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Pranostiky na květen






Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženeme kozy v háj.
Studený máj - v stodole ráj.
V máji aby ani pastýřova hůl neoschla.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

ZPRÁVY Z RADNICE
Jak správně volat na radnici
V poslední době se množí případy, kdy občané s úmyslem volat na MěÚ v Jemnici
špatně používají provolby a tím volají jiná telefonní čísla, než jaká používá městský úřad.
Nejenže provolají své peníze, ale navíc se dovolají většinou do bytových stanic jiných
jemnických občanů. Následující tabulky by měly připomenout, jak správně volat na MěÚ
v Jemnici.
Přímé telefonní linky – MěÚ disponuje pouze čtyřmi přímými telefonními linkami:
starosta města
sekretariát / číslo k následné provolbě
FAX

+420 568 450 815
+420 568 450 221
+420 568 450 222
+420 568 450 877

Provolbu
lze
použít
pouze
po
vytočení
přímého
telefonního
čísla
+420 568 450 221 nebo +420 568 450 222 a následně po vyzvání použít provolbu:
odbor / funkce
starosta města
místostarosta města
tajemník
odbor vnitřních věcí

provolba
203
202
204
205
201
102
101

odbor sociální
odbor výstavby a ŽP

odbor
plánovací

finanční

a

113
104
103
207
109
111
206
107
108

odbor investic a výstavby

208

advokát
notář

115
122

jméno, příjmení, funkce
Ing. Miloslav Nevěčný
Ing. Petr Novotný
Ing. Miloš Pacas
Ivana Hampapová, vedoucí odboru
Bc. Petra Ježková sekretářka, podatelna
Jana Váková, matrika, evidence obyvatel
Rudolf Tesař, místní hospodářství,
doprava
Dana Babišová, kultura
Miloslava Čermáková, sociální pracovník
Mgr. Lenka Čarnická, vedoucí odboru
Vladimír Čajka, vedoucí odboru
Antonín Bařinka, stavební úřad
Jana Krejčí, životní prostředí,pozemky
Ing. Miloslav Kadlec vedoucí odboru
Jana Habrová, účetnictví města
a mikroregionu
Ilona Hobzová, mzdová účetní, pokladna
Ing. Světlana Kubíčková investice
a výstavba
JUDr. Karel Holub
JUDr. Miroslav Michálek

TIPY A TRIKY
• provolbu můžete zadávat již při prvním slově úvodní zprávy – „Dobrý den …“

• na telefonních přístrojích s pulzní volbou je nutné před číslem provolby stisknout
hvězdičku – aktivace tónové volby – funguje na většině tlačítkových přístrojích
• čísla volaného účastníka včetně provolby si lze uložit do paměti telefonního přístroje –
s pauzou (nebo i několika) – nutno prakticky odzkoušet – mezi číslem 450221 a
provolbou – např. 450221PP102 toto lze použít i na mobilních telefonech, nejrychlejší
spojení se spojovatelkou je zadání provolby 201 během prvních slov úvodní zprávy
Nejste-li si jisti, jak použít provolbu, vyčkejte na spojení se sekretářkou a ona Vás
ochotně přepojí, případně i sdělí, zda je daný úředník přítomen či nikoli.
Josef Karpíšek správce IT

Postřehy z radnice
Jarní slunce nabírá na síle a věřím, že stejně jako mne i Vás naplnilo optimismem a
dobrou náladou. Naše královské věnné město vypadá v tomto období snad nejkrásněji
z celého roku, ulice se zaplňují místními i návštěvníky.
Jistě jste zaznamenali i celou řadu cyklistů, kteří „zajíždějí“ nově vytvořenou cyklotrasu
Landštejn – Vratěnín. V letošním roce se počítá i s vyznačením tolik zmiňované
cyklostezky Jihlava – Raabs. Byli jste rovněž informováni o záměru vytvoření další trasy
Dačice – Jemnice. Zkrátka se z našeho města stává zajímavý cyklistický uzel. Pevně
věřím, že právě i tato skutečnost k nám přivede řadu turistů. Jsem si jist, že se máme
čím pochlubit.
Minulý měsíc jsme vedli celou řadu jednání. Za zmínku jistě stojí i to, že se blíží konec
nevyhovující sítě městského rozhlasu. Čeká nás zbrusu nový místní bezdrátový
informační systém vč. jednotného varovného protipovodňového systému. Realizace
projektu proběhne začátkem příštího roku.
Rád bych také na tomto místě poděkoval všem, kteří se účastnili akce Čistá Vysočina.
Jsem rád, že se k naší snaze připojila i základní škola. Vysbírány byly odpadky nejen na
příjezdových komunikacích do města, ale i v centru. Je smutné, že ani ne 14 dnů po
„velkém úklidu“ to v prostorách pod hradbami opět vypadá tak, jak kdyby žádná akce
neproběhla.
Při jedné ze služebních cest jsem zavítal i do psího útulku v Lukově. Několik
čtyřnohých svěřenců pochází i z Jemnice a byl jsem velmi rozčarován z toho, do jakého
stavu se „péčí“ svých majitelů dostali. Pes je určitě nejlepším přítelem člověka, kéž by byl
i člověk nejlepším přítelem psa.
Zhruba v půlce měsíce k nám zavítal dopravní inženýr, se kterým jsme řešili
nejpalčivější problémy dopravní situace u nás. Dočkáme se i prvních zpomalovacích
prahů. Jistě to pro někoho nebude příjemné, ale vzhledem k chování některých stále
spěchajících řidičů a jejich nedodržování maximální rychlosti se opatření jeví jako
nezbytné. Rada města tento záměr schválila.
Stále reálněji se jeví i možnost vysílání na TV Prima z Jemnice. O nabízený reklamní
čas projevila zájem celá řada místních firem. Právě ony budou mít zásluhu na tom, že se
o nás i o nich bude vědět a to bez vážných finančních nároků na rozpočet města.
Ve spolupráci s odborem životního prostředí jsme připravili pořádání tzv. Eko – dnu pro
první stupeň základní školy. Kromě zajímavé přednášky se děti mohou těšit i na různé
soutěže a drobné odměny. Termín akce je naplánován na 13. května t.r.

Další, jistě potěšující informací je, že ve spolupráci se Správou majetku města Jemnice
jsme zmapovali stav a počet odpadkových košů. Počítáme s tím, že stávajících 80 košů
navýšíme o dalších 11 a chybějící a poškozené nahradíme novými. Pokusíme se i o to,
aby zejména ty v parku byly dostatečně zabezpečeny a neskončily opět na dně rybníka.
Intenzivně pracuji i na vytvoření pěší naučné stezky po nejkrásnějších památkách. Rád
bych, aby byl okruh realizován do začátku turistické sezóny, nicméně jako nejzazší
termín jsem si stanovil období Barchanu.
Je toho skutečně celá řada, s čím bych Vás mohl seznámit, nicméně Jemnické listy
nejsou nafukovací. Proto jsem vypíchl ty skutečnosti, které pro Vás mohou být zajímavé.
Pokud budete mít nějaké dotazy a připomínky, rád je s Vámi proberu buď prostřednictvím
mailu na adrese mistostarosta@mesto-jemnice.cz, nebo ještě lépe při osobním
setkání.
Dovolte mi, abych Vám závěrem popřál mnoho úspěchů, zdraví a dobré nálady!
Ing. Petr Novotný, místostarosta

Oznámení
Oznamujeme všem zájemcům /mládeži i dospělým/, kteří se chtějí
zúčastnit nácviku a vystoupení v historických průvodech při slavnosti
Barchan, že první informativní schůzka se bude konat v sobotu 7. května
00
2011 v 16 hodin na sokolovně.
Dana Babišová

Slovo hejtmana
Ne nadarmo se pro média používá termínu sedmá velmoc. Celosvětový vliv různých
kampaní na naše životy se mi zdá pořád více ohromující až nesmyslný. Probíhá
prostřednictvím vzrušeného zpravodajství a komentářů ve vlnách aktuálních událostí a
jejich následného populistického vyústění v neuvážených prohlášeních i opatřeních
politiků, kteří přece musejí na ty vlny přímo ovlivňující občany reagovat – volby jsou
skoro pořád za dveřmi. Pak vlna pomine, odpluje, následky zůstávají. Jako u tsunami.
V současnosti jsme svědky typické ukázky takové dobové demagogie. Opět se
v souvislosti s japonskými tragickými událostmi rozhořela diskuse o nebezpečí jaderných
elektráren. Kdyby šlo jen o zasvěcenou diskusi, bylo by to v pořádku. Bohužel se ozývají
rovnou rozhodné výkřiky proti jejich existenci. Na evropském kontinentu se jistě
podmínky pro jejich provozování nezměnily. I jejich bezpečnost je stejná jako před
rokem, ale i politici pod tlakem chvíle vyhlašují najednou prý nutná omezení.
Nepochybuji, že se probudí protijaderní aktivisté přinejmenším v celé Evropě. U nás
zemětřesení snad nehrozí, vlny tsunami k nám nedorazí – konečně nějaká výhoda
středoevropského prostoru. Řekněme si úplně na rovinu - můžeme existovat bez
jaderných elektráren? Asi těžko. Není tedy férové říct – jadernou energetiku potřebujeme
a tedy zaplaťpánbůh za ni? To neznamená, že nebudeme dbát na její maximální
bezpečnost. Ale nejméně v několika blízkých desítkách let se bez ní neobejdeme. A její
rozvoj je nutno realizovat dlouhodobě a plynule. Nelze ho třeba před volbami pozastavit
a za dva roky zase spustit.

