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ZPRÁVY Z RADNICE
Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
vítám Vás v novém roce 2012. Pokud se ohlédneme za rokem uplynulým, musíme
konstatovat, že nám opět připravil řadu příjemných i méně příjemných chvil. Mezi ty příjemné
patří dokončení nebo zahájení řady větších či menších akcí, o kterých jste byli informováni
průběžně a nebudu je podrobněji rozebírat. Mezi ty méně příjemné patří beze sporu pokles
příjmů města v důsledku nenaplnění sdílených daní, což je důsledkem  minulé finanční krize.
A již je na obzoru krize další. Příští rok bude tedy pro město opět složitý, a proto stavíme
rozpočet na rok 2012 velmi obezřetně. Je to o to složitější, že bude zapotřebí značných
investic do rekonstrukcí komunikací v ulicích, kde je ukončena Dyje II. V případě úspěchu
s žádostí o dotaci na zateplení MŠ s výměnou zdroje vytápění (výsledek budeme znát
začátkem února) to bude podíl minimálně 3,5 mil. Kč. Rovněž máme připravenou žádost
o dotaci na varovný protipovodňový plán, jehož součástí je bezdrátový rozhlas v hodnotě asi
2 mil. Kč. Již teď je jasné, na tyto investice, včetně vlastního podílu, nebude rozpočet stačit
a bude nutné přijmout úvěr.
Stále pokračují práce na přípravě lokalit pro výstavbu rodinných domků Na Předliskách.
Vzhledem ke složitosti schvalovacího procesu nelze hovořit o prodeji parcel dříve, než
koncem tohoto roku. Jde v první fázi o lokalitu za Lajdovými, kde je plánováno 15 parcel,
v další fázi půjde o lokalitu U Víta pod vodojemem s plánovanými 30 parcelami.
To, že píši o situaci a výhledu na rok 2012 ve vztahu k městu, neznamená, že si
neuvědomuji v jak složité situaci mnozí z Vás jsou a že výhled není příliš povzbudivý. Z mé
strany a myslím i ze strany dalších zastupitelů je snaha nezvyšovat finanční zátěž našich
občanů ani podnikatelů.
Ze srdce Vám přeji v novém roce především zdraví, štěstí a rodinnou pohodu a aby nový
rok 2012 byl pro Vás, pokud možno, úspěšný.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Odpočinuti po vánočních svátcích vstupujeme do nového roku 2012.
Předně bych rád na tomto místě uctil památku zesnulého pana exprezidenta Václava
Havla, jehož jsem si nesmírně vážil nejen jako hlavy státu, ale jako člověka, který ukázal
celému světu, co je a kde vůbec leží Česká (Československá) republika. Čest jeho památce!
Symbolicky vyjádřím minutu ticha vynecháním tří řádků v tomto článku.

Dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co nás čeká, co bychom rádi realizovali, zkrátka co
můžeme očekávat od roku 2012.
Rekonstrukce vodovodů a kanalizací Dyje II: Tento projekt poběží celý tento rok, jeho
konec je plánován k červnu 2013. Stavba bude pokračovat v ulici Budějovická až k čerpací
stanici. Opominuta nebude ani ulice Jana Vrby. Další stavba se dotkne ulice Na Pořadí a (dle
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pracovního názvu) podél Třebětického potoka, čili k sídlu Vodárenské akciové společnosti.
Na rok 2013 pak zbývá finální úprava povrchů, budeme však tlačit na to, aby se veškeré
práce v Jemnici odbyly již v roce 2012.
Zeleň ve městě: Byly zmapovány veškeré stromy v Jemnici, jejich stav a byla doporučena
opatření na jejich ošetření. Havarijní stavy budou řešeny neprodleně v rámci tohoto
vegetačního klidu (listopad – březen). Zároveň se pracuje na projektu, který by stromy
v Jemnici řešil komplexně, ovšem bez zásadní dotační podpory není v silách rozpočtu města
všechny stromy ošetřit hned. Pokud se nic nezmění, na dotační titul dosáhneme v roce
2013.
Dopravní situace: Ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic je objednána studie
na vyřešení bezpečnosti křižovatky v ulici Velká brána. Hledáme cesty, kde umístit vhodné
přechody pro chodce od doslova odříznuté lokality Podolí od centra města.  Budeme taktéž
tlačit na to, aby po rekonstrukci kanalizace byly upraveny povrchy na krajských komunikacích
v celém rozsahu. Přislíbena je finální úprava nebezpečné zatáčky u Bažantnice (směr
Slavonice). Na požadavek místních budou na jaře realizovány zpomalovací prahy v ulici
Na Předliskách. Rád bych Vás zde požádal o spolupráci ohledně dalších „rizikových“ lokalit
a míst, která se zatím nedostala na pořad dne, příp. o nich nevíme.
Dětské hřiště a skatepark: Jak už víte, s projektem dětského hřiště jsme v požadavku
na Místní akční skupinu Jemnicko byli neúspěšní. Rozhodně se zúčastníme další výzvy,
stejně tak ale hledáme i jiné možnosti (tzv. oranžová hřiště ČEZ apod.). Jakmile se tato
realizace podaří, obdobně budeme usilovat o volnočasovou zónu (skatepark+bikepark) pro
starší „děti“. Na jaře se alespoň podaří zprovoznit tzv. dirtpark, neboli přírodní terénní park
pro cyklisty.
Pořádek ve městě: Neustále řešíme stížnosti na čistotu veřejných prostranství, úklid
hřbitova atd. Nainstalovali jsme téměř 20 nových odpadkových košů, přibyly i koše na psí
exkrementy. Bohužel ani to nepomáhá, takže ve spolupráci se Správou majetku města
Jemnice máme další řešení. Nebudu se o tom dále rozepisovat, věřím, že to poznáte sami.
Dále pak přemístíme „hnízdo“ kontejnerů na tříděný odpad z křižovatky v Podolí na dvě
místa v této lokalitě tak, aby byla blízko lidem a zároveň ne na tak exponovaném místě.
Nádherný výhled na město nebude kazit ani nevzhledná zastávka v Podolí, její rekonstrukce
proběhne na jaře tohoto roku.
Mikroregion: I nadále se bude pokračovat s razítkovou soutěží o pamětní mince. Tento
rok se připravujeme i na vzácnou návštěvu našeho partnerského mikroregionu  Nitrianské
Hrnčiarovce.
Kultura: Rádi bychom navázali na zaběhlé akce, ale i na události, které loňský rok přinesl
nově (jako: Masopust, 1. Jemnická bitva, Čarodějnice, Dětský den v Jemnici, Vánoční
setkání, Vánoční trhy,  Pyžamový bál atp.). Ne všechny akce může realizovat město samo,
mnohých se zhostí občanská sdružení a spolky.
Turistický ruch: Vzhledem k úspěšnému létu na zámku věřím, že se ho opět podaří
zpřístupnit. Navíc bychom se mohli těšit na zrestaurované sochy vzácného sochaře Ignáce
Weiricha (i pocta ke zmiňovanému 95. výročí jeho úmrtí). Vše záleží na úspěchu naší
žádosti o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví. V plánu (i rozpočtu)
je vytvoření další naučné stezky po nejkrásnějších památkách, tentokrát „Okruh sv. Víta“,
který Vás provede parkem přes zrekonstruovanou ulici Lípovou až ke kostelu sv. Víta. Tento,
vč. podzemí, bude na sezónu otevřen a zpřístupněn. Zpět okruh povede po trase středověkého
vodovodu, který je taktéž raritní záležitostí (haltýře, vzdušník apod.). V neposlední řadě se
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pracuje i na instalaci nové expozice v našem muzeu.
A další: Monitoring potřebnosti nízkoprahového centra pro mládež spěje ke svému konci.
O jeho výsledcích budete informováni. Vysílání televize R1 z Jemnice je také v jednání,
jedno je jisté – lednové vysílání nebude. Tento týden odesílám přihlášku Barchanu na
Seznam nemateriálních tradic a lidové kultury ČR. O výsledku Vás opět zpravím v nějaké
dalším článku.   (Mimochodem, všechny kulturní akce na tomto českém seznamu byly již
zapsány na seznam UNESCO).
Je toho mnoho a mnoho, čím bych Vás zde mohl ještě „zatěžovat“. Rád případné dotazy
a připomínky zodpovím na mailu mistostarosta@mesto-jemnice.cz či na telefonu 775394944,
případně na osobním setkání.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

ODPADY 2012 – platba prostřednictvím SIPO
Platbu za odpady na rok 2011 je možné, stejně jako v předchozích letech, provádět
prostřednictvím SIPO. Výhodou tohoto způsobu platby je rozložení platby na dvě částky,
platí se 1. pololetí v měsíci únoru a 2. pololetí v měsíci červenci. A co je třeba pro tento
způsob platby udělat? Stačí nejpozději do 20. ledna 2012 navštívit na Městském úřadě
v Jemnici pokladní paní Hobzovou a předložit k ověření originál Rozpis platby SIPO
(hotovostní nebo bezhotovostní), na kterém je uvedeno spojovací číslo a adresa plátce.
Tímto ověřením se zamezí zneužití spojovacího čísla jiné osoby. Telefonické žádosti nebo
žádosti zaslané emailem nebo faxem k zařazení do plateb SIPO nebudou přijaty. Plátcům
SIPO jsou známky na odpadové nádoby zasílány do konce měsíce února. Na obrázku je
vzor Rozpisu bezhotovostní platby SIPO.

