváhal a svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny, z nichž jednu podal 
žebrákovi. Následující noci se mu zjevil Kristus, oděný právě do poloviny jeho pláště. 
Díky této události je vzýván na ochranu proti chudobě a tato událost měla za následek, 
že se dal pokřtít. O něco později, když mu bylo asi dvaadvacet let, byl z armády 
propuštěn, cestoval po celé Itálii a Dalmácii. Poté odešel do Francie, kde strávil většinu 
svého života. Deset let žil jako poustevník. Roku 372 přijal svatý Martin biskupský stolec 
v Tours. I po jmenování biskupem žil nadále jako mnich ve své chatrči poblíž řeky Loiry, 
kde později vzniklo opatství Marmoutier. Zemřel v 81 letech roku 397 n.l. v Candes u 
Tours. 
Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na 
koni s půlkou pláště a žebrákem. 

Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Tato prastaré pořekadlo značilo, že v době, kdy 
tento světec slaví svůj svátek, padal sníh a neodvratitelně se blížila královna mrazivých 
večerů a dlouhých nocí – paní zima. 

 
Svatomartinská husa a pe čivo 
Ke svátku sv. Martina neodmyslitelně patřila dobře vykrmená a upečená tzv. „Martinská 

husa“. Původ spojitosti mezi svatým Martinem a husou můžeme nalézt ve dvou 
legendách. Ta prvá praví, že husy svatého Martina při kázání tolik rušily, že nyní pykají 
na svatomartinském pekáči. Druhá legenda praví, že se svatý Martin před svou volbou 
biskupem ze skromnosti skrýval v husníku, ale husy ho svým kdákáním prozradily. 
Ať už to bylo tak, onak, nebo úplně jinak je jedno. Každopádně husa patřila k 
nejhlavnějším pokrmům. Rozdělování jejího masa mělo určené pořadí. Nejnižší sluha 
dostával křídlo, aby prý při práci lítal, vyšší sluha stehno, hospodář sám si nechával 
zbytek. Kůže z husích nohou se dávala do střevíců pod nohy, aby se nepotily, nebo mezi 
prsty, aby nerostla kuří oka. 

Neméně známé bylo i svatomartinské pečivo. Kromě hus byly obvyklým jídlem na sv. 
Martina svatomartinské rohy, rohlíky nebo podkovy svatého Martina. Martinskými rohlíky 
podarovávala děvčata své hochy. Velikým rohlíkem, plněným mákem nebo povidly, býval 
podarován ze služby odcházející čeledín nebo děvečka. 



 
Svatomartinská koleda 
Svatomartinskou koledou si ve 14. století přivydělávali nejen chudí žáci a kanovníci 

(kanovník – kněz), ale i například zástupci krvavého řemesla – katové. Těm byla účast 
na svatomartinských koledách zakázána staroměstskými konšely již roku 1390. 
Žákovskou svatomartinskou koledu ve staročeštině zachytil ve své knize Veselé chvíle v 
životě lidu českého profesor Čeněk Zíbrt: 

 
Svatého Martina 
všeliká rodina 

dnes ščedrost zpomíná 
beze všeho statku 
vesele s čeládkú. 

Tučnú hus, hus, hus, 
tučnú hus, hus, hus, 
tučnú hus jí, víno pie, 
beze všeho smutku. 

 
Bejkova svatba a svatomartinská sýpka 
To, co bylo v Čechách „bejkova svatba“, nazývali na Moravě svatomartinskou sýpkou. 

Šlo o venkovskou slavnost ku příležitosti uzavření smlouvy mezi obcí a obecními sluhy 
jako byli ponocný, učitel nebo obecní pastýř. Součástí jejich mzdy bývala mimo peněz i 
odměna v naturáliích od hospodářů z obce tzv. „sypání“. 

Takový obecní sluha však musel za svou smlouvu zaplatit hostinou pro všechny 
hospodáře z obce. Klasická „bejkova svatba“ vypadala příkladně takto: Pastýř zabil 
vepře, připravil na 80 jitrnic a jelit, zabil 2 berany a 4 husy. Ponocný přidal husu, stejně 
tak hajný, a připravila se hostina. Přijít mohl každý, kdo „sypal“, podmínkou bylo pouze 
to, že si musel přinést svou lžíci, vidličku a nůž. 

Podobně to vypadalo i na Moravě při svatomartinské sýpce. 
 
Martínkové 
Svátek svatého Martina byl důležitým dnem v životě čeledníků a děveček, neboť 

zpravidla v tento den většina z nich (Martínkové) měnila službu a dostávala za svou práci 
mzdu. Někteří smlouvu s hospodářem prodloužili a ti ostatní odcházeli za lepší službou. 
Takový odchod ze služby spojený s obdržením peněz býval důvodem k pořádné oslavě. 
Mnozí tak propili a projedli svou celoroční mzdu během jednoho dne bez ohledu na to, 
zda již měl zajištěno nové místo, nebo ne. S oslavou byl spojen nadměrný hluk a 
následovně i řádění čeledi. 

O jejich řádění vypovídá záznam z roku 1590: 
Martínkové i jiná chasa okolo Prahy sebravše se v nemalém počtu v krčmě pod Prahou 

přišli k Roztokám, tvrzi pana Davida Boryně. Tu nalezše zavřenou, někteří jsou 
povědomi, kterak se spouští, otevřeli sobě a zmocnivše se předně čeládky a ji 
uzavíravše, potom udeřili na starého pána, kterýž leže v komoře sám jediný, porozuměl, 
co se děje, vstal a vzal pytlík peněz, vyhodil jim, řka: ,Nu, padouškové, vím já, že byste 
vy pili; vezměte sobě a jděte do krčmy a propijte je.“ Oni však nemajíci na tom dosti, 
vzavše nějakou kládu, i vyrazili dveře, a tak i pana zmocnivše se, byli by ho tu hned i 
zabili, kdyby jeden z nich jeho nezastoupil. Volky nevolky dal jim klíče. Nabrali si peněz, 
zlata, stříbra a táhli dál. 

Není divu, že pojmenování „Martínek“ bylo velmi handlivé a později označovalo 



člověka, který nezřízeně pije a z opilosti tropí škodu. 
 
Přástky 
Po svátku svatého Martina začínaly přástky a trvaly místy po celý advent až do čtvrté 

neděle postní - Družební. Každý večer se scházela děvčata s kolovratem a s košíčkem 
lnu v některém stavení, kde měli velkou světnici. Zde si děvčata rozestavila své kolovraty 
do kruhu a předla len. 