Nedomyšlená jednoduchá demagogie spojená s krátkodobým líbivým populismem se
stále častěji objevuje v mnoha oblastech a na všech úrovních. Někdy se pohybuje až na
hraně hysterie. Víme, co nechceme, a umíme proti tomu probouzet vlny statečného
spravedlivého odporu. Pokud nám nehrozí nic kromě potlesku zmanipulovaného davu,
který si neuvědomuje nebo nezná všechny souvislosti. Například když se objeví
myšlenky na potřebné zefektivnění sítě škol nebo počtu nemocničních lůžek. Obecně
ano - souhlasíme, ale jen nesahejte na to naše! Bouříme se – ovšem bez ohledu na
dlouhodobé potřeby a hlavně možnosti naší společnosti. Tedy jednoduše řečeno –
odmítáme opatření pro šetření a vzápětí chceme peníze, které nám chybí a prostě
bohužel nejsou. Demonstrujeme proti nebezpečí jádra a smogu z uhlí, ale omezit
spotřebu elektřiny také nepřipustíme a jiné reálné možnosti nemáme.
Existuje jedno ošklivé nepopulární slovo – zodpovědnost. Ale vlny demagogického
tsunami nechtějí nic slyšet o zodpovědnosti v reálné situaci. Měli bychom si tu společnou
zodpovědnost uvědomovat. Nestačí vědět, co vše nechceme, ale musíme vědět taky, co
vlastně chceme a můžeme a jak toho v daných podmínkách dosáhnout.
Někdy se ovšem i pod heslem šetření a racionalizace setkáváme s kroky
nedomyšlenými, v jejichž důsledku se nakonec utratí ještě více společných peněz. Mnozí
si určitě vzpomínáme na přelom roku 2002 a 2003, kdy zanikaly okresní úřady. Na
základě státem schválené koncepce se správní agendy vykonávané okresními úřady
převáděly do působnosti některých obecních úřadů a krajských úřadů. Úřadování se tak
z okresních měst přeneslo do dvou až pěti menších měst v rámci každého okresu. O
přínosech i nákladech tohoto kroku probíhaly vzrušené diskuze, ale zpětně lze
konstatovat, že se rozhodování přiblížilo občanům a v současné době se v tomto
zaběhlém systému úřadů již všichni orientujeme. Spojení výkonu státní správy a
samosprávy na obecních a krajských úřadech z nich udělalo významné instituce, jejichž
vedení má komplexní znalosti o problematice veřejné správy i o rozvoji území. Proto
jsme do pracovníků, do jejich vybavení a zázemí v uplynulých deseti letech, především
ve městech, investovali finanční prostředky a energii. Také ministerstvo vnitra na základě
vlastní analýzy oficiálně sdělilo, že současný model veřejné správy je dobrý a funkční a
že nedoporučuje, aby vláda převáděla správní agendy na jiné úřady. Přesto ministerstvo
práce a sociálních věcí přichází s návrhem převodu všech správních agend na úřady
práce. Nerespektuje žádná dlouhodobá rozhodnutí a parlamentem schválené systémy.
Nezjišťuje, zda a jak dlouho mohou k výkonu státní správy úřady práce používat stávající
kanceláře a zda nebude nutné vynakládat další státní prostředky k novému zabezpečení
toho, co dodnes fungovalo. Není schopné občanům garantovat, že se výkon státní
správy nevzdálí od jejich bydliště. V souvislosti s reformou sociální oblasti se setkávám
s celou řadou dalších otázek, které mě přesvědčují o její špatné připravenosti, ale
nejvíce mě zaráží, že se předkladatelé odmítají zabývat připomínkami občanů a úřadů a
nemají žádný zájem předejít chybám a negativním následkům, které mohou dopadnout
na mnohé z nás.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

CO SE DĚJE
Víte, že...
Věřím, že jste si pozorně přečetli odpovědi na stížnost ke zrušení osobní železniční
dopravy na trati Jemnice – Mor. Budějovice. Od hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího
Běhounka, ministra dopravy Víta Bárty, starosty pověřeného úřadu Mor. Budějovice Ing.
Vlastimila Bařinky, ředitelství Správy železniční dopravní cesty Praha a zástupce
hejtmana kraje Vysočina pověřeného řízením odboru dopravy Ing. Libora Joukla.
Z odpovědí vyplývá, že vlastně nikdo zrušení železniční osobní dopravy nenavrhoval a
neměl zájem na jejím ukončení. Přesto byla zrušena! Porovnejme znovu odpovědi na
podanou stížnost a posuďme , kdo nemluví pravdu – lže!
Tak co tedy napsat závěrem? Podle mého názoru (je-li pravdivý, uvažte) za zrušením
stál odbor dopravy kraje Vysočina vedený panem Ing. Liborem Jouklem. Osobní
železniční doprava nebyla krajem Vysočina u Českých drah objednána a tím vlastně
zrušena. Zlí jazykové tvrdí, že Ing. Joukl jako akcionář a člen dozorčí rady podniku ICOM
transport, a.s., dal přednost dotacím kraje na autobusovou dopravu před železnicí.
Nechce se mi věřit, že člen vedení kraje, zástupce hejtmana a člen ČSSD, která se
zastává obyčejných lidí a kraje, uzavřel na 10 let smlouvu na zajištění regionální dopravy
s českými drahami, takto řešil zrušení železniční dopravy na trati Jemnice – Mor.
Budějovice.
V každém případě nákladní doprava po této trati jezdí, osobní ne! Jemnice se zrušením
osobní železniční dopravy po 114 letech dále přiblížila k opomíjené, nezajímavé části
republiky pro lidi i podnikatele.
Každý ať si po přečtení odpovědí na stížnost udělá svůj vlastní názor. Děkuji. Co bude
dál, uvidíme.
Vladimír Hrbek
*****
Opis dopisu náměstka hejtmana Ing. Libora Joukla:

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Česká republika
Vážený pan
Vladimír Hrbek
Komenského 712
675 31 Jemnice
Váš dopis značky/ze dne: 26.1.2011
Číslo jednací: St-16/11
V Jihlavě dne: 25.3.2011

Vážený pane Hrbku,
na základě Vaší stížnosti týkající se provozování drážní osobní dopravy na trati
Jemnice – Moravské Budějovice Vám sděluji následující:
1) V loňském roce, zejména na úrovni centrálních orgánů, probíhala intenzivní jednání

2)

3)
4)

5)

6)

ve věci posuzování rentability železničních tratí v České republice. S tím
bezprostředně souvisí i otázka zajištění jejich provozuschopnosti, kterou řeší Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace Praha (dále SŽDC).
Kraji Vysočina bylo na těchto jednáních oznámeno, že SŽDC uvažuje o ukončení
udržování trati č. 243 Moravské Budějovice – Jemnice v provozuschopném stavu.
Z toho vyplývá, že kraj Vysočina neinicioval, ani nepožadoval po provozovateli
předmětné dráhy uskutečnění tohoto kroku. Zajisté je Vám naprosto zřejmé, že
nebude-li jakákoli trať udržována v provozuschopném stavu, není možno po této trati
provozovat drážní dopravu. Vaše informace, o níž se ve Vaší stížnosti zmiňujete,
není přesná.
Vaše otázka týkající se zachování provozu na trati č. 243 by měla být směřována
SŽDC jako provozovatele dráhy.
Kraj Vysočina s platností od 1. ledna 2011 přiměřeně nahradil drážní osobní
dopravu na předmětné trati autobusovou dopravou, což představuje vynucený krok.
Nutno dodat, že kraj Vysočina není organizátorem Vámi zmiňované cit.“ „náhradní
autobusové dopravy“, což je termín, který se používá při výlukách na železničních
tratích.
V průběhu šetření Vaší stížnosti pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství
provedli monitorování přestupů mezi vlaky a autobusy v Moravských Budějovicích
v různých dnech a časových intervalech od časných ranních hodin po poslední
podvečerní návaznosti. Počty přestupujících cestujících byly v naprosté většině
nulové, ačkoli čas mezi příjezdem vlaku (autobusu) a odjezdem autobusu (vlaku) byl
dostatečný. V případě, že některý cestující přestupoval, nebyl nucen použít ani
zrychlenou chůzi, aby stihl návazný spoj. Nutno dodat, že všechny monitorované
vlaky a autobusy dodržovaly jízdní řád. Lze konstatovat, že Moravské Budějovice
mají charakter výchozího nebo cílového místa pro převážnou většinu cestujících
z Jemnicka.
Dne 15. února 2011 se v Jemnici uskutečnilo setkání s občany a představiteli města
Jemnice v předmětné záležitosti, na němž jsem sdělil všechny okolnosti a
argumenty. Současně jsem odpověděl na všechny dotazy na tomto setkání
položené. Pokud jste byl na tomto jednání přítomen, máte všechny informace
k dispozici.

Z výše popsaných důvodů a po prošetření Vaší stížnosti s politováním musím sdělit, že
Vaši stížnost nelze klasifikovat jako důvodnou.
Vážený pane Hrbku,
naprosto chápu Vaši snahu o zachování a zkvalitnění stávajícího dopravního systému,
což je samozřejmě i zájmem kraje Vysočina, velmi si jí vážím a chtěl bych Vás ujistit, že
zástupci kraje Vysočina činí všechny nezbytné úkony ke zmírnění dopadů vyvolaných
zastavením provozování drážní osobní dopravy na trati č.243.
S úctou L. Joukl, v.r.

Děti z jemnického domova připravují benefiční koncert pro
Ukrajinu
Barchan zná i předškolák ve školce, ale takovou slávu jakou připravují kluci a
holky z jemnického domova a Tomáš a Zuzka, kteří vyrůstají v běžných rodinách,
zná jen pozorný čtenář Horáckých novin. Připravujeme koncert, který vznikl po
návratu našeho kamaráda Graciána Svačiny z DD v Mukačevu na Ukrajině.
Když jsme se dozvěděli, jak se tam ty děti mají, bylo nám z toho opravdu špatně.
Rozhodli jsme se, že tomuto sirotčinci nějakým způsobem pomůžeme. A dnes už víme
jak. Pozvali jsme do Jemnice naše kamarády z jiných dětských domovů z celé republiky.
Děti z Tišnova budou tancovat aerobik, z Mikulova přijedou zpívat a z Olomouce přijede
rovnou celá skupina. Další domovy se nám hlásí a už sestavujeme program. Benefiční
koncert se bude konat v pátek 3. 6. 2011 v kinosále v Jemnici. Koncert má 3 části. První
dvě části budou dopoledne pro první a druhý stupeň ZŠ Jemnice a třetí část koncertu
bude v podvečer téhož dne pro širokou veřejnost. Na koncert dorazí Hanka Kynychová,
cvičitelka aerobiku. Svoji účast potvrdila i slovenská zpěvačka a herečka Dorota Nvotová
a Míša Nosková ze Super star. Jako host přijede i Anna Šabatová, někdejší kandidátka
na ombudsmana. Máme podporu a záštitu od humanitární organizace ADRA, která
finanční prostředky na Ukrajině využije na vzdělání dětí a rozvoj jejich talentu. Koncert
dále zaštítili - senátor za obvod Jihlava, RNDr. Miloš Vystrčil, senátor za obvod Třebíč
Vítězslav Jonáš, sdružení Duha, ředitelka Dětského domova Jemnice Dagmar Průšová a
podporu máme i od pana starosty Jemnice Miloslava Nevěčného.
V současné době pracuje celý realizační tým na přípravách a zařizuje vše potřebné,
aby koncert proběhl bez větších problémů. Chtěli bychom moc poděkovat sdružení Duha
Zámeček, že pod jejími křídly můžeme projekt dělat. Je fakt „dobrej“ a moc nás to
baví.Na závěr mi dovolte, abych Vás všechny pozval. Lístky na koncert budou v prodeji
na pěti místech v Jemnici a ty dobře poznáte - už malujeme plakáty. Více informací
najdete na www.usmev-uk-detem.cz
Tomáš Lešňovský, Úsměv Ukrajinským dětem

Zápis do mateřské školy
Zveme rodiče a děti
k zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy,
který proběhne po dohodě se zřizovatelem
v mateřské škole.
Zápis proběhne ve dnech 03. 05. – 04. 05. 2011
00
00
od 10 hod. do 15 hod.
Zapsány budou děti na školní rok 2011 – 2012,
které dosud mateřskou školu nenavštěvovaly.
Po celou dobu zápisu mohou rodiče navštívit všechny třídy mateřské školy.
Těší se na Vás učitelky Mateřské školy v Jemnici

