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Verše zemřelým
Tolik krásy padá z větví,
rubín, okr, zlato, krev.
Jaká škoda, že vy mrtví
vidíte vše bez barev.
Nedbáte už na výzdobu,
necítíte vůni mát.
Vaše oči ve tmě hrobů
rozhodly se zavřít, spát.
Nevidíte panoráma
naší krásné Jemnice,
ani domy, co jste s náma
budovali žijíce.
Vzpomínka nám na vás zbyla
promítaná jako sen.
Zato vašich rukou díla
vždy už budou patřit sem.
Jiří Prokop
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ZPRÁVY Z RADNICE
Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
s příchodem podzimních dní se přirozeně musíme smířit s nepřízní počasí. Po
krátkém babím létě přichází dny mlhavé, deštivé a ranní mrazíky. Pro řadu z nás to ale
znamená přípravu zahrad a okolí domů na zimní období. To je spojeno se zvýšeným
množstvím zelených odpadů a s problémem kam s nimi. V této souvislosti Vám chci
připomenout možnost odvézt tento odpad do bývalého autoparku, kde je již v provozu
nová kompostárna. Její kolaudace proběhla 27. října a slavnostní otevření se uskuteční
9. listopadu za účasti všech institucí, které se podílely na realizaci. Nechci opakovat to,
co již bylo v JL napsáno o kompostárně, ale jsem rád, že začíná fungovat třídění surovin
pro kompostování v zadní části autoparku. Sem je možné kdykoliv, tedy i mimo pracovní
dobu obsluhy, dovézt trávu, listí a větve a odložit je na hromady podle označení na
cedulkách. Pracovníci kompostárny tyto suroviny hned následující den odklidí a připraví
ke zpracování. Jsem rád, že to tak funguje a všem děkuji. Jedině disciplinovanost a
respektování pravidel nám umožní snížit množství ukládané na skládku, a tak
v konečném důsledku ušetřit peníze nám všem. Spokojeni jsme i s projevovaným
zájmem občanů o hotový kompost.
Všechny nás samozřejmě trápí stav komunikací souvisejících s rekonstrukcí
kanalizace. Prašnost vystřídalo bláto a trápí nás objížďky. Snažíme se sice
s přítomnými firmami vždy domluvit a negativní vlivy omezit na minimum, ale ne vždy se
to daří k všeobecné spokojenosti. Stavba tohoto rozsahu je vždy nepříjemná, ale
musíme to všichni vydržet. Prosím tedy o trpělivost a pochopení. Věřím, že pro Vás
bude určitým zadostiučiněním oprava nebo vybudování nových chodníků. Jde o ulice
V Ráji, Větrný kopec, Topolová, Lípová a Dačická. V letošním roce bude probíhat
oprava s rozšířením chodníku V Ráji, v dalším roce pak ulice zbývající.
Po přečtení článku v minulých JL o jakémsi zákulisí dění Barchanu musím, alespoň
stručně, reagovat, protože na rozdíl od autora znám všechny okolnosti týkající se
zmiňovaného pořadu.
Nabídka na odvysílání upoutávky na slavnost Barchan přišla od redaktorů brněnské
televize s tím, že termín odvysílání bude pátek 17.6. večer, tedy již po zahájení
Barchanu. Tento termín pro nás nebyl výhodný a nabídku jsme odmítli. Po několika
dnech se z redakce ozvali znovu a nabídli termín odvysílání 14. 6., což již zajímavé
bylo. Termín natáčení však byl za dva dny v ranních hodinách. Celá událost tedy z naší
strany nebyla připravená a proběhla ve velmi krátkém čase. Odvysílání pořadu
probíhalo v síti kabelové televize, tzn. že bylo zaměřeno na diváky mimo Jemnici. Bylo
tedy logické obsadit do role figurantů postav Jana Lucemburského a královny Elišky lidi
okamžitě dostupné, kteří v kostýmech krále a královny vystupovali již na veletrhu
Regiontour v Brně v lednu tohoto roku. To, že v pořadu zazněly odpovědi, které se
nelíbily autorům článku „Zákulisí dění Barchanu“ a skutečným představitelům krále a
královny, bylo způsobeno pouze faktem, že šlo o živé vysílání. Neměli jsme žádný
scénář ani možnost se jakkoliv připravit. Vůbec jsme netušili, jaké otázky nám budou
moderátoři klást. V takovém případě není možné ani z časových důvodů zdlouhavě
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cokoli vysvětlovat.
Proto mi připadá hloupé a zbytečné rozpitvat opakovaně videozáznam pořadu a
zkoumat odpovědi aktérů. Asi autorům článku „Zákulisí dění Barchanu“ unikla podstata
věci. Toto živé vysílání mělo propagovat naši slavnost v široké síti kabelové televize
Brna a okolí a důstojně reprezentovat naše město a slavnost Barchan. To byl totiž
hlavní účel tohoto pořadu. A o nějakém zákulisním dění zde nemůže být ani řeč.
Na závěr bych Vás rád upozornil na petici proti výstavbě větrných elektráren u
sousední obce Lomy. S požadavkem umístit petiční archy v našem městě za mnou
přišel člen petičního výboru. Protože s podobnou snahou jsme se již v okolí Jemnice
setkali a zastupitelstvo města tehdy vyjádřilo nesouhlas s těmito stavbami, svolil jsem
s umístěním petičních archů na radnici, v knihovně a na informačním centru. Každý se
tedy může vyjádřit k této úporné snaze některých jednotlivců a firem vytvářet si své
nemalé zisky za peníze nás všech, kteří navíc neváhají zdevastovat krajinu v těch
nejkrásnějších místech naší republiky. Jen pro Vaši informaci petici podepsali téměř
všichni členové Rady a Zastupitelstva města Jemnice.
Přeji Vám co nejvíce hezkých podzimních dnů a pokud možno bezvětří.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Je neuvěřitelné, že je to již rok, co jsem byl zvolen do funkce místostarosty
nádherného historického města Jemnice. Nechci Vás zde unavovat rekapitulací
předcházejících dvanácti měsíců. Jen mi dovolte, abych všem, jejichž důvěru jsem
získal, poděkoval. Učiním a činím vše proto, abych ji nezklamal. Dovolte mi, abych zde
konkrétně jmenoval ze všech dva lidi, jimž jsem velmi vděčný. Na prvním místě je to
moje žena Lenka, která mne velmi podporuje a snaží se poprat s mým pracovním
vytížením. V neposlední řadě je to i pan starosta Ing. Miloslav Nevěčný, po jehož boku
je mi skutečně ctí pracovat. A i když nemáme na konkrétní věc vždy stejný názor,
dokážeme o problémech hovořit a nacházet vhodná východiska. Téměř vždy se to
podaří…
Ožehavým a pravidelným tématem je výstavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizací
v našem městě. Asi tou nejdůležitější informací jsou lhůty objížděk, které se nás
bezprostředně dotýkají. Ulice Dačická bude uzavřena oproti původním předpokladům o
měsíc déle, tzn. do konce měsíce listopadu. Stejně tak ulice V Ráji bude zprůjezdněna
směrem na Menhartice od počátku měsíce prosince. Ve spolupráci s hlavním
zhotovitelem hledáme řešení, jak uspíšit otevření pro osobní automobily. Zde, zatím
nezávazně, operujeme s termínem 7. listopadu. Častou otázkou je i osud štoly, která
byla nalezena na ulici Dačická. Tento pozůstatek hornické činnosti je zmapován,
zaměřen a v současné době probíhá jeho zalití směsí betonu a popílku. Díky panu
JUDr. Petru Vedrovi víme, že tato štola se nachází na rudné žíle Terezie, která propojuje
lokalitu tzv. Havířských jam právě s nalezeným podzemním prostorem.
Z posledního jednání Zastupitelstva města Jemnice bych rád vypíchl jeden zásadní
bod. Zastupitelé souhlasí s přípravou žádosti do Norských fondů. Je to zřejmě poslední
cesta, jak získat větší obnos na opravu zámku, vybudování prohlídkové trasy a jeho
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zpřístupnění. Vše bude záležet na podmínkách (spoluúčasti a výši možného obnosu),
které ovlivní další rozhodování, zda se tímto směrem vydat. Jedno je však jisté, zámek
Jemnice má velkou šanci na tyto finanční prostředky dosáhnout.
Často se setkávám s výhradou ohledně pořádku ve městě. Činíme řadu opatření, jak
tuto situaci zlepšit. Mnozí z Vás jistě zaznamenali více odpadkových košů v ulicích
města. Zde bych zdůraznil, že pět z nich je určeno na psí exkrementy, jsou vybaveny
papírovými pytlíky. Bohužel se naše obavy naplnily a sáčky zde vydrží zhruba jeden
den. Z toho lze usoudit, že rozhodně nejsou užívány k účelu, ke kterému byly určeny. Je
to škoda, stejně jako další krádeže odpadkových košů v parku. Musím zde ocenit
přístup zejména místního oddílu skautů, kterým není osud veřejných prostranství
lhostejný a uspořádali akci za čistější park, které jsem se také zúčastnil. Nasbírali jsme
„multikáru“ odpadků. Často se setkávám s reakcí od Vás: Jak to, že je v sousedním
Rakousku všude tak čisto, posečená tráva, shrabané listí apod. Ptali jsme se na to při
návštěvě v partnerském městě Raabsu. Je to i tím, že jejich obyvatelé se nestarají
pouze o pořádek na svém pozemku, ale starají se obecní pozemky v bezprostředním
okolí svého bydliště. Sám se o to také pokouším a musím říci, že člověku se pak
v místě jeho bydliště žije daleko lépe. Věřím, že i mezi Vámi je spousta těch, kteří se o
naši krásnou Jemnici také tak starají.
Významnou událostí byla návštěva pana ministra životního prostředí Tomáše Chalupy
v našem městě. Ocenil technologickou vyspělost tohoto zařízení a z jeho reakcí bylo
patrné překvapení, že právě Jemnice je jedním z průkopníků v rámci celé České
republiky.
O aktivitách s historickou slavností Barchan jste byli již informováni. Vše je na dobré
cestě, cítíme podporu jak z Ministerstva kultury ČR, tak i z Moravského zemského
muzea v Třebíči. Vidím šanci, jak se dostat na Seznam nemateriálních tradic a lidové
kultury ČR, jako velmi reálnou. Zápis na tento seznam není jen prestižní událostí. Je to
další krůček jako se dostat na vysněný seznam Nehmotného dědictví lidstva UNESCO.
Navíc nám zápis může pomoci k dosažení grantů a dotací, které mohou pomoci
s financováním této slavnosti.
Děkuji Vám všem, kteří sledují Zrcadlo Vašeho kraje z Jemnice. Pořad televize PRIMA
R1 Vysočina informuje o nejzajímavějších událostech v našem městě. Navíc slouží i
k propagacím a upoutávkám na různé kulturní akce. Pevně věřím, že budeme
s vysíláním pokračovat i v létech nadcházejících.
Jako vždy je toho daleko více, o čem byste měli být informováni. Dám však prostor i
ostatním „spisovatelům“. Pokud Vás bude cokoliv z dění ve městě zajímat, příp. máte-li
nějaké impulzy a připomínky – obraťte se na mne na telefonu 775394944 či e-mailu
mistostarosta@mesto-jemnice.cz.
Děkuji za čas, který jste strávili čtením těchto řádků a přeji příjemné prožití podzimních
dnů.
Ing. Petr Novotný – místostarosta města Jemnice
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Informace o zavedení
elektronických občanských průkazů
Od 1.1.2012 se budou vydávat nové typy občanských průkazů: „se strojově čitelnými
údaji“ (dále jen „OP“) a „se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
čipem“(dále jen“e-OP“). K tomuto datu se přestanou vydávat stávající občanské
průkazy. K plynulému přechodu na nový typ e-OP byla ze strany Ministerstva vnitra ČR
přijata některá opatření, která se dotknou vydávání občanských průkazů i cestovních
dokladů.
Občanské průkazy:
Dnem 14.prosince 2011 se zastavuje u Městského úřadu v Moravských
Budějovicích příjem žádostí o dosavadní typ občanského průkazu.
Dnem 30.listopadu 2011 končí příjem žádostí u Městského úřadu v Jemnici.
Poslední stávající občanské průkazy náš úřad vydá nejpozději poslední úřední den
tohoto kalendářního roku. U Městského úřadu Moravské Budějovice budou k vyzvednutí
občanské průkazy, o které bylo požádáno do 14.12.2011 a do konce roku 2011 nebyly
vyzvednuty.
Dnem 30.listopadu 2011 bude zastaven příjem žádostí o stávající občanské průkazy
u nepříslušných úřadů s přenesenou působností v rámci celé ČR.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají platné do doby v nich uvedené, pokud nebude
změna jakéhokoliv údaje v OP. Občan je povinen požádat o nový OP z důvodu
změny stavu (bude-li zapsán), pobytu, skončení platnosti aj., do 15 pracovních dnů.
Od 2.ledna 2012 se budou přijímat žádosti o OP u úřadů s rozšířenou působností na
celém území ČR.
Na okrese Třebíč to jsou: Moravské Budějovice, Třebíč, Náměšť nad Oslavou.
Od 2.ledna 2012 se budou pořizovat žádosti o OP s občanem na místě (bez
vypisování) a současně se pořídí digitalizovaná podoba občana a podpis. Rodinný stav
a titul budou nepovinným údajem. Nově se začnou vydávat OP pro občany ČR mladší
15 let. Tento doklad bude mít platnost 5 let, správní poplatek 50,- Kč.
Vydání nového typu OP se strojově čitelnými údaji bez čipu občanu staršímu 15 let
nepodléhá správnímu poplatku, jen v případě jeho ztráty, odcizení, poškození, zničení a
za neoprávněně provedené zápisy, činí správní poplatek 100,- Kč. Správní poplatek za
vydání e-OP s čipem (nepovinný) bude 500,- Kč.
Cestovní doklady:
V souvislosti se zavedením e-OP budou nutné odstávky systému CDBP. V době
odstávky nebude možné podávat žádost o e-pas, ani jej vydávat.
1.odstávka e-pasů bude v pátek 18.listopadu 2011
2.odstávka e-pasů bude od úterý 27.prosince 2011 do pátku 30.prosince 2011.
Poslední den podání žádosti o e-pas bude v letošním roce 19.prosinec 2011.
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V době od 20.prosince 2011 do 23.prosince 2011 bude možné pouze předávat e-pasy.
V době odstávky e-pasů bude možné podávat žádosti a vydávat pasy pouze typ
„BLESK“.
Od 2.ledna 2012 se již nebudou zapisovat do pasů tituly.
Od 2.ledna 2012 bude provoz agend e-pasů a e-OP plně obnoven.
Jana Habrová, matrika a evidence obyvatel