Předlo se zpravidla celou zimu až do masopustu. Bývalo zvykem, že přadlena si mohla 
nechat to, co napředla přes daný úkol. V době masopustu se slavívala tzv. „dlouhá noc“, 
při které všechny přadleny přepočetly upředenou přízi a ta, která napředla nejvíce, byla 
zvolena královnou dlouhé noci. Každá královna si musela zvolit svého krále, který jí 
musel vyhotovit vrkoč, který se podobal homoli cukru. Na kulatém, barevným papírem 
obloženém prkénku, byl položen upečený věnec, v něm byly zastrčeny hůlky, na kterých 
byl naražen další, o něco menší věnec. Vrkoč míval i šest „věncových pater“ od 
největšího k nejmenšímu. Na samotném vršku bývala rozmarýna a strakaté fábory. 
Z peněz, které přadleny utržily za přízi „nad plán“, si vystrojily hostinu, na kterou si každá 
přadlena mohla pozvat svého vyvoleného. Všem ostatním byl vstup na hostinu zakázán. 

Dana Šulková /zdroj: www stránky/ 
 
 

Sv. Ond řej  
 

Život a legenda  
30.11. - Svatý Ondřej byl stejně jako jeho bratr Šimon rybářem a pocházel z galilejské 

Betsaidy. Byl učedníkem Jana Křtitele a prvním učedníkem Ježíše Krista. Ondřej byl vždy 
mezi prvními čtyřmi apoštoly uváděnými v evangeliích a býval zmiňován zejména v 
souvislosti se zázračným nasycením pěti tisíc, když Ježíše upozornil na chlapce 
nesoucího bochníky a ryby. Po Kristově ukřižování se vydal na sever do Řecka a Skytie. 
V roce 70 n.l. byl v řeckém Patrasu odsouzen k smrti a ukřižován na kříži ve tvaru X. 
Svatý Ondřej je patronem sedláků, rybářů a nevěst, dále Ruska a Skotska, bývá vzýván 
na pomoc proti dně a nejčastěji je zobrazován na kříži ve tvaru X nebo s rybářskou sítí a 
rybami.  

Den (ale i předvečer svátku), kdy se slavil svátek svatého Ondřeje, patřil mimo 
Štědrého večera k nejdůležitějším věšteckým dnům v roce. Většina věštění mělo jedno 
společné a to, že se děvčata snažila zjistit, kdy nebo za koho se vdají. Proto není divu, 
že byl svatý Ondřej i patronem nevěst. 

 
Zvyky a oby čeje 
V předvečer svátku zkoušívala děvčata, která se dříve vdá tak, že každá vzala kousek 

chleba, položila jej na lopatu a čí kousek vzal pes jako první, tu čekala veselka nejdříve. 
O půlnoci před svatým Ondřejem děvčata vstávala a chodila klepat na kurník říkajíc 
přitom: „Kohoutku, kohoutku, zakokrhej. Muže-li dostanu, vědět mi dej. Slepičky, vy 
nechte kokotání, nekazte mi, nekazte vdávání.“ Ozval-li se kohout, mělo děvče naději, že 
se toho roku vdá. Ozvala-li se dříve slepice, znamenalo to, že má děvče přijít za rok 
opět.  

Na svátek svatého Ondřeje vzal na Příborsku jeden čtyři hrnečky a obrátil je dnem 
vzhůru, přičemž pod každý z nich předtím vložil hlínu, chléb, hřeben a pod poslední 
prsten. Ostatní, aniž věděli, co který hrneček skrývá, byli poté sezváni a každý ukázal na 



jeden hrnek. Na ty, kteří našli pod hrnkem hlínu, prý čekala do roka smrt, hrnek s 
chlebem značil zbohatnutí, hřeben nemoc a konečně hrnek s prstenem předvídal svatbu. 
Na Slavkovsku dívky stoupaly pravou nohou na postel, přičemž říkaly: 
„Postýlko, postýlko, šlapu na tě, svaté Ondřejku, prosím tě: dé mně této noci viděti, co je 
mýmu srdcu némilejší!“. 

Jinde ten den třáslo děvče plotem a přitom zpívalo:  
„Třesu, třesu tímto plotem, všeci svatí mým životem. Kde je můj milý dnes, ať mně tam 

zaštěkne pes.“. 
Také bývalo zvykem v ten den zasadit do květináče větvičku a zalévat ji vodou 

nabíranou do úst. Pokud se větvička zazelenala do Božího hodu a vykvetla, bylo to pro 
dívku znamení, že se velmi brzy vdá. 

Zamilované dívky si také psaly jména nejoblíbenějších mládenců na cedulky a na noc 
si je vložily pod polštář. Ráno pak, jakmile se vzbudily, vytáhly jednu z cedulek a čí jméno 
tam bylo napsáno, ten byl dívce souzen. 

Dana Šulková /zdroj: www stránky/ 
 
 

OBČANSKÁ SONDA 
 

Zelený baret a pen ěženka 
 
O krásném sobotním dopoledni dne 28.9.2008 mně z mého nového zeleného 

automobilu spadl někde v centru našeho města na střeše ležící můj zapomenutý nový 
zelený baret.  

Nebyl sám. Uvnitř něho byla vložena peněženka s větším peněžním obnosem  a 
platební kartou. 

Tato mikroudálost pro mě vyšla najevo, když mně přímo doma ještě týž den odpoledne, 
kontaktovala Policie ČR a uvedené věci mi osobně vrátila. 

Také jsem se dozvěděl, že nálezcem věcí byla paní Jiřina Koutná z Lovčovic, nedaleko 
Jemnice, a nalezené věci prostřednictvím svého manžela Zdeňka předala policii. 

Ona událost mě velmi překvapila a potěšila. Již dlouho jsem zde v Jemnici o něčem 
podobném neslyšel. Jsem rád, že mezi námi žijí tak čestní lidé jako jsou manželé Koutní 
z Lovčovic a dva mladí příslušníci Policie ČR, kteří nechtěli být jmenováni. 

Tímto ještě jednou všem osobnostem z události jednoho obyčejného dne výše 
popsané veřejně srdečně děkuji. 

 
Jsou nám příkladem. 

 
Zamyšlení: 
Osobnosti těchto typů by měly být i tou oficiální páteří občanské společnosti ve všech 

případech. Jsou-li lidé šlechetných činů schopni na čelních postech, má pak společnost 
větší šanci harmonicky se rozvíjet a posilovat na duchu. Vznikají tím i předpoklady pro 
pravou  kulturní obrodu společnosti. 

A to je hlavní, čeho je dnes třeba. 
Slaboduchá společnost bývá živným prostředím pro různé, hlavně sobecké exhibice 

různých tuctových lidí, někdy zcela nezajímavých osobních profilů tropících pak různé, 
někdy až groteskní nebo přímo hloupé veřejné činy, jimiž jsou postihováni vedle nás již i 
ti, kteří se zatím ještě ani nenarodili – ale přijdou! 



Bůh s námi. 
Pro JL napsal Josef Lichtneger 

 
 

Jemnická mládež 
 

Takhle se chová jemnická mládež v areálu 
sokolovny.  

Jeden den udělá paní M. Křivanová pořádek 
a během dvou až tří dnů to tu zase vypadá 
jako na smetišti. Nejen odpadky a PET lahve, 
ale i lahve od alkoholu. 