Otevírání lesa s dětmi z MŠ v Jemnici
Už počtvrté se konalo dopoledne plné atrakcí, úkolů, vystoupení a odměn, tzv.
„Otevírání lesa“ , který otevírají ochotní rodiče a kamarádi spolu s dětmi z Mateřské školy
v Jemnici. Letos se k nám poprvé připojil i kroužek z DDM pro nejmenší – Dupáček.
Děti v zámeckém parku přivítal již starý známý lesní skřítek Jarníček, který si s nimi
popovídal o dlouhé zimě, zejména pak o přicházejícím jaru. Poté malým chlapcům a
děvčátkům osvětlil cestu, kterou se mají vydat, ale co na ně čeká, to neprozradil.
A že se bylo na co koukat! Kromě řady úkolů na ně čekaly zajímavé postavičky.
Králíček se soutěží pro šikovné a s odměnou pro všechny. Klaun, babka kořenářka,
zvířátka, rytíři a dokonce k nám zavítal i Ptačí král. Ten svou hrou na klarinet vábil ptáčky
zpěváčky a i svým zjevem zapůsobil na děti tak, že ani nemukly.
Pak nadešel okamžik, na který se naši nejmenší těší nejvíc. Hledání pokladů! I když je
Jarníček ukryje na důmyslných místech, malí šikulové ho vždy najdou velice rychle. A
aby toho nebylo málo, Jarníček odměnil ještě každé dítě ze stovky zúčastněných zvlášť.
Dopoledne vyvrcholilo vystoupením skupiny dobového scénického šermu Lucemburk,
která svou produkci ušila dětem na míru. Kromě řinčení zbraní a ostré akce je rytíři
seznámili se zbraněmi a dokonce ty nejodvážnější vyzvali na zteč. Veškerá obrana však
byla marná a armáda kloučků i děvčátek obrněnce převálcovala.
A pak už byl čas na oběd a „školkáčci“ museli chvátat zpět do své školky. Dlužno
podotknout, že všechny děti odcházely s rozzářenýma očima a s úsměvem na rtech. O
to šlo především - a to se povedlo!
Veliké díky patří všem, kteří dokáží svůj čas věnovat dětem, díky všem sponzorům celé
akce. Jmenovitě: Potraviny pana Chalupy, Potraviny pana Nevrkly, Potraviny paní
Habrové, Papírnictví paní Slabé, Drogerie paní Svobodové, Zelenina paní Tobolkové,
Turistické informační centrum v Jemnici i Mateřská škola v Jemnici.
Ing. Petr Novotný

Okénko ZŠ
Dopravní výchova
V měsíci dubnu proběhla ve 4.
ročnících
dopravní
výchova
pod
vedením instruktorů autoškoly p.
Kratochvíla z Mor. Budějovic. Žáci
strávili dopoledne na dopravním hřišti,
kam se dostavili na svých kolech
okrášleni cyklistickou helmou. Učili se
zde
základům
chování
cyklisty
v běžném silničním provozu. Řešili
dopravní situace a pokoušeli se
zvládnout jízdu zručnosti. Vzhledem
k současnému stavu chování účastníků silničního provozu nutno podotknout, že tato
akce byla velmi prospěšná.
I mnozí malí cyklisté tuto lekci dopravní výchovy opravdu potřebovali, protože při
zkušební jízdě předvedli, že mnohá pravidla bezpečné jízdy jim moc neříkají. Např: jízda

po levé straně vozovky, nezastavení na značce STOP, neukázání změnu směru jízdy
apod. Apelovala bych na rodiče s výzvou:
„Jeďte společně s dětmi na malý jarní cyklovýlet a ukažte jim, jak se chovat při jízdě na
silnici. Učte děti zodpovědnosti za jejich jednání a buďte jim osobním příkladem.“
Přeji Vám mnoho společných zážitků a krásných okamžiků, na které se nezapomíná.
Mgr. Vladimíra Koprová
*****
Matematická olympiáda a Pythagoriáda 4.a 5. ročníků
V měsíci únoru proběhlo školní kolo Matematické olympiády a Pythagoriády,
nejúspěšnější řešitelé se v měsíci březnu zúčastnili okresního kola matematické soutěže.
Matematické olympiády 4. ročníků v Třebíči se zúčastnili 152 žáci ze škol okresu
Třebíč. Mezi nejúspěšnějšími řešiteli byli tito žáci: David Novák ( 2.místo ), David
Navrátil ( 5.místo ), Anna Leitkepová ( 8. místo ), Martin Švanda ( 10.místo ), Barbora
Kellnerová ( 12. místo), Adriana Dobšíková ( 20.místo ) a Sára Lindušková ( 21. místo).
Pythagoriády 5. ročníků se zúčastnilo 149 žáků. Nejúspěšnější řešitelé 5. ročníku byli :
Ondřej Simandl ( 3.místo ), Miroslav Nevěčný ( 6.místo ), Martin Sevelda ( 11. místo ),
Jiří Šesták ( 12.místo ) a Filip Tobolka ( 18. místo).
Všem žákům gratulujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a přejeme jim další
úspěchy.
Mgr. Vladimíra Koprová

Obchodnicím se také dařilo…
Pokud jste v minulém čísle Jemnických listů četli o úspěších strojařů ze
Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice, kterých dosáhli
v soutěži
odborných
dovednosti, nabízím Vám
pokračování…
Podobná regionální soutěž se pořádá
tradičně i pro obory prodavač a obchodník.
Možná si vzpomínáte, že takovou soutěž
organizovala v minulých letech právě SŠŘS
v Mor. Budějovicích a že naši žáci a žákyně
v ní zvítězili a posléze obhájili prvenství i
v celostátní soutěži v konkurenci 34 dalších
škol.
I letos se děvčata z třetího ročníku
maturitního oboru obchodník soutěže
zúčastnila a zvítězila. Potvrdila tak stále
dobrou přípravu jak z odborných předmětů, tak i z odborného výcviku.
Letos si obchodníci měřili síly v Třebíči s žáky středních škol z Třebíče, Jihlavy, Znojma
a Českých Budějovic. Naše tříčlenné družstvo – Veronika Oršuliaková, Lucie Kutnerová
a Monika Tóthová - suverénně obsadilo 1. místo.
Navíc Veronika Oršuliaková zvítězila i v jednotlivcích a Lucie Kutnerová obsadila místo

druhé.
Ptáte se, v jakých disciplínách obchodníci a prodavači soutěží? Soutěžící musí
vypracovat testy ze zbožíznalství, obchodního provozu a ekonomiky, poradit si s příklady
z obchodních počtů, vypracovat obchodní dopis a propagační materiál na zadané téma.
Dále musí vyplnit obchodní doklady a zvládnout práci v cizím jazyce. Kromě toho
předvedou základní techniky balení zboží, práci s pokladnou a musí poznat a přesně
určit nejrůznější vzorky zboží.
Soutěž probíhá společně s oborem prodavač a nutno dodat, že Veronika Oršuliaková
získala nejvyšší počet bodů i ve srovnání s žáky tohoto učebního oboru (přičemž výuka
obchodníků je zaměřena na administrativní práce, zatímco prodavačské odborné
dovednosti jsou spíše praktického charakteru).
Pokud se soutěž v odborných dovednostech vydaří i automechanikům, můžete si o tom
přečíst v dalším čísle…
Yvona Švaříčková, učitelka

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
beseda s Věrou Řeháčkovou, autorkou knih pro mládež, dospívající dívky a dospělé
čtenářky, byla příjemným zpestřením jarního podvečera. Paní Řeháčková besedující
nejvíce překvapila informací, že ústřední příběh každé její knihy není vymyšlený, ale
vždy je založený na skutečných životních událostech, které prožili její přátelé, sousedé i
úplně náhodní známí. Chcete-li si některou z jejích knížek přečíst, přijďte si vybrat k nám
do knihovny.
Možná si někdo všiml, že 1. dubna se
v knihovně svítilo dlouho do noci – bylo to
proto, že jsme se s dětmi zúčastnily noční
celostátní akce na podporu dětského
čtenářství „Noc s Andersenem“.
Letošní
ročník byl věnován českému spisovateli
Václavu Čtvrtkovi k jeho stému výročí
narození, a tak nás celým večerem provázel
starý známý loupežník Rumcajs – všichni
jsme viděli o něm Večerníček, přečetli jsme
si o jeho taškařicích, které provedl
knížepánovi, děti si vymodelovaly postavičky
z přečtených příběhů a nakonec jsme se opět všichni vypravili na noční vycházku, při
které jsme samotného loupežníka Rumcajse potkali. Naštěstí byly děti hodné a správně
odpovídaly na všechny Rumcajsovy otázky, a tak nám prozradil tajemství o pokladu
dubových mužíků a poradil, pod kterým dubem jej hledat. Unavení nocležníci zalehli do
spacích pytlů téměř o půlnoci a než jsem dočetli poslední řádky „uspávacího“ příběhu,
všichni spali. Výběr z nových knih:
Český současný román:
Adamita Milan – Čas rozkvetlých krokusů: příběh o lásce s detektivní zápletkou
Cermanová Lucie – Prokletý osud: psychologický příběh
Holásková Kamila – Nevěrná a jiné příběhy: povídky, nevšední příběhy obyčejných lidí

Kawuloková Jana, Stínil Luděk – Ta holka se snad zbláznila!: román pro dospívající o
mezilidských vztazích
Korbička Vladimír – Sázkař: psychologický román o zajištěném muži, který propadl
závislosti na hazardu
Koudelková Barbora – Na rozcestí: autobiografický příběh ženy, navazuje na knihy
Útěk z afrického pekla a Návrat do českého pekla
Procházková Lenka – Chuť na lásku: příběh nekonvenční spisovatelky, která vzpomíná
na své životní lásky
Zemanová Zuzana – A je to v kýblu!: humorné až tragikomické povídky ze života
Romány od Vlasty Javořické: Čápi, Povídky pod polštář, Střechy domova
Romány od Vlasty Pittnerové: O chudých a bohatých, Po létech, Pro svatý pokoj,
Vítězství rozumu
Historické romance pro ženy:
Cartland Barbara – Hon na manžela
Drake Shannon – Smaragdové objetí
Garlock Dorothy – Křehké souznění
Lowell Elizabeth – Stříbrná hladina
Roberts Nora – Sen v bílém
Quinn Julia – Pan Cavendish, jestli se nemýlím
Detektivní romány:
Christie Agatha – Vražda v Mezopotámii
James Phyllis Dorothy – Vraždy podle
návodu
Cornwell Patricia – Faktor Scarpettová
Gardner Eley Stanley – Vrány nedovedou
počítat
Howard Linda – Nebezpečně blízko
Hooper Kay – Mrazivá pouta
Edice Klasická česká detektivka:
Welsch Vítězslav – Žába na prameni
Popelinský Lubomír – 3x nadporučík Žilka
Četnická Veronika – Noc, kdy jsem měla
zemřít
Historické detektivní romány:
Vondruška Vlastmil – Klášterní madrigal, Tajemství abatyše z Assisi
Bauer Jan – Krvavý cejch
Historické romány:
Březinová Anna – Rytířka z Voráčova: snoubenec zemanské dcery zmizel v tureckém
zajetí a ona se vydává na dramatickou pouť po jeho stopách
Ciprová Oldřiška - Nevěsta železného krále: cesta krále Přemysla Otakara za láskou
Kunhuty Uherské
Dvořák Otomar – Past na královnu: vášnivá cizinka na českém trůnu
Poberová Slávka – Lásky českých královen: milostné pletky v českých dějinách
Fantasy romány:
Hohlbein Wolfgang – Letopisy elfů, 1. a 2. díl
Z naučné literatury
Hanzelka Jiří - Afrika kolem Tatry, Přemožení pouště, S československou vlajkou na