Informace o ukončení veřejné sbírky
Dne 30.9.2011 byla ukončena veřejná sbírka „Finanční příspěvek na zřízení sochy
pana Jaroslava Šlezingera“, která se konala ve dnech 14.2.2011 – 30.9.2011.
Sbírka byla prováděna prostřednictvím pokladniček umístěných na třech místech ve
městě a současně byl zřízen zvláštní bankovní účet.
Na základě zákona č. 117/2011 Sb., o veřejných sbírkách zveřejňuje město Jemnice
informaci o konečném vyúčtování sbírky:
Bankovní účet:
Pokladnička:

městský úřad
městská knihovna
turistické informační centrum

Celkem:

12.550,-Kč
8.855,-Kč
1.105,-Kč
1.288,-Kč
23.798,-Kč

Město Jemnice děkuje všem dárcům za poskytnuté finanční příspěvky.
Ivana Hampapová, odbor vnitřních věcí

Slovo hejtmana
Všichni si pamatujeme obtížnou situaci ve zdravotnictví na začátku letošního roku.
Lékaři hrozili hromadným odchodem do zahraničí, nemocnicím chyběly peníze. Říká se
– všechno zlé k něčemu dobré. K opatrnému optimismu mě vede skutečnost, že naše
krajské nemocnice našly cesty k úsporám a výsledky jejich hospodaření zatím vypadají
lépe než v minulých letech. Pro srovnání - v polovině roku 2009 vykazovalo
hospodaření našich zdravotnických zařízení včetně nemocnic ztrátu téměř 27 milionů
korun, loni ve stejný čas se propadlo jejich hospodaření až na téměř 80 milionů korun.
Letošní souhrnné hospodaření je po dlouhé době v kladných číslech a vykazuje zisk ve
výši více než tři miliony korun.
Dobré výsledky hospodaření jsou způsobeny i úsporou související se společnými
nákupy léčiv, materiálů a energií, které organizuje i náš odbor zdravotnictví. Vzhledem k
tomu, že má vývoj hospodaření nemocnic podle našich sledování pravidelnou tendenci
se s koncem roku vylepšovat, nebojím se vážných hospodářských propadů. Naše
nemocnice jsou řízeny velice odpovědně a jejich rozpočty jsou nastaveny reálně. Na
druhé straně je jasné, že rok 2012 nebude lehký. Stále je třeba počítat s tím, že lékaři
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budou chtít zvýšit platy, zatíží nás změna sazby DPH a nevyhneme se řešení
havarijních stavů. Přitom ještě není jasný tok peněz z centra, stále čekáme marně
například na znění úhradové vyhlášky.
Hledáme také nové cesty ke zjednodušení organizace zdravotnictví, k jeho
zefektivnění i ve prospěch pacientů. Jednou z nich je elektronické objednávání do
specializovaných ordinací v našich krajských nemocnicích, systém nazvaný
„e@mbulance“. Toto objednávání pacientů prostřednictvím internetu ke konkrétním
lékařům do 33 odborných ambulancí již funguje v Nemocnici Jihlava. Tam je
registrováno už 840 klientů, v současnosti spouštíme stejnou službu v Pelhřimově.
Příští rok bude služba nabídnuta i v Nemocnici Havlíčkův Brod, Nové Město na Moravě
a v Třebíči. Myslíme přitom i na seniory nebo obecně občany, kteří nemají možnost
připojení do počítačové sítě. Pro ty bude v systému fungovat telefonické centrum, kde
na základě telefonické objednávky zapracují potřebné údaje do systému objednávání
pracovníci nemocnice.
E@mbulance je pouze jedním z opatření vedoucích k elektronizaci zdravotnictví
v našem regionu. V současné době je totiž paradoxem, že na jedné straně máme
v nemocnicích složité moderní přístroje za milióny korun, na straně druhé pořád se ještě
na mnoha místech ťuká do psacího stroje a zakládají stohy papírů. Přitom elektronické
propojení údajů o pacientech šetří náklady, zjednodušuje a opět zrychluje a zefektivňuje
práci zdravotníků. Mnozí konzervativci se ale nechtějí vzdát pohodlí zavedených
návyků. Přestože jsme se nedočkali v této oblasti zásadní aktivity ze strany státu nebo
zdravotních pojišťoven, pokračujeme v práci na využití možností informačních
technologií sami. Pokud se chceme někam posunout a být špičkou, respektive těmi,
kteří se stávají původci příkladů dobré praxe, musíme sáhnout do vlastního rozpočtu.
Zatím se to vyplácí, a tak se nám úspěšně daří testovat i vlastní celoregionální systém
pro výměnu zdravotnické dokumentace. Naším cílem je v dohledné době provozovat
tzv. bezpapírové nemocnice.
Složitý léta zakonzervovaný systém zdravotnictví nebude lehké proměnit v pružnou
fungující organizaci využívající moderní techniku a nedovolující zneužívání
nepřehledného financování dosavadního zdravotnictví. Otázkou pak je funkčnost
nových zákonů a postoj státu k regionálnímu zdravotnictví, který zatím není vůbec
vstřícný. Přesto chceme všechny ty nové postupy prosazovat a věřím, že se nám podaří
prolomit pohodlnost některých zdravotníků i částečnou nedůvěru občanů. Opravdu jde o
prospěch nás všech.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

CO SE DĚJE
Víte, že...
Jistě pozorujete, že v posledních letech dochází k postupné opravě původních hradeb
kolem města. Dlouhou řadu let odkládané finančně náročné práce postupují, a tak jsme
svědky oprav. V roce 1990 proběhla oprava hradeb pod zámkem, v roce 1992
V Zahrádkách pod domy č.p. 64 – 68, v roce 1993-4 oprava dolejší branky (po zboření
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domů č.p. 154-5 v roce 1984-5). V letech 2003-4 za domy č.p. 71 /muzeum/, u domu
č.p. 78, v roce 2007 za domem č.p. 144 Horní valy /pod školou/, v roce 2009-11 oprava
hradeb pod zámkem /nová zeď/. Zbořen dům č.p. 510 /Mastné krámy/, opravena zeď a
upraven prostor. Rok 2011 oprava malé branky-horní.
Půjdeme-li kolem hradeb, je ještě mnoho míst, která na opravu čekají. Přesto, když se
podíváme na fotografie z roku 1985-6, kdy pracovníci Geoindustrie (středisko Jihlava)
pod vedením pana Karbana z Jihlavy prováděli zaměření hradeb, se značně pokročilo.
Pomalu se snad podaří opravit to, co se dlouhá léta zanedbávalo.
Možná, že by se podařilo využít i části kamenné dlažby po rekonstrukci Lípové a
Topolové ulice k vydláždění záplatované asfaltové cesty od dolní branky k opravené
horní. Tím by se zlepšil vzhled této historické části města, zvláště nyní, kdy tudy
prochází část okruhu královny Elišky. I procházka kolem hradeb by byla zajímavým
poznáním původního, značně zachovalého opevnění města Jemnice, které se vidí jen
málokde. Cesta od zámku Zahrádkami, Malou brankou, Horními valy a Velkou bránou
k zámku. Hradby by se staly další zajímavostí pro návštěvníky Jemnice. Uvidíme!
Vladimír Hrbek

Základní škola. v novém školním roce 2011/2012
V letošním roce nastoupilo do školy 485 žáků (o 15 méně než loni). Po 5 letech byly
opět otevřeny 3 první třídy, takže I.stupeň navštěvuje ve 12 třídách 235 žáků (o 7 více)
a II. stupeň ve 12 třídách (o 1 méně) 250 žáků (o 22 méně). Průměrný počet žáků na 1
třídu činí 20,2 (loni 20,8). 141 žáků je z přespolních spádových i momospádových obcí
(Bačkovice, Bělčovice, Dešná, Plačovice, Rancířov, Chotěbudice, Jiratice, Kdousov,
Korolupy, Kostníky, Lhotice, Lomy, Lovčovice, Menhartice, Mladoňovice, Dobrá Voda,
Pálovice, Police, Radotice, Slavětín, Slavíkovice, Štítná nad Vláží, Třebelovice,
Uherčice a Vratěnín.
Ve všech ročnících se vyučuje dle vlastního vzdělávacího programu (ŠVP č.j. ZŠ-8081/07 ze dne 31.8.2007).
Naše škola se zapojila do projektu MŠMT Peníze školám. Z evropských fondů tak
získala prostředky na další modernizaci učeben a tříd a zefektivnění výuky (především
v oblasti ICT). Učebny fyziky a přírodopisu se během podzimu budou celé
rekonstruovat.
Ze statistiky výsledků vzdělávání ve 2. pololetí minulého škol. roku:
Na 1. stupni prospělo s vyznamenáním 163 žáků (72 %), na 2. stupni 77 žáků (28 %,
o 4% lepší než loni), 246 žáků prospělo ( 48 % - o 1% méně) a 14 žáků (o 9 méně než
loni) neprospělo (3 %), 1 žákyně nebyla hodnocena z důvodu značné omluvené
absence.
5 žáků neprospělo z více jak 2 předmětů, čili nevykonávali opravné zkoušky. 8-mi
žákům s jednou nebo dvěma nedostatečnými bylo umožněno během prázdnin si učivo
doplnit a před komisí ukázat, že jsou schopni se dále vzdělávat ve vyšším ročníku (v
předchozím roce jich bylo 17). Učitelé předmětů, v nichž žáci neprospěli, jim poskytli
osnovu opakovaného učiva za uplynulé období a další informace k úspěšnému
vykonání opravných zkoušek, které se uskutečnily v přípravném týdnu 29. a 30. srpna.