Jednou tam paní Křivanová umístila 
odpadkový koš a co se stalo? Koš takřka 
zničený, prázdný a odpadky opět všude 
kolem na zemi. Dokonce se tu najde i 
rozbité sklo. A teď si musíme uvědomit, že si 
sem chodí hrát i děti z mateřské školy. 

 
 

Pro JL napsal Jaromír Parkan 
 
 

KULTURNÍ A SPOLE ČENSKÝ PŘEHLED 
 

Program kulturních po řadů 
 

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 

 
29.11.2008  Prodejní výstava všech v čelařských produkt ů 
900 – 1500   - restaurace Na Podolí 
 
29.11.2008  Jemnická deskotéka   
1400 hodin  - kdo má zájem o deskové hry, nechce strávit den sám doma  
    či chce poznat něco nového 
   - skautská klubovna 
 
30.11.2008  Adventní koncert v kostele sv. Stanisla va 
1500 hodin  - Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava, Komorní sbor  

   při ZŠ v Jemnici  



 
********** 

  
5.12.2008  Čertovský rej  
1700 hodin  - rozsvícení vánočního stromu   
   - sraz Mikulášů, andělů a čertů 
   - program pro děti – soutěže, písničky, nadílka od Mikuláše  
   a anděla, pro neposlušné děti peklo 
   - areál zámku 
 
6.12.2008  Mikulášská zábava 
2000 hodin  - hraje Spektrum 
   - KD Jemnice 
 
15.-23.12.2008  Vánoční výstava 
   - výrobky dětí MŠ, školní družiny, členů KTP a spoluobčanů  
   města 

   - vestibul KD 
 

31.12.2008  Silvestr 2008 – oh ňostroj na zámku 
2358 hodin  - rozloučení se starým rokem 2008 a přivítání nového  
   roku 2009 

 
 

Kino – listopad 2008 
 

1.11. sobota  Mumie: Hrob Dra čího císa ře začátek v 1930 hod. 
Akční/Horor/Dobrodružný/Fantasy, USA/Kanada/Německo, 2008, 112 min. 
Dobrodružný velkofilm Mumie: Hrob Dračího císaře je pokračováním úspěšných snímků 
Mumie a Mumie se vrací. 

 
2.11. neděle  VALL-I (WALL-E)  začátek v 1700 hod. 
Animovaný/Komedie/Rodinný/Sci-Fi, USA, 2008, 98 min., český dabing 
VALL-I je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil. 

 
8.11. sobota  Mamma Mia     začátek v 1930 hod. 
Komedie/Muzikál/Romantický, V.Británie/USA, 2008, 110 min. 
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři potencionální otcové a 
nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmuje? Náramně! 

 
15.11. sobota  Rolling Stones       začátek v 1930 hod. 
Dokumentární/Hudební, USA, 2008, 122 min. 
Dokumentární film je pohled na legendární Rolling Stones, kteří jsou spolu přes 45 let a 
stále fungují. 

 
22.11. sobota  Star Wars: Klonové války začátek v 1930 hod. 
Animovaný/Dobrodružný/Sci-Fi, USA/Singapur, 2008, 98 min. 
Počítačově animovaný snímek ze světa Star Wars odehrávající se za Klonových válek. 
 

29.11. sobota   Cesta do st ředu Zem ě  začátek v 1930 hod. 
Akční/Dobrodružný/Fantasy/Sci-Fi, USA, 2008, 92 min. 
Visionářský vědec Trevor Anderson, jeho synovec Sean a jejich krásná průvodkyně 



Hannah v průběhu vědecké výpravy na Islandu nečekaně uvíznou v jeskyni. Film je 
natočen na motivy knihy Julesa Verna „Cesta do středu Země“. 

 
************ 

 
Počínaje 13. říjnem 2008 nabízí Turistické informační centrum Jemnice předprodej 

vstupenek na filmová představení, která se odehrají ve stálém kině v Jemnici. Vstupenky 
budou v předprodeji vždy 1 týden před představením a to od pondělí do pátku (11:30 
hodin).   

 
 

Podzimní cyklotour 
 
V sobotu 27. září se v Jemnici uskutečnil další z ročníku Podzimního cyklotour. 

Příležitost k hezkému výletu podzimní 
krajinou v okolí Jemnice využilo celkem 47 
účastníků, což je nejvíce za celou dobu 
konání akce. Vybrat si mohli z celkem 5 tras 
o různých délkách - 8 účastníků vyjelo na 12 
km trasu, 14 účastníků na 20 km trasu, 16 
účastníků na 30 km trasu, 5 účastníků na 50 
km trasu a na 120 km trasu vyrazili 4 
účastníci. Zpět do cíle se v pořádku a plni 
zážitků vrátili všichni účastníci, kteří se po 
obdržení diplomů rozjeli zpět do svých 
domovů. Ke zdárnému průběhu celé akce 
jistě přispělo i krásné podzimní počasí a 
především práce organizátorů – Skautské středisko Jemnice, AFT Jemnice a Jemnice 
OnLine.  

Pro JL napsal Bc. Zdeněk Hopian 
 
 

Dětský den a Indiánské léto 
 
Během měsíců září a října se děti z Jemnice i z blízkého okolí mohly zúčastnit 

Dětského dne a Indiánského léta. 
Dětský den se uskutečnil v sobotu 13. září a zúčastnilo se ho téměř 50 dětí. Děti 

rozděleny do malých skupinek zdolaly několik stanovišť rozmístěných na Obůrce. Již 
podruhé si děti vyzkoušely lézt po lanové síti vysoké 5 metrů, od které mohly pokračovat 
po lanové dráze přes nejrůznější překážky. Taktéž si zahrály laccrosse a ringo a střílely 
ze vzduchovky. Celý den byl zakončen opékáním špekáčků před skautskou klubovnou.  

Indiánské léto proběhlo na skautské základně Dobrá Voda u Třebíče. Tento rok se 
odehrával ve znamení korzárů a pirátů a tomu jsme všichni přizpůsobili i naše šaty a 
zevnějšky. Za Jemnici se účastnily dvě hlídky, dívčí a chlapecká. Z celkových 15 
závodních skupin jemnická dívčí hlídka získala druhé místo a chlapecká čtvrté.  

Nejen pro děti, ale i pro dospělé byl určen Podzimní Cyklotour, který skautské středisko 
organizovalo s AFT Jemnice a Jemnice OnLine. Tato akce proběhla 27.9. a zúčastnilo se 
jí přesně 47 cyklistů (8 osob vyjelo na trasu 12 km, 14 osob na 20 km, 16 osob 30 km , 5 



osob na 50 km a 4 osoby 120 km). Startovalo se od skautské klubovny v dopoledních 
hodinách a na konci tu každého účastníka čekalo malé občerstvení.  

 
V sobotu 29. listopadu ve 14 hod se ve skautské klubovně uskuteční další ročník 

jemnické Deskotéky. Kdo má zájem o deskové hry, nechce strávit den sám doma či chce 
poznat něco nového, je srdečně zván.  