Kilimandžáro: cestopisné črty
Dvořáková Marie – Památné kameny a pověsti na Třebíčsku: regionální pověsti
Carron Cahy – Čepice a kloboučky pro každou náladu: originální pletené modely, vzory,
techniky
Spitzer Jana – Kamenné zídky v zahradách: zahradní architektura
Däniken Erich – Miluji celý svět: záhadné a zábavné příběhy
„Otevírací“ soboty v květnu:
7. 5. 2011 od 8:30 do 10:30
28. 5. 2011 od 8:30 do 10:30
Připravujeme:
Květen - besedy pro základní školu
Pracovnice knihovny

STŘED,o.s. opět otevírá
Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků
Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků si opět vzalo pod svá křídla třebíčské
občanské sdružení STŘED. Od března STŘED spustil projekt akreditovaný
ministerstvem práce a sociálních věcí. V průběhu 68 hodin, rozčleněných do osmi částí,
nakombinuje teoretické poznatky s konkrétními pracovními zkušenostmi. „Důraz klademe
na osobnostní rozvoj sociálních pracovníků, jejich povědomí o vlastních silných a
slabých stránkách,“ informovala koordinátorka Kateřina Melánová. Klíčovými tématy
jarního kurzu jsou řešení konfliktů, sebezpoznání, krizová intervence, šetrná sebeobrana,
etika a etické kodexy, prevence syndromu vyhoření a supervize. Možnost zapojit se mají
sociální pracovníci státní správy i samosprávy, ale také nestátních neziskových
organizací. Jednou z lektorek vzdělávání je klinická psycholožka Nora Brátková, která
pracuje ve STŘEDu v ambulanci klinické psychologie.
V současné době je ambulance klinické psychologie občanského sdružení STŘED
smluvním partnerem České průmyslové zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny
Media. Šanci však mají i ostatní pojištěnci, a to zdarma v rámci spolufinancování ESF a
státním rozpočtem ČR. Ambulance nabízí psychoterapeutické služby jednotlivcům i
rodinám, klinicko-psychologickou diagnostiku a supervizní vedení. V roce 2010 se
uskutečnilo 524 konzultací, bylo provedeno 24 psychologických vyšetření a celkem
proběhlo 84 supervizí.
Více informací mohou zájemci nalézt na adrese www.stred.info pod odkazem
Vzdělávání a Ambulance klinické psychologie.
Bc. Kateřina Melánová - koordinátorka Celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků

KLUB ZÁMEK
Středisko PRIMÁRNÍ PREVENCE spadá pod KLUB ZÁMEK - centrum prevence
Třebíč. Hlavní náplní jsou preventivní programy v rámci školní docházky. Provozní doba
střediska je celý týden kromě středy od 8:00 do 14:00, není-li se školou domluveno jinak.
Cílem činnosti je předcházení rizikovým jevům, se kterými se každý z nás v životě

osobně nebo ve vlastním okolí může střetnout - návykové látky, rizikový sexuální život,
násilí, předsudky, kriminalita a mnohé další. Počet programů, které lze uskutečnit, je 151
za školní rok. Jeden program je dvouhodinový a každá třída absolvuje během školního
roku tři dvouhodinové programy.
Snahou střediska je zejména vést děti a mladé lidi od 12 do 20 let ke zdravému
životnímu stylu. PRIMÁRNÍ PREVENCE jim nabízí pomocnou ruku při zvládání možných
nepříznivých životních situací a dopomáhá posílit schopnosti dětí a mladých lidí k
jejich samostatnosti a přijetí důsledků svých rozhodnutí.
Kdy a za jakých okolností se s lektorkami Lenkou a Petrou můžete potkat?
- pokud jste žákem či pedagogem na druhém stupni základní školy nebo na střední
škole
- pokud konkrétní škola projeví zájem o spolupráci a dojde k dohodě školy se
střediskem
- mimo besed na školách je možno využít základní sociální poradenství s pracovnicemi
- sdílení starostí i radostí, doprovody na úřady, doporučení služeb jiných poskytovatelů
apod.
Bližší informace o zařízení KLUB ZÁMEK, ale i o výše zmíněném středisku jsou
k nalezení
na
www.klubzamek.cz.
Kontaktovat
nás
můžete na
e-mailu
prevence.trebic@caritas.cz, osobně na adrese L. Pokorného 15 v Třebíči a nebo
telefonicky na 736 529 336.
Bc. Lenka Odehnalová, DiS.

Věřím, věříš, věříme…
V letošním roce proběhlo sčítání lidí, domů a bytů. Mezi mnoha otázkami byla i jedna ,
která se týkala náboženského přesvědčení. Nebylo ji sice nutné zodpovědět, ale ten, kdo
má citlivější svědomí, to mohl chápat i jako vyznání, či zapření víry. Každý se zde musel
rozhodnout, buď tzv. zůstat za bukem a přejít zmíněný bod mlčením, nebo se zviditelnit.
Statistické údaje jsou sice administrativní záležitostí, ale jak nám nedávno připomněl
o.biskup Vojtěch, jde zde i o zjišťování, kolik procent věřících se veřejně hlásí k víře.
Zdánlivě formální otázka nám nabídla možnost vydat svědectví o našem náboženském
přesvědčení. A nejen to. Zároveň mohla odhalit a ukázat i rozpor mezi počtem
pokřtěných kdysi v dětství a aktuálním množství dospělých, kteří se za svou víru nestydí
a veřejně ji prezentují. To znamená těch, kteří vychodili náboženství, absolvovali první
sv.přijímání /ne zároveň poslední/ a byli potvrzeni biskupem jako zralí křesťané přijetím
svátosti křesťanské dospělosti – biřmováním. A samozřejmě z toho vyplynulo i to, že
vstup do manželského svazku vykonali uzavřením církevního sňatku.
Pokud přijetí svátosti křtu malých dětí nevedlo později - v jejich dospívání - k dalšímu
vzdělávání ve víře v hodinách náboženství a neprobouzelo křesťanský styl života v rámci
rodinné výchovy, pak asi není velký rozdíl mezi nekřtěňátky a pokřtěňátky. Obojí jsou
sice v naději možného duchovního probuzení a dalšího růstu, ale cestu k hlubšímu
vztahu k Bohu a do kostela ještě neobjevila ani nevychodila. Tato skutečnost , nazývaná
sekularizace, provází a prověřuje každou nastupující generaci. Je proto třeba trvalé
evangelizační aktivity i v samotné Církvi - zvláště mezi dospělými. Katecheze dospělých
má dokonce přednost před katechezí dětí a mládeže. Důvody této přednosti jsou logické.
Bez duchovního zázemí v rodině , bez podpory rodičů v aplikaci křesťanských hodnot se

dospívající sami těžko rozhodnou pro náročnější styl života. Ale i v křesťanské rodině
hrozí pokušení k povrchnosti. Formálnost v přijímání, a nutno přiznat i v udělování
svátostí, bez vážnějších nároků na solidní formaci, generuje klamné a zavádějící údaje o
množství těch, kteří mají živou víru a ji praktikují.
Hodina pravdy, která usnadní odhalit skutečnou sílu víry, může mít různé podoby. O
jedné dobře vymyšlené dramatizaci s velkým akčním akcentem jsem nedávno četl: Do
kostela v čase bohoslužeb vtrhli tři maskovaní muži se samopaly. Jeden z nich suše
prohlásil: “Kdo je ochoten položit život pro víru, ať zůstane, ostatní mohou odejít.“ Kostel
byl ve chvilce poloprázdný. Pak jeden z mužů řekl: „Otče, pokračujte dále, jen jsme vás
chtěli zbavit těch, kteří nevědí, že si na věřící jenom hrají.“.
Objektivně posoudit hloubku a ryzost víry může jen ten, kdo má dar rozlišování a toto
charizma existuje v církvi. Určitou prověrkou kvality zbožnosti mohly být i letošní
Velikonoce. V rámci příprav na 1150.výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na
Moravu, který budeme slavit v roce 2013, byly zaměřeny na obnovu křtu. V pastýřském
listu otce biskupa Vojtěcha jsme mohli slyšet, co má z našeho křtu vzcházet: „ Křest není
pouhým vstupem do nějaké lidské organizace. Nejsme pokřtěni, abychom se dostali do
nebe, ale proto, abychom byli spojeni s Kristem v jeho chvále a oslavě Otce a v jeho úsilí
o spásu světa. Abychom v sobě měli stejné smýšlení, jaké měl Ježíš Kristus. /Flp 2,5/“
Ovoce našeho spojení s Kristem a jednoty v jeho duchu nemůže zůstat skryté. Svíce
se nestaví přece pod postel a ani se nemůže skrýt město vystavěné na hoře. Ten, kdo
má Kristova ducha, má sílu potvrzovat a vyznávat svou víru. Takový projev je zcela
přirozený, děje se bez námahy a bez přemýšlení. Jako vlastností ohně je svítit a hřát, tak
i ovoce živé víry zraje ve dne i v noci. Dospělý křesťan je proto ten, který má pramen
života - Krista - v sobě samém. Koná zcela spontánně a bez námahy koná skutky
věčného života: žije v lásce a jednotě se všemi lidmi. A nejen to. Sám je láskou, protože
myšlenkami, slovy i skutky dosvědčuje podstatu bytostného zakořenění v Bohu skrze
Krista. Proto může i trvale - tj, věčně - zakoušet štěstí, radost a pokoj plynoucí z faktu:
Já a Otec jedno jsme. Tento věčný život již není pod vládou smrti, smrt ho již nemůže
přemoci. Proto svatý Pavel, apoštol národů, mohl vyznat: „Kdo nás může odloučit od
lásky Boží zjevené v Kristu Ježíši? Ani život, ani smrt. V tom všem skvěle vítězíme skrze
toho, který si nás zamiloval…“
Liturgická formulace této skutečnosti zaznívá při každé bohoslužbě: Tvou smrt
zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

OBČANSKÁ SONDA
Patnáctý březen – šest dnů do jara
Patnáctý březen roku 1939 začínal v Jemnici jako zamračený všední den, od
předchozího večera padal mokrý sníh. Ráno ho leželo v městečku až patnáct čísel, ale
vlivem teploty nad nulou rychle odtával. Přesto mne v naší ložnici vzbudilo, jak náš
soused od naproti velkou lopatou odhraboval sníh z chodníku. Můj příchod k oknu
vzbudil i moji maminku, která rychle ke mně přistoupila a najednou vykřikne: „Podívejte
se na dům Zoderův vpravo od nás“, kde z prvního patra vlála vlajka s hákovým křížem
(hakenkreuzem). Zoderovi a Zwachovi v domě č.p. 6 byli místní Němci.