Josef Karpíšek, správce sítě
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Zima je tady a s ní spojené radosti i starosti
Vážení spoluobčané,
naše společnost Správa majetku
města, s.r.o. pro město Jemnice zajišťuje
prohrnování, posyp a úklid sněhu na
místních komunikacích a chodníkách.
Podle stávajících právních předpisů za
sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků
zodpovídá
majitel
těchto
pozemků.
Samozřejmě odpovědnost majitele je
daná určitými podmínkami. Pro provádění
prohrnování sněhu, posypu vozovek
a chodníků a odklízení sněhu z těchto byl
schválen Radou města Jemnice určitý plán.
Tento plán zejména stanovuje pořadí a doby,
do kdy má být sníh prohrnut a proveden
posyp v následujících časových intervalech.
I. do 6 hodin po výjezdu na úklid:
ulice Široká, Topolová, Lípová, Husova,
nám. Svobody, Zámecká, Havlíčkovo nám.,
autobusové nádraží, Větrný kopec, Větrná
a Palackého
II. do 12 hodin od výjezdu na úklid:
ulice Úvoz, Na Předliskách, U Víta,
U Kláštera, Revoluční, Pod Tržištěm,
Penkova, Třešňová, Valentova, Lesnická,
Fialova, Romana Havelky, Spojovací,
Růžová a Jana Vrby
III. do 48 hodin po výjezdu na úklid:
Boženy
Němcové,
Lesného,
Komenského, Dvořákova, nádraží ČD,
V Ráji, Polní, Polická, Horní valy, Dolní
valy, Dělnická, Údolní, Pod Jandovem,
Jandov, Stará cesta, Na Pořadí, Žižkova,
Červenomlýnská, 28. října, Nivka, Na
Parkáni, U Templu, V Zahrádkách, Obůrka,
Masné krámy, tržnice a obce Louka a
Panenská
Výše uvedené termíny neplatí v případě,
když by se jednalo o sněhovou kalamitu.
Proto, abychom mohli zdárně provést
úklid vozovek a chodníků, potřebujeme
určitou spolupráci od občanů našeho
města. Abychom mohli provést prohrnutí
vozovky, potřebujeme mít tuto vozovku

volnou. Proto Vás, občany našeho města,
žádám, abyste po dobu zimních měsíců
věnovali větší pozornost při parkování
svých motorových vozidel. Pokud je to
možné, parkujte vždy tak, abychom mohli
s naší technikou bezpečně projet danou ulicí.
Pokud nemohou naši pracovníci bezpečně
s technikou projet, ulice se neprohrne
a pracovník jede dále. Podle výše uvedeného
jistě pochopíte, že se nemůžeme několikrát
za sebou vracet do stejné ulice a pokoušet
se touto opětovně projet.
Dále bych se ještě zmínil o prohrnování
soukromých pozemků nebo příjezdových
cest u jednotlivých nemovitostí. Vážení
občané, prohrnujte si tyto pozemky, pokud
možno tak, abyste nenahrnovali sníh na
komunikace a chodníky, které jsou jíž námi
prohrnuté.
Závěrem mého příspěvku bych chtěl
poděkovat Vám, všem občanům našeho
města, kteří nám jakýmkoliv způsobem při
prohrnování sněhu na chodníkách a jejich
posypu pomáháte.
Také bych Vás chtěl požádat o určitou
míru tolerance a trpělivosti, protože opravdu
nelze naráz provádět údržbu komunikací
a chodníků v celém městě.
Pokud se do údržby komunikací přece
jen vloudí nějaká nepřesnost z naší strany
/opomenutí prohrnutí nějakého úseku,
nedostatek posypu atd./ máte možnost svoji
věcnou připomínku nám ihned telefonicky
sdělit na telefonické číslo 568450460 nebo
568450542.
Dovolte mi, vážení občané města
Jemnice, abych Vám popřál příjemné,
spokojené a veselé prožití následujícího
zimního období v našem městě.
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Slovo hejtmana
Máme po Vánocích. Ještě v nás doznívají sváteční chvíle. Doufám, že jste si je pěkně
užili s rodinami a přáteli. To je na každých svátcích a na Vánocích především, podle mne, to
zvláště výjimečné. Setkání a příjemné pobytí v klidu vánoční voňavé atmosféry s blízkými
lidmi, na které jindy nemáme čas. Nebo si to namlouváme. Ne kupa drahých dárků, přejídání
se hromadou pokrmů a pamlsků, ale množství a kvalita opravdových upřímných přátel –
to jsou podstatné hodnoty pro život nejen o svátcích. Naše společnost historicky vyrostla
na křesťanských tradicích. Ale často v dychtivosti po užívání si konzumu věcí a požitků
zapomínáme na slova jako je pokora, úcta k bližním, šetrnost k přírodě, solidarita se slabšími
nebo nešťastnějšími. I když právě koncem roku jsme k těmto pojmům vnímavější.
Ani po Vánocích bychom neměli myslet jen na své osobní sobecké zájmy. V té lepší
části vyspělé společnosti byla vždy na nejvyšších příčkách úctyhodnosti obecně prospěšná
činnost. V loňském roce jsme vyhlásili výsledky soutěže pro veřejnost s názvem Skutek roku
2010. Chtěli jsme vzbudit zájem veřejnosti o nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců
a projekty organizací, které nezištně pomohly k rozvoji regionu. Dosud bylo oceněno
44 skutků jednotlivců a 5 projektů organizací. Jde o aktivity v oblasti sociálně-zdravotní,
kulturní, dále se soutěží v kategoriích životního prostředí, volného času dětí a mládeže
nebo poradenství, osvěty a vzdělávání. I letos můžete navrhnout ocenění dobrých skutků
a nominovat je. Budeme rádi, když krajskému úřadu dáte do 15. února vědět o tom, jaké
aktivity Vašich spoluobčanů Vás zaujaly a potěšily. Podrobnosti a nominační formulář
najdete na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz, možné další otázky vám rádi
sdělí na našem odboru regionálního rozvoje. Nejúspěšnější projekty dokonce postoupí do
přeshraniční soutěže, která se uskuteční v Dolním Rakousku ještě v tomto roce.
Je dobře o takových záslužných činech vědět, nejde jen o jejich ocenění. Zároveň
s  propagací dobrých skutků se vytváří pozitivní atmosféra, kdy se budeme dozvídat nejen
o zlodějnách a zločinech, ale také o té druhé příjemněji namazané straně krajíce. Začátek
roku bývá i časem předsevzetí. Bylo by dobré zařadit do nich i tento bod – více si všímat
všeho dobrého kolem nás – především těch lidí, co konají dobré skutky. Nebo třeba jen jsou
prostě dobří. Do nového roku Vám přeji hodně takových setkání.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

CO SE DĚJE
Víte, že...
jsme svědky různých setkání spolužáků, kteří se každoročně nebo nepravidelně schází
v Jemnici. Součástí těchto srazů (vedle společného posezení v restauracích, prohlídky školy,
města a okolí) bývá i návštěva hřbitova (zde se bohužel, hlavně tou střední částí, nemáme
čím pochlubit). Při této příležitosti bývá i vzpomínka na spolužáky, kteří buď nepřišli, nebo
nemohli přijet. S přibývajícími roky se ale seznam těch, kteří již nikdy nepřijedou, stále více
rozrůstá. Ne všichni se dožijí vyššího věku. Nemoci, úrazy a podobně přispívají k tomu, že se
počty účastníků snižují. Vzpomínka na spolužáky zůstává! Tak je tomu, i někdy výjimečně,
když   dne 29.7.2011 na ČT 1 i ČT 24 televize odvysílala pořad o dříve utajované havárii
vojenského letadla, které před více jak padesáti lety havarovalo za nepříznivého počasí
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na cestě z pražských Kbel do Prešova u Lomu nad Rimavicou blízko Banské Bystrice. Na
palubě amerického letadla Dakota D-47 bylo vedle náčelníka kádrové služby 22. výsadkové
brigády i 14 důstojníků československé armády, kteří přistoupili v Pardubicích. Mezi nimi byl
i můj spolužák Jan Satoria z Jemnice, který bydlel Na Podolí, č.p. 452. Narodil se 30.30.1934
a zemřel při pádu letadla 3.7.1956. Byl mu vystrojen vojenský pohřeb za účasti armády
a řady občanů Jemnice. Vystudoval obchodní školu a měl hodnost poručíka. Vzpomínám na
něj jako na příjemného chytrého kluka a kamaráda.
Naše cesty se rozcházejí po ukončení školní docházky. Pro rodinu pracoval jeho otec
společně s jeho bratrem v bývalé Smrčkově továrně v Moravských Budějovicích. Maminka
byla v domácnosti. Jistě každý pochopí, co rodina a příbuzní prožívali. Nikdy nezapomenu na
setkání s jeho matkou na hřbitově v Jemnici na podzim roku 1956. Je pochován v rodinném
hrobě v dolní části hřbitova č. 385-6 (rodina Vavříčkova – prarodiče) po levé straně hrobky
pana Faasta.
Po 55 letech se objasnění celé události ujal kronikář Ludovít Kubiš a starosta Vladimír
Vetrák z Lomu nad Rimavicou. Kusé vzpomínky pamětníků havárie, kdy místo uzavřela
policie a nikdo nebyl puštěn blíž, se podařilo objasnit až nyní. Obec požádala Vojenský
historický ústav v Praze o vyšetřovací spis o nehodě. Poprvé se ofiálně potvrdila katastrofa,
která se místním vryla do paměti. O celé události se mlčelo, i když patří k   největším
deseti katastrofám v Československu. A tak se po 55 letech utajování zásluhou těchto lidí
dozvídáme o letecké katastrofě, při které zahynul i můj spolužák Jan Satoria z Jemnice.
Je snahou vybudovat na tomto místě žulový památník jako připomínku - v blízkosti
hřebenové turistické trasy. Zatím zde bude umístěna vedle kříže i pamětní deska se jmény
obětí havárie. Je snahou uvědomit pozůstalé o celé záležitosti.
Proto poděkujme všem, kteří se v uvedené obci Lomu nad Rimavicou zasloužili
o objasnění celé tragédie, tolik let utajované, zejména starostovi obce panu Vladimíru
Vetrákovi a kronikáři panu Ludovítu Kubišovi, možná i dalším za jejich obětavou snahu
o objasnění tohoto leteckého neštěstí v blízkosti jejich obce.
Vladimír Hrbek