Za skautské středisko Pavlína Honzíková 
 
 

Výstava ru čních prací a výp ěstků 
 
Ve dnech 22.-27. 9. 2008 se ve vestibulu KD v Jemnici konala Výstava ručních prací a 

výpěstků členů Klubu tělesně postižených v Jemnici.   
Členové klubu přistoupili k přípravě výstavy velmi zodpovědně, zároveň však s velkým 

nadšením a nasazením. To se 
odrazilo na konečné podobě 
vystavovaných výrobků a výpěstků. 
Výstava měla obrovský úspěch, o 
čemž svědčí pochvalná slova těch, 
kteří ji navštívili, /a nebylo jich málo/, 
na stránkách návštěvní knihy. 

Mezi vystavovanými „exponáty“ byly 
např. vyšívané ubrusy, dečky, 
polštářky, háčkované dečky, ručně 
pletené svetry, šály, čepice, ponožky 
a pantofle, batikovaná a malovaná 
trička, obdrátkované hrnečky, 
skleničky a kamínky, květináče a 
obrázky zdobené ubrouskovou 
technikou, různé dekorace a další. Na své si přišli i rybáři, pro které byl připraven 
rybářský koutek doplněný fotografiemi. 

Celou výstavu doplňovaly výpěstky členů KTP v podobě obrovských dýní, okrasných 
dýní, patizonů, cuket, okurek, rajčat atd. 

Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout rovněž výrobky dětí z místního dětského 
domova a pacientů psychiatrického oddělení v Jemnici. 

Kdo tuto výstavu navštívil, mi dá jistě za pravdu, že byla opravdu velmi zajímavá a 
netradiční. Moc děkuji všem, kteří se na její přípravě podíleli i těm, kteří zapůjčili své 
výrobky.   

Další zajímavé výrobky členů KTP si můžete prohlédnout na „Vánoční výstavě“ v KD. 
Dana Šulková 

 
 
 
 

Vánoční výstava 
 
Čas neúprosně běží a Vánoce pomalu, ale jistě klepou na dveře. Každoročně ve 



vestibulu KD připravujeme vánoční výstavu, na které jsou vystavovány především 
výrobky dětí z mateřské školy a školní družiny v Jemnici. 

Po velmi zdařilé výstavě, kterou předvedli členové Klubu tělesně postižených 
v Jemnici, bude ta letošní obohacena i o jejich výrobky. Nabídli mi spolupráci při této 
výstavě a přišli s myšlenkou oslovit spoluobčany našeho města a vyhlásit soutěž „O 
nejzajímavější vánoční dekoraci“. Vítěz této soutěže bude odměněn drobnou cenou. 

Pokud máte nějaké zajímavé ruční práce, které by se na naši výstavu hodily a jste 
ochotni je zapůjčit, můžete tak učinit do středy 10.12.2008. Přineste je na Městský úřad 
v Jemnici – kancelář č. 209- I. patro. Zapíši si Vaše jméno a popis zapůjčené věci. 

Letošní vánoční výstavu můžete zhlédnout ve dnech 15. – 23.12.2008. 
 Dana Šulková 

 
 

PODZIMNÍ VÝLET JEMNICKÉHO MUZEJNÍHO SPOLKU 
 
V neděli 28.září, které tak připadlo na státní svátek sv. Václava, se už téměř stalo 

tradicí MuS z Jemnice, že na tento den pořádá poznávací výlet po krásách naší vlasti. I 
nadále nad výletem jemnického spolku držel svou ochrannou ruku sv. Václav. Nepršelo a 
byl velmi krásný den, jako stvořený k výletu a toulkám v přírodě. 

 
Sraz výletníků byl na jemnickém autobusovém nádraží. A tak už před jedenáctou 

hodinou se pomalu účastníci poznávacího výletu shromažďovali na autobusáku a trpělivě 
spolu s optimismem očekávali plánovaný příjezd zájezdového autobusu, který v zápětí 
přijel na určenou hodinu. Při spatření přijíždějícího autobusu mnohé optimismus rázem 
přešel. Omšelý vzhled, který umocňovaly rezavé a pomačkané plechy zájezdového 
autobusu, nedával příliš dobrý dojem. Také interiér autobusu se značně opotřebovanými 
loketními opěrkami, potrhané odkládací síťky dokreslovaly celkový stav. Výjimkou byl 
jeho řidič a jeho spolujezdkyně. Ti plni optimismu se snažili rozptýlit obavy a vylepšit 
dojem, který na výletníky autobus určitě udělal. 

Po usazení a ověření seznamu cestujících autobusový veterán vyrazil přesně o 
jedenácté hodině k plánovanému cíli. Po ujetí několika kilometrů obavy z cesty tímto 
zájezdovým autobusem trochu opadly. Řidič svou bravurní jízdou dokazoval své 
nesporné kvality. Dlužno dodat, že motor autobusového veterána se také snažil. 

Cesta probíhala bez komplikací v družném hovoru při jídle, které nahradilo nedělní 
oběd. Do Žďáru nad Sázavou, který byl cílem poznávacího zájezdu, přijel autobus po 
devadesáti minutách. Po jeho zaparkování na přilehlém parkovišti kroky výletníků 
zamířily do areálu místního zámku, ve kterém je stálá expozice muzea knihy. Toto 
muzeum knihy je největší na světě a má mnoho krásných knižních i jiných exponátů, 
které ukazují celkový vývoj písemnictví a výrobu knih. Mezi ukázky  nesporně patří 
dobové vybavení středověkých pisáren, kde se psaly a posléze i tiskly knihy. 

Po prohlídce rozsáhlých prostor muzea si většina výletníků přišla doplnit síly do 
příjemné zámecké čajovny. V prostorách, kde se nacházela zámecká čajovna, byla také  
malá prodejna skleněných číší, váz a jiných výrobků. Také do této prodejničky zavítali 
někteří výletníci z MuS. Dalším cílem byl kostel, ve kterém se účastníkům zájezdu 
dostalo od průvodkyně základních informací o jeho vzniku a jeho historie, soch a oltářů. 
V kostele se  rovněž připravovalo několik pěveckých sborů na odpolední vystoupení na 
svátek sv. Václava, a tak prohlídka a výklad, který poslouchali výletníci, byl provázen 



zpěvnými chorály zkoušejících pěveckých sborů. V areálu zámku se také nachází 
výstavní místnosti, ve kterých je expozice Santiniho tvorby. Dále jsou tam makety areálu 
Zelené hory a mnoho dalších soch a exponátů. Po pečlivé prohlídce těchto výstavních 
prostorů  

následovala návštěva takzvané Studniční kaple a přilehlé zahrady, ve které si mniši 
pěstovali pro svou potřebu květiny a zeleninu. A tím výletníkům skončila první část 
poznávacího zájezdu. 