Den před patnáctým březnem jsme se dozvěděli z rádia, že slovenský prezident Tiso
po návštěvě v Berlíně, kam byl asi povolán, odtrhl Slovensko od republiky a vytvořil
loutkový Slovenský štát. Náš tatínek byl ten den 14. března, jak míval již několik let ve
zvyku, na jeden den na Jarním pražském vzorkovém veletrhu, kde pečlivě prohlížel
řeznické nářadí, uzenářské stroje a chladící boxy a léta plánoval, co by si ještě do
živnosti potřeboval pořídit. Tu cestu z Jemnice do Prahy a zpět, vlakem asi 250 km
s jedním přestupem v Moravských Budějovicích, vykonal za den. Brzy ráno ve 2.30 hodin
odjel motorovým vlakem z Jemnice, v Moravských Budějovicích přesedl na rychlík ze
Znojma (v roce 1939 už jen z Grešlova Mýta) a před osmou hodinou ráno byl v Praze na
Wilsonově nádraží (Hlavní nádraží). Odtud rychle na veletrh na výstaviště, po prohlídce
spěchal do rybárny Vaňhy na Václaváku na smaženého kapra, porce si mohl vybrat,
potom nakoupit rodině nějaké dárky a v 16.15 hodin každodenně odjížděl rychlík do
Znojma (Grešlova Mýta) s přípojem na poslední vlak do Jemnice, který tam dojel ve
22.30 hodin. Celý tento postup dodržel i 14. března 1939, i když maminka plně pečovala
o moji měsíční sestru, a o řeznictví se na ten den postarala tatínkova teta Bóža.
Takovéto spojení do Prahy a zpět existovalo se stejnou časovou dimenzí nejméně do
roku 1960 a i já jsem jej hojně využíval po sedm let studia v Praze. Tedy i patnáctého
března 1939 můj otec takto navštívil na osm hodin Prahu a nic zvláštního nepozoroval.
Rozhlas cestou nebylo možno poslouchat. Vrátil se s dárky a včas do Jemnice a ulehl.
Teprve ráno se dozvěděl, co se děje, z rozhlasu a z reakce německých spoluobčanů,
z novin ještě ne, to až o den později.
Byli jsme tehdy od hranic tři kilometry, takže Wehrmacht, převážně vojenští policisté na
motocyklech, dorazili k nám ještě v poledne. Nějak jsme dříve skončili ve škole a již
odpoledne jsme s kamarádem udiveně pozorovali, jak zmáčení němečtí vojenští četníci
se cpali dorty a jinými skladkostmi v místních dvou cukrárnách, kam již dorazil nucený
kurs jedné německé marky – 1 DM za 10 Kč (korun československých). Pro orientaci
jeden kus dortu za 1 Kč a že měli vše předem připraveno, o tom svědčí i vyhláška o
nuceném kursu. V Německu (v celé říši) byly již tehdy potravinové lístky, a tak si
dovedete představit, jak se ti vojáci u nás cpali.
V současné době jeden o něco mladší vrstevník popisuje, jak příslušníci wehrmachtu
přijeli do Jemnice 18. března 1939. Nevylučuji to, že to byla až pravidelná okupační
armáda.
Další patnácté březny a první jarní dny byly spíše zastávkami nad propastí, až přišel po
mírné zimě 15. březen 1945 – to už vše dýchalo jarem. I když jsme ve škole, v místním
zámku i některých domech měli „národní hosty“, tj. zbídačené uprchlíky Němce
z východních území a všude nápisy „Wien wird wieder Deutsch – Brünn bleibt Deutsch“,
naši starší kamarádi houfně utíkali ze zákopových prací a na modré obloze nad námi
pomalu přelétávaly americké bombardéry ze základen v Itálii nad Německo a zpět.
Ing. Jiří Moos, plukovník v.v.

Jemnické kouzlo májového večera
Hleďte, jak skrze stromoví
hlásí se lampy zář,
zatímco západ růžový

už pohasíná v modř.
Tam nad hradbami za Jandov
vyhoupne hvězda. A pak tón.

Odněkud píseň beze slov
zazní jak gramofón.
Je slyšet brnkat klávesy.
Svou hrou nám ruší mír.
To slečna z fary hraje si
odvážně na klavír.
Čí ruka jí však záhadně

otáčí v notách list?
Někomu možná zbytek dne
vzplá jako ametyst...
Záclona vám jen napoví.
Básník je věčný lhář.
Zhasl už soumrak růžový,
zbyla jen lampy zář.
Jiří Prokop

Pozor na podvodníky (dvě příhody a jeden návod)
Také se vám v poslední době zdá, že podvodníci to s námi mají nějak moc lehké?
Jakási evoluční teorie tvrdí, že mozek se vyvinul jako sobec a nutí nás sledovat jen
vlastní prospěch. Prý ani nemůžeme jinak. Přírodou jsme tak nuceni být ve střehu,
abychom nepropásli příležitost, kdy je něco zadarmo. S touto neodolatelnou nabídkou
přicházejí právě podvodníci.
A tak prý stačí kouzelné slůvko „akce“, aby zákazník uvěřil, že se na něho usmálo nebe
a bral domněle slevněné zboží oběma rukama, i když je nepotřebuje. Jedna počestná
vdova se před vánocemi vrátila z výprodeje se sadou pánských plavek. Byly prý zrovna
ve slevě.
Nedávno na chodníku u myší díry se zarostlý muž ve zmijovce přede mnou shýbl k
zemi a něco mi ukazoval: „To mám štěstí, našel jsem zlatý prstýnek!“ Určitě by sis, milá
čtenářko, v té chvíli začala nadávat: Proč jsem se pořádně nedívala, mohla jsem si ho
najít sama. Ale právě s tím podvodník kalkuloval a okamžitě provedl další tah: „To je
smůla, je dámský a já ženu nemám. Pro mě nemá cenu. Víte co, já vám ho dám. Za
stovku to bude OK.“
Naštěstí jsem si byl jistý, že ho tam nenalezl. Šel jsem tam totiž chvilku před ním a nic
tam nebylo. A pak - lidé, kteří by tak drahou věc našli, by se s tím přece ihned na místě
nálezu nechlubili. Bezpochyby měl takových kroužků v kapse několik. Vytáhl jsem z
náprsní kapsy okopírovanou stokorunu (nosím ji stále u sebe, člověk nikdy neví) a
vyměnil jsem falešné za falešné. Chlap pochopil, zabručel a rychle zmizel v myší díře.
Jako důkaz mi zůstal kus mosazi.
Jiná nedůvěryhodná teorie říká, že lidi klidně mávnou rukou nad malými ztrátami,
hlavně když kyne velká výhra. Proč by si jinak tolik podvedených, kteří obracejí v ruce
každou korunu, podávalo sportku, když je šance vyhrát tak mizivá? Jestli si někdy
spočítají, kolik už za život „proinvestovali“ na cizí konta?
Nemělo by tedy být těžké pochopit frajera, který riskuje citelnou ztrátu za pocit, že
ušetřil pakatel. Jede například v Jihlavě z nádraží načerno. Když ho nenachytají, vydělá
nějakých 12 korun, když ano, je pokuta mnohem vyšší. Ovšem úspěch, že se mu
podařilo ošidit dopravní podnik, je opojný jak droga. Dotyčný si potvrdí, že má šťastný
den a že revizoři na něj nemají. Chce-li si milý čtenář něco podobného ověřit, ať odejde z
obchodu s nezaplacenou žvýkačkou v kapse.
S mazaným podvodníkem jsem se seznámil v létě. Přišel s nějakým papírem pod okno
a dlouho dělal, že pozoruje západ slunce. Přitom však napjatě čekal, až se s ním dám do
řeči. Spoléhal na sílu lidské zvědavosti. Když jsem se ho konečně pozdravil, rozhlédl se,

jestli nikdo neposlouchá a pošeptal mi: „Objevil jsem staré plány. Podle nich tady kdysi
na místě vašeho domu úřadoval výběrčí mýta. Pod vaší podlahou je ukrytý poklad.“
Divil jsem se, že mi to říká. Kdyby byl chytrý, projevil by zájem o koupi domku a já bych
mu ho nic netuše prodal. Pak by měl poklad jen pro sebe. Zeptal jsem se ho tedy, proč si
nekoupí celý dům.
„Tak nečestný bych k vám přece nebyl. Prozrazuju vám to tajemství celkem nezištně.
Nechcu za to víc než malinkou zálohu. Co vám udělá pár tisíc? Budete přece milionář.“
Prohlédl jsem si jeho oblečení, na hlavě měl nasazenou vojenskou brigadýrku. Zbraň
však neměl. Nakonec jsem se zmohl pouze na tuto odpověď:
„Vaše informace přišla bohužel pozdě. Před třemi roky jsme nechali dělat novou
podlahu, stavební firma kopala do hloubky jednoho metru. Něco prý tam našli. Ale nevím,
co to bylo, bohužel jsem u toho nebyl. Takže máme oba smůlu. Jestli chcete, dám vám
misku ostružin.“
Nabídku odmítl a zklamaně odešel. Je mi hanba, že jsem ho obelhal. Poklad v zemi
pod mým psacím stolem totiž je. Viděl jsem ho ve snu. A prý je mu tam dobře.
Oba podvodnící, jejichž výstupy jsem tu s láskou popsal, jsou akorát pro zasmání. Ty
opravdu nebezpečné podvodníky nepotkáte na vaší ulici, ti létají letadly. A nechodí kolem
pěšky, jezdí v opancéřovaných vozech s houkačkou, sedají ve správních radách velkých
společností, chodí po tiskových konferencích, veselí se na recepcích a gala večírcích.
Jejich triky jsou však přímo ďábelské a pokaždé jim to zatím vyšlo: nalákat nás na
vidinu pohodlného života se spoustou vymoženosti a zatajit, že všechny ty zbytečné
hračičky se musejí krmit. Že žerou naši zem. Jsme chyceni v pasti, protože jsme si
dobrovolně nainstalovali upíry. Jsme závislí na tom, co nám v drátech, potrubím a ve
složenkách posílá energetický moloch za cenu, která je výhodná jen pro něj.
Účty za nedýchatelnou atmosféru, za rozlité megatuny ropy, za zničené prostředí, za
toxický či radioaktivní odpad, za neschopnost zabránit čím dál častějším katastrofám
zaplatíme zase pouze my z našich daní a poplatků. A to už raději ani nemluvím o
poškozeném zdraví celých generací.
Vložte všechny tyto dopady ďábelského počínání na jednu misku a podívejte se, co je
v té druhé vyvažující misce. Budete šokováni. Veškerý přínos z tak velkých rizik je
několik mizerných procent, o které se kapitálu zvýšila míra zisku. Že si pak někdo bude
moct rozšířit svůj autopark o další SUV.
Je to rafinovaný podvod, na jehož výplatní pásce jsou vládní elity všech ražení.
Největší myslitelnou katastrofou pro naši vládní garnituru totiž není druhý Černobyl či
Fukušima, nýbrž ztráta čtyřletého volebního mandátu. Čtyři roky vymezují jejich
navigační rádius v kalných vodách, ve kterých plují, sice bez kompasu, ale bezohledně
pořád dál.
Zasloužíme-li si titul myslících bytostí, měli bychom udělat všechno pro to, aby se tito
opravdu nebezpeční podvodníci dostali co nejrychleji, kam patří: do ústavu pro
choromyslné. Pokud se nemýlím, v Jemnici by místečko ještě bylo.
(Pro případ, že by se někdo hodlal urazit, zdůrazňuji, že případná podobnost se
známými osobami je čistě náhodná.)
Milan Růžička