Ohlédnutí za Mikulášským vlakem
„Tenhle vlak nám snad seslalo samo nebe!“ zaznělo letošní druhou adventní neděli na
nádraží v Jemnici. „Tfuj nebe! Kdepak, milostivá! Dnes zejména mocnosti pekelné tu mají
svůj rej!“ hartusilo hned šest čertů, kteří se vyrojili z vlaku od Moravských Budějovic a mezi
desítkami přihlížejících dětí, rodičů a nenáhodných cestujících začali okamžitě konat svoji
špinavou práci. Důstojnému panu Mikuláši a překrásnému Andělovi dalo hodně práce, než
pekelnou chásku zkrotili.
Spolu s mikulášskou družinou vystoupilo z vlaku, na který bylo prodáno v předprodeji
pouhých 12 (slovy dvanáct!) místenek, téměř 150 cestujících! Jako organizátoři jsme si
říkali, že hlavní nápor bude až v druhém páru spojů, který byl v předprodeji téměř vyprodán
a úvodní jízda bude taková záběhová pohodička. Nečekaně velký zájem nás velmi potěšil,
ale i trochu zaskočil – nebylo možno se věnovat všem tak, jak bychom si přáli. Například
již během první jízdy bylo panem Mikulášem rozdáno za básničku či písničku všech
220 perníčkových mašinek, které pro děti má žena a dcerka napekly a nazdobily. Avšak
nepředbíhejme…
Vypravit do Jemnice historicky první Mikulášský vlak byl nápad, který přišel nečekaně
-7-
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a rychle, stejně jako všechny události, které se nyní kolem jemnické lokálky dějí. Poslední
srpnovou neděli v posledním červenobílém motoráčku do Jemnice lidé naplno mluvili
o tom, co bude dál. Bylo jasné, že nastane dlouhé a nejisté období, kdy se osobní vlak do
Jemnice nepodívá. Koleje zreznou, občas někdo zamává nákladnímu vlaku, ale většina lidí
zapomene… Kdyby tak šlo alespoň symbolicky si připomenout 115. výročí otevření tratě!
Jenže, co když v sychravém dušičkovém počasí nikdo nepřijde? Kdo vezme na sebe riziko
organizace mimořádného vlaku?
Začátkem října už bylo
jasné, že zatímco jinde krajští
politici cestování po železnici
propagují, trať do Jemnice
je pro ně nadále nežádoucí
a tudíž je nemyslitelné, aby
jakákoli oslava zde získala
jejich podporu. Svůj nezájem
již ostatně vyjádřili svoji
nepřítomností při oslavách
140 let tratě přes Moravské
Budějovice. A tak se opět
potvrdilo, že to, co si neuděláme
sami, mít nebudeme. Odtud
byl jen krůček k myšlence
Mikulášského vlaku – vlaku
plného zpěvu, hudby, masek
a radosti ze společného díla. Podobně jako v akcích „Pojedeme s vámi“ a „Nádraží je naše“
jsme chtěli, aby každý měl možnost přispět svojí vlastní aktivitou k výsledné podobě akce.
Proto na plakátech vyhlášené jízdné bylo zdarma nejen pro děti, ale i pro všechny v masce
a rovněž „aktivní muzikanty“ – tudíž stačilo si vzít třeba hudební nástroj, pro ostatní zahrát,
či zazpívat písničku – a jeli jste.
Jak se shání vlak? Těžko – zvláště na trati bez pravidelné osobní dopravy a zvláště když
nevíte, jestli tím vlakem nakonec nepojedete sám. Parní vlak jsou statisíce. Jenom dovézt
červenobílý motoráček, který tu jezdil v létě, jsou desetitisíce. Stačil by vůbec? Nakonec
oslovujeme České dráhy s originální myšlenkou vypravit jako Mikulášský vlak moderní
Regionovu. Mimo jiné jako symbol touhy po moderní dopravě i v našem regionu. ČD nám
vycházejí maximálně vstříc s tím, že stáhnou tuto soupravu z pravidelných jízd do Znojma,
čímž se dostáváme na přijatelnou cenu. Jenže chtějí zaplatit předem. Oslovujeme tedy
sponzory – (ještě jednou díky, bez Vás by vlak opravdu nevyjel!), tiskneme letáky, jednáme
s Besedou i městem Jemnicí o společné propagaci. Vymýšlíme jízdní řád, aby se svezli
i jemničtí. Tiskneme jízdenky a vymýšlíme systém předprodeje v obou městech. Přijdou
lidi? Nebude jich moc? Je možnost přivěsit další vozy? Není, neboť ČD tady žádné volné
nemá! Co když napadne sníh? Vyškrábe se vůbec Regionova do jackovského kopce? Přijde
vůbec nějaký Mikuláš? „Roman říkal, že přijde jako čert...“ Ještěže Rosťa otevře alespoň
provizorně Malé Železniční Muzeum! Poslední dvě noci moc nenaspíme…
A pak už běháme po nádraží a snažíme se usmívat… Nejdřív lidé s místenkami, prosím!
Ano, pán v masce jede samozřejmě zdarma, vítáme Vás, pane čerte! Omlouváme se, že
si nesednete, ale na plakátcích bylo doporučení si koupit místenky… Jasně, ten kočárek
-8-
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samozřejmě naložíme… Místo pro pana Mikuláše… „Čerte, čerte rohatý, kožich máš až na
paty,“ recitují děti a já kdesi za Dědicemi ladím kytaru. Škoda, že jsem nakonec s nástrojem
sám, ani kamarád Tonda si ji nevzal... Zpíváme v nízkopodlažním voze do rytmu kol a v dálce
je aspoň malá jiskřička radosti, že to hlavní se povedlo – jedeme! Jen kolegové ze spolku
se teď jako průvodčí mají co ohánět. Myslím ještě na pana Mikuláše, který je nemocný a má
toho teď jistě nad hlavu. Až dojedeme, ať si dá radši pauzu…
Takové byly I. Mikulášské jízdy do Jemnice. Odvážili jsme se je očíslovat, protože věříme,
že nebyly poslední. Jaké budou ty další, nezáleží jen na organizátorech, ale i účastnících –
jako na všech našich akcích. Opět všichni o trochu lépe víme, jak na to. A tak poděkování
patří Vám všem, kteří jste přišli a třeba se i aktivně zapojili. Zvláštní poděkování v tomto
směru patří i Kočovné dramatické společnosti Evžena Humpla.
A když zrovna nepojede vlak? Určitě nějaký pojede – alespoň ten malý - v našem Malém
Železničním Muzeu, které na jaře v plné slávě otevřeme na moravskobudějovickém nádraží.
Ale o tom zas někdy příště…
Martin Kouřil - Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

STŘED, o.s. informuje
Zájem občanů o kontakt s Linkou důvěry STŘED stále stoupá
Linka důvěry STŘED ve svém pátém roce fungování zaznamenává prudký nárůst zájmu
uživatelů. Již v průběhu září dosáhla Linka důvěry STŘED stejného počtu kontaktů jako
v předchozím roce a i v posledních měsících tohoto roku počet občanů využívajících jejích
služeb stále strmě narůstá.
Linka důvěry STŘED je určena především lidem z Vysočiny, kteří se ocitli v obtížné životní
situaci a neumí si s ní sami poradit. Od května 2007 ji provozuje třebíčské občanské sdružení
STŘED. Jde o jedinou službu tohoto typu v našem kraji. K nejčastěji řešeným tématům
patří partnerské a rodinné vztahy, osobní a existenciální problémy, osamělost, domácí násilí
a v poslední době také nezaměstnanost, zadluženost či finanční potíže.
Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu občanů o kontakt s Linkou důvěry STŘED je pro nás
velmi důležitým ukazatelem také jejich spokojenost. Na webových stránkách sdružení se
proto v nové anketě ptáme, jak jsou lidé s poskytovanou službou spokojeni. Názor obyvatel
Vysočiny je pro nás velmi důležitý, proto neváhejte navštívit webové stránky (www.stred.info)
a v anketě hlasovat. Najdete zde také kontaktní e-mail, na který můžete psát své postřehy či
připomínky k fungování Linky důvěry STŘED.
V současné době je možné kontaktovat Linku důvěry STŘED na telefonních číslech 775
22 33 11 a 568 44 33 11, a to denně od 8 do 22 hodin. E-mailová adresa je linkaduvery@
stred.info, odpovídáme do 48 hodin od přijetí dotazu. Od loňského roku se na Linku důvěry
STŘED mohou lidé obracet také prostřednictvím chatu na adrese www.elinka.iporadna.cz.
Link na anketu: http://www.stred.info/cze/index.php?action=anketa_form
Lenka Fabíková, vedoucí Linky důvěry STŘED
„Tradiční předvánoční koncert STŘED,o.s. a Miroslavy Němcové“
Již po čtvrté byly prostory občanského sdružení STŘED provoněny jehličím, vánočním
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punčem a cukrovím a sálem zněly krásné hlasy zpěváků. A co že se to dělo?
V prostorách Klubu mládeže Hájek v Třebíči proběhl již tradiční Vánoční koncert spojený
s výstavou vánočních stromků, které ozdobily zajímavé třebíčské osobnosti. Celou akci
pořádal STŘED,o.s. pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové,
která jako každý rok ozdobila jeden stromeček. Další stromečky ozdobily Martina Bártová
– ředitelka občanského sdružení STŘED, Lenka Blažková a Blanka Neumanová –
dobrovolnice STŘED,o.s. Svými nápady, jak ozdobit vánoční stromeček, přispěly i Marie
Jonášová - manželka pana senátora Jonáše, Marie Černá - místostarostka města Třebíč,
Irena Hejzlarová - zastupitelka města Třebíč a Božena Fáberová – ředitelka Domova pro
seniory Koutkova-Kubešova Třebíč.
Hlavním programem večera bylo vystoupení dívčího pěveckého sboru Cancioneta
Praga, který tvoří bývalé zpěvačky již zaniklých Bambini di Praga. Společně se sbormistrem
Lukášem Jindřichem všichni vytvořili v sále nezapomenutelnou atmosféru a podělili se
s návštěvníky o svou energii.
Program doplnil Dětský pěvecký sbor ZUŠ Resonance.
Celou akci organizačně zajistily pracovnice a dobrovolnice občanského sdružení
STŘED,o.s., které pomáhá lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů.
Zpracovala: Mgr. Martina Bártová, ředitelka sdružení, kontakt: 775 725 655