Druhým a konečným cílem byla návštěva Zelené hory, kde se nachází poutní kostel sv. 
Jana Nepomuckého. Po příjezdu před areál se výletníci rozptýlili po celém areálu Zelené 
hory, kterému vévodí kostel ve tvaru šesticípé hvězdy. Prohlídka vnitřních prostorů 
kostela byla domluvená na 16. hodinu. A skutečně. Úderem šetnácté hodiny bylo všech 
šestatřicet účastníků poznávacího výletu z Jemnice vpuštěno dovnitř. V opravdu 
krásném prostředí kostela se jim od průvodkyně dostalo zasvěceného výkladu historie 
tohoto místa. Sluneční paprsky, které do prostoru kostela dopadaly přes barevné 
skleněné výplně oken, kreslily na podlaze  krásné barevné obrazce. Všude kolem bylo 
plno světla a tak se rozzářily vnitřní prostory kostela až ke stropu, na němž v prostředku 
dominovala dřevěná napodobenina červeného jazyka, který je symbolem mlčenlivosti sv. 
Jana Nepomuckého. Následná prohlídka kostela a jeho okolí byla pro všechny výletníky 
předposledním zastavením na tomto výletě. Poslední zastavení jako vždy patřilo 
občerstvení. 

Tentokrát byl pro tento účel zvolen hotel U Labutě ve Žďáru nad Sázavou, kde bylo už 
předem domluvené občerstvení. Netrvalo dlouho a všichni cestovatelé spokojeně seděli 
v restauraci hotelu a čekali na objednané menu. Po doplnění sil v příjemném prostředí 
restaurace U Labutě se autobus s nasycenými výletníky vydal k domovu. Zpáteční cesta 
proběhla bez nehody a autobus veterán řízený dobrým řidičem ujížděl krásnou krajinou 
Vysočiny. Zapadající slunce na obzoru barvilo oblohu do červena. Byl to určitě pro 
všechny, kteří byli v ujíždějícím autobuse, velmi pěkný pohled. Hezký den tak končil a 
dobré jídlo, příjemná únava, to vše umocnilo ve všech dobrou náladu a hezký pocit, který 
vydržel i po příjezdu do Jemnice.  

Ještě bych zde rád za všechny cestující výletníky poděkoval těm, kteří tento poznávací 
výlet do Žďáru nad Sázavou připravili a také zdárně vedli až do jeho konce. DĚKUJEME! 

Pro JL napsal Rudolf Šustr     
        

 
Pozvánka do podzemí u sv. Víta 

 
Za velmi pěkného podzimního úterý 14. října 2008 pořádal Muzejní spolek v Jemnici již 

druhou prohlídku podzemních prostorů u kostela sv. Víta. Ta první byla v roce 2007. Sraz 
účastníků byl ve 14 hodin před vstupem do podzemí. I přesto, že tato akce nebyla mezi 
jemnickými občany  oficiálně vyhlášená, sešlo se na stovku zvídavých občanů. Zdaleka 
ne všichni byli členové MuS. Po krátkých technických úpravách, které učinil zástupce 
firmy Slavonická huť pan Chadim, již první skupina asi 15 osob pomalu sestoupila po 
kamenných schodech do podzemních prostorů. Další dvě skupiny pak postupně 
navštívily podzemí. Všechny ty, co byly v podzemních prostorách, obšírně informoval p. 
Chadim o postupu již vykonaných prací a také o plánech postupu prací v budoucnu. Tuto 
jedinečnou možnost podívat se do podzemí při kostele sv. Víta si nenechali ujít ani místní 
skauti. Dá se soudit, že historie města Jemnice jim není lhostejná. A to je dobře, protože 



kdo jiný by měl v načatém díle pokračovat, že? Možná, že to budou někteří z nich. 
Mnoho hlasů zaznělo pro zpřístupnění těchto míst pro širokou veřejnost a turisty. Také, 
že by bylo dobré zařadit jemnické podzemí do turistických reklamních tiskovin. Shrnuto a 
potrženo – jemnické památky a již odkryté podzemí zařadit do turistických katalogů a na 
webové stránky města Jemnice. Vždyť je to další historická památka, o které by se mělo 
ve světě určitě vědět.    

Podzemní prostory u kostela sv. Víta čistí a opravuje slavonická firma Slavonická huť. 
V současné době je vyčištěna vstupní chodba, velká sklepní místnost, část chodby, která 
se rozvětvuje do tří stran. Nejzajímavější částí je patrně  západní chodba, která směřuje 
směrem k centru města a možná se dál i rozvětvuje. To je zatím ale jen nepodložená 
hypotéza, kterou by bylo třeba potvrdit. A na to je potřeba hodně času, trpělivosti a 
peněz. Zatím  čistící a opravné práce pokračují. Prostory, v současné době už opravené, 
jsou samo o sobě historicky cenné a tím i pro zájemce, kteří se zajímají o historii města 
Jemnice atraktivní. Ohledně odkrytých podzemních prostorů se vede několik hypotéz – 
kam vlastně vedou, v jakém rozsahu jsou chodby pod Jemnicí poškozené, k čemu asi 
v minulosti sloužily? Rovněž se vedou debaty o tom, proč se v těchto místech vlastně 
kutalo? A zdali se i zde těžilo ve středověku stříbro a zlato. Bohužel na tyto otázky zatím 
neznáme pravdivou odpověď, ale co není, může v budoucnu být. Pokud budou 
pokračovat práce v podzemí u kostela sv. Víta, může se pak něco dalšího zjistit. Indicie 
při hledání minulosti těchto míst je možná skrytá někde v archívech nebo zemských 
deskách, kde jsou možná zaznamenány nějaké plánky nebo písemná zmínka o 
podzemních chodbách na Jemnici. 

Závěrem musím znovu říci, že tato akce jemnického MuS měla úspěch a je vidět, že 
většině jemnických občanů historie města není tak docela lhostejná. Také mi dovolte 
poděkovat za velkou ochotu a snahu o podání dostupných informací členům výpravy do 
podzemí hlavně panu Chadimovi. 

Pro JL napsal Rudolf Šustr        
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Blahop řání 
 

Zástupci města navštívili  
 

paní  EEmmii ll ii ii     VV ee dd rr oo vv oo uu   z Jemnice, 
 

která se dne 24. 9. 2008 dožila 95 let 
 

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

hodně zdraví a životní pohody 
 

 
 



Blahop řání 
 

Zástupci města navštívili  
 

pana  OOttaakkaarraa    SS ee mm oo tt aa mm aa   z Jemnice, 
 

který se dne 20. 10. 2008 dožil 90 let 
 

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

hodně zdraví a životní pohody 
 
 

 
Poděkování 

 
Děkuji všem Jemničákům, kteří se dne 14.10.2008 ve 1400 hodin rozloučili 

s naší drahou Blankou Svojsíkovou z Jemnice. Zvláště děkuji Pohřební 
službě panu Přívětivému. 

Jménem zarmoucené rodiny Milan z Jihlavy 
 
 

Vzpomínka 
 

.... a lesy budou dále v slunci snít 
a vody třpytit se ve svitu hvězd.... 