Šetřit se musí!
To, že jsem minule poděkoval za postižené požárem na Obůrce se velice rychle
změnilo, nyní píšu za sebe.
Město Jemnice poskytlo měsíční bezplatné ubytování na měsíc březen všem
postiženým. Po mém vyhledání nejlevnějšího ubytování byla ubytovna TJ Sokol
Jemnice. Jaké bylo mé rozčarování, že na částce 5.400,- Kč se budu podílet částkou
3.223,- Kč, kterou jsem jako příspěvek dostával na bydlení. To jsem mohl klidně bydlet
v pětihvězdičkovém hotelu a z mé strany by byl příspěvek stejný.
Nejen podle mě je to jeden velký „bordel“ (autor příspěvku si na tomto výrazu
bezpodmínečně trval – pozn. redakce), kde levá ruka neví, co dělá pravá. Sliby jsou
chyby.
Antonín Marek

Ztráta nevinnosti
Bezhlavě, ale ještě před chvílí
zamilovaný do iluzí
vypadl jsem nenávratně z ráje
s rachotem a bez ovací
zřítila se na mě opona
ani jsem se nestačil uklonit
terén, kde jsem se probudil,
je sopečnatá krajina
bouřící se jak býk v rodeu
klopýtaje mám plné ruce
zavazadel, která mi budou na nic,

pod nohy se občas připlete
nějaká skládka či žumpa
právně platných předpisů
a zatímco jsem spal, kdosi mi
odebral peněženku s doklady
ukradl náhradní sadu
čistého svědomí
pro případ úrazu nikdo
prý mi už za nic neručí
Milan Růžička

Paměti aneb Jemnice, malý kluk a druhá světová válka
Pročítáme-li dnes uvedená stanoviska soudu, nutí to trochu k úsměvu. Hlavně ta až
ukřivděně působící úvaha o šovinismu Čechů, kteří chtějí svůj samostatný stát - a „jak to
ti sobečtí Češi mohou chtít, když my, Němci, to nechceme?“ Podobně úsměvné je i to
bolestínsky znějící konstatování, že v té své zavrženíhodné činnosti obvinění pokračovali
i po vypuknutí války, tedy v době zvýšeného ohrožení Německa. – Kdo způsobil to
zvýšené ohrožení Německa vypuknuvší válkou? Přece Němci sami!
Na druhé straně je zajímavé, jak soud respektoval zásadu, že co není dokázáno či
podloženo přiznáním, to se neobjeví v obžalobě a ze spisů je cítit i to, že soud souzeným
jaksi mlčky přiznával právo v rámci své obhajoby uvádět nepravdy. Řadu takových věcí
soud prohlédl a přesto tyto věci nebyly zahrnuty do eventuelních přitěžujících okolností.
Páter Gross na příklad předložil soudu oběžník z května 1939 rozesílaný údajně
funkcionářem NS Hrubým z Prahy, kde tento údajně uvádí, že SNS (ON) byla říšským

protektorem povolena. Písemný originál dokumentu sice neměl, ale tvrdil, že je schopen
jeho kopii pořídit dodatečně a zpaměti ve vězení, protože si jej dobře pamatuje. Grossem
předložený „oběžník“ byl ovšem soudem snadno odhalen jako podvrh. Skutečný oběžník
Hrubého měl přesně opačné znění. Potvrzoval zákaz ON.
- Ale za pokus to stálo, co kdyby to bylo bývalo vyšlo? Byly některé jiné pokusy obelstít
německý soud, které se podařily:
V soudních spisech není jediná zmínka o tom, že můj otec s páterem Grossem
připravovali tajnou vysílačku pro spojení s Londýnem v mauzoleu rodiny Pallaviciniů u
Jemnice. Pokus o zřízení vysílačky a tedy spojení se zahraničím, nutné pro nezbytnou
koordinaci odbojové činnosti, byl vůbec jedním z prvních takových pokusů v rámci odboje
v protektorátu a je nutno jej také zařadit do kategorie „průzkumu bojem“. V očích Němců
byla taková ilegální vysílačka jedním z nejhorších přečinů proti Říši, odpovídajícím
způsobem také trestaným. O pokusu zřídit vysílačku není v soudních spisech ani slovo a
je tedy na místě předpokládat, že Němci všechno z těch vězněných a souzených také
nedostali, což nesporně mělo dopad i na výši vynesených trestů.
O způsobech, jakými němečtí vyšetřovatelé z vězněných dostávali informace a
přiznání, není třeba si dělat iluze. Dnešní vyšetřovatelé používají elektronický detektor
lži, tehdejší vyšetřovatelé používali asi metrový kus tlusté gumové hadice. O účinnosti
tohoto druhu „detektoru lži“ dokázal můj otec dost zasvěceně vyprávět.
Jednou ve vězení byl zase, jako tak mnohokrát předtím, otec nedobrovolným svědkem
výslechu jiného politického vězně. Výslechy probíhající ve sklepních místnostech věznice
bývaly obvykle velice hlučné a křik vězně dostávajícího právě výprask, byl slyšet po celé
budově a samozřejmě také ve všech celách. Pro vězně jisté, leč nechtěné zpestření
života.
V daném případě byl křik bitého vězně mnohem zoufalejší a vydatnější než obvykle.
Otec znal vyslýchaného a věděl, že proceduře výslechu je podrobován právě on. Byl
tehdy přesvědčen, že výslech nepřežije.
Po válce se otec ke svému překvapení s tímto člověkem, těšícím se dobrému zdraví,
sešel. Udiveně se ho zeptal: „Prosím Tě, tys ten tehdejší výslech přežil?“ Tázaný dost
suše odvětil: „No jo, a proč vlastně ne?“ Otec na to: „No, když ty jsi tak zoufale řval, že
jsem myslel, že něco takového přežít nelze!“ A tázaný na to: „Ale, no, jo, to člověk nesmí
bejt blbej. Já jsem to dělal pokaždé. Když jsem hodně řval, tak oni mysleli, že už mám
dost a tloukli míň“. Jméno tohoto pragmaticky jednajícího muže, bohužel, neznám.
Takže to všechno až takové „hraní si“ zase nebylo, za jaké to jednou moje matka
trochu příliš kriticky označila, a i ti, kdysi amatérští „povstalci“ z ON, se nakonec těmi
„profesionály“ stali.
Německou obžalobou u soudu často zmiňovaný Antonín Roupec, kterého otec dobře
znal, nebyl ani zatčen ani souzen společně s jemnickou skupinou, proto v našem výčtu
zatčených nefiguruje. Nicméně zatčen a souzen byl. Měl navržen trest smrti, trest mu ale
byl změněn na deset let. Věznění přežil, ale zemřel již v roce 1946.
Krajský velitel ON plukovník Jaroš byl rovněž zatčen a souzen byl už za nových,
tvrdších pořádků R. Heydricha pověstným „Volksgerichtem“ - lidovým soudem. Dostal
trest smrti, který prý přijal klidně, pouze žádal, aby mohl zemřít jako voják, tedy
zastřelením. Nebylo mu vyhověno a poprava byla vykonána 6. dubna 1943 gilotinou.
Jan Kopeček

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Program kulturních pořadů
1.5.2011
00
14 hodin

Jemnická palačinkiáda
- tradiční soutěž v pojídání palačinek na čas bez použití rukou
- dopravní hřiště
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz

1.5.2011
00
14 hodin

Sportovní odpoledne
- sportovně - zábavné odpoledne, soutěže o ceny
- dopravní hřiště
- pořadatel MO KSČM Jemnice

13.-14.5.2011

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou a enkaustika (kresba
rozehřátým voskem)
- mimořádná sleva
- přihlášky a informace na tel. čísle 603 154 283

19.5.2011
00
19 hodin

Vystoupení travesti skupiny Divoké kočky
- kino v Jemnici
- předprodej vstupenek v TIC Jemnice, cena 180,- Kč

21.5.2011
00
9 hodin

O májovou korunku Jemnice
- nepostupová soutěž mažoretek
- sokolovna Jemnice

21.5.2011
00
20 hodin

Country zábava
- k tanci a poslechu hrají Paroháči
- zahradní restaurace U Srnců

22.5.2011
00
15 hodin

O chytré kmotře lišce
- divadelní pohádka pro děti
- vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč
- Divadlo Andromeda Praha
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

28.5.2011
00
od 7 hodin

Rybářské závody O putovní pohár Barchanu
- pro dospělé
- zámecký park, Horní rybník
- pořadatel MO MRS

29.5.2011
00
od 8 hodin

Rybářské závody O putovní pohár Barchanu
- pro děti
- zámecký park, Horní rybník
- pořadatel MO MRS

11.6.2011

Večerníčkův pohádkový les
- vstup do lesa od KD v Panenské
- více na www.pohadkovyles.jemnice.cz
- pořadatel AFT Jemnice

*****

12.6.2011

17.-19.6.2011

Dětské rybářské závody
12.30-13.00 hodin - prezence
- spodní nádrž v Panenské
- startovné zdarma
- pro všechny účastníky odměny
- více na www.pohadkovyles.jemnice.cz
- pořadatel AFT Jemnice
Historická slavnost Barchan

- pořadatel město Jemnice, www.barchan.jemnice.cz
17.6.2011
00
20 hodin

Country zábava
- k tanci a poslechu hrají Paroháči
- zahradní restaurace U Srnců

18.6.2011
00
20 hodin

Country zábava
- k tanci a poslechu hrají Jezevci
- zahradní restaurace U Srnců

Kino Jemnice – květen 2011
00

8. neděle
Gnomeo a Julie
začátek v 15 hodin
Animovaný rodinný USA 2011, 84 min., přístupný, mluveno česky
vstupné 69+1
Příběh lásky, u kterého se budou bavit jak děti, tak i dospělí na motivy nejslavnějšího
milostného příběhu od W. Shakespeara...
30

14. sobota
Varieté
začátek v 19 hodin
Hudební USA 2010, 116 min., přístupný
vstupné 69 +1
Dívka z malého města, ale s velkým hlasem, hledá místo, kde bude schopna své sny
naplnit a objevit svět varieté... Právě hudební výstupy dvou slavných zpěvaček jsou
největším lákadlem filmu.
Hrají: Cher, Christina Aquilera, Eric Dane a další.
30

21. sobota
Londýnský gangster
začátek v 19 hodin
Romantický krimi USA 2010, 103 min., do 15 let nepřístupný
vstupné 74 + 1
Po třech letech strávených za mřížemi opouští Mitchel věznici s dobrými úmysly. Je
vtažen do života filmové hvězdy Charlotty a oba spolu začínají plánovat nový život. Plány
jim ale zkříží gangový boss Gant....
Hrají: Colin Farrell, Kejda Knightley, Ray Winstone a další.
30

28. sobota
Černá labuť
začátek v 19 hodin
Drama USA 2010, 101 min., do 12 let nevhodný
vstupné 59 + 1
Psychologické drama zasazené do prostředí newyorské baletní scény zavádí diváky na
fascinující cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli vytoužené roli v Labutím jezeře
stane až děsivě dokonalou...
Hrají: Natalie portman, Vincent Cassel, Mila Kunis 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.