-8-

Jemnické listy / listopad 2011
Osvobozeni ze zdravotních důvodu od výuky tělesné výchovy a tím i od klasifikace
z tohoto předmětu byli 4 žáci.
Při hodnocení chování bylo za drobné přestupky proti školnímu řádu uděleno 36
napomenutí (předchozí rok 38), 17 důtek třídních učitelů (27). Za hrubší přestupky a
neomluvené hodiny bylo uděleno 6 důtek ředitele školy (o 10 méně jako v předchozím
roce), 7 druhých stupňů z chování (o 1 méně ) a 2 třetí stupně (stejně). Neomluvená
absence se objevila u 5 žáků v celkovém počtu 768 neomluvených hodin. O toto
alarmující číslo se zasloužil jeden žák, který u nás prakticky do školy nechodil, ale naše
škola jako kmenová škola jej musela do statistiky uvést. V předchozím roce bylo
pouhých 48 neomluvených hodin.
Kázeňská opatření byla nejčastěji udělována za zapomínání pomůcek a úkolů,
nekázeň, úmyslné ničení školního majetku, pozměňování známek v žákovské knížce,
psaní si vlastních omluvenek, neomluvenou absenci, za projevy arogantního chování,
hrubost, kouření a náznak šikany.
Vedle výše uvedených kázeňských opatření bylo uděleno 215 pochval (loni 205)
žákům pilným, ohleduplným a snaživým, kteří usilovali o prezentaci jak sami sebe, tak
celé školy (33 % žáků 1. stupně, 51 % žáků 2. st.).
Třídní učitelé vybrali dva nejlepší a nejaktivnější žáky třídy; jeden získal knižní
odměnu, druhý měl možnost účastnit se převzetí pochvalného pamětního listu od
starosty města v zasedací místnosti na radnici.
Jmenovitě byli odměněni tito žáci:
1. ročníky – Vojtěch Bařinka, František Račický
2. ročníky – Adam Krupil, Klára Vaculová
3. ročníky – David Nevrkla, Lenka Kotounová
4. ročníky – Anna Leitkepová, Sára Šestáková, Sára Lindušková
5. ročníky – Ondřej Simandl, Martin Peří
6. ročníky – Pavel Chvátal, Radek Tesař, Kristýna Poláčková
7. ročníky – Lubomír Fanta, Ilona Beranovská, Marek Tesař
8. ročníky – Adam Ondrák, Radim Jahoda, Kamila Kinclová
9. ročníky – Eliška Čechová, Vít Králík, Šimon Doucha, Aneta Bartošová
Personální obsazení v letošním škol roce:
Na škole v letošním roce pracuje 34 učitelů, 3 vychovatelky ŠD. Tři externí učitelé
vyučují nepovinný předmět náboženství - stejně jako loni.
Výchovným poradcem zůstává Mgr. Radoslav Průša. Správcem školní počítačové
sítě zůstává Ing. Bohumil Navrátil, školním protidrogovým preventistou je 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.
Informace a aktualizace lze najít: www.zs.jemnice.cz
Mgr. Bedřich Bulín, zástupce ředitele
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Okénko ZŠ
V dnešní době se často hovoří o neúctě mladých ke starým lidem. Myslím si, že to
nelze zobecňovat a házet všechny do jednoho pytle. Důkazem toho jsou tyto práce,
které vznikly jako vyjádření opravdového vztahu k prarodičům.
Jitka Strebelová, učitelka ČJ
Na prázdninách
Přijeli jsme na prázdniny
k babičce a dědovi.
Hned nás mile přivítali:
„Hurá, jsou tu prázdniny!“

děda mě hned přísně kárá:
„Sbírej jen ty jedlé!“
Po večeři, po nádobí,
úklidu a perném dni,
každý z nás se rychle skoulí,
do postele a už spí.

Babička upekla koláč,
děda přines jahody,
takhle prý se doma nemáš,
„Jez, ať nejsi hladový!“

Prarodiče rádi vidí,
když přijedou vnoučata,
někteří se málo vidí,
protože jsou zdaleka.

Po svačině do lesa jdem,
na hříbky a bedle,

Marie Leitkepová,VIII.B

Babičko, proč?
Proč máš brýle, babičko?
Chci tě vidět, holčičko!
A proč máš to naslouchátko?
Chci tě slyšet, mé děvčátko!

Proč máš vlasy do šediva?
To jen stáří se ozývá!
A proč se tak usmíváš?
Protože mě ráda máš!
Ilona Beranovská, VIII.B

...Poprvé...Podruhé...Zvonek zmáčknu ještě několikrát. Po chvíli zvonění se konečně
otevře okno a vykoukne z něj známá, milovaná osůbka. Prababička mi dává klíče a ptá
se, jestli dosáhnu. A já trochu naštvaně odpovídám, že už přece nejsem malá.
Cestou po schodech se připravuji na obvyklé otázky, které mi pradědeček pokládá při
každé mé návštěvě. Nevadí mi to. Je to docela legrace pozorovat ho, jak se hádá, zda
teda jedu do Anglie nebo Itálie.
Otevírám staré, rozvrzané dveře, za kterými už na mě čekají dva milé úsměvy. Ty,
které znám a na které se těším pokaždé, když vstupuji do bytu. Do bytu, ve kterém jsem
strávila velkou část svého dětství, hrála si s dědou na Budulínka (mimochodem on hrál
lišku), na schovávanou nebo se dívala na televizi, mezitím co babička vařila rajskou
(kterou bezpodmínečně miluji, zvláště tu její).
Následují pevná, láskyplná objetí, jako bychom se neviděli celou věčnost. Jejich
typické řeči jako: ty jsi tu nebyla snad měsíc (to je naprostá lež) nebo tys nám zase
vyrostla, neberou konce.
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Společně vstupujeme do kuchyně. „Tak co si dáš?“ Ach ne, už zase. Nebaví mě
odpovídat stále dokola, že nemám hlad nebo jsem po obědě. Jenže oni jsou neoblomní,
nelze jim odporovat. Najednou snesou tolik jídla, že by se z toho najedla jedna
rwandská vesnice. Ovšem dědovo sladké: „Sojáčku, vem si čokoládičku“, vážně nejde
odmítnout. Mimochodem, přezdívkou Sojáček mi říká už odmalička, přestože už jsem
teď velká.
Poté, co probereme témata škola, kluci (zase), prázdniny, mé budoucí povolání (když
já ještě opravdu nevím), kamarádi (která je to holčina) nebo vysvědčení (dědovo
oblíbené: „Pořád jsi ještě ve vedení?“), podívám se na hodiny. Zase jsem tu seděla přes
hodinu. Samozřejmě nejdu pryč s prázdnou. Mám pocit, že sáček s čokoládou,
tyčinkami a buchtami mi brzy praskne. Při loučení mi opět nezapomenou dát nejméně
300 korun, jak říkají „na pivo“.
Na chodníku jim ještě mávám, dokud nezmizím za stromy. Vzpomenu si na jejich
slova: „Děláš nám radost, jsme na tebe pyšní, jsme rádi, že za námi chodíš!“ Ne, je to
naopak. Já jsem ráda, že za nimi můžu chodit, jsem šťastná, že je mám, jsem pyšná, že
je mám. Své prarodiče...
Ilona Beranovská, VIII.B

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Představuje projekt
FINANČNÍ GRAMOTNOST – NOVÁ KOMPETENCE NAŠICH ŽÁKŮ
Počet finančně negramotných dospělých i mládeže v ČR roste. Neznají „kupecké
počty“, nepoužívají „selský rozum“, zapomínají, že žádná sleva není zadarmo a že
každé peníze něco stojí. Když vyhledají finančního poradce, je většinou již pozdě –
dluhy, nevýhodné půjčky, neseriózní poradci, neporozumění smlouvám o úvěrech,
exekuce. Řešení hledají v otevírání dalších a dalších půjček, u „laciných“ poradců,
v sázení, gemblerství, potažmo v alkoholu, drogách ...
Finanční gramotnost se v posledních letech stala součástí výuky na základních
školách, kde se žáci seznamují s jejími základy v matematice a občanské nauce.
Postupně se vyučování finanční gramotnosti rozšiřuje na střední školy, přičemž cílem
výuky je upevnit získané poznatky a některé rozšířit podle typu středního vzdělání,
vyspělosti žáků a možností školy.
Ve Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice se začala učit finanční
gramotnost v letošním školním roce 2011/2012. Prvním důvodem, proč se naše škola
pustila do projektu, je neznalost finanční gramotnosti našich žáků (potažmo jejich rodin).
Druhým důvodem je nedostatečná nabídka výukového materiálu zabývajícího se
finanční gramotností pro učební i maturitní obory ekonomického i neekonomického
zaměření. Skladba žáků SŠŘS Moravské Budějovice je velice různorodá a my chceme
všem poskytnout nezbytné vědomosti z oblasti financí.
Témata, která jsou obsahem finanční gramotnosti, učíme v SŠŘS několika způsoby –
v občanské nauce a v ekonomice ve tříletých učebních oborech, v maturitních oborech
včetně nástavbového studia. Využíváme klasické vyučovací metody, ale také nové
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metody výuky, jako např. inscenační metody, stolní hry, projektové práce, burzy nápadů
či situační metody. Tyto metody jsou zajišťovány novými výukovými pomůckami –
kamerou, interaktivním data projektorem a učebnami PC. Součástí vyučování jsou
besedy a exkurze.
Pro výuku finanční gramotnosti jsme připravili metodické materiály tak, aby se podle
nich mohlo učit právě na typech škol podobných Střední škole řemesel a služeb
Moravské Budějovice. Od výuky finanční gramotnosti si slibujeme preventivní působení
proti vzniku finančních problémů, proti zadlužení jednotlivce nebo celé rodiny a
orientace v produktech, které působí na finančním trhu (úvěry, spořící účty, termínované
vklady apod.)
Marta Bauerová, Yvona Švaříčková, členky projektového týmu

Informace z městské knihovny
Milí čtenáři,
letošní Týden knihoven, který probíhal od pondělí 3. října do soboty 8. října 2011,
můžeme klidně přejmenovat na
Týden rekordní. V tomto týdnu
navštívilo knihovnu 257 čtenářů a 90
ostatních návštěvníků - oproti roku
2010, kdy přišlo 189 čtenářů a 73
ostatních návštěvníků. Stejně tak
rekordní účast měl „Pizza kvíz“ pro
děti – tentokrát se zúčastnilo 77
školáků a nejlepší „vědomosti“ o
českých klasických pohádkách měli
Petr Horký, Míša Michalová a Štěpán
Kovář ze starších a Míša Neshybová,

Lukáš Sevelda a Martina Slabá
z mladších dětí.
A co jsme se ještě z kvízu
dozvěděly? Naše děti nečtou a
neznají! české pohádky. Otázky se
týkaly notoricky známých pohádek a
navíc zfilmovaných, přesto jsme se
dozvěděly, že přadleny vystupovaly
v pohádce 2 (nebo 4), Bajaja byl slepý
a chytrá horákyně přijela-nepřijela na
vepříkovi ☺. A proto: milí rodiče,
prarodiče, starší sourozenci ….. čtěte
dětem!
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Z nových knih:
Kučera Jiří – Bílí baroni: humoristický román. Vojenský medik vzpomíná na studia
medicíny na vojenské škole
Čechura Milan – Dědečkárna: humorné vyprávěné o jedné životní etapě
Pittnerová Vlasta – Čarovná láska: povídky z venkova
Kukučín Martin – Konec a začátek: kronika vesnického života dávno uplynulých let
Černý Ivan – Mozaika citů: mozaika příběhů ze současnosti, která vypovídá, kolik podob
má láska
Oldřichová Jituše – Jiný úhel pohledu: humorné fejetony o ženách pro ženy
Obermannová Irena – Tajná kniha: milostné deníky
Gabaldon Diana – Lord John a důvěrná záležitost: historický román odehrávající se
v Londýně v druhé polovině 18. století
Hejzlarová Taj-ťün - Na řece: autobiografický román o pětileté dívce žijící v Číně v 30. a
40. letech
Klevisová Michaela – Dům na samotě: napínavá detektivka
French Tana – Podoba: psychothriller
Bréhat Carolyne – Milovala jsem tyrana: osud ženy, která prožila psychický teror
Zuiker Anthony E. – Level 26: kriminální thriller. Druhý díl digirománové série
Dreyer Eileen – Neohlížej se: detektivní román z lékařského prostředí
Cílek Roman - Příliš obyčejná vražda: skutečné kriminální případy
Harris Lee - Vražda na den matek: detektivní román, další z případů bývalé jeptišky
Milostné romány pro ženy:
Brown Sandra – Francouzské hedvábí: s detektivní zápletkou
Bradford Barbara Taylor – Příliš silné pouto
Quick Amanda – Až na dno
Jordán Nicole – Smyslnost
Roberts Nora - Kouzlo okamžiku
Quinn Julia – Láska v nebezpečí
Laurens Stephanie - Odhodlaná nevěsta
Binchy Maeve - Šarlatové pírko
Dřevíkovská Tamara – Narcis
Kelichová Radka – Nedostižná: s detektivní zápletkou
Flegelová Libuše – Touha jako píseň
Koppová Eliška – Země slastí
Z naučné literatury
Podlaha Přemek – Receptář prima nápadů: to nejlepší z televizního pořadu Televize
Prima
Působivá nitěná grafika: oblíbená technika vyšívání na papír
Vašíček Arnošt – Planeta záhad: autor pátrá po největších tajemstvích světa
Croos-Müller Claudia - Hlavu vzhůru: jednoduché cviky, které vám zaručeně zlepší
náladu
Žižka Slavoj – Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška: socialismus selhal,
kapitalismus krachuje, co bude následovat?
Bednářová Lenka - Háčkované šperky: návody a tipy na módní doplňky
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Strunecká Anna – Doba jedová: kniha nabízí poutavé čtení o škodlivých látkách
v potravinách, kosmetice, lécích
Otevírací“ soboty v listopadu:
19. 11. 2011 od 8:30 do 10:30
26. 11. 2011 od 8:30 do 10:30
Připravujeme:
15. listopadu 2011 – autorské čtení pro ZŠ - Dobrodružství kapříka Metlíka
Prosinec 2011 – IV. Ročník turnaje „Člověče, nezlob se!“, zdobení vánočního
stromečku,
- výtvarná soutěž „Moje oblíbená pohádka, příběh, románek, horor …“
Pracovnice knihovny