 
Dne 11.11.2008 uplyne 10 let od úmrtí 

pana JJoosseeffaa  VV oo dd ii čč kk yy , 
 

který tiše zesnul ve věku 62 let 
 

S láskou vzpomínají všichni příbuzní 
 
 

 
Vzpomínka 

 
Čas prý rány hojí, 
je to jenom zdání. 

V srdci je stále bolest  
a tiché vzpomínání. 

 
Dne 16. listopadu 2008 uplyne 15 let od úmrtí 

 
pana JJaarroossllaavvaa  KK aa ll áá bb aa  z Jemnice 

 
Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami 



Vzpomínka 
 

V neznámý svět odešla jsi spát, 
zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 
Ta rána v srdci stále bolí 
a zapomenout nedovolí. 
 

Dne 19. listopadu 2008 uplyne 15 let, 
kdy nás navždy opustila 

 
paní  MMaarriiee  SS ee dd ll áá čč kk oo vv áá  z Jemnice 

 
 

S láskou stále vzpomíná rodina Sedláčkova a Jandova 
 
 

OKÉNKO PŘÍRODY 
 

Sója luštinatá /Glycine max/ 
 
Sója je jednoletá, až jeden metr vysoká rostlina s listy podobnými fazolovým. Plodem 

jsou lusky 3 – 8 x 1 cm, 2 – 4 semenné. Kvete v červenci až srpnu. Pochází z východní 
Asie, v současné době se běžně pěstuje v mnoha zemích, v teplejších oblastech i u nás.  

Předmětem užití jsou sójové boby a sójový olej. 
Sója obsahuje hojnost plnohodnotných bílkovin, 14x více než drůbeží maso, 4x více 

než slepičí vejce a 3x více než hovězí maso. Obsahuje též i cenné fosfolipidy, jako 
například lecitin a cephallin. Je bohatá na minerální látky – draslík, hořčík, vápník, fosfor, 
měď, železo, mangan, zinek, nikl a kobalt. Z vitaminů pak provitamin A, vitaminy B1 a B2, 
C, D, E a K. 

Používání sóji má nesmírně příznivý vliv na krvetvorbu, na nervovou soustavu i na 
látkovou výměnu. Je prospěšná při cukrovce, krevních chorobách, neurastenii, při 
chorobě z ozáření, při arteroskleróze. 

Vhodné je zejména tzv. sójové mléko, které mírně tlumí překyselení žaludku a je 
neocenitelnou potravinou pro alergiky. Sójové boby při pravidelné konzumaci výrazně 
snižují hladinu krevního cholesterolu, uvádějí krevní tlak na normální úroveň, chrání před 
tvorbou žlučových kaménků a snižují riziko vzniku rakoviny prsu. 

Jako dietní potravina nemá sója stanovenou průměrnou ani maximální dávku, měla by 
však být na jídelníčku minimálně jednou týdně. I zde však platí Kneipovo: „Všeho s mírou 
a dobrého pomálu“, protože obsahuje vysoké množství bílkovin. Je také na místě 
připomenout, že je poměrně silně zásadovotvorná a že při přehnané konzumaci má 
negativní vliv na životnost červených krvinek. 

Ze sójových specialit jmenujme alespoň sójové mléko, sójové maso, hrubou a hldkou 
mouku, sójový sýr Tofu a sójová omáčka Tamari. Na klíčení je určena sója v podobě 
malých zelených kuliček pod názvem mungo. 

Sójovou mouku je možné využít též formou za tepla připravených kašovitých obkladů 
na změkčování různých boulí, zatvrdlin a otoků. 

Sójová pomazánka se žampiony se připraví ze 125 gramů uvařených sójových bobů, 
125 gramů žampionů, 1 cibule, mořské soli, 2 polévkových lžic sójového oleje, libečku, 
majoránky, papriky, práškové kurkumy nebo curry koření. Na oleji zpěníme cibuli a na 



drobno nakrájené žampiony a podusíme s majoránkou do změknutí. Uvařenou sóju 
pomeleme na masovém mlýnku, přidáme podušené žampiony, sůl, libeček a okořeníme. 

Pro JL napsal Ing. Bedřich Stehlík 
 
 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 
 

Činnost mladých hasi čů z Jemnice  
v sout ěžní sezon ě 2007/2008 

 
Samozřejmě i nadále trvá spolupráce SDH a DDM Jemnice započatá v roce 2001 

v zajištění kroužku mladých hasičů v našem městě. 
Sezona soutěží a s tím spojená činnost mladých hasičů začíná na začátku září 

předcházejícího roku. To znamená, že 
sezóna 2007/2008 je rozdělená na dvě 
části. Sezóna začíná podzimní částí - 
štafeta dvojic a ZPV ( závod požární 
všestrannosti ), který se konal v Heralticích 
20.října 2007. Tohoto branného závodu se 
účastní pouze 5 členů kolektivu. Trať má 
cca 3km a mladí hasiči plní 6 disciplín – 
střelba ze vzduchovky, základy topografie ( 
25 topografických značek, zorientování 
mapy, s pomocí buzoly určí z označeného 
místa azimut viditelného bodu ), uzlování ( 
5 základních uzlů ), základy první pomoci, 

požární ochrana ( 10 značek technických prostředků, určení hasiva na různé hořlavé 
materiály ), překonání překážky po vodorovném laně. 

Následovala zimní přestávka, kterou jsme vyplnili sportovní činností v tělocvičně ZŠ a 
teoretickou přípravou na požární stanici. Součástí teoretické i fyzické přípravy jsou i 
různé bodované soutěže, které se započítávají do celoroční soutěže nazvané 
HASIČSKÁ OLYMPIÁDA. V měsíci dubnu jsme se účastnili celorepublikové soutěže – 
PO očima dětí ve výtvarné části. Každý člen nakreslil obrázek s hasičskou tématikou a tři 
nejlepší v každé kategorii jsme předali na OSH do Třebíče.  

1.května jsme využili Den otevřených dveří na 22. základně letectva v Náměšti nad 
Oslavou u příležitosti mezinárodního cvičení FLYING RHINO 2008 k celodennímu výletu, 
který byl organizován členy SDH. Od začátku května začala také druhá část sezony a 
s tím i soutěže.  

V roce 2008 se náš kolektiv účastnil celkem 11-ti soutěží.  
• 8.května byla první soutěž v požárním útoku - PÚ v Moravských Budějovicích a byla 

zařazená do okresní ligy. Tento první start tohoto roku se nám nepodařil a po padlém 
koši do kádě přišla diskvalifikace. 

• 24.května okresní kolo hry PLAMEN Petrovice ( štafeta CTIF, útok CTIF, štafeta 
4x60 metrů, požární útok ). Po celodenním soutěžení se naše družstvo umístilo na 
16. místě na okrese Třebíč. 