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Teplé počasí nás vylákalo do přírody, a tak se klub vydal na procházku do jemnického
parku. Po chvilce chůze jsme si chtěly odpočinout na lavičkách, bohužel, laviček je
v parku poskrovnu. A důvod? Město už v parku i ve městě umístilo několikrát lavičky, ale
vandalové je zničí. A to nejsou jenom lavičky, ale i houpačky na dětském hřišti a další
věci. Co to je za lidi? Sami byli také dětmi, maminka jim utírala nos a zadeček, vodila je
za ruku a dnes ničí to, co se udělalo pro dobro druhých lidí. Je nám z toho smutno.
Za Klub důchodců Marie Čurdová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Zástupci obce Bačkovice navštívili
paní Antonii N e v r k l o v o u,
která se v měsíci květnu dožívá 106 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Kdo v srdci žije,
ten neumírá
Dne 4. 5. 2011 uplyne 28 smutných let,
kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička a prababička
paní B o ž e n a S k ř i v á n k o v á z Jemnice

Za tichou vzpomínku děkují dcera Hana a syn Václav s rodinami

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál

Dne 10. května 2011 by oslavil 90. narozeniny
náš tatínek a dědeček
pan Antonín M r k v a
Zároveň v tento den vzpomeneme 9. smutné výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná syn Pavel s Jarkou,
dcera Milena a vnoučata s rodinami

Vzpomínka
Dne 15. května vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nám navždy odešel
náš drahý manžel, tatínek a dědeček
pan Josef E l l i n g e r

S láskou v srdci vzpomínají manželka Jindřiška, syn Josef,
dcery Jindřiška a Mirka s rodinami

OKÉNKO PŘÍRODY
Hloh obecný (Crataegus laevigata)
Hloh obecný je známý keř dorůstající výšky pět i více metrů. Bílé květy, které tvoří
bohaté chocholíky, značně zapáchají. Plodem jsou červené malvice – hložinky obsahující
dvě pecičky.
Drogou je nejčastěji květ, méně často list nebo plod.
Hlavními obsahovými látkami jsou triterpenové kyseliny, aminy, flavonoidy, antokyany,
kvercetin, vitaminy skupiny B, vitamin C, pektiny, saponiny, třísloviny a další dosud
neprozkoumané látky.
Droga rozšiřuje věnčité tepny a tím působí i proti angině pectoris a má všeobecně
příznivý vliv na práci srdce a na zlepšení krevního oběhu. Působí také protiskleroticky,
snižuje krevní tlak a také mírně uklidňuje. Je vhodným léčivem zejména pro starší lidi.
Jeho podávání má příznivý vliv při otocích jak srdečního, tak i ledvinového původu.
Zklidňuje srdeční neurózu, tlumí i harmonizuje srdeční arytmie. Léčí i některé typy
závratí. Je vhodné jej používat při léčbě následků po infarktu myokardu a v prevenci

ischemické choroby srdeční.
V některých případech až nečekaně důrazně tlumí klimakterické potíže.
Nejvhodnější lékovou formou je tinktura z květů, dávkovaná 3x denně po 30 kapkách a
v prevenci 2x denně po 15 kapkách. Lihový roztok se vstřebává naprosto hladce, vodní
výluhy mají vstřebatelnost a tím i účinnost poněkud menší. Při dodržování
doporučovaných dávek nebyly zjištěny žádné vážnější nežádoucí účinky a nejsou známy
žádné kontraindikace. Podáváním hlohu hned po prvních srdečních potížích se rozhodně
oddálí vážnější potíže se srdcem nebo se někdy dokonce odstraní. Hloh můžeme
kombinovat do směsí a můžeme jej bez obav podávat i dlouhodobě. V praxi se velmi
osvědčila směs připravená z 50% hlohové tinktury, 30% kaštanové tinktury a 20%
tinktury z jinanu dvoulaločného. Obvyklé dávkování je 4x denně od 20 do 35 kapek.
Léčivo harmonizuje srdeční chod, zlepšuje kvalitu a pružnost cévních stěn a zlepšuje
prokrvení periférie.
Jako všeobecně fungující čaj proti všem srdečním potížím, zejména při srdečních
neurózách, platí čaj z hlohu. Jinak podporuje krevní oběh a tím zlepšuje zásobování
srdce kyslíkem. Návod je jednoduchý: Jedna čajová lžička květu se přelije šálkem vařící
vody a nechá se pět minut pod pokličkou vyluhovat. Pije se 4x denně, z toho před
spaním dva šálky. Čaj se může osladit, ale pouze medem, nikoliv cukrem! Tento čaj také
velice příznivě ovlivňuje stavy, kdy „se srdce svírá“ nejprve strachem a pak obavami ze
srdeční příhody.
Na vysoký krevní tlak je dobrá jednoduchá tinktura z hlohu: 10 gramů květů se naloží
do deci 60% alkoholu a nechá se dva týdny stát. Pak se přefiltruje a užívá 20 kapek před
obědem a večeří, případně i před spaním. Slovakofarma uvedla na trh tekutý extrakt
z hlohu pod názvem Oxycard.
Ing. Bedřich Stehlík

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Atletické rekordy ZŠ v Jemnici – sezóna 2010
Skok do dálky - PETR ŠTUMFOL 588 cm / (dříve Jakub Gardoň 576 z roku 2002)
50 metrů - PETR ŠTUMFOL 6,1 sec. / (dříve Antonín Macků 6,2 z roku 2005)
60 metrů - PETR ŠTUMFOL 7,37 sec. elektr. / (dříve Petr Štumfol 7,65 z roku 2009)
800 metrů - LUKÁŠ SLOSARČÍK 2:08,68 min (v hale) / (dříve Pavel Klejdus 2:15,2
z roku 1975 - rekord vydržel 35 !! let)
Štafeta 4 x 60 metrů ŠTUMFOL, KŘIVÁNEK,SMETANA, SLOSARČÍK - 29,26 sec elektr.
/ (dříve Štumfol, Křivánek, Smetana, Navrátil – 29,56 z roku 2009)
Prosba k veřejnosti: Pokud máte lepší výkony z doby docházky na Základní školu
v Jemnici + máte diplom, výstřižek z novin, .. rádi Vaše výkony umístíme na Tabuli
rekordů. (Mám evidované výkony od roku 1991, kdy jsem nastoupil na jemnickou ZŠ).
Josef Novák, učitel Tv

Sportovní okénko ze ZŠ
Žáci ZŠ v Jemnici se zúčastnili přeboru základních škol v košíkové a ve všech
kategoriích obsadili 2. místa a odvezli si z Třebíče stříbrné medaile. Žádná jiná škola
nezískala více než dva cenné kovy. Podrobnosti najdete na www.kosikova.ic.cz
Mladší žákyně
ZŠ Jemnice – ZŠ Předín
Mocharová 14
Jabůrková 4
Železná 2
Beranovská 2
Jiřičná 2

20 : 4

ZŠ TGM Budějovice – ZŠ Jemnice
Schafferová 10
Mocharová 18
Šiková 4
Nováková 8
Svobodová 4
Železná 2
Kovářová 2

14 : 34

ZŠ Jemnice – ZŠ Havlíčkova
Mocharová 4
Spoustová 20
Kovářová 2
Rybníkářová 19
Jiřičná 2

8 : 39

Celkové pořadí:
1. ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova
2. ZŠ Jemnice
3. ZŠ TGM Moravské Budějovice
4. ZŠ Předín

97 : 19
62 : 57
32 : 62
12 : 65

Mladší žáci
ZŠ Jemnice – ZŠ Hrotovice
Fanta 6
Svoboda 3
Tůma 6
Loucký 2
Zuzák 4
Hadraba 2
Svatoš 4
Nikrmajer 4
Kovář 4
Bastl 2
Puchnar 2
Svoboda 2
ZŠ Jemnice – ZŠ Jaroměřice
Tůma 6
Šabatka 4
Fanta 6
Macháček 3
Puchnar 4
Bastl 2
Zuzák 2

34 : 7

20 : 7

6bodů
5bodů
4body
3 body

ZŠ Benešova – ZŠ Jemnice
Zbránek 4
Tůma 7
Zahrádka 4
Bastl 6
Poul 2
Puchnar 5
Fanta 4
Zuzák 4

9 : 26

ZŠ Kpt. Jaroše – ZŠ Jemnice
Mikolá Jan 7
Fanta 4
Mikoláš Jakub 6
Zuzák 1
Dufek 5
Nikrmajer 1
Bláha 4

22 : 6

Celkové pořadí:
1. ZŠ Třebíč, Kpt. Jaroše
2. ZŠ Jemnice
3. ZŠ Jaroměřice n. R.
4. ZŠ Třebíč, Benešova
5. ZŠ Hrotovice

118 : 18
86 : 48
47 : 65
32 : 72
22 :102

Starší žákyně
ZŠ Želetava – ZŠ Jemnice
Pelikánová 10
Vrchotová 10
Boudová 2
Hotová 8
Hartmanová 4
Štroblová 4
Koukalová 2
Chapčáková 2

12 : 30

ZŠ Jemnice – ZŠ Havlíčkova
Vrchotová 8
Komendová 6
Hartmanová 4
Svobodová 2
Zvěřinová 4
Volfová 2
Radová 2
Doležalová 1

16 : 13

Semifinále B
ZŠ TGM Budějovice – ZŠ Jemnice
Stehlíková 12
Hotová 10
Schafferová 6
Vrchotová 8
Machovcová 3
Hartmanová 4
Daňhelová 2
Tesařová 2
o 1. místo
ZŠ Na Kopcích – ZŠ Jemnice
Cabejšková 6
Vrchotová 7
Nováková 4
Horová 4
Blahová 4
Navrátilová 2

23 : 24

14 : 13

8bodů
7bodů
6bodů
5bodů
4body

Celkové pořadí:
1. ZŠ Třebíč, Na Kopcích
2. ZŠ Jemnice
3. ZŠ TGM Moravské Budějovice
4. ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova
5. ZŠ Želetava
6. ZŠ Předín
Starší žáci
ZŠ Jemnice – ZŠ TGM Budějovice
Kazda 4
Čurda 8
Smetana 4
Rada 5
Dobeš 4
Svoboda 2
Slosarčík 4
Horák 3
Novák 2
Svačina 2

121 : 37 (4)
83 : 62 (4)
78 : 97 (4)
56 : 82 (4)
33 : 48 (3)
15 : 60 (3)
23 : 15

ZŠ Bartuškova – ZŠ Jemnice
Svoboda 4
Axman 12
Zbožínek 3
Dobeš 10
Grumber 2
Horák 8
Slosarčík 2

9 : 32

ZŠ Jemnice – ZŠ Kopce
Dobeš 4
Rybníček 8
Horák 4
Sladký 4
Axman 2
Ferdan 3
Slosarčík 2

12 : 15

ZŠ Jemnice – ZŠ Předín
Svačina 20
Svoboda 13
Novák 6
Grumber 10
Kazda 4
Chovan 6
Frechka 4
Smetana 2
Jánský 2

38 : 4

Celkové pořadí:
1. ZŠ Třebíč, Na Kopcích
2. ZŠ Jemnice
3. ZŠ Třebíč, Bartuškova
4. ZŠ Předín
5. ZŠ TGM Moravské Budějovice

135: 56
105: 43
93: 64
33:137
39:105

8
7
6
5
4

Josef Novák, učitel Tv ve spolupráci s Pavlou Hartmanovou( za Školní sportovní klub)