Stéblo a klas
Je začátek podzimu a málem už zima. Matka země opět ukázala svou počáteční
podobu, kdy byla, jak se píše v knize Genezis: „pustá a prázdná“. Ještě nedávno
zlatavá pole jsou po dožínkách už většinou obrácena naruby. Naše rodná hrouda však
přes loňský podzim a letošní jaro a léto nezahálela. Pán Bůh zaplať za žně, i když byly
letos hodně dramatické v důsledku deštivého počasí. Nakonec se přece jen slunce na
čas zastavilo a kombajny mohly konečně vyjet do polí a sklidit vše, co se dalo. Vedle
zrna též narostlo velké množství slámy a neobešlo se to ani bez plevele.
Dá se poměr mezi těmito produkty přírody nějak upravit?
Začněme od toho, co nám vadí nejvíce, a tím je jistě plevel. Má zdánlivě jednu z
božských vlastností, je takřka všudypřítomný. Tam, kde něco roste, můžeme vždy
počítat s jeho výskytem. Aktivita plevele nám připomíná, že zároveň s každým dobrem
vzniká i něco negativního. To ostatně platí o každé lidské činnosti. Kdo chce vytvořit
svět bez nedostatků, obvykle uvrhne sám sebe do pekla samoty, protože na všem a na
každém mu něco vadí, a tak s nikým dlouho nevydrží. Perfekcionizmus je lákavý, ale
poškozuje, nebo i ničí všechny mezilidské vztahy. I Ježíšovi učedníci se svého Učitele
ptali, zda nemají jít a plevel na poli vytrhat? Kristova odpověď jejich horlivost ochladila:
„Ne! Protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste
obojí až do žně. A v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do
otýpek ke spálení,ale pšenici shromážděte do mé stodoly.“ Mt 13,29-30
Ano, každý z nás touží po dokonalosti, není však v naší moci jí dosáhnout jednou
provždy. Pole bez plevele je sice vysněný ideál, ale je stejně utopický, jako požadovat
život bez hříchu. To však neznamená rezignaci na zlo, ale naopak. Denně se znovu a
znovu rozhodovat pro nikdy nekončící zápas se všemi výhonky plevele hříchu v našem
myšlení, slovech i činech.
Ale dost již o plevelu a plevách. Dříve však než dojdeme k tomu, o co nám jde nejvíce,
a tím je klas obtěžkaný zrny, zastavme se ještě u obilných stonků, které tvoří na každém
poli pohledově dominantní masu. Pokusy minimalizovat velké množství jakoby
zbytečné slámy a nechat růst klasy při zemi se sice stále dějí, ale je hodnota stébla
skutečně pominutelná? Není naopak nezbytnou součástí toho, co nazýváme obilím?
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Navíc se stále více a více mluví o hledání obnovitelných surovin. Proto je asi snadnější
místo složité a zároveň i riskantní genetické likvidace stébla využít jeho existenci a
vlastnosti k jiným účelům. Dříve se například měkkou ovesnou slámou nacpávaly
slamníky. Sám ještě takové „matrace“ pamatuji z víkendových pobytů u babičky na
venkově v rodné vísce Jabloňově. I když se v ložnici na chalupě ani v zimních měsících
netopilo, duchna s peřím a naditý slamník studily jen krátce. Velmi rychle navracely
„vyzařované“ teplo těla a brzy příjemně hřály. /Navíc určitě byly zdravější než dnešní
gumopěnové matrace./ I dnes může sláma příjemně hřát. V nedaleké Dešné je centrální
ekologická kotelna na slisovanou slámu. Automatický roštový pás posouvá balíky do
ohnivé výhně a celá ves se hřeje. Navíc se přitom kouří jen z jednoho komína…
Nicméně všimněme si ještě jednoho úhlu pohledu a věnujme pozornost stéblu a
jeho výšce. Když pomineme jeho odolnost vzhledem k výkyvům ve větru a dešti, pak je
důležité si všimnout, že cesta od zasetého zrníčka ke klasu je dlouhá a vede po
vertikále strmě vzhůru. Realita stébla a klasu obsahuje navíc tuto méně připomínanou
skutečnost. Než vyroste klas, musí se všechny jeho stavební prvky a živiny odpoutat
od země, vystoupat strmou cestu směrem ke slunci. Během té doby dochází k jejich
filtraci a tříbení. Kdyby byl tento proces růstu pominut a výška stébla zkrácena, mohlo
by dojít i ke změnám kvality a vlastností zrna. Nechci si hrát na botanika, ale biologové
tento můj „objev“ jistě dávno analyzovali a vyčíslili i možné následky pokusů o
„vylepšení“ Božího díla. Kdysi jsem měl možnost slyšet poznatky a zkušenosti jednoho
sadaře. V paměti mně krom jiného zůstala jedna jeho poučka: „Kdo chce sklízet ovoce
ze stromu, musí nejprve vypěstovat kmen.“ Proč? Síla kmene - dřevní hmoty - vypovídá
totiž o množství zásoby životodárné mízy. Bez její dostatečné zásoby může být sice
koruna stromu samý květ, ale část ovoce předčasně opadá a nebo je nekvalitní.
Co platí o rostlinách, keřích a stromech, do jisté míry se vztahuje i na růst a zrání
člověka i celé lidské populace. Bez dlouhodobého utváření, předávání a uchováváni
všeho prověřeného během letité historie člověka na zemi bychom mohli disponovat
jen velmi krátkou pamětí. A právě historická zkušenost je významnou hodnotou
potřebnou k včasného rozpoznání všeho důležitého ke zdárnému procesu zrání a
dozrávání člověka.
V této souvislosti mě potěšila slova našeho prezidenta Václava Klause o letošní
slavnosti sv.Václava ve Staré Boleslavi. Apeloval na církev, aby v čase, kdy postihuje
celou společnost rozpad hodnotového systému, se hlasitě a viditelně angažovala
v zápase o zachování všech osvědčených tradičních kvalit naší evropské kultury.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

OBČANSKÁ SONDA
Nový zákon ČNB
Vážení přátelé,
protože vyšel nový zákon ČNB 136/2011Sb. (v platnosti od 1.7.2011) a bohužel není
nijak medializován, chci Vás upozornit, že ČNB nepřijímá jakkoliv poškozené bankovky
mimo běžného opotřebení (počítá se sem i třeba utržený rožek) a bankovku roztrženou
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na 2 části a slepenou. Jestliže dostanete v obchodě nebo od někoho jiného bankovku
popsanou, roztrženou a slepenou na víc, jak 3 díly, vypranou, ohořelou, děravou,
zašpiněnou od kečupu, nebo jinak poškozenou, v bance vám ji již nevymění. A když na
to přijdou obchodníci, tak ani nikdo v obchodě nebo na poště. Když vám bude
obchodník vracet při nákupu bankovky, všechny si je dobře prohlédněte a v případě
poškození chtějte jinou (máte na to ze zákona nárok).
Vlasta Müllerová