• 25.května okrsková soutěž v PÚ Pálovice. Na tuto soutěž postavil náš kolektiv tři 
družstva. 1. družstvo v kategorii mladší  - 1. místo  



2. družstvo v kategorii starší     - 2. místo 
3 .družstvo v kategorii starší     - 6. místo 

• 31.května soutěž v PÚ Častohostice, zařazená do okresní ligy.  
1. družstvo v kategorii starší   – 15. místo 

• 8.června soutěž v PÚ Mladoňovice.  
1. družstvo v kategorii mladší   - 2. místo 
2. družstvo v kategorii starší     - 3. místo 

• 22. června soutěž v PÚ Panenská.  
1. družstvo v kategorii mladší   - 3. místo 
2. družstvo v kategorii starší     - 5. místo 

• 29. června soutěž v PÚ Třebelovice. 
 1. družstvo v kategorii mladší   - 2. místo 
 2. družstvo v kategorii starší     - 5. místo 

• 5. července, tento den jsme se účastnili dvou soutěží. Soutěž v PÚ Staré Hobzí 
1. družstvo v kategorii mladší   - 2. místo 
2. družstvo v kategorii starší     - 2. místo 

• 5. července soutěž v PÚ Třebětice. Soutěž se konala u příležitosti oslav 110 let 
založení sboru. 

1. družstvo v kategorii mladší    - 3. místo 
2. družstvo v kategorii starší      - 2. místo 

 
15.-16.-17. srpna  - Soust ředění mladých hasi čů 
 
Tyto tři dny jsme měli na požárním cvičišti prázdninové soustředění. Soustředění se 

účastnilo celkem 16 členů kroužku a bylo 
již tradičně přijímáno s nadšením. V pátek 
jsme měli sraz v 13.00 hodin na cvičišti a 
odpoledne jsme využili k výletu do 
elektrárny a hráze ve Vranově. Následně 
jsme se přesunuli do Bítova a prohlédli si 
vozidla značky Tatra v místním muzeu. Po 
návratu jsme se ubytovali v budově na 
cvičišti a do večerky jsme se věnovali 
hraní společenských her. V sobotu ráno 
po snídani jsme se vydali na další výlet do 
Nového Hobzí na prohlídku historického 
mlýna. Protože nám počasí nepřálo, tak 
jsme museli celý den po obědě hrát společenské a sportovní hry v budově. V neděli se 
počasí trochu zlepšilo, a tak jsme se pustili do trénování štafet. Po obědě do ukončení 
soustředění jsme se věnovali hádankám a dalším vědomostním hrám. Celé toto 
soustředění zajišťovali členové SDH Jemnice. 

 
• 30.srpna - domácí soutěž „O putovní pohár starosty města Jemnice“ zařazená do 

okresní ligy. Počasí se na rozdíl od minulého roku vydařilo a na 8. ročníku byla i 
rekordní účast soutěžních družstev za celou dobu konání této soutěže. Na start 
nastoupilo 28 družstev. Naše družstvo mladších jako domácí mělo právo soutěžit 
jako první a družstvo starších startovalo jako třetí. Po tuhém boji všech družstev bylo 
slavnostní vyhlášení výsledků. 



Kategorie mladší:  1. místo SDH Budíkovice  
2. místo SDH Stařeč 
3. místo SDH Kojetice 
Družstvo Jemnice obsadilo 14. místo. 
Kategorie starší:    1. místo SDH Radonín 
2. místo SDH Heraltice 
3. místo SDH Přibyslavice 
Družstvo Jemnice obsadilo 12. místo.  

• 13. září soutěž v PÚ Písečné – poslední soutěž v požárním útoku této sezóny. Na 
tuto soutěž jsme odjížděli s jasným cílem obhájit prvenství z minulého roku. Měli 
jsme problém s obsazením obou družstev z důvodů nemoci a dalších povinností 
našich členů. Podařilo se nám tento problém překonat a soutěž dopadla podle 
našich představ.  

1. družstvo v kategorii mladší  - 1. místo   a obhájení prvenství z roku 2007 
2. družstvo v kategorii starší - 4. místo, toto družstvo bylo tvořeno převážně 
z členů mladší kategorie a úkolem bylo dokončit soutěž a pokusit se o dobré 
umístění. 

 
DOROST 
Náš sbor má od sezóny 2007/2008 zástupce i v kategorii dorostenců a Lucie 

Masláková soutěží jako dorostenka – jednotlivec. 
• 20. října 2007 Heraltice – podzimní část okresního kola celoroční činnosti dorostu ZPV    

(závod požární všestrannosti) -  4. místo na okrese Třebíč. 
• listopad 2007 – duben 2008 příprava na druhou část celoroční činnosti. Příprava na 

100 metrů překážek, dvojboj jednotlivců, testy z PO. 
• duben 2008 účast na výtvarné soutěži PO očima dětí. 

1.místo na okrese Třebíč – postup do kraje 
1.místo v kraji Vysočina 

• 24. května 2008 druhá část okresního kola celoroční činnosti dorostu Petrovice 
test PO – 1. místo 
100 m překážek – 3. místo 
dvojboj jednotlivců – 5. místo  
Celkové pořadí:  4. místo na okrese T řebíč a postup do krajského kola. 

• 8. června 2008 krajské kolo soutěže v celoroční činnosti dorostu. 
test PO – 1. místo 
100 m překážek – 8. místo 
dvojboj jednotlivců – 6. místo           
Celkové pořadí  6. místo v kraji Vyso čina  

• 15.-16.-17. srpna 2008 účast na Soustředění mladých hasičů. 
 
V září byla zahájena další soutěžní sezóna 2008/2009. Náš sbor bude mít od této 

sezóny dva dorostence : 1 dorostenka – jednotlivec Lucie Masláková 
                                     1 dorostenec – jednotlivec David Valenta 
I kroužek mladých hasičů zahájil další sezónu a přijímá do svého kolektivu nové členy 

ve věku 6 - 14 let. 
 



Poděkování mladých hasičů patří sponzorům  soutěže „O putovní pohár starosty města 
Jemnice“ konané 30.8.2008:  

A.S.A Dačice,   AGILA Dačice,   JEMČA Jemnice,   ERSICO Jemnice,   Potraviny U 
Fučíků v Podolí, Město Jemnice,   
AUTOCONT Jihlava,   F+Š MART 
Jemnice,   SONEKA Jemnice,   
CENTROPEN Dačice,   FERRUM 
Moravské Budějovice, JOKA Josef 
Karpíšek a hlavnímu sponzorovi 
mladých hasičů z SDH Jemnice 
Lékárna ALEXANDRA – pan Michal 
Kubeš. 

 
Samozřejmě poděkování patří všem 

členům SDH Jemnice, kteří se 
podíleli na celoroční činnosti našich 
mladých hasičů  i samotným členům 
kolektivu MH za jejich práci a 
reprezentaci sboru a města na soutěžích.  

Další informace o činnosti mladých hasičů a fotografie na www.sdh.jemnice.cz 
                                                                              Pro JL vedoucí a členové kroužku MH  

 
 

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU 
 

Radotice 
 
Co na to říkáš, ob čane, voli či? 
 