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
přejeme Vám všem úspěšný a pohodový rok 2012.
V novém roce máme pro všechny čtenáře listů novinku – příspěvky městské knihovny
nebudou již tak rozsáhlé a nebude zveřejňován kompletní seznam nových knih. Veškeré
informace a fotografie z akcí, na které jste byli v našich příspěvcích zvyklí, můžete najít na
webových stránkách knihovny na adrese www.mesto-jemnice.cz odkaz městská knihovna
nebo ve vývěsce městské knihovny – tu najdete na budově kulturního domu u hlavních
vstupních dveří.
Výběr z nových knih:
Viewegh Michal – Mafie v Praze: detektivní román, který je nebezpečně pravdivým
obrazem české reality
Zvelebil Jan – Na vandru s Reflexem VII.: postřehy a zážitky našich krajanů z více než
desítky zemí čtyř kontinentů
Vondruška Vlastimil – Přemyslovská epopej I.: první část čtyřdílné románové fresky
o životě posledních přemyslovských králů
Svěrák Zdeněk – Nové povídky: soubor povídek na nejrůznější téma s typickým
svěrákovským humorem
Eco Umberto – Pražský hřbitov: nejnovější román Umberta Eca líčí na pozadí událostí
19. století vznik fiktivního konspiračního plánu, který začal žít vlastním životem
„Otevírací soboty“ v měsíci lednu 2012:   
21. ledna 2012  od 8:30 do 10:30 hodin
28. ledna 2012  od 8:30 do 10:30 hodin
Pracovnice knihovny
- 10 -
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Zákon gravitace
Díky zemské gravitaci  se obvykle   nacházíme v trvalém  kontaktu s půdou  pod nohama.  
Můžeme se tak   pohybovat „per pedes“, tzv.   po vlastních,   nebo zrychleně pomocí typu
dopravního prostředku, který zvolíme. Existují však i jiné formy  pohybu, ale ty mají spíše
povahu sportovní. Naše zimní přesuny mohou urychlit   lyže či skybordy a   na ledě zase
brusle   nebo…, nečekaná ztráta rovnováhy. A právě takový   neplánovaný pohyb se nám
pak  může stát osudným. Pokud se k tomu ještě přidá navíc několik namrzlých schodů, pak  
měkké přistání na zemi vypadá určitě jinak. Právě takovou zkušenost jsem udělal na začátku
prosince. Schody navečer pouze mokré  dostaly za hodinu ledovou glazuru. Pak stačil jeden
ledabylý krok a utržené vazy v koleně /quadriceps/ byly na světě. Odskákala to levá noha.
Ovládat   ji bylo   možné jen ručně. Naštěstí   moje koně pod kapotou trefí domů i potmě,
a tak jsem nemusel řešit návrat zpět z   Budkova  za pomoci ochotných dopravců, ale dojel
jsem do Jemnice svépomocí. Stačilo mně jen pomoci, abych se dostal za volant své Fábie...
/ Podobně nedávno změnil nečas stav silnice kolem M. Budějovic. Teprve několik aut
v příkopě a jedno v poli na střeše signalizovalo náhlou změnu stavu vozovky./
Mít pevnou půdu pod nohama je třeba nejenom na cestách a silnicích, ale i při  samotné  
pouti životem.
Co je pro člověka zárukou stability a životní zajištěnosti?
Odpověď musíme hledat už v samotných základech. Pro rodiče a děti je největší životní
jistotou právně definovaná a láskou žijící rodina. Stabilita domova je oázou  nejen pro
všechny jeho členy, ale také pro ty, kteří jdou kolem a na chvíli se ohřejou u rodinného krbu.
Pro zajištění  rodiny je  samozřejmě  důležitá   pravidelná  odměna rodičů  za vykonanou
práci.  Zajistit možnost výdělku je úkol pro společnost. Peníze se totiž mají vydělávat a ne
rozdávat. Proto by nezaměstnanost neměla nikdy postihnout oba živitele rodiny. Zahálka
a  z toho plynoucí nuda navozuje pocit ztráty smyslu života a vede k výstřednostem. Proto
se říká, že zahálka je matkou všech neřestí. A platí to i naopak. Smysluplná činnost posiluje
úctu k vlastnímu životu a  rozvíjení svěřených hřiven přináší uspokojení a radost. Doplňkem
fyzické činnosti může být  kultura, turistika a sport.
Pracovat je však třeba nejenom rukama a nohama, ale také hlavou i srdcem. Zkrátka činný
má být celý člověk.  Stejně jako je aktivní i Bůh ve své Trojjedinnosti. Proto i trojrozměrnost
naší bytosti vyžaduje vyvážené zatěžování všech mohutností. Z toho důvodu nejsme nikdy
odsouzeni k nečinnosti. Když totiž nepracuje tělo, může být činný náš duch a při  vysazení
intelektuální tvořivosti může převzít aktivitu naše duše. Nejlépe však, když jsou všechny
lidské kvality aktivní v těsné součinnosti a vyváženosti.
Žijeme v době neustálých společenských změn. Co platilo a čím se platilo ještě včera,
dnes kolísá a jak bude zítra, nikdo nedokáže předvídat.   O co více je nestabilní svět kolem
nás, tím je  důležitější, aby fungoval  mikrosvět v nás a mezi námi.
A tak mi dovolte, abych Vám  na prahu  roku 2012 popřál jistotu pevné půdy  Vašeho
domova, kde se žije ve stabilitě a společenství víry, naděje a lásky.
Lásky, která je obětavá, víry, která je živá a naděje, která nikdy neumírá.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
- 11 -
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OBČANSKÁ SONDA
Naše drahá dráha
(k prvnímu výročí zrušeného spojení)
Loni v Jemnických listech bylo několikrát
želeno vlakového spoje mezi Jemnicí
a Moravskými Budějovicemi. Naposledy
se k tomuto tématu vyjádřil zde v Listech
pan starosta. Podle jeho názoru je trať
veřejným statkem a dopravu na ní by
měl provozovat když ne stát, tak obce.
Ačkoli si nedělám iluze, že půjde o víc než
o pietní uchovávání dráhy, po které se občas
projede nějaký ten vláček, přesto je třeba
i takové snahy podpořit. I když, po pravdě
řečeno, návaznost na síť ČSD už bude
tatam. Aspoň za možnost dostat se občas
vlakem do Moravských Budějovic bychom
ale mohli být vděčni, i když už nebude po
páté hodině odpoledne žádné spojení na
Znojmo nebo Třebíč.
Úpadek dopravních služeb v našem
regionu se občas dává do souvislosti s
chováním bezohledného a nezodpovědného
kapitalismu. Naiva by se tedy mohl falešně
domnívat, že socialisté by se naopak
o železnici postarali. Historie říká něco
jiného. Pravým tvůrcem železnic v našich
zemích byl právě kapitál, ke kterému se
veřejné instance (stát) připojovaly ex
post jako partner či garant. Současné
rušení železnic je logickým jevem proměn
v kapitalistickém vývoji. Můj článek si vytkl
za úkol ukázat, jak si železnice postupně
prorazila cestu až do Jemnice a jak ji
současná krize potápí.   
Všechno začalo už brzo v 19. století.
Vídeňskému bankéři Salomonu Rotschildovi
se začátkem třicátých let donesla zpráva, že
ve vzdálené Anglii vynáší železnice ročně
10 procent vloženého kapitálu. Protože byl
i majoritním vlastníkem ostravských
uhelných dolů, začal hned uvažovat