Zamyšlení
Článkem k zamyšlení je text Milana Pilai z novin Kraje Vysočina červenec-srpen 2011,
strana 3 s názvem „ Co sleduje ministr financí plánovanými škrty v dotacích na drážní
dopravu“, který se v nákladu 225.000 výtisků dostává k občanům našeho kraje.
Jeho hlavní částí je vyjádření radního Kraje Vysočina Ing. Libora Joukla, který kritizuje
nepromyšlený krok vlády o neposkytnutí dotace na železniční osobní dopravu ve výši
600 mil. Kč, která se má dotknout našeho kraje ve zkrácení o 27 mil. Kč.
Nevím, proč Ing. Libor Joukl, který svým rozhodnutím z loňského roku přispěl
ke zrušení osobní dopravy na trati Mor. Budějovice-Jemnice, vlastně předběhl dobu.
Vždyť sám přispěl k tomu, že bylo ustoupeno od ekologické dopravy, ke ztrátě
zaměstnání a možnosti dojíždění do práce, školy, na úřady, k lékaři i k tomu, že se
uvažuje o zrušení čtyř rychlíkových spojů v kraji. Myslel si, že lidé pojedou autem nebo
autobusem do Jihlavy a přestoupí na vlak?
Ukazuje se, že jeho vystoupení na veřejné schůzi občanů v Jemnici byla jen snůška
prázdných slov. Zrušení osobní železniční dopravy na trati Mor. Budějovice-Jemnice
přispělo jen k dalšímu zhoršení podmínek života v této části kraje. Nebylo možné
například zrušit osobní dopravu na trati Jihlava - Horní Cerekev, kde, jak jsem se
přesvědčil, jezdí také málo lidí? To asi vzhledem k Pelhřimovu, odkud pochází hejtman
kraje, nebylo možné!
A tak 199 osob, které denně používaly železnici v Jemnici, hledá možnost, jak se
dostat do a z Mor. Budějovic ve všední den, o sobotách a nedělích nemluvě. Ing. Libor
Joukl kritizuje vládu a přitom stačilo například snížit o 3-5 úředníků Kraje Vysočina a
bylo by na celoroční provoz na trati Mor. Budějovice - Jemnice. Nákladní vlaky na této
trati jezdí. Zrušení dopravy podle vyjádření úředníků a organizací vlastně nikdo
nepožadoval, jednalo se o osobní iniciativu radního Kraje Vysočina Ing. Libora Joukla,
který podle uveřejněného článku vlastně předběhl dobu. Jako radní Kraje Vysočina pro
dopravu by se měl spíše přesvědčit o dopravě na silnici II. třídy č. 152 a 408 zahlcené
kamiony a auty, posoudit průjezdnost Jemnicí a najít řešení, než zrušit provoz osobní
železniční dopravy Mor. Budějovice-Jemnice. Za rok budou volby do zastupitelstva
kraje, dejte si tedy pozor, koho budete volit.
Vladimír Hrbek
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Zapůjčené kukátko
Už týdny postrádám onoho pána s motýlkem. Jeho komická výstroj mě pobavila už při
prvním setkání. V Jemnici se motýlek hned tak nevidí. Sice nevím, jak se jmenuje,
přesto bych mu rád tímto článkem projevil vděčnost. V první řadě za trpělivost, s jakou
naslouchal mým řečem. Pak za to, že mě, neznámého, bez jakékoli záminky či
postranního úmyslu oslovil jako první. Ale i za jeho vtipné poznámky. V duchu, kdykoli
jsem tušil, že ho potkám, chystal jsem si pro něho odpověď. Stával totiž stále ve
stejných místech. Málokdo tam přijde. Domníval jsem se, že bydlí v domku hned vedle
cesty. Asi by mě nebylo napadlo, že je odjinud, podobně jako já. Když po sobě čtu, co
jsem napsal, vidím, že budu muset vysvětlit celou řadu věcí, a možná mi nakonec ani
nebudete věřit.
V létě jsem se s oblibou procházel za hřbitovem ve směru na Dačice. Díky stavbě
mostu se mi silnice, po níž jindy chodí pěšky snad jen zoufalci a sebevrahové, stala
oázou nebývalého klidu.
Do uší mi zvonilo křepelčích pět peněz a chvílemi i radostné bublání Třebětického
potoka. Zřejmě se jeho vody v těch místech už nemůžou dočkat rande se starší a
zkušenější Želetavkou. Já se vydával opačným směrem, proti proudu.
V místech, kde končí parkoviště u hřbitova, jsem vídal svého omotýlkovaného
humoristu. „Tak kampak se to zase pěšky vypravili a proč nejedou kolmo?“ onikal mi po
starém způsobu. „I což o to, já musím vodorovně, i když rád bych třeba i koňmo, leč
technika se porouchala.“ Nevím, nakolik má odpověď byla vtipná, ale zasmál se.
Měl zvláštní názory, mluvili jsme třeba o jemnické kultuře, a on přitom dělal, že vůbec
neví o existenci kulturního domu. Některé jeho výpovědi jakoby zaostávaly za realitou.
Tvrdil mi například, zcela vážně, že Jemnice má přes 7 tisíc obyvatel. Ptal jsem se ho,
jak se mu líbil ten kritický článek z posledního čísla Jemnických listů. Marně. „Vždyť to
dostává každý domů..“
„Bydlím trošku z ruky, k nám se do nedostane.“
Občas se mi zdálo, že je myšlením někde daleko. Jednou jsem se mu například zmínil
o webových stránkách, ale měl jsem dojem, že vůbec neví, co je to internet. Jindy, když
viděl, že mám v ruce Lidovky, projevil přání, že by si taky rád přečetl noviny. Má
pohotová rada byla: „Občas se tam najde zajímavý článek, ale většinou to za moc
nestojí. Když si člověk nechce zkazit náladu, nejlepší je pouze přeletět titulky.“ Protože
na to nic neříkal, usoudil jsem, že trpí finančním nedostatkem a soucitně jsem mu
nabízel dvoustovku. Prohlédl si ji, údivem vrtěl hlavou, a vložil si ji do kapsy. Po chvíli mi
za ni dal lesklé kovové kukátko. Nevím proč, snad aby mě naučil dívat se na svět
pozorněji?
Bylo mi taky divné, že v domku, který jsem dlouho pokládal za jeho obydlí, jsem
neviděl ani světlo ani otevřená okna. Když jsem se později vracel, už jsem tam neviděl
ani jeho.
Při jednom z našich posledních setkání se mě s úsměvem zeptal, zda věřím v
posmrtný život. Začal jsem mu schválně a trošku provokativně vypočítávat své
pochybnosti. Očividně posmutněl. „Nebudu vás přesvědčovat, jste mladší, máte čas.“
Nezdálo se mi, že bych byl o tolik mladší než on.
Nevím, čím to bylo, že jsem k němu pojal takovou důvěru. Svěřil jsem se mu, že si
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dělám starosti o zdraví blízké osoby. „Modlíte se za ni?“ Jak mu ale vysvětlit, že
nesnáším protekci. Sice uznávám, že je třeba modlit se za nadosobní dobra: za vlast,
za dobrou vládu, za porozumění mezi lidmi, za mír. Prosit však Boha za něco, co se
týká jen věcí mých a mé rodiny, mi nepřipadá rozumné. Navíc nerad obtěžuju.
Odstrašující případ je má pověrčivá sestřička, která je schopna se pomodlit i za
ztracenou rukavici, nebo třeba za to, aby před domem našla místo k zaparkování.
On, jako by mé myšlenky četl, mi s klidným úsměvem řekl toto: „ A proč ne? Nalezená
rukavička může přinést víc radosti než vítězství ve volbách. Proč podceňovat malé a
zdánlivě bezvýznamné. Není rozdílu. Pro Boha jsou důležití všichni.“
Působení proseb mi objasnil na krásném příkladě. Jsme-li na hostině, je neslušné
natahovat se za kostkou cukru. Máme spíš požádat toho, kdo má cukřenku před sebou,
aby nám ji podal. To mezi spolustolovníky vytváří dobré vztahy. Podobně bych se měl s
problémem, na který zrovna nedosáhnu, obracet na Boha. Tím mezi námi roste
důvěrnost. Co jiného je víra, ne-li přesvědčení, že jsme v dobrých rukou, že můžeme
večer klidně usnout v naději, že se probudíme do nového dne.
To byla tuším naše poslední rozmluva. Už jsem ho víc nepotkal. Dům, před kterým
stával, se zdá být neobydlený. Pořád myslím na jeho slova. Věřím, že se přihlásí. Pořád
mám u sebe to jeho kukátko.
Padající lupení
Vím, že se neubráním
útrapám ani zráním,
i život sám je pád.

Kdo vyjde z domu zjistí,
ach Bože, toho listí,
co pořád zametám
a co se zas ho sneslo
na záhon, stůl i křeslo:
ten marný souboj vzdám.

Celý den padá tiše...
Kdosi mi shůry píše,
lísteček po lístku,
s láskou, jež konce nemá,
jak políbení němá
na každou bolístku.
Milan Růžička

Ať si to kolem šustí!
Budu se brouzdat v listí,
nechám se zasypat.

Paměti aneb Jemnice, malý kluk
a druhá světová válka
Doma jsem matce nadšeně vyprávěl, jak mi to šlo, a ona, poté, co mne se zájmem
vyslechla, mi navrhla, že když už tedy jsem ten zkušený lyžař, tak bych mohl podniknout
i delší lyžařskou výpravu v duchu, dnes bychom řekli, „cross country“. Nechtělo se mi,
těšil jsem se už, jak budu zítra zase dominovat na Větrném kopci, ale matka na „cross
country“ trvala. Z důvodů praktických. Potravin byl za války stále nedostatek, příděly na
lístky nedostatečné. Přísun potravin se doplňoval soukromými výlety na venkov a
nakupováním másla, mléka, vajíček a podobně přímo od sedláků. - Což bylo přísně
zakázáno, přísně se to trestalo a za tím účelem byly všude v dopravních prostředcích a
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na cestách namátkové, leč časté kontroly. Bylo tedy nutno při této samozásobitelské
činnosti postupovat nenápadně a volit, pokud možno, méně obvyklé metody přepravy
proviantu. (Po létech mi moje žena Alena, rodilá Plzeňačka, často vyprávěla o svém
dědečkovi, který jako muzikant jezdíval z Plzně na venkov na Šumavu, ale v pouzdře na
violu nemíval violu, nýbrž cestou tam nic a cestou zpět proviant nejrůznějšího druhu.)
Matka měla v té době domluvenu podobnou “potravinovou pomoc“ u jisté zemědělské
rodiny v Chotěbudicích blízko Budče. Já je neznal, ale oni mé rodiče asi ano. A k těm
mě hned, po mém příchodu ze školy, na lyžích a s obrovským ruksakem na zádech
(vybaveného jako lyžařského turistu) matka poslala. Putovalo se tam přes celou
Jemnici, dolů do Podolí, ven z města do kopce do polí, kolem mauzolea rodu
Pallaviciniů, serpentinou dolů do zalesněného údolíčka, serpentinou zase do kopce
z údolíčka ven a poté kus dál podél lesa a doleva do vsi. Celkem od nás jedna cesta
skoro šest kilometrů. Vedlejší silnice nebyla protažena, provoz aut i provoz selských
povozů (v tomto období saní s potahem) zcela nulový. Po celou cestu tam i zpět nikde
nebyl vidět jediný člověk ani jiný živý tvor. I na silnici hluboký, sypký, neuježděný sníh. A
mně bylo devět - i když mi lidé většinou, vinou mé vytáhlé postavy, hádali víc.
Už dost utahán jsem do Chotěbudic dorazil, popsané mi stavení našel a byl přívětivě
přivítán. Až moc přívětivě. Ti milí lidé mi cpali do batohu nesmírně těžký náklad. Pytlík
s moukou, v něm ukryté dvě litrové láhve od vína s mlékem, zavařovačku sádla a
bochník toho proslulého, neskutečně dobrého selského domácího chleba a možná i
vajíčka. Nic nedbali na mé protesty, že to neunesu, a apelovali na mojí klukovskou
hrdost: „Dej pokoj, takový velký a silný kluk, že by ses nestyděl říkat, že to neuneseš?“
Tak jsem mlčel a bál se příštích potíží už jen sám pro sebe, tak říkajíc dovnitř. Problém
také byl, že na mléko jsem musel čekat, to bylo třeba teprve nadojit a když bylo mléko
nadojené, už se stmívalo.
Vypotácel jsem se s tím obrovským batohem na zádech směrem k Jemnici, už
prakticky za tmy. Serpentinu do údolíčka jsem sjel, ale jak vyjdu ty serpentiny na druhé
straně zase nahoru k mauzoleu, jsem si už pro únavu neuměl představit. A tak jsem
učinil jedno z nejhloupějších rozhodnutí mého života, které ale naštěstí dopadlo dobře.
Rozhodl jsem se namísto po silnici, která vedla nahoru do kopce serpentinou kolem
mauzolea obloukem, jít vlastní přímou „zkratkou“ vedoucí po poli za mauzoleem kolem
lesa, ovšem také do kopce, půl metru hlubokým sypkým sněhem, zcela pustým
prostorem, do kterého zaručeně lidská noha nevkročí až do jarních polních prací (a
pokud bych tam zůstal, tak mne tam najdou až pak), a to navíc už za úplné tmy. Byl
jsem ale přesvědčen, že si cestu znatelně zkrátím, protože silnice přece vede kolem
mauzolea, hodně do oblouku. Po skoro sedmdesáti letech jsem na Googlově
družicovém snímku shledal, že oblouk silnice je velmi plochý, asi tak, jak do oblouku
vedla i moje zkratka, která tudíž ani zkratkou nebyla. Ale Googlovy mapy, ani GPS,
tehdy nebyly.
No, abych byl upřímný, přiznávám, že mě k tomu zvolení „zkratky“ vedly i takové ty
romantické představy: „Jsem polárník nebo lovec v severní Kanadě, chci se
z posledních sil dostat blíž k civilizaci a v patách mám smečku vlků.“
Cestou tou pustinou mě přemohla únava tak, že jsem si lyžemi ve sněhu vyšlapal
kruhovou prohlubeň, říkal jsem tomu bivak, a tam jsem se utábořil. Už jsem dál nemohl.
Roztrhl jsem bezohledně pytlík s moukou, vylovil láhev s mlékem, surově jsem utrhl kus
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z bochníku chleba a bivakoval jsem, přijímal potravu a lapal po dechu. Pokračoval jsem
v cestě, až jsem se trochu zrestauroval a měl jsem štěstí. Do cesty se mi nepostavila
žádná nečekaná rokle, houština či nějaký oplocený a tudíž nepřekonatelný pozemek a
našel jsem opět svojí silnici. Tam jsem sňal lyže z nohou, svázal je vázáním k sobě tak,
že tvořily jakési úzké sáňky, na ně jsem položil batoh, zapíchl jsem do něj zezadu obě
lyžařské hůlky tak, že nejen proděravěly batoh, ale pronikly i do pytlíku s moukou a
s vajíčky. Bylo mi to už všechno jedno a hůlky tam zase dobře držely. Těmi hůlkami
jsem pak ty „lyžosáňky“ před sebou tlačil. Jinak už jsem nemohl.
Konečně jsem došel do Podolí, přešel po mostě řeku a právě když jsem zahýbal
kolem rohu Drogerie a chystal se na strmý výstup po silnici nahoru do horního města na
náměstí Svobody (za Protektorátu se ovšem jmenovalo jinak, jen už nevím jak), tak
proti mně vyrazil pan Jahoda, náš soused a někam běžel, stále upřeně hleděl do dálky
do tmy. Mne v tom spěchu vůbec nezaznamenal, ačkoliv jsem ho stačil i pozdravit a
málem by mě byl porazil. A zmizel ve tmě směrem ven z města.
Konečně jsem s tím hrozným nákladem dospěl až domů. Urazil jsem toho odpoledne
celkem jedenáct kilometrů ve velmi těžkých sněhových podmínkách a z velké části
potmě.
Když jsem takto pozdě večer bouchal na vchodové dveře na naší verandě, opatřené
zeleně natřenou železnou mříží, otevřela mi matka okamžitě a plačíc a vzlykajíc mě
tiskla k sobě. Zde nutno podotknout, že jsem matku miloval, ve všem jí plně důvěřoval a
zcela samozřejmě jsem předpokládal i její podobný postoj ke mně. Nicméně jsem asi
byl dost temperamentní děcko a klukovin jsem páchal dost a pro tyto případy měla
matka k dispozici celou soustavu nefyzických trestů od „zarachů“ přes domácí vězení až
po hladovku a komunikovala se mnou většinou strohou formou povelů. Asi matka
věděla proč. Já to akceptoval a považoval to za normální, ale v matce jsem asi
spatřoval spíš typ korektního velitele než nekriticky a sentimentálně milující bytost. Když
jsem se teď najednou stal objektem takových citových výlevů, byl jsem zaskočen, a to
našlo svůj výraz ve zcela vážně míněném dotazu: „Ty, mami, ty mě máš ráda?“ Výrok
našel své místo v „rodinné kronice“ udržované ústním podáním.
Ve chvíli, kdy teď už bylo jasno, že to dobře dopadlo, jsem se už zase cítil jako hrdina,
a proto jsem propukl v řehot, když jsem nakoukl do ložnice a tam na posteli byly
rozloženy přikrývky, obvazy, desinfekční prostředky a jiné záchranné pomůcky, vše
připraveno pro mé oživování, až budu nalezen a vyproštěn ze závějí.
Pak ještě klepal pan Jahoda nesoucí smutnou zprávu, že mne nenašel. Když si totiž
matka po setmění uvědomila, že vyslat mne na tuto misi nebyl právě nejlepší nápad a
šla poprosit pana Jahodu o radu, co má dělat, pan Jahoda se nabídl, že mne půjde
hledat. Kam až došel, či spíš doběhl, jsem se raději ani nepokoušel zeptat. Při tom
hledání měl vlastně úspěch, vždyť mě našel, málem mě porazil, ale v tom spěchu a v té
tmě mě přehlédl. A aby se plně uplatnil smysl pro humor, který je přírodě vlastní, když
klepal na matku se zprávou, že mne bohužel nenašel, otevřel jsem mu dveře já. Je
třeba s uznáním konstatovat, že to přijal s klidem a spíš s uspokojením, že to dobře
dopadlo.