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Police
7.05.2011
8.05.2011
21.05.2011
22.05.2011
25.06.2011

29.06.2011

Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava
30
začátek v 8 hod.
30
Rybářské závody pro děti, začátek v 8 hodin
2. pohár starosty obce
- soutěž hasičských družstev v areálu zámku
Den dětí na zámecké galerii
TATRASRAZ autoveteránů s mezinárodní účastí
- vystoupení Skupiny historického šermu Vyděděnci z Jihlavy
a hudební skupiny Speedři – zámecký park
Přijetí budoucích prvňáčků a nejlepších žáků školy
starostou obce v obřadní síni
*****

Kalendář akcí Klubu maminek Police
4.6.2011
00
13 hodin

Honba za pokladem
- start od budovy ZŠ Police, vstupné 25,-Kč
- (trasa plná úkolů a překážek, v cíli je ukrytý pirátský poklad)
- při nepřízni počasí se akce odkládá

20.8.2011
00
20 hodin
28.8.2011
00
14 hodin

Diskotéka, vstupné 50,- Kč, budova"staré" MŠ v Polici

Mladoňovice
15.5.2011

Panenská
26.6.2011

Loučení s prázdninami v zámeckém parku v Polici
- soutěže pro děti, možnost opékání špekáčků a diskotéka
- za nepřízně počasí se akce ruší
O pohár seniorů
- přátelské posezení spojené se střeleckou soutěží pro
myslivce starší 60 let nebo ty, kteří v tomto roce tento věk
dovrší / střelnice Mladoňovice
11. ročník hasičské pohárové soutěže

Radotice
Iluse nebo eskamotáž?
Sebeklam, domněnka, klamné zdání či kejklířství, taškářství, asi obojí, co nás dnes
provází. Podává-li zákonodárce informace k účinnosti zákona, o který se tazatel hodlá
opřít, za použití termínu možná, asi, kdyby, mělo by se, tedy způsobem „nebude-li pršet,
nezmoknem“, je to vážným impulsem k sjednání si špičkového obhájce, nemá-li jít o
vyhozené peníze. Jedné takové ilusi podlehl i náš pan farář, když nám přisoudil pečlivě a
důstojně ošetřené kříže kolem silnice vedoucí k naší vesnici. Vycházel zřejmě z toho, že

tím, co se takhle stará, nemůže být nikdo jiný, než ti, co přichází pravidelně každou
neděli na bohoslužby. Nepříjemný pocit z této pochvaly trvá. O sousedech, kterým tato
pochvala naopak náleží, toho pan farář zas tolik neví. Naopak veřejné mínění hodnotí
jejich počínání velice kladně. Ať se jedná o cokoliv, patří jim ona pochvala a obdiv.
Důkazem toho, že jsem dobrý křesťan, jen nedělní návštěva kostela nestačí, ale i to, jak
žiji a jakým příkladem pro ostatní jsem. Pokud z toho čpí něco skoro jako závist, nemýlíte
se. Naše kříže na podobnou péči stále ještě čekají. To ale nic nemění na tom, že za
nedělní bohoslužby v naší kapli jsme vděční. S tím ostatním se snad se ctí vyrovnáme.
Je toho mnoho, s čím se budeme nuceni vyrovnávat i v existenčních podmínkách, které
se téměř ve všech navyklých stavech změní. Říká se tomu reformy. Co přispělo k tomu,
že po dvaceti letech jsou nezbytná takto závažná opatření. Říká-li se opatření, lze za tím
spatřovat ve většině omezení. Na vině jsme skutečně všichni bez rozdílu. Ti dole, na
kterých náprava probíhá a proběhne především svou benevolencí, tím ti nahoře měli
volné ruce. Připustila se nehospodárnost, nechali jsme se uplácet různými výhodami a
podporami, na které již tehdy nebylo. Byl na tento účel použit majetek státu, který mohl
plnit funkci reprodukční a takhle se vlastně projedl. Zbyly nám rozmlácené silnice, mosty,
se kterými uvažujeme jako jedním z azylových zázemí, jsou však ve velkém počtu na
spadnutí. Bylo nám jedno, kdo vládne a co je nejhorší, jak vládne. Namítne-li někdo, že
se ho nikdo na nic neptal? Nemá pravdu, rozhodoval. Jenže místo k volbám se šlo raději
za svými zájmy. Volit je především zodpovědnost a přehled, ze kterého vzejde mé
rozhodnutí, buď období vládnutí podpořím, nebo zavrhnu, k tomu nemusí přispět jen ta
příznivá rozhodnutí, ale i nezbytná nepříznivá. Z politiky se již téměř vytratil pocit mít tu
čest někoho zastupovat. Jde jen o to, co to vynese zvláště mezi těmi, kteří přicházejí
vyhladovělí od verpánků. Jsou i diplomatické vstupy s vyššími zájmy - ovládnout a
vládnout. Těm o peníze nejde, ti mají na rozdávání. Vzpomínám si na jeden humorný
příběh počátku místních samospráv. Starosta, jakožto reprezentant obce, musel
navštěvovat i jednání u nadřízených orgánů. Poněvadž tenkrát luxusem nikdo neoplýval
a jeho klobouk byl notně omšelý, rozhodlo zastupitelstvo koupit mu klobouk nový. Ani
tenkrát se lidem příliš nedůvěřovalo, jejich hospodaření podléhalo kontrole shora, stejně
jako dnes. Kontrolor shledal v položce nákupu klobouku nesrovnalost a optal se starosty,
o jaký že to klobouk jde. Starosta po pravdě a v dobré víře vysvětlil důvod nákupu. Výdaj
nákupu klobouku nebyl uznán, zastupitelstvo muselo peníze vrátit. Rok nato, když
kontrolor navštívil obec, měl toto zjištění ještě v živé paměti a vítal starostu otázkou: „Je
ve výdajích zase klobouk pro starostu?“ Starosta již po roce zkušeností zocelen odpoví:
„Je, ale najděte si ho.“ Tam se domnívám byl založen počátek těch kouzel - hřešit a
přitom nezhřešit. Vyprávěl mně jeden můj bývalý spolupracovník, který dlouhá léta
v samosprávě působil. Jak přicházela složitější účetní agenda, podrobovali se účetní
školením. Školení prováděl většinou zkušený praktik a současně psycholog, který viděl
do duší těch absolventů a v jejich očích na závěr vyčetl, že sice všechno řekl, ale málo
toho bylo pochopeno. Tyto rozpaky, které u nich vypozoroval, uklidnil větou: „Vy kluci
pitomí, já vím, že z toho nejste příliš moudří, ale když z toho nic neukradnete, tak se to
vždycky najde.“ Dlouhodobě se vytrácí ze společnosti přirozené veselí, které je pro
májové dny důvodné a příznačné. První ochabování začíná povinnou účastí, jejímž
výsledkem bylo patrné neveselí. Dnes se na těchto oslavách opět mnoho veselí
neprojevuje, naopak dochází ke střetům skupin obhajujících své programy a
zaměstnávajících policii. Tradiční oslavy jsou zeštíhleny na politické manifesty do ústraní,
dá se říct pro pozvané. Mladí mají dnes neomezené možnosti, domnívají se, že jim to

k ničemu není a dají raději přednost příjemnému posezení u lahodného moku s džojtem.
Stav, který lze vyhodnotit slovy pana Chrobáka ze hry Karla Čapka: „Jsme lokální patrioti
a válíme si tu svou kuličku. Co je mi do ostatních. My si přece stačíme ..“ Nic se nemá
přehánět ani zlehčovat, „bojovat“ je nezbytné, bez boje není vítězství, i porážku lze
považovat za vítězství svědomí. Pozlátko nám jaksi začíná blednout, cena zlata roste,
ale roste i cena uhlí, takže nejen se nestaneme bohatí, ale ani se příliš neohřejeme. Tak
proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdarma zdraví dal, jsme svědky, že i jeho
cena jde značně nahoru. Nenahrávejme proto doktorům, nerozčilujme se, nerozčilujme
se!!!
Převzaté.
Murphyho zákon praví: Moudrý slepici, co snáší zlatá vajíčka, krmí, hlupák ji sní.
Poznámka: Kdysi ve škole učili, že přehnaná honba za bohatstvím připraví člověka i o
to málo, co měl, a byla to pravda. Dnes učí, že kdo zaváhá, nežere, ale to je taky pravda.
Blahopřejeme jubilantům:
Nováková
Františka
Č e ch o v á Zdeňka
L u k š o v á Marta
S l a b á Božena

78 roků
76 roků
76 roků
72 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic

Akce v okolí Jemnice
Dačice
Českomoravská myslivecká jednota
okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
město Dačice
pořádají
VII. ročník Střelecké soutěže družstev v brokovém víceboji
pod záštitou starosty města Dačice

Střelnice Dačice – Zahrádecký les
00
7. května 2011 od 8 hodin
Časový pořad soutěže:
00
00
8 –9
registrace družstev, prodej položek, kontrola dokladů
00
9
slavnostní zahájení
15
9
zahájení střelby
00
14
vyhlášení výsledků, předání cen
Podmínky soutěže:
- závazné přihlášky zašlete do 6. května 2011 na adresu: Bohuslav Ferdan, Dobrohošť 4,
380 01 Dačice nebo na b.ferdan@hotmail.cz, je možná i dodatečná registrace na
00
střelnici do 9
- členství v ČMMJ (doklad o pojištění), platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně
Cena položky pro tříčlenné družstvo členů ČMMJ = 900 Kč

Organizační výbor:
ředitel: Bohuslav Ferdan
hlavní rozhodčí: Jaromír Beneš
rozhodčí: Jan Láník st., Jan Láník ml., Karel Štibich, Miroslav Ferdan
jednatel: Ing. Michal Jedlička
zbrojíř: Jindřich Krejdl
lékař: MUDr. Břetislav Čermák
Propozice soutěže a organizace:
Závod je vypsán pro každého člena družstva na 2x 20 terčů: 10 trap + 10 double;
20 zajíc s terči.
•
Střílí se za každého počasí dle střeleckého řádu ČMMJ z roku 2006 a jeho doplňků
a technických pravidel ISSF.
•
Maximální velikost broku je povolena do 2,5 mm. V případě zjištění nepovoleného
střeliva odstupuje střelec z položky s výsledkem 0.
•
Při shodnosti celkového počtu zásahů bude proveden rozstřel o pořadí na 1. – 3.
místě v disciplíně zajíc s terči – střílí celé družstvo, každý člen družstva 10 terčů.
•
Od 4. místa rozhoduje o pořadí lepší výsledek na T+D.
•
Při střelbě je povinná ochrana sluchu.
•
Po celou dobu soutěže zajištěno občerstvení. Parkování vozidel v okolí areálu
střelnice.
Závod je dotován hodnotnými cenami.
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese v Dačicích se těší členové střelecké
sekce Dačice, OMS ČMMJ J. Hradec a město Dačice.
Bohuslav Ferdan
ředitel závodu

JUDr. Ing. Jan Bártů
předseda OMS ČMMJ J. Hradec

Ing. Vlastimil Štěpán
starosta města Dačice

OKÉNKO REDAKCE



Uzávěrka příštího čísla je v pátek 13.5.2011. 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).
 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 Babišová