Polovina je zpravidla důvodem k hodnocení předem známého období. Hodnotíme 

polovinu dne, týdne, měsíce, roku a nevyhnou se tomu ani období. Školy mají období, 
které se dělí na polovinu již měsíc po začátku roku, aby konec období, prázdniny, 
připadly na léto. Poslední dobou zjišťujeme, že nejen školy mají dva měsíce prázdnin, 
ale i v televizi to tak vypadá. Posly důležitých a aktuálních informací pramálo zajímá, kdo 
bude jejich televizního diváka po dobu „jejich prázdnin“ bavit a informovat. 
Nepostradatelné informace po dobu jejich nepřítomnosti nesděluje nikdo a také to jde a 
jistě by to šlo i potom. Jenže, opět se objeví a zdůrazňují svou důležitost. Kdo stojí za 
tím, že neřeší, aby tok informací a zábavy nebyl přerušován a byl někým suplován? Je to 
firma, které je to jedno, nebo silná pozice osobností? Co kdyby se ukázalo, že to jde i 
jinak? Divák koncesionář má prostě smůlu a vidí, že oni tu nejsou pro něho, ale on pro 
ně a to je špatně. Tady to trh nevyřešil a spíš se to jeví jako kartelová dohoda. Naše 
volební období je také takřka v polovině a bylo by dobré najít odvahu k jeho hodnocení. 
V rámci svých finančních možností se za tu dobu udělalo mnohé. Je to hodně nebo 
málo? Předpokládalo se toho víc, ale jak už to bývá, ne vše jde jako po drátku. Byla 
dokončena protipovodňová ochrana, která se zatím jeví jako zbytečná, poněvadž není 
využívána. Chybí to, co by její účel a využití naplňovalo. Tím je povodňová voda a to je 
právě to, co její význam, i když neslouží, naplňuje. Byli jsme připraveni a rozhodnuti 
udělat krok, zatím do neznáma k stabilizaci a rozvoji naší vesnice. Zamýšlená výstavba 



startovacích bytů se nám nabídla v objektu, který vlastníme, i když se do té doby  žádný 
zájemce o  byt neucházel. Čekat na zástup žadatelů by bylo stejně naivní jako čekat se 
zpevňováním komunikací, až budeme mít všechny podzemní stavby v obci. To bychom 
se asi těch cest nikdy nedočkali. Předpokládali jsme, že tento náš krok zájem vyvolá. Žel 
naše nezkušenost a volba dodavatelů, jak se v průběhu příprav ukázalo, nás zavedla 
téměř do záhuby. Je to poučné zjištění, které nebylo zadarmo, ale tak už to dneska chodí 
a jiné to nebude. Musíme proto ze své naivity vybřednout, podezřelým a 
nedůvěryhodným se nám musí jevit každý další a jen tak budeme nuceni k  rozhodnutím 
přistupovat. Nesmíme vycházet z toho, jak ho nebo je známe, musíme si být vědomi 
toho, že všechno se mění, tedy i oni. Řídí se postupně všichni sloganem, že „peníze 
nejsou všechno, ale na prvním místě jsou peníze“ a nesmrdí. Nic není ztraceno, řešení 
se jistě najde, jen se oddálí. Letošní rok, pokud se neobjeví nějaké „ale“, bude ve svém 
výsledku zcela mimořádným. Sešlo se mnoho kladných, dalo by se říct, skoro náhod, 
finančních krytí našich záměrů. Oprava nezbytných částí kulturního zařízení, což jistě již 
po čichu poznali první návštěvníci kulturní akce, se celkem vydařila. Oprava kulturní 
památky kaple Sv. Rodiny doznala takového ošetření, že je na dlouhé období mírového 
stavu ochráněna. Již první fáze oprav tomu napovídá. Je to vidět i slyšet. Je potěšitelné, 
že na obou objektech se svojí prací zapsali řemeslníci z Radotic. Oprava památníku 
padlých v I. světové válce, která probíhá, bude jistě pěknou tečkou za letošní aktivitou. 
Tolik, co občan volič vidí a sleduje. Informace o práci a spolupráci těch, které si pro tuto 
činnost vybral, má jen zprostředkovaně. Bylo by nadnesené pronést, že někdo dělá 
všechno a někdo nic. Všichni jsme na tomto řízení nějakým způsobem zapojeni, jak se 
s tím ztotožňujeme, je otázka. Jsou stavy idylického soužití, předrozvodové až 
rozvodové, ale tak už to bývá i v nejlepších společenstvích. Společně se radíme, 
společně se usnášíme. Dost se projevuje naivita v představách na postupy a úkony 
správy věcí svěřených. Nejsme vlastníci, jsme správci a proto zákon, nařízení a pokyny 
jsou pro nás závaznými, jinak se můžeme dostat do nesnází. Cítí-li se někdo tímto 
zhodnocením znevážen, tak než vyřkne svůj nesouhlas, ať se především ohlédne a 
zamyslí. Domnívám se, že nikdo z nás neočekává za svoji práci nějaké oslavování. 
Budeme rádi, když to nebude nespravedlivá, předem neověřená kritika. Vědomí a 
svědomí by nám mělo být odměnou, nebo naopak zátěží. Tak, že co tomu říkáš občane 
voliči? Dáš nám ještě trochu té důvěry do druhé poloviny?                  

                                                                                                                                            
Blahopřejeme jubilantům: 
K u ch a ř o v á   Božena              87 roků 

Pro JL napsal  Jan Vyletěl, starosta obce 
 
 

Kulturní kalendá ř Jemnického mikroregionu 
 
Budkov 
15. 11.  Posvícenská taneční zábavy v KD 
16.11.  Martinské posvícení 
30.11.  Předvánoční jarmark na zámku 
 
Mladoňovice 
15.11.  Beseda nad kronikou obce 
5.12.  Mikulášská nadílka 



21.12.  Vánoční besídka 
24.12.  Štědrovečerní průvod 
30.12.  Slavnostní výroční schůze hasičů 
 
Police 
24.12.  Každoroční průvod ovcí po obci v 19.00 hodin 
 
  

OKÉNKO REDAKCE 
 
  

� Uzávěrka příštího čísla je v pátek 14. listopadu 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 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Podnikatelský inkubátor 
Husova č. 2, JEMNICE 

 

zz aa hh aa jj uu jj ee   pp rr oo vv oo zz   33 00 .. 11 00 .. 22 00 00 88   
 

Nabízím tyto kosmetické služby: 
- kosmetika (kompletní ošetření pleti) 
- pedikúra 
- manikúra 
- nehtová modeláž UV gelem 
 

Provozní doba 
  Po – Pá   8.30 – 12.00 13.00 – 15.30 
  Sobota  dle objednávek 

 

 �  732 136 571 
 



 

 
 
 
 

Terénní laboratoř Mobillab 
 

provádí bakteriologický a chemický 
rozbor z vaší studně 

 
kontaktní osoba: Radka Wernerová 

tel. 739 251 366 
 

Cena rozboru: 1500,- Kč 
 

/v ceně rozboru je doprava do 50 km a odběrový materiál/ 
 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