20

Jemnické listy / listopad 2011

Jan Kopeček

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Program kulturních pořadů
13.11.2011
00
15 hodin

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
- divadelní pohádka pro děti a rodiče
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

15.-16.11.2011
00
od 10 hodin

Slovo má Hurvínek
- interaktivní výstava pro děti ZŠ, MŠ a širokou veřejnost
- sál KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

26.11.2011
00
00
9 -15 hodin

Prodejní výstava všech včelařských produktů
- restaurace Na Podolí
- pořadatel členové ZO ČSV v Jemnici

26.11.2011
00
20 hodin

Vystoupení Jakuba Smolíka
- předprodej vstupenek od 1.11. 2011 za 200,- Kč v TIC Jemnice
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

27.11.2011
00
15 hodin

I. Adventní koncert v kostele sv. Stanislava
- vystoupí Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici,
Komorní sbor při ZŠ v Jemnici, žáci ZUŠ Moravské Budějovice a
Lukovští trubači
- kostel sv. Stanislava v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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3.12.2011

*****
Vánoční kulturní trhy
- letní kino Jemnice
- pořadatel AlterNaiva o.s., alternaiva@gmail.com

3.12.2011
00
20 hodin

Mikulášská taneční zábava – hraje Spektrum
- sál KD Jemnice
- pořádá DDM Jemnice

5.12.2011
30
16 hodin

Čertovský rej
- sraz Mikulášů, andělů a čertů
- program pro děti – soutěže, písničky, nadílka od Mikuláše,
pro neposlušné děti peklo
- areál zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz ve spolupráci
s DDM Jemnice

7.-15.12.2011

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

9.12.2010

Vypuštění balónků s přáním Ježíškovi
- tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus
o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR
- přijďte si poslat Ježíškovi svá přáníčka na balóncích a pojďte s námi
překonat rekord z roku 2009
- balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma těsně před akcí
- sraz zájemců o vytvoření rekordu
- vypuštění balónků
- areál zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz ve spolupráci s
A.F.T. Jemnice

00

30

14 -14 hodin
15
15 hodin

25.12.2011
00
17 hodin

Koncert Kdousovské scholy
- kostel sv. Stanislava v Jemnici

31.12.2011
00
19 hodin

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2011
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

7.1.2012
00
16 hodin

******
Tříkrálový koncert
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

27.1.2012

Městský ples
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00

hodin

- hraje GENETIC
- občerstvení, bohatá tombola
- předprodej vstupenek v TIC, vstupné 100,- Kč
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

Kino Jemnice – listopad 2011
20. neděle

00

Auta 2

začátek 15 hodin

Animovaná komedie USA 2011, 110 min., přístupný, mluveno česky vstupné 69 +1
Hrdinové filmu Auta 2 se vydávají na zcela nové dobrodružství na závodních okruzích
exotických zemí celého světa. Před filmem bude promítán krátký animovaný film
Havajské prázdniny.
25. pátek

30

Muži v naději

začátek 19 hodin

Komedie ČR 2011, 115 min., do 12 let nevhodné
vstupné 74 +1
Režisér Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii Ženy v pokušení s novým snímkem
věnovaným tentokráte mužům. Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda
může být nevěra základem šťastného manželství...
Hrají: Bolek Polívka, Jiří Macháček, Simona Stašková, Vica Kerekés a další.
*****
Pokladna je otevřena hodinu před zahájením představení.
Na filmy mládeži nepřístupné a večerní představení má mládež přístup od 15 let.
Rezervované vstupenky musí být vyzvednuty půl hodiny před začátkem představení.
Telefon: 568 450 509. Změna programu vyhrazena.
DOPŘEJTE SI NĚKOLIK PĚKNÝCH VEČERŮ A PŘIJĎTE DO KINA. NEBUDETE LITOVAT.

Slovo má Hurvínek
Ctěné člobrdinky a člobrdíci,
se svým taťuldou Spejblem, Máničkou, bábinkou a Žerykem se v našem divadle či při
hostování snažíme dělat dětem i dospělým radost. Nyní, díky Žerykovi, který pod
gaučem vyčenichal krabici s fotografiemi, vznikla výstava, kterou jsem nazval „Slovo má
Hurvínek“. S touto výstavou chci navštívit 100 základních škol po ČR, aby ji vidělo co
nejvíce dětí.
Výstavu „Slovo má Hurvínek“ máme možnost zhlédnout i u nás v Jemnici, a to ve
dnech 15.-16.11.2011 ve společenském sále našeho kulturního domu. Výstava je
pořádána nejen pro základní a mateřskou školu, ale i pro širokou veřejnost. Vstup je
zdarma. Každý návštěvník výstavy bude mít možnost zakoupit si zde různé suvenýry.
Všichni jste srdečně zváni.
Dana Babišová
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Vánoční kulturní trhy v Jemnici
Sdružení AlterNaiva o.s. má k dispozici opět prostor Letního kina v Jemnici. Tentokrát
za účelem Vánočních trhů, na kterých budete moci obdivovat výrobky chráněných dílen
i originální výrobky mladých lidí z regionu. Návštěvníci si poslechnou příjemnou i
nevšední hudbu a pokochají se vůní a chutí některé z tradičních předvánočních
pochutin. Akce je plánována na sobotu 3. prosince 2011 v areálu letního kina.
Jemnický mikroregion hostí velké množství tvůrčích a umělecky zaměřených lidí, které
se sdružení snaží oslovit s nabídkou spolupráce. Veřejná výzva k aktivnímu zapojení
oslovuje nejen dospělé, ale především mladé lidi, kteří se nebojí předvést svoji
zručnost, hudební či divadelní nadání a jakýkoli umělecký počin.
Nabídka účasti v jakékoli podobě je otevřená až do dne konání Vánočních trhů.
„Vítáme všechny iniciativy spojené s vlastní tvorbou; od živého vystoupení zpěvačky –
po sadu handmade bižu,“ doporučuje Ferdanová.
Součástí Vánočních trhů jsou i doprovodné aktivity. „Každý si bude moci přinést svoji
vlastní ozdobu a připnout ji na vánoční stromek,“ informuje Petra Ferdanová, hlavní
koordinátorka akce. Dále dodává, že bude na místě prostor pro výrobu instantního
vánočního dárku i živý oheň.
Vaše podněty volejte na tel. 606 217 621 nebo pište na mail alternaiva@gmail.com.
Ondřej Ferdan, předseda sdružení

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Z okna se díváme na krajinu,
jak vítr stromy mává
a žluté listí shazuje
do podzimního rána.
Na ně pak padne bílý sníh
a lístečky žluté už nevidíš.

Všechno se změní,
země jde spát
a člověk to bude
s ní prožívat.
Marie Čurdová

Vánoční a adventní koncerty Kdousovské scholy
Kdousovská schola zve všechny příznivce na adventní a vánoční koncerty:
27.11.2011
4.12.2011
17.12.2011
18.12.2011
25.12.2011
26.12.2011
27.12.2011

00

17 hodin
00
17 hodin
00
15 hodin
00
17 hodin
00
17 hodin
00
15 hodin
00
17 hodin

Police – zámek
Blížkovice – kostel sv. Bartoloměje
Dyjákovičky – kostel
Mor. Budějovice – kostel sv. Jiljí
Jemnice – kostel sv. Stanislava
Kdousov – kostel sv. Linharta
Znojmo – kostel sv. Jana Křtitele

Další informace, termíny koncertů a ukázky najdete na www.kdousovskaschola.cz.
Marie Hofbauerová
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Společenská kronika
Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Věru V e s e l o u z Jemnice,,
která se v měsíci srpnu dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Františka D o l e ž a l a z Jemnice,,
který se v měsíci září dožil 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Ludmilu S l a b o u z Jemnice,,
která se v měsíci říjnu dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody
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OKÉNKO PŘÍRODY
Andělika lékařská (Archangelica officinalis)
Andělika je velmi statná trvalka s řepovitým aromatickým oddenkem. Přímá, dutá, oblá
a rýhovaná lodyha dorůstá až do výšky dvou metrů. Listy jsou velké, až 3x trojené,
zpeřené, ostře pilovité. Kvete v červenci a srpnu.
Andělika u nás roste ojediněle, a to převážně ve vyšších polohách. Je řazena mezi
ohrožené druhy. Pro léčebné účely se pěstuje.
Drogou je kořen, méně často i plody. Pěstované rostliny jsou dvouleté, kořen se sbírá
na podzim druhého roku. Stejně tak i plody. Drogy mají ostrou kořeněnou vůni a hořkou
chuť.
Rostlina je bohatá na účinné látky, obsahuje hlavně tanin, silice, flavonoidy, kyselinu
angelikovou a valerovou, hořčiny, cukr, pektin a pryskyřice.
Droga reguluje činnost žláz s vnitřní sekrecí, potlačuje migrenózní příznaky včetně
závratí a jiskření před očima, zpevňuje cévní stěny, chrání sliznice dýchacích cest a
stimuluje činnost srdce. V trávícím systému tlumí nadýmaní při poruchách slinivky břišní
a pomáhá likvidovat kvasný nebo hnilobný proces při poruchách trávení. Uklidňuje
vegetativní potíže trávícího ústrojí známé jako žaludeční nebo střevní neuróza. Mírně
tlumí vliv stresu na fyziologické funkce. Nezanedbatelný je také účinek drogy
v koupelích, kde ovlivňuje revmatické potíže a působí sedativně.
Drogu můžeme podávat ve formě prášku 2 - 3x denně na špičku kulatého nože před
jídlem. Vhodnou formou je tzv. angelikové víno, což je macerát připravený běžným
způsobem. Podáváme 2 – 3 x denně po 75 ml také před jídlem. Z vodných výluhů pak
dáváme přednost nálevu.
Drogu kombinujeme přednostně s hořkými nebo karmenativně působícími bylinami.
Například při potížích se slinivkou se osvědčuje kombinace 50 g anděliky, 30 g kmínu a
20 g fenyklu. Drogy dobře promícháme, pomeleme na prášek a podáváme po jídle na
špičku kulatého nože. Zapíjíme vodou.
Při předávkování vzniká přecitlivělost na sluneční svit, protože účinné látky anděliky
zbavujií pokožku ochranných látek proti slunečnímu záření. Může také vzniknout bolest
hlavy, nespavost, celkové svědění těla. Proto se užívání nedoporučuje při zánětech
ledvin, i krátce po jejich odeznění, a při vředových chorobách žaludku, dvanácterníku
nebo tlustého střeva. Je třeba zvýšené opatrnosti i v těhotenství a při kojení.
Droga je vhodná na povzbuzení všech životních sil při jejich úpadku - jak tělesných,
tak i psychických - ale můžeme ji použít i v prevenci proti nepříznivým následkům
dlouhotrvajících stresů. V těchto případech se zcela výjimečně osvědčila forma
bylinného balzámu a také koupele s výrobky z anděliky. Koupel by neměla trvat déle
než 15 minut a měla by se provádět obden po dobu 14 dní.
Ing. Bedřich Stehlík