o spojení Ostravy s Vídní a podal si ke
dvoru předběžné povolení navrhovanou
železnici vybudovat. V březnu 1936 bylo
uděleno povolení definitivní. Vzniklá akciová
společnost KFNB (Císaře   Ferdinanda
severní dráha) obdržela koncesi na 50 let
(později prodloužena o dalších 20 let). Dvě
třetiny akcií si ponechal Rotschild sám,
zbytek byl nabídnut veřejnosti, stát se ale
za akcie dráhy zaručil. A tak se stalo, že už
6. června 1837 dojel na české území první
parní vlak. Vyjel z nádraží Vídeň Floridsdorf
a byl přivítán v Lundenburgu (dnešní
Břeclav). O rok později bylo fungující
vlakové spojení mezi Vídní a Brnem. Pro
zajímavost lze uvést, že z Vídně do Prahy
se mohlo po kolejích jet až v roce 1845,
a to přes Olomouc. Havlíček Borovský
to komentoval ironicky: „Připojili Prahu
k Vídni železem a basta!“ Na Rotschildem
plánovanou
železnici
do
Bohumína
a Krakova přes Uherské Hradiště a Přerov
se čekalo o něco déle a byla posléze
dokončena se státní účastí, nikdo však v té
době už nepochyboval, že Severní dráha
a dráha je a bude výnosný podnik.
V padesátých letech se rakouský stát
na několik let zadlužil a a byl nucen prodat
veškeré podíly na dopravním podnikání
soukromým společnostem. Nastala horečná
doba konkurenčního zápasu mezi dráhami.
Francouzský kapitál usiloval o další
nezávislé spojení mezi Vídní a Brnem, což
se mu podařilo v roce 1870 vybudováním
dráhy přes Laa a Hrušovany nad Jevišovkou
a  napojením na dráhu z Brna do Rosic.  
V poměrně krátkém časovém úseku
tak byla z iniciativy soukromého kapitálu
vybudována dnešní síť našich hlavních
železničních tepen. Do roku 1872 vznikly
další paprsky železnice z Vídně: dráha
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Císaře Františka Josefa (1869)   na České
Velenice (Gmünd) a Plzeň s odbočkou na
Tábor a Prahu. Severozápadní dráha pak
vedla do Prahy přes Retz, Znojmo a Jihlavu.
Moravské Budějovice  přišly tudíž ke svému
nádraží v roce 1871. Dráha z Rosic do
Okříšek přes Třebíč, která byla součástí
tzv. Transversální dráhy, byla postavena až
v roce 1886.
V osmdesátých letech v RakouskuUhersku začalo postupné zestátňování drah.
V roce 1880 byl vydán zákon o výstavbě
drah místních, který později (1896) formou
úlev umožnil i výstavbu jemnické přípojky.
V tomtéž roce   (1896) bylo v Rakousku
zřízeno
první
ministerstvo
železnic,
které nařídilo, aby se výstavby finančně
účastnily i země (dnešní kraje). Navíc bylo
požadováno, aby místní zájemci zajistili 25
procent nákladů na výstavbu, zbytek byl
kryt půjčkou, za jejíž úrok a splácení se
opět zaručila země. Měli bychom si však
uvědomit, že se tu jednalo o investiční
náklady na postavení tratě, nikoli jako dnes
pouze o náklady na její zachování.    
Tímto způsobem se do začátku
první světové války na území pozdější
Československé republiky postavilo dalších
6340 km tratí. Naše první republika tak
v roce 1918 zdědila železniční síť o celkové
délce 13 tisíc kilometrů.    
ČSR toto dědictví už víceméně pouze
udržovala. K rozšíření došlo jen na
Slovensku. V českých zemích s výjimkou
moravsko-slovenských spojek (Vsetín –
Púchov, Veselí n.M. - Nové Město n. V)
nebyla postavena žádná další trať. Spojení
s Rakouskem přestalo být zajímavé.
Nově vzniklá   ČSD dala například zrušit
a demontovat tratě z Novosedel do Laa,
z Laa do Hevlína. Rušení tratí má tedy
u nás už svou dlouholetou tradici. Kvůli
trati z Břeclavi do Mikulova procházející
Rakouskem vznikl dokonce územní spor.
Československo požadovalo rakouské
území (asi 130 km²), v čemž mu spojenci

ochotně
vyhověli.
Rakouské
straně
nepomohla ani   protinabídka přeložit
celou kolej na vlastní náklady na české
území. Vítězné mocnosti se s poraženým
Rakousem nebavily. Valticko tak od té doby
kvůli trati patří na Moravu. I když se tato
trať za pár let zruší, hranice se už zřejmě
posouvat nebude.          
Ani pozdější socialistický stát už
železniční síť moc nerozšířil. Za zmínku
stojí snad pouze odklonová trať Tišnov
– Havlíčkův Brod a širokorozchodná
z Košic do Čierné n. Tisou. Rychlost spojení
nedoznala žádného pokroku. Cestující
z Brna se do Vídně nedostal o moc rychleji
než jeho předchůdce před sto lety (průměrná
rychlost i s kontrolou na hranicích byla asi
50 km v hodině). Uznat se ovšem musí, že
v té době byly ceny vnitrostátních jízdenek
levné a spojení zajištěné i v noci. O tom se
nám dnešním už ani nesní. Zkuste přijet
odněkud pozdě odpoledne do Brna, nemáte
šanci dostat se do Moravských Budějovic,
natož do Jemnice.
Je třeba si tedy přiznat, že zlaté doby
železnice jsou pryč. Přesto je historie
poučným
a
dojemným
vyprávěním
o obětavém úsilí a technickém umu našich
předků. Pískající vlak, který v ladných
křivkách projíždí krajinou, žánrový obrázek
kulturní minulosti, bude brzo vzácný tak,
jako je ve Vlčnově jízda králů či v muzeu
poštovní dostavník. Význam pro obchod
a podnikání bude mít lokálka nepatrný.
Ledaže bychom přitáhli brzdu a vrátili vývoj
zpátky. Pochybuju však, že překotný spád
událostí kolem nás ještě vůbec nějakou
brzdu má a že její rukověť je v rukou
jemnické radnice. Ta by si však mohla vzít
příklad z Bohušic a nějakému z náměstků
ČSD darovat jemnickou rezidenci (je zde
přece tolik prázdných domů). To bychom
se pak nestačili divit, jak rychle bychom byli
zase napojeni na drážní síť.
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K+M+B 2012
Bylo vlastně rozumné, že se vypravili ve třech. Má zkušenost mi říká, že tři spolu vyjdou
nejlíp. Když cestují dva, často se na rozcestích pohádají, zda jít napravo či nalevo a když se
nedohodnou, jde každý dál sám. A samotnému je pak do breku. Jak často jsem po takových
rozepřích proklínal svou tvrdohlavou neústupnost! To už je pak lepší, když se dva spojí proti
jednomu, neboť jsou-li v přesile, nezbývá než poslechnout.
Že se jmenovali Kašpar, Melichar a Baltazar, že byli mužského pohlaví a že jeden z nich
byl černoch, víme jen z ústního, to jest nespolehlivého podání. Na futra dveří nám sice
koledníci křídou budou psát jejich iniciály, ale pochybovači o tom zvyku tvrdí, že by ona
písmena mohla stejně dobře a snad i pravděpodobněji znamenat: „Kristus ať žehná domu“
(Christus Mansionem Benedicat). Dneska se už historickou pravdu nedozvíme. Konec
konců první zmínka o tradici žebrání v tříkrálovém převleku je z 16. století, což je půldruhého
tisíce let po údajném příchodu těch pravých králů do Betléma.   
Ale králové to zřejmě nebyli, jejich reportér svatý Matouš v kapitole 2, verši 1 až 12
o tom alespoň nic neříká. Nazývá je mudrci od východu, my bychom dnes použili spíš výrazu
učenci nebo přinejmenším astrologové. Určitě se zabývali pozorováním hvězd, odtud se také
dozvěděli, že má dojít k narození velké osobnosti. Z jakého jevu noční oblohy tuto informaci
získali, se přesně neví. Historici nabízejí několik hypotéz. Mohla to být kometa, taková
jaké malujem na našich betlémech. Pravděpodobnější však je, že to byl pouhým zrakem
pozorovatelný výbuch hvězdy zvané nóva. Taková hvězda se na určitou krátkou dobu stane
objektem světlejším než okolní hvězdy. A právě na začátku našeho letopočtu si něčeho
takového povšimli a do svých kronik zapsali Číňané. Tradiční vysvětlení se ovšem odvolává
na konjunkci Jupitera se Saturnem, což je vzácný úkaz, kdy se tyto planety dostanou do
těsné optické blízkosti. Ten nebeský jev ovšem proběhl až o pár let po údajném Ježíškově
narození. Jedno je jisté, ať na nebi viděli hvězdu, meteor či skupinu planet, nemohlo to letět
před nimi a ukazovat jim cestu, jak si to představují zbožné duše.
Jak ale oponovat těm, kteří se domnívají, že ti tři moudří cestovatelé snad ani neexistovali?
Jeden důkaz by mohl spočívat v tom, že ty pochybovače odkážem do dómu v Kolíně nad
Rýnem, kde  jsou uloženy tělesné pozůstatky (v žargonu církve: ostatky) svatých tří králů.
Roku 1164 (za vlády císaře Barbarossy) je z dobytého a vypleněného Milánu jako kořist
sem přinesl kolínský arcibiskup a císařův kancléř v jedné osobě Rainald Dassel. Miláňané
Prostasius a Eustorgius, oba biskupové, si je o 7 století dřív přivlastnili v jednom byzantském
kostele, kam je v roce 343 uložila konstantinopolská císařovna Helena, poté co je nechala
vykopat v Palmyře. Listina připojená k těmto relikviím říká, že jde skutečně o kosti a zbytky
šatů svatých tří králů. Jediným problémem s touto listinou by mohlo snad být to, že jejím
autorem je sám Rainald Dassel. Ale proč by pan arcibiskup podával křivé svědectví?    
Elegantnější přesvědčovatel nevěřících však poukáže na symbolickou hodnotu těchto
postav. Jestli to byli skutečně králové, pak je Kristus vpravdě král králů a tudíž vládne
nad všemi panovníky. To křesťanům dodává odvahu odmítat nehodným panovníkům
poslušnost. Jestli jeden z nich byl z Afriky, druhý z Asie a třetí z Evropy, pak se Ježíškovi
jejich prostřednictvím přišel poklonit celý tehdy známý svět. A jestli stojí psáno, že přinesli
zlato, kadidlo a myrhu, pak tyto dary o něčem svědčí. Zlato ukazuje na královskou moc.
Voňavá pryskyřice pouštní rostliny Boswellia sacra (na české jméno se budu muset přeptat
pana ing. Stehlíka), alias naše kadidlo, byla ve starověku artiklem bohů, tehdy pochopitelně
převážně pohanských. Zajímavé je, že prvním křesťanům trvalo víc než 300 let, než se
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s tím modlářsky zdiskreditovaným kadidlem smířili a začali ho používat i při své bohoslužbě.
Konečně mast myrha se používala při balzámování mrtvých, a tak ji můžeme chápat jako
symbol vítězství nad smrtí.
Tak až letos uvidíte bíle oděné postavičky s korunami z papíru (můžem se lehce
přesvědčit, že se pod nimi skrývají děvčátka) a až uslyšíte, jak cinkají pokladničkou, budete
vědět, že přišli na návštěvu tři králové. Na svém putování k Jezulátku si totiž časem našli
cestu až k Vám. Jen je nechte, ať Vám zazpívají ono starodávné: „My tři králové, my jdeme
k Vám, štěstí a zdraví vinšujem vám.“ Obdarujte je a nebojte se, dlouho se u vás nezdrží,
musí obejít celou Jemnici.
Na rozhraní roků
Važte si času, kdy jste žili,
kdy jste se mohli narodit.
I kdyby už jen trable zbyly,
přec máte úkol žít.

Snad jsme tu teď i trochu za ně
a oni drží palce nám.
Každý jsme sice v jiné vaně,
však svět nás objímá jak rám.

Všem životům, i neúspěšným,
sluší se zpívat gloria.
Jiní a možná lepší než my,
umřeli už co embrya.

Až umřem, budem mrtví věčně,
čeho pak ještě litovat?
Za loňským rokem zbývá vděčně
se ohlédnout a říci: Žil jsem rád.
Milan Růžička

Je to marné, dluhy nám neprominou
Na název tohoto článku jsem přišel 4. prosince v kostele sv. Stanislava, když jsem
sledoval scénu o sv. Mikuláši. Ti, kteří znají cenu peněz, dluhy nepromíjejí. Žádná banka Vám
neodpustí, ani když jí visíte pár korun. Nemáte-li na jízdenku, napaří vám revizor pokutu.
Nezaplatíte ji v dané lhůtě a hned je z ní desetinásobek a za pár let z Vás vymáhají statisíce.
A co takhle dlužit elektrárně, plynárně či vodárně? Zanechte nadějí. V nejlepším případě
přijedou v 6 hodin ráno a bez Vašeho vědomí nebo i přes Váš protest vás odpojí. Vím, o čem
mluvím. Spekulanti skupují pohledávky ve velkém, aby platebním rozkazem přes soud na
každé z nich vydělali tisíce. Celková zadluženost českých domácností (samozřejmě - ještě
než k ní připočteme manko státního rozpočtu) už činí dva bilióny. Inkasní agentury z toho
ročně dolují stovky miliard.  
Zkuste teda ze srandy něco nezaplatit. Sranda to nebude. Na každou Vámi dluženou
tisícovku se během měsíců vrhnou advokáti, soudy, exekutoři a navalí na ni dalších 20
tisíc. Od září se zvýšily poplatky spojené s vymáháním až o 120 %. A největší zvýšení je
u malých částek. Zůstanete-li věřiteli viset nějaké 4 tisíce, podá na Vás žalobu. A jen advokáti
si přijdou na necelých deset táců, exekutoři na 7800, podání žaloby stojí něco přes tisíc, to
všechno plus režijní paušály a 20% DPH způsobí, že nakonec vysolíte minimálně 26 tisíc.
Jo, nesplácet se nevyplácí, zato vymáhání dluhů se stalo - ač nemravnou, přesto výnosnou
živností. Exekucemi chudí upadají do větší chudoby a zámožní si plní své měšce.
Ta věta v Otčenáši o odpouštění dluhů nezabírá. U nás totiž nerozhodují věřící, nýbrž
věřitelé a ti to vidí z hlediska nesmrtelnosti: dluh je nesmrtelný a tak dlužníkovi nic nezbývá,
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než aby se zaprodal tělem i duší. U Židů ve Starém zákoně se pohledávky po určité době
odpouštěly. Jeho novodobí vyznavači likvidují místo dluhu raději dlužníka. Jejich tržní zákony
velkorysé odpouštění neznají. Když nezaplatíš, bude to za tebe platit tvůj ručitel, za něho
jeho ručitel atd. Posledním ručitelem je pak, jak jsme viděli, stát, který bankám z kapes svých
poddaných nakonec uhradí všechno.
Kdyby u nás ještě platily zbožné názory ze středověku, pak by vymahači dluhů stáli
denně na pranýřích jakožto lichváři. „Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim
viníkům“, je špatně přeloženo. V latině to nejsou „viny“, nýbrž „naše dluhy = debita nostra“.
Myslím si však, že v páté prosbě modlitby Páně se má klást důraz na slovíčko „jakož“. Dluh
nám má být prominut jen do té míry, do jaké my, malí věřitelé, jsme ochotni vzdát se nároků
vůči těm, kteří dluží nám. Budu-li na trvat na tom, aby mi moji dlužníci zaplatili i s úroky, pak
jsem ztratil právo vyhlásit osobní bankrot a spoléhat na Boží milost.
Je jasné, že před Bohem jsme všichni zadluženi až po uši. A přesto podobně jako Řecko či
Itálie, které čeká  krach, doufáme v milost. Nemohouce splatit všechno to, co jsme obdrželi,
nezbývá nám než vyhlásit bankrot, doufat v milosrdenství a být sami milosrdní. A bez ustání
odpouštět všem, kteří nemůžou splatit své dluhy nám.
Je možné s tím srovnávat náš závazek ke státu? Asi ne. Samozřejmě: bereme-li od
zadluženého státu peníze, pak musíme převzít i zodpovědnost za jeho stále rostoucí manko.
To může znamenat, že se budem muset smířít nejen se zvýšenými poplatky, ale třeba i s tím,
že velká část našich úspor padne za vlast. Když nikdo jiný, tak to automaticky udělá inflace.
Existuje ovšem ještě jiná možnost. Trochu drastičtější, možná však férovější. Stát není
Bůh a vyrovnané účty s ním mít můžu. A tak už od Tebe, milý státe, nic nechci a nic nečekám,
ale to si piš, taky ti nic nedám. Ode dneška utřeš nos, budu dělat jen na svém, s Tebou
jsem skoncoval. Žádná přiznání, žádné daně, řemeslníkům se bude platit v hotovosti a bez
dokladu. Na toto myslím pokaždé, když se modlím Otčenáš. Je však možné, že si ho dosud
vykládám špatně.     
Jiří Prokop

Paměti aneb Jemnice, malý kluk
a druhá světová válka
Za okupace se nečekaně změnila
„skladba“ obyvatel Dvořákovy čtvrti.
Předtím to byli sousedé, občané stejné
země a nezáleželo moc na tom, odkud
kdo pocházel. U nás žijící Němci sice po
vzniku republiky v roce 1918 chtěli větší
autonomii, než bylo z důvodů rozložení
německého osídlení možné, a jejich politická
reprezentace projevovala a rozdmýchávala
určitou nespokojenost, ale prostí obyvatelé,
hlavně na venkově, měli jiné priority. Jisté
národnostní rozpory tu i mezi prostými lidmi
byly, ale nebyly většinou až tak vyhraněné.
Najednou, následkem okupace, tu byli

v jediné společně obývané čtvrti obyvatelé
ostře odlišní: Češi, Němci a Židé. My, teď už
bez otce, Němci. Rodina Jendy Jakoubka:
ryzí Češi. Proti Jakoubkům čistě židovská
rodina Kornstreicherů, majitelů cukrárny ve
městě, kteří ale své sladkosti pekli doma
v suterénu svého rodinného domku. To
pak celá ulice voněla a nám dětem někdy
dovolili vylizovat hrnce se zbytky sladké
polevy. Celá rodina Kornstreicherů byla
nacisty zlikvidována, zmizeli ze dne na
den beze stopy. Jen jeden z jejich synů
prý z transportu unikl, tři dny se ukrýval
v obilí a pak ho stejně našli. A asi zlikvidovali.
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To jsem vyrozuměl z útržkovitých hovorů
dospělých a nechápal jsem, proč se takové
věci dějí. Normální poctivě žijící rodina,
a najednou štvanci. Tady jsem si začal plněji
uvědomovat tu nesmyslnou a absurdní
brutalitu tehdejšího režimu.
Vedle Jakoubků měli domek Poskočilovi,
jejich zahrádka za domem sousedila
s naší (byli jsme ve „druhé“ ulici). Otec
u Poskočilů byl Čech a podle nacistů „árijec“,
paní Poskočilová byla Češka, ale „Židovka“.
Aby jí neposlali do koncentračního tábora,
byla neustále v jiném stavu. Po válce byli
Poskočilovi nejpočetnější rodinou v okolí.
Pan Poskočil byl ale nakonec také vězněn
a sice proto, aby byl přinucen se rozvést,
po čemž by Paní Poskočilová i s dětmi
okamžitě putovala do koncentračního
tábora. Nerozvedl se a ve vězení byl
nakonec v dobré společnosti. (Spoluvězňů,
ne bachařů.) Jeho spoluvězni byli na
příklad Miloš Kopecký, Oldřich Nový, Jára
Kohout. Všichni z podobných důvodů. Svojí
židovskou a tudíž smrtelně ohroženou ženu
ale (až prý na jediný případ člověka nám
neznámého) žádný z nich nezradil. Cituji
z informací přímo od příslušníka jmenované
rodiny.)
Když Němci, ještě před těmi deportacemi,
zavedli pro Židy povinné nošení žluté hvězdy,
nechápal jsem závažnost tohoto nařízení.
Ale pozoroval jsem, že je to netěšilo. Nic víc
jsem v tom neviděl a jednou jsem se klukům
Poskočilovým pro ty jejich hvězdy z nějakého
stupidního důvodu posmíval. - Sedmdesát
let už se za to sám před sebou stydím, je
to moje permanentní trauma. Svědkem
tehdy byla i paní Poskočilová a ta si pak
u plotu, který dělil za domky naše dvorky
a kde moje matka s paní Poskočilovou občas
vedla sousedské hovory, na mé chování
trpce stěžovala. Matka si mne zavolala
a před paní Poskočilovou mne rozebrala.
Vysvětlila mi to a „rozebrala“ mne. Styděl
jsem se jako nikdy. Paní Poskočilová proti
nám nezahořkla, matčina reakce jí stačila

a mne brala dál jako kamaráda jejích kluků.
Reakce vskutku na úrovni, velmi jsem si jí
cenil.
Vedle Poskočilů, také s kouskem plotu
společným s námi, bydleli Crhovi. Ti byli
případ. Byli to ti Crhovi, o nichž vypráví
autobiografická kniha Milady Golobové,
rozené Crhové: „Děti na zabití“. Jejich
otec si opatřil milenku a společně s ní
pravděpodobně pomohl na onen svět
Miladině mamince. Pak se otec s touto paní
oženil. Milada měla ještě bratra Huberta
a obě tyto děti byly takovým trnem v oku nové
macechy, že se rozhodla je nenápadně,
zato ale účinně, utrápit k smrti. Ne obrazně,
skutečně. K smrti.
Útrapy těch dvou dítek byly neuvěřitelné
a po léta dobře utajené. Moje matka někdy,
spíš bezděčně, je pomáhala mírnit, třeba tím,
že Hubertovi, který se (krutě vyhladovělý)
zase jednou bál jít ze školy domů a přišel
k nám, poskytla jisté množství živin třeba
v bramborové polévce. Do hloubky problému
neviděla, ale s otcem občas probírala
záhadné jevy, ke kterým zřejmě u Crhů, ve
vztahu k dětem, dochází a radila se s ním,
zda by se nemělo zasáhnout. Nakonec obě
děti přežily až do doby, kdy to přece jen,
hlavně zásluhou mého otce a jím získané
pracovnice sociální péče slečny Lenochové,
vyšlo najevo a děti byly zachráněny posláním
do dětské ozdravovny v Šumperku. Odtud
se prý Milada už do Jemnice nevrátila, její
mladší bratr Hubert ale ano. Pro nějakou
oficiální obžalobu z týrání dětí údajně
nebylo dost důkazů a i korupce tu asi hrála
roli. Záležitost šla pro „rodiče“ obou dítek
do vytracena, nikdy nebyli obžalováni. Děti
však byly nadále pod úředním dozorem, ve
kterém figuroval i můj otec, takže Hubert už
po návratu ze Šumperka ohrožen na životě
nebyl. Mého otce a Huberta Crhu, kterého
otec v jemnické škole také učil, pak pojilo
velice silné přátelské pouto až do otcovy
smrti v roce 1986. Pro Huberta byl můj otec
jakýmsi „náhradním tátou“.
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Knihu paní Golobové „Děti na zabití“
doporučuji. Líčí tam věci neuvěřitelné, leč
líčí je pravdivě, což mohu potvrdit, byli jsme
blízcí sousedé. Já Huberta Crhu, poněkud
staršího než jsem byl já, dobře znal a s jeho
o dost mladším bratrem Liborem, který se už
narodil jeho maceše, jsem hodně kamarádil.
Ne, že bych byl věděl, co se u Crhů všechno
dělo, ale tam, kde kniha líčí věci, které jsem
znal, líčí je naprosto věrně.
Pan Crha, Čech, brzy po okupaci zjistil,
že má řadu německých předků a že je
tedy vlastně Němec a přihlásil se tudíž
„k Němcům“. Také prý proto, že měl na
řece Dyji u Frejštejna (dnes Podhradí) včely
a Frejštejn byl teď najednou v Německu.
(Citováno z „Dětí na zabití“.) Tak aby měl ke
svým včelám snazší přístup. A aby se zalíbil
vrchnosti, horlivě udával paní Poskočilovou,
že doma nenosí hvězdu. Ta z toho měla
velké nepříjemnosti na gestapu.
Dcera pana Crhy Milada, a jistě i Hubert,
který s ní byl „na jedné lodi“ a sotva by
se s ní mohl názorově rozcházet, byli
čeští vlastenci masarykovského typu, jak
paní Milada zdůrazňuje i ve své knize. Po
přihlášení se jeho otce byla příslušnost
k německé národnosti nevyhnutelná i pro
Huberta. Byl hlášen v otcově rodině a bylo
mu osmnáct. Poměrně nedávno, někdy
v roce 2008, mi Hubert Crha vyprávěl, jak šel
na příslušný úřad v Jemnici i on podepsat
přihlášku za Němce. Náhodou jsme šli do
města společně s ním, moje matka a já.
Matka mu to rozmlouvala, přemlouvala ho,
aby se k Němcům nehlásil. Vždyť mu hrozí,
že bude muset narukovat. A Hubert prohlásil,
že právě to chce. A proč to chtěl? Chtěl se
dostat do německé armády a s ní, pokud
možno, na frontu, aby mohl přeběhnout po
vzoru čsl. legionářů z první světové války na
druhou stranu a vstoupit do československé
zahraniční armády. První část záměru
mu vyšla, narukovat musel a dostal se
na východní frontu. Tam mu nevyšly dva
pokusy o dezerci a měl štěstí, že pokaždé

unikl odhalení. Vyšel mu až třetí pokus
na sklonku války ve Francii, kdy přeběhl
k francouzským maquis a v jejich řadách se
zúčastnil řady bojů s Němci. Bylo po invazi
a Hubert se přihlásil do československé
pozemní zahraniční armády a po důkladné
prověrce byl přijat. Stalo se tak i na základě
dobrozdání francouzského velitele maquis,
potvrzujícího, že Hubert v jejich řadách
získal v bojích s Němci řadu bojových
zásluh.
Mimochodem:
Nebyl
sám.
V
československých
zahraničních
jednotkách bojujících proti nacistickému
Německu bylo 11 procent Němců, bývalých
občanů Československé republiky. Toto je
také věc, která se nijak moc nezdůrazňuje.
Hubert skončil s válčením u Dunkerque,
kteréžto místo československá vojenská
jednotka
na
konci
války
obléhala
a dobyla a kde se, jedinkrát za celou válku,
německý velitel se svými jednotkami vzdal
československému veliteli. Tím velitelem byl
generál Liška.
Po válce se Hubert usadil v Normandii.
Válečný vlastenecký zápal Francouzů
ještě přetrvával a přesto, že Hubert bojoval
v řadách jejich odboje, byl pro ně stále
„Boš“, Němec a dávali mu to znát. Až toho
měl Hubert dost a odešel do Řecka a odtud
se v pokročilejším věku vrátil do Čech
a usadil se blízko Prahy. Ale to už můj otec
nežil. Pro mého otce je příznačné, že se mi
nikdy nesvěřil s důvody hlubokého přátelství
s Hubertem Crhou, o němž jsem samozřejmě
věděl, ale neznal jsem důvod. Bylo mu asi
proti mysli se tak nějak chlubit, že někomu
v minulosti pomohl přežít.
Donedávna, až do jeho smrti v roce 2010
jsem byl s Hubertem, sice sporadicky, ale
přece v kontaktu a dozvídal se na něj a také
na svého otce mnoho zajímavého. Huberta
mám z dob svého dětství v paměti hlavně
ze dvou událostí. Jednou za války byl na
dovolené v Jemnici. Jel na kole do města
v uniformě pozemní služby německého
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vojenského letectva a dlouhý bajonet se
mu nebezpečně houpal na boku a hrozil, že
se dostane do drátů. Bál jsem se tehdy, že
s kola spadne. Pak mi zmizel z očí a objevil
se až začátkem června 1945. Otec, nedávno
se navrátivší z vězení, právě odpočíval na
verandě, když tu náhle do zahrádky vešel
voják v anglickém battle-dressu s černým
tankistickým baretem na hlavě a na rameni
s nápisem Czechoslovakia. Hubert Crha.
Přišel zjistit, co se stalo s jeho rodinou
a přišel samozřejmě nejdřív za mým otcem.

Jeho rodina mezitím už byla jako rodina
„Němců cizozemců“ odsunuta. Hubert se
vydal (dost nelegálně, byl jen na „opušťáku“)
do Rakouska ji hledat a Libora a další sestru,
mladší Vlastu přivedl zpátky. Macecha prý
zůstala někde v Bavorsku ve vojenském
táboře jako kuchařka. O osudu jeho otce,
který se na hanebnostech páchaných na
Hubertovi jeho macechou horlivě podílel
nic konkrétního nevím. Ale to jsme poněkud
zase předběhli dobu, s dobou války jsme se
ještě zcela nevypořádali.
Jan Kopeček

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Přehled kulturních programů
7.1.2012		
16.00 hodin

Tříkrálový koncert
- společenský sál KD v Jemnici
- žáci ZUŠ v Jemnici, Komorní ženský zbor při ZŠ v Jemnici, Chrámový
sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici, Kdousovská schola
- vstupné 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

21.1.2012
20.00 hodin

Pyžamový bál
- hraje Malá jemnická kapela
- vstup povolen pouze v pyžamu, případně v tom, v čem spíte
- vstupné 50,- Kč
- tombola a občerstvení zajištěny
- restaurace Na Podolí
- pořadatel Mladí za rozvoj Jemnice, o.s.

25.1.2012
15.00 hodin

Promítání historických fotografií pana Hrbka s výkladem
- domy na náměstí Svobody 1. část
- zasedací místnost na MěÚ Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem v Jemnici

27.1.2012
20.00 hodin

Městský ples
- hraje GENETIC
- občerstvení, bohatá tombola
- předprodej vstupenek v TIC, vstupné 100,- Kč
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
- 19 -
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10.02.2012
20.00 hodin

Hasičský ples
- hraje skupina Dring
- Restaurace v Podolí
- pořadatel SDH Jemnice

11.2.2012
20.00 hodin

Hasičský ples
- hraje skupina Rookies
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel SDH Radkovice

18.02.2012
Turnaj v mariáši
7.30-8.20 hodin - prezence
8.30 hodin
- zahájení
                             - startovné 150,-Kč (v ceně oběd)
- Restaurace v Podolí
- pořadatel SDH Jemnice
18.2.2012
20.30 hodin

Ples královny Elišky
- bohatá tombola, barové akce, diskotéka
- vstupné: 100,- + 30,- Kč místenka
		- sokolovna
- pořadatel N.K.N. Jemnice
22.2.2012
15.00 hodin

Promítání historických fotografií pana Hrbka s výkladem
- domy na náměstí Svobody 2. část a kostel sv. Stanislava
- zasedací místnost na MěÚ Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem v Jemnici

25.2.2012
20.00 hodin

Ples Motorpalu
- hraje ROOKIES
- občerstvení, bohatá tombola
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel KOVO

14.3.2012
16.00 hodin

Výroční schůze Muzejního spolku v Jemnici
- beseda s restaurátorem Václem Špalem
- zasedací místnost na MěÚ Jemnice
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici

Český zahrádkářský svaz v Jemnici
Vážení  přátelé,
      tak jako každý rok, tak i letos, bychom chtěli svým členům i nečlenům popřát hodně
zdraví, spokojenosti v tom  roce  letošním.
Za členy Českého zahrádkářského svazu přeje výbor
- 20 -
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Program kina – leden 2012
4. sobota		

Dům				

začátek v 19.30 hodin

Drama ČR 2011, 100 min., přístupno od 15 let, vstupné 69 +1
Film je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce, střetů snů různých generací
a neutuchající touze po svobodě.
Hrají: Miroslav Krobot, Judit Bárdos, Taťjana Medvecká, Ester Geislerová a další.
21. sobota		

Bláznivá, zatracená láska

začátek v 19.30 hodin

Romantická komedie USA 2011, 118 min., do 12 let nevhodný, vstupné 64 +1
Hrdina filmu prožívá svůj sen – má dobrou práci, dům, skvělou manželku i děti. Když zjistí,
že ho jeho žena podvádí a chce se s ním rozvést, jeho dokonalý život vezme rázem za své...
Hrají: Steve Carell, Ryan Bowling, Julianne Moore 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
Jemnická věž
Ať jedeš z Jemnice
na jakoukoli stranu,
vždycky ji uvidíš –
jemnickou věž nad kostelem,
pyšně se vypíná nad městem.
Stojí tam léta,
bude stát dál,
podle ní se budem
vždy orientovat.
A když zazvoní
na věži zvon,
to svolává lidi na mši svatou.
Třeba i po schodech
vyběhnem nahoru,
abychom viděli
tu pěknou krajinu.
- 21 -
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní  Marii Adamcovou  z Jemnice,
která se v měsíci listopadu dožila  91 roků
K tomuto významnému výročí ještě jednou
blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní  Máriu Máckovou  z Jemnice,
která se v měsíci prosinci dožila  85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou
blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Dne 29. ledna 2012
oslaví krásné 80. narozeniny
Ing.  Jiří Moos,
plukovník v.v., rodák z Jemnice
Hodně zdraví do dalších let přejí rodiny
Moosova a Jandákova
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Vzpomínka
Utichlo srdce, utichl hlas,
měl jsi rád život i nás.
Co více Ti můžeme dát,
světýlko rozsvítit,
kytičku položit a vzpomínat.
Dne 31.12.2011 uplynul první smutný rok,
co nás navždy opustil
pan  Vojtěch Krejčí z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami

Vzpomínka
Dne 5. ledna 2012 uplyne 16 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka, babička
a prababička
paní Růžena Bartošová  z Police
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel Stanislav
a dcery s rodinami

Vzpomínka
Kdo Tě znal,
jen v dobrém vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 20. ledna 2012 uplyne 22 smutných let,
co nás navždy opustil
Toník Řepa z Jemnice
Vzpomínají maminka, sestra Šárka s rodinou
a ostatní příbuzní
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Vzpomínka
Dne 26. ledna 2012 vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nám odešla manželka, maminka a babička
paní  Augustina Tichá  z Jemnice
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
S láskou v srdci vzpomíná manžel, dcery
a vnoučata

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili pohřbu pana Šmikmátora.
Věra a Jirka Šmikmátorovi

OKÉNKO PŘÍRODY
Kdoule obecná (Cydonia oblonga)
Kdoule obecná je pěstovaný keř dorůstající výšky asi pěti metrů. Kvete bíle nebo
narůžověle, zpravidla v květnu. Plodem je malvice žlutě zbarvená, plstnatá, tvarem
připomínající hybrid hrušky a jablka. Dozrává v září až v říjnu. Plod příjemně voní.
Plody obsahují hojnost cukrů, organické kyseliny, vitamin C, pektin, silice a další látky.
Semena obsahují hodně slizu, mastný olej, Glykosidy amygdalin, tanin a albumin a také
třísloviny.
Kdoule se odnepaměti uplatňují v revmatologii. Užívají se buď pečené nebo uvařené,
přičemž dávka není stanovena a záleží na dostupnosti a na potřebě nemocného. Podle
dosavadních zkušeností se efekt projeví už při pravidelné konzumaci 3 pečených kdoulí
denně. Máme-li možnost dávku zvýšit na 5 - 8, v těžkých případech na 10 kusů denně,
dočkáme se výrazného zlepšení stavu nemocného asi po třech týdnech.
Semena uvolňují sliz, který se používá zevně na pokrytí sliznic jako ochrana před zánětem.
Vnitřní užívání by bylo také velmi užitečné, ale menší množství semen efekt nepřivodí
a konzumace většího množství s sebou nese určité riziko pro malý, ovšem nezanedbatelný
obsah uvolněného kyanovodíku.
Čaj se z kdoulí nepřipravuje, lékovou formou je jenom konzumace pečeného nebo
sušeného ovoce. Semena macerujeme ve vlažné vodě a vzniklý slizovitý výluh použijeme
k zevním účelům na ochranu pokožky a sliznic před škodlivými vlivy. S výjimkou málo
pravděpodobných, ale možných alergických reakcí nejsou známy nežádoucí účinky ani
kontraindikace. Do směsí se droga nepřidává.
Už Matthioli zjistil, že přikládání suchých, ale ne sušených listů na vyhřezlý konečník nebo
dělohu zajistí stažení. Současně je ovšem žádoucí obě místa omývat odvarem z kdoulových
listů nebo v něm provádět sedací koupele.
Kdoule slouží především jako ovoce a jako léčivka platí spíše jen semena, která však
mají specifický účinek. Hlavně špatným jedlíkům je třeba podávat před každým jídlem dvě
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polévkové lžíce kdoulové marmelády nebo želé. Obojí velice podporuje chuť k jídlu.
Proti nadýmání se osvědčil tento recept: dvě čajové lžičky máty peprné přelijeme větším
šálkem vařící vody a necháme 10 minut přikryté vyluhovat. Potom přecedíme a přidáme do
čaje dvě polévkové lžíce želé. Pijeme dva šálky denně po doušcích po jídle.
Následující recept slouží na ošetřování rtů: dvě polévkové lžíce semene kdoule podrtíme
nebo pomeleme a v malém šálku teplé vody mícháme tak dlouho, až se z hmoty vytvoří
pasta. Touto pastou rozpukané rty buď pouze potíráme, nebo si ji jemně vmasírujeme do rtů.
Plody vložené do skříně mezi prádlo celý obsah skříně příjemně provoní.
Ing. Bedřich Stehlík

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Výsledky Vánočního turnaje dvojic ve volejbale
1. místo - Katka Kovářová, Ing. Kovář
2. místo - Dagmar Boudná, Miloš Otáhal
3. místo - Iveta Mocharová, Ivan Chvojka  
4. místo - Veronika Štolhofová, Eliška Pejčochová  
5. místo - Kubíková Markéta, Vlastimil Liška
Chci poděkovat všem zúčastněným za předvedené výkony, Základní škole v Jemnici za
poskytnutí tělocvičny a všem, kteří fandí volejbalu.
Chci Vás pozvat na další turnaje smíšených dvojic - Velikonoční turnaj a Barchanický
turnaj. Termíny akcí zatím nejsou stanoveny.
Ivan Chvojka, organizátor turnaje

Ohlédnutí za sezónou 2010/2011 v požárním sportu
mladých hasičů a dorostu z SDH Jemnice
Činnost hasičské mládeže je spojená téměř 11 let s DDM v Jemnici. Převážně se
věnujeme sportovní činnosti v disciplínách požárního sportu a výchově mládeže v oblasti
požární ochrany. Jedná se o základní vědomosti týkající se orientace v situaci při mimořádné
události, první pomoci a znalosti
tísňových linek.
Během zimního období využíváme
tělocvičnu   ZŠ v Jemnici. Během
měsíce ledna jsme využili počasí
a několikrát sáňkovali na bývalém
vojenském cvičišti u střelnice a bruslili
na rybníku v městském parku.
24. března 2011 jsme navštívili
výjezdové stanoviště ZZS v Jemnici. Pro
naši mládež to byla příjemná změna, při
které se seznámila s prací další složky
IZS. Prohlédli jsme si budovu i vozidlo
ZZS a mohli jsme si některé vybavení
osahat a na sobě vyzkoušet.   
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V dubnu jsme se opět zapojili do celorepublikové soutěže Požární ochrana očima dětí.  
Opět se nám podařilo zapojit ZŠ a MŠ z Jemnice. Nejlepší práce ze základního kola byly
předány na OSH v Třebíči. Výsledky okresního kola byly velice příjemné.
Výtvarné práce:
•
kategorie M1: Tomáš Křivánek, MŠ Jemnice – 1. místo
•
kategorie M1: Martin Kvapil, MŠ Jemnice – 3. místo
•
kategorie M2 :Vanda Štroblová, MŠ Jemnice – 2. místo
•
kategorie ZŠ2: Michal Kelbler, MŠ Jemnice – 1. místo
•
kategorie ZŠ2: Nikol Marečková, MŠ Jemnice – 3. místo
Literární práce:
•
kategorie L1: Natálie Stoklasová, ZŠ Jemnice – 1. místo
•
kategorie L1: Martin Sevelda, ZŠ Jemnice – 2. místo
•
kategorie L1: Filip Tobolka, ZŠ Jemnice – 3. místo
15. dubna 2011 jsme se účastnili diskotéky v Mladoňovicích na pozvání SDH Mladoňovice.
Příjemné odpoledne provázelo plno soutěží o sladké ceny.
22. května 2011 se v hasičském areálu v Petrovicích konala druhá část Celoroční činnosti
dorostu. Za dorostence jednotlivce soutěžil:
David Valenta – podzimní části se neúčastnil, test PO – 1. místo, 100m překážek – 3.
místo, dvojboj jednotlivců – 3. místo. Celkově vybojoval 5. místo a postup do krajské