Včelařská sezóna 2011
S letošní snůškou jsou místní včelaři velice spokojeni. I když nebyla rekordní, nikdo si

Jemnické listy / listopad 2011
nenaříká. Jsou zvyklí, že na chovu včel zbohatnout nelze, a tak jsou vděčni za každou,
tedy i menší snůšku. Ale jedna událost je letos potěšila mimořádně. V jarních měsících
bylo provedeno vyšetření včel na velmi nebezpečnou chorobu – mor včelího plodu.
V celé organizaci máme včelstva vyšetřena s výsledkem negativním a každý chovatel
obdržel certifikát, že má včelstva zdravá. Je to situace velmi příznivá, zvláště v době,
kdy se množí v televizi zprávy o likvidaci včel a celého zařízení i v blízkém okolí,
momentálně kolem Velkého Meziříčí a Pelhřimova. Je to ujištění pro občany, kteří jsou
zvyklí nakupovat med přímo od včelaře, neboť každý chovatel může zdraví svých včel
doložit certifikátem.
Ne všichni včelaři jej však prodávají „ze dvora“, jak se prodej přímo od včelaře
oficiálně nazývá. Chovatelé včel raději prodávají med v konvích ihned po sklizni bez
další práce spojené s obstaráváním sklenic, víček, umýváním a naléváním do sklenic.
Dalším důvodem je, že někteří zákazníci vidí v medu závady, které ve skutečnosti
závadami nejsou a pramení většinou z neznalosti věcí a nebo „jedna paní povídala“.
Abychom se mohli v dané problematice lépe orientovat, uvedeme si v dalších řádcích
několik příkladů:
1.
Med ve sklenici se rozdělí na tmavší a světlejší část. První, co každého
napadne, je otázka, která část je med a která cukr. Tento jev je způsoben tím, že při
slabé snůšce med pochází z různých zdrojů, různé barvy a specifické hmotnosti, a
proto se může také podle původu ve sklenici rozdělit.
2.
V medu se objeví drobné částečky vosku. To je normální příměs způsobená
tím, že drobné částice projdou sítem a při čeření (čeření je ustálení medu v nádobě
po dobu 24 hodin a následné sebrání drobných částic usazených na povrchu)
částečky nevyplavou na povrch proto, že med je příliš hustý. Podle vyhlášky je
přípustný obsah vody 19%. V letošním roce výkupci naměřili i 16%. Při takové
hustotě ani drobné částečky nevyplavou.
3.
Med je zkrystalovaný a v profilu se na skle objeví jakýsi květ. Je to stejný
důvod jako v předešlém odstavci – med byl velmi hustý a drobné bublinky vzduchu,
které tam zůstaly po scezení, už na povrch nevyplavaly. Každý med zkrystalizuje.
Je to důkaz pravosti. Některý dříve, jiný později v závislosti na obsahu jednotlivých
cukrů podle původu. Jestliže se někomu líbí pěkně tekutý med v prodejnách, měl
by vědět, že je nějakým způsobem upraven a nebo je s nějakou přísadou.
4.
Který je lepší - světlý nebo tmavý? Rozdíl je pouze v chuti nebo vůni, nikoliv
v účincích na naše zdraví. Budeme-li se detailně zabývat obsahovými látkami, pak
můžeme doporučit pro děti světlý, který obsahuje více pylových zrn, ale jen tzv.
podprahové množství, takže pravidelnou konzumací děti získají imunitu proti tolik
rozšířené pylové alergii. Tmavý lesní med obsahuje více minerálních látek, hlavně
sodíku a draslíku, které jsou součástí srdečního svalu. Proto literatura uvádí, že je
vhodný pro starší generaci pro posílení srdce. Zde je ovšem nutné důrazně
připomenout, že rozdíl v obsahu látek není takový, aby kdokoliv tvrdil, že ze
zdravotních důvodů potřebuje světlý nebo tmavý med.
Zájemce o včelí produkty, pečivo a kosmetiku tímto včelaři zvou na prodejní výstavu,
00
která se uskuteční v sobotu 26.11.2011 od 9 hodin v restauraci Na Podolí, kde se
mohou informovat, nakoupit, bezplatně ochutnat, nebo se jen tak podívat.
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Tak tedy na shledanou 26.11. 2011 v restauraci Na Podolí.
Ing. Bedřich Stehlík

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Pozvánka na Jemnickou ligu v basketbalu
Basketbalové družstvo Jemkís společně se Školním sportovním klubem při Základní
škole v Jemnici pořádá ve školním roce 2011/2012 další ročník Jemnické ligy.
PŘIHLÁŠKY DO TURNAJE nejpozději do 15. listopadu 2011 na e-mail:
Jemkis@seznam.cz. Systém turnaje bude upřesněn dle počtu přihlášených družstev.
Turnaj se uskuteční v tělocvičně ZŠ.
Za družstvo Jemkís Lenka Gliganičová

Finále mladší žactvo – Třebíč – 1.10.2011
V sobotu 1. října se za krásného počasí uskutečnilo finále krajského přeboru družstev
mladších žáků a žákyň.
V kategorii mladších
žáků nastupovali k
závodům z prvního
místa mladí atleti z
Třebíče. Ale svoji pozici
neobhájili a prohráli s
atlety z Jihlavy. Ti se
nakonec stali krajskými
přeborníky. Na třetím
místě celkově skončili
závodníci ze Slavoje
BANES Pacov.
V družstvech dívek
nastupovaly závodnice
z Jihlavy v roli favoritek
a tu také potvrdily. Na
druhém místě za nimi
skočily
atletky
z
Jemnice, ale ty doplatily na to, že se nezúčastnily základních kol. A tak si stříbrné
medaile vybojovaly závodnice z Třebíče. Na třetím místě skončily atletky z Velkého
Meziříčí.
V jednotlivcích byl nejlepší Tomáš Vilímek (SPTRE) před Vojtěchem Bastlem (JEMNI)
a Pavlem Jaklem (PACOV). V dívkách zvítězila Veronika Janíčková (SPTRE) před
Agátou Uchytilovou (VELME) a Lucií Pertlíkovu (JIHLA).
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Výsledky jednotlivých závodníků ŠSK Jemnice
Jméno
Králíková
Mocharová
Kšírová
Slosarčíková
Náplavová
Kovářová
Pechová
Vaňurová
Bastl
Mrkva
Peří

60m
9,20
9,45
9,49
9,58
9,63
10,02
10,81
9,29
8,68
8,77
9,55

800m
02:55,5
02:52,3
03:31,2
03:24,3
03:06,6
03:33,2
03:42,3
02:31,1
02:35,6
02:53,3

60 PŘ
13,25
12,78
13,31
12,40
13,85
13,78
14,61
13,47
10,80
11,73
12,73

Tabulka finále chlapci
1. Atletika Jihlava
2. TJ Spartak Třebíč
3. ŠSK Jemnice
4. TJ Slavoj BANES Pacov
5. TJ Sokol Velké Meziříčí
6. TJ Jiskra Humpolec
7. SVČ Ledeč nad Sáz.
TJ Jiskra Havlíčkův Brod

MÍČEK
26,54
48,90
20,32
33,71
21,08
34,60
22,43
18,23
40,12
33,01
36,42

BODY
1611
1909
1217
1408
1228
1151
1001
1732
1470
999

POŘ
11
5
24
17
23
27
DNF
38
2
4
13

Celkové pořadí po 5. kole
182
150
90
76
19
3
0
0

8
7
6
5
4
3
0
0

1. Atletika Jihlava
2. TJ Spartak Třebíč
3. TJ Slavoj BANES Pacov
4. TJ Jiskra Humpolec
5. TJ Sokol Velké Meziříčí
6. ŠSK Jemnice
7. SVČ Ledeč nad Sáz.
8. TJ Jiskra Havl. Brod

839
958
446
100
82
90
82
4

15
15
11
8
7
6
4
1

Celkové pořadí po 5. kole

Tabulka finále dívky
1. Atletika Jihlava
2. ŠSK Jemnice
3. TJ Spartak Třebíč
4. TJ Sokol Velké Meziříčí
5. TJ Slavoj BANES Pacov
6. TJ Jiskra Humpolec
7. TJ Jiskra Havl. Brod
8. SVČ Ledeč nad Sáz.
TJ Nové Město na Mor.

SKOK
381
382
395
351
353
369
326
313
426
427
392

169
85
81
78
53
30
24
0
0

9
8
7
6
5
4
3
0
0

1. Atletika Jihlava
2. TJ Spartak Třebíč
3. TJ Sokol Velké Meziříčí
4. TJ Jiskra Humpolec
5. TJ Slavoj BANES Pacov
6. ŠSK Jemnice
7. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
7. TJ Nové Město na Moravě
8. SVČ Ledeč nad Sázavou

825
565
388
344
276
85
81
36
0

18
15
12
11
10
8
7
3
0

Josef Novák, učitel Tv

Noční hasičská soutěž v Jemnici
V pátek 23. 9. 2011 se na náměstí Svobody konala noční hasičská soutěž v požárním
útoku O putovní pohár Barchanu. Sbor dobrovolných hasičů z Jemnice připravil na
tomto atraktivním místě pro soutěžící i diváky již VII. ročník soutěže. Nově byla v tomto
roce hodnocena i samostatná kategorie žen. Na účasti celkově 40 družstev se podílela
soutěžní družstva z okresů Třebíč, Jihlava, Jindřichův Hradec, Znojmo i Žďár nad
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Sázavou. Na startovní listině bylo 10 družstev žen a 30 družstev mužů. Nejednalo se
jen o družstva z SDH v okolí města, ale přihlášená byla také ostřílená družstva startující
v Třebíčské lize, Jihlavské OPEN lize a dokonce vítěz Extraligy ČR 2011 družstvo mužů
z SDH
Lavičky. Tato
stoupající účast soutěžních
družstev a přibližně 400
diváků z města Jemnice i
okolí svědčí o zvyšující se
oblíbenosti soutěže. Pro
letošní rok byla zajištěna i
profesionální
zdravotní
služba. Na místě soutěže
měla své vozidlo posádka
ZZS
Kraje
Vysočina
z výjezdového
stanoviště
v Jemnici a nebyla zde
zbytečná. Ošetřila několik
převážně lehkých zranění
z řad závodníků, ale i
jednoho diváka. Soutěž byla zahájena ve 21.00 hodin domácím družstvem mužů a
pokračovala dle startovní listiny až do 2. hodiny ranní, kdy mohli diváci vidět poslední
pokus soutěže. Po krátké technické přestávce došlo na slavnostní vyhlašování
výsledků. Družstva na 7. až 4. místě byla odměněna věcnou cenou. Velké překvapení
čekalo na družstva od 3. do 1. místa. Samozřejmostí byly poháry, finanční odměna a
pro prvního zapůjčení putovního poháru. Jediná změna oproti rokům minulým bylo
předání finanční odměny v korunových mincích v historických měšcích, které pro noční
soutěž vyrobila firma Antonína Hotového.
Družstvo žen z SDH Vratěnín na 3. místě obdrželo váček s peněžním obnosem 500,Kč a pohár. Družstvo žen
z SDH Budkov na 2. místě
obdrželo váček s peněžním
obnosem 1 000,- Kč a pohár.
Vítězné družstvo žen z SDH
Mladoňovice obdrželo váček
s peněžním obnosem
1
500,- Kč, pohár a nový
putovní pohár pro tuto
kategorii.
Družstvo
žen
z Jemnice obsadilo krásné 5.
místo.
V kategorii mužů domácí
družstvo obsadilo 17. místo.
Na 3. místo se probojovalo
již zmíněné družstvo z SDH Lavičky. Obdrželo pohár a finanční odměnu 1 000,- Kč.
Místo 2. vybojovalo další ostřílené družstvo z SDH Šašovice a obdrželo pohár s finanční
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odměnou 2 000,- Kč. Vítězem kategorie mužů se stalo stejně jako u žen družstvo
z SDH Mladoňovice a obdrželo pohár, putovní pohár a finanční odměnu 3 000,- Kč.
Finanční odměna v kategorii mužů byla taktéž předána ve váčcích v korunových
mincích. Ocenění bylo připraveno i pro nejlepší proudaře v každé kategorii. Mezi
ženami to byla pravá proudařka z družstva SDH Mladoňovice a u mužů byl nejrychlejší
pravý proudař z SDH Lavičky. Všechny ceny nejlepším družstvům i proudařům předával
pan starosta města Jemnice Ing. Miloslav Nevěčný a starosta SDH Jemnice pan
Jaroslav Bouda.
Poděkování SDH Jemnice patří moderátoru soutěžního večera panu Ing. Pavlu
Nevrklovi a velké poděkování panu starostovi města Jemnice Ing. Miloslavu Nevěčnému
za jeho finanční pomoc při zajištění soutěže.
SDH Jemnice děkuje touto cestou svým sponzorům pro rok 2011:
město Jemnice, .A.S.A. Dačice s.r.o., PATEB s.r.o., CENTROPEN a.s., Luboš
Karásek – výroba nábytku, ERSICO s.r.o., NÁŘADÍ VYSOČINA s.r.o., JEMNICKÁ
STAVBA a.s., Petr Karpíšek – Jemnice, OD Večerka Jemnice Ladislav Chalupa,
ZEOBS Jemnice s.r.o., DROGERIE Zdeňka Svobodová, Martin Urbanovský – SPORT
Jemnice, BaN STAV s.r.o. Jemnice, Restaurace v Podolí – Aleš Kasal, Antonín Habr –
Louka, Jemnice OnLine, BERNER s.r.o., Okna Štěpán – Radkovice, Drahoslava
Přibilová – Grafika, Josef Ellinger – Jemnice, Zdeněk Karkula – Radkovice, Zdeněk
Kounek – autorizovaná stavební firma, Instalatérství Miroslav Wojtyla, Instalatérství
Zdeněk Babák, TATA GLOBAL BEVERAGES CZ, ECOREM s.r.o. Jemnice, Správa
majetku města Jemnice, Antonín Hotový – výroba oděvů.
www.sdh.jemnice.cz
Milan Šerka

Mužský tým SK JeMoBu v nové sezóně
Po skončení loňského ročníku doznal náš florbalový tým řady změn. Do vyšších lig
odešla řada opor, někteří hráči skončili s florbalem úplně a nebylo vůbec jisté, zda
budeme schopni dál pokračovat. Nakonec jsme se rozhodli, že dobrovolně uvolníme
místo ve druhé lize Dačicím a dál budeme pokračovat s pozměněným a omlazeným
kádrem ve třetí lize (kraj jižní Čechy a Kraj Vysočina). Ve třetí lize budeme mít lepší
podmínky a klid k sehrání nové podoby týmu.
Pro letošek, bohužel, nedošlo ke vzájemné dohodě trenérů Jemnice a Moravských
Budějovic k vytvoření společného juniorského či dorosteneckého družstva, a tak došlo
k paradoxní situaci, kdy mladí hráči z Jemnice hrají převážně v Třebíči a z Moravských
Budějovic ve Znojmě. Přesto ještě dost mladých hráčů zůstalo, a tak může mužský tým
dál pokračovat. K týmu se navíc připojili tři šikovní hráči ze Znojma a na lavičku přišel
trenér Martin Andrle, který dříve vedl znojemský tým v extralize.
Do ligové sezóny jsme vstoupili na výbornou - čtyři zápasy - čtyři výhry - skóre 34:17
a první místo v tabulce. Předváděná hra určitě ještě není ideální, ale už nyní není naším
jediným cílem vybudovat nový kádr, ale i pokusit se vybojovat znovu druholigovou
příslušnost. Sezóna je ovšem zatím na svém začátku a máme před sebou ještě hodně
těžkých zápasů a jistě nejsme v lize sami, kdo má ambice postoupit.
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Budeme velice rádi, pokud přijdete povzbudit náš tým na některý z našich zápasů. Pro
letošek se naší domácí palubovkou opět stala sportovní hala v Třešti. Informace o
našem týmu můžete nalézt na www.facebook.com/SkJeMoBu.
Petr Ambrůz, brankář týmu JeMoBu

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Police
20.11.2011
27.11.2011
04.12.2011
11.12.2011
18.12.2011
24.12.2011
31.12.2011

Adventní výstava na zámku Police
Adventní neděle – Koncert Kdousovské scholy
Adventní neděle – Zpěv koled u vánočního stromu
Adventní neděle – Zpěv koled u vánočního stromu
Adventní neděle – Zpěv koled u vánočního stromu
Štědrovečerní průvod ovcí
Silvestrovský ohňostroj 0:30 hodin u vánočního stromu

Mladoňovice
17.11.2011
26.11.2011
28.11.2011
05.12.2011
22.12.2011
24.12.2011

Beseda nad kronikou
Disco (kulturní dům)
Stavění betlému
Mikulášská besídka ZŠ
Vánoční besídka ZŠ
Štědrovečerní průvod obcí

Radotice
Je facka dnes standardem?
Vzpomínám si, jak za našich školních let byly facky běžným výchovným prostředkem
a neminuly v našem ročníku snad ani jednoho spolužáka. Byly tím nejjemnějším
výchovným prostředkem z těch, které byly používány. Nikdo z nás nepřišel z toho
důvodu o rozum, dával si velký pozor, aby se další výchovné lekci vyvaroval.
Výchovného účinku nebylo dosaženo u všech, byli tací, kteří si říkali: „Ať jsem bit jako
žito, jen když je po mém“. Záviděl jsem jim. Svěřovat se doma s touto výchovnou lekcí
nebylo zrovna rozumné, mohly následovat facky další, nebyla-li nespravedlnost, kterou
jsme vždy pociťovali, věrohodně obhájena. Po devítiletých zkušenostech mohu
posoudit, že facky učitelek byly štiplavé, jejich dopad přetrvával dlouho, učitel, vědom si
své síly, tlumil úhoz a facka byla snesitelnější. Učitelé byli v té době větší autoritou, než
které se těší učitelé dnes. Tehdy bylo jejich rozhodnutí chápáno takto - trestat v dané
věci jako přiměřený a správný prostředek, o kterém se nediskutovalo. Vývoj však
tělesné tresty postupně zavrhl jako nepřiměřené. Výsledek je, že se provinilci nebojí
nikoho a ničeho. Papír snese všechno, řeč se vede a voda teče. Dnes se tento
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výchovný způsob přenesl a uplatňuje v politickém klání ne jako výchovný, ale
přesvědčující. Fackuje se zleva zprava, není míněno po čumáku - ale politická
polarizace. Snad nejznámější je facka doktora doktorovi v přímém přenosu televize.
Skoro se zdá, že záběr aktu byl předem objednán. Facky z poslední doby byly
uštědřeny nespokojenému občanovi, který vyřkl jen to, co se v televizních
zpravodajstvích denně sděluje a to, že se krade. Měl tu smůlu, že ukázal hodně vysoko
a bez důkazu. Vysvětlení místo facek by bylo na místě a odpovídalo by stupni
předpokládané inteligence. Bohužel, přepracovanost do pozdních nočních hodin nese
své ovoce. Poslanec, který na tento způsob práce upozornil prastarým pořekadlem,
bude stíhán pro perverzitu, která ve sněmovně ještě nezazněla. Je tam asi krátkou
dobu, jinak by věděl, že toto se sděluje posunky, řečí beze slov. Na vysazení
ponižujících facek je zarážející to, kolik mají zastánců z vysoce postavených kruhů,
kteří litují, že se tak podobně v minulosti nezachovali. Žijí někde úplně jinde, jinak by jim
muselo dojít, že mezi těmi vyfackovanými je hodně těch, kteří by chtěli také uštědřit
facky, jejich morální kredit jim v tom však brání. Když dochází argumenty, nastupuje
hrubá síla. V jaké podobě bude příště? Nastává jakási bezmoc, která nabádá raději se
problémům vyhýbat a nevidět je, i když o ně téměř zakopáváme. Toto přechází do
běžného života a stává se standardem. Slovo, které se stává užívaným v různých
souvislostech. Standardně vybavený automobil má stále ještě všechna čtyři kola, ale
nemá výbavu a doplňky, které zpříjemňují jízdu a její bezpečnost. Obě verze však při
odpovědném použití plní účel, jen pocity jsou různé. Zdravotnictví je dnes standardem
nadměrně zahlceno. O co tady jde? Prý o nic, říkají ti, co jej zavádí. Pro pacienta bude
ve stejné podobě jako dnes. Techniky zdravotních výkonů se však neustále zlepšují, ale
jsou dražší, pacienta méně hyzdí, jsou šetrnější. Kdo je chce podstoupit, musí připlatit,
bude to jeho rozhodnutí. Jestli jde jen o to, zatím se neví. Standardní pacient může
zůstat v péči méně zkušených lékařů, posouzení stavu a léčby specialistou s
primariátem bez připlacení se mu nemusí dostat. Správná a včasná diagnóza je něco,
co o úspěšnosti léčby rozhoduje. Krátce, tak jako nemáme všichni nárok na pěkný dům,
drahé auto, je to i se zdravím. Buď máme ve vínku dobrý fond, zbytečně se zdravím
nehazardujeme, jsme ve výhodě, ne však za vodou. Rovnostářství i zde bere za své. Je
to jistý selektivní způsob, který není vyřčen perverzně jako od poslance vyjadřujícího se
k noční práci, ale chová se stejně nespravedlivě k slušným a poctivým lidem za
celoživotní práci pro společnost. Morální facka spočívá v tom, že od počátku tito lidé
budou vědět, že „peníze“ mohou být tím důvodem, co je potká. Jisté zjištěné závažné
onemocnění dává pacientovi jeden rok života při standardní léčbě, má-li pacient na
nadstandard, může jít až o let pět. Kdo z vás na to má, dámy a pánové, řekl by jistý náš
politik. Jde-li jen o jizvičky, lepší kloubní náhrady či lehčí sádry a ne medikamenty, to
ukáže čas. To však ti pánové, kteří tyto záruky vyřkli, už u toho nebudou. Moudro
jednoho indiánského náčelníka praví: „Až skácíme poslední strom, ulovíme poslední
zvíře a znečistíme poslední jezero, zjistíme, že peníze jsou nám k ničemu.“ Že to ještě
nehrozí, je pravda, ale obavy , že k tomu spějeme, zodpovědné lidi děsí.
Převzaté:
Murphyho zákon praví: Je zdraví škodlivé říkat něco jiného, než co chtějí slyšet
mocní.
Poznámka:

33

Jemnické listy
listy / listopad 2011
Dnes je prý každý sám odpovědným za své zdraví. To je jen další důvod k tomu, aby
si dával pozor na hubu, protože dnes už neplatí, že líná huba je holé neštěstí. Naopak,
kdo chce být „in“, řídí se velmi osvědčeným pravidlem: „Kam vítr, tam plášť.“ Nakonec
proč ne, vždyť je to v souladu s fyzikálními zákony a příroda snad ví, co je dobré.
Jan Vyletěl, občan Radotic

OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. listopadu 2011.
Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou
otištěny v dalším čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu
kultura@mesto-jemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo mně na
MěÚ v Jemnici, kancelář č. 209).
Dana Babišová
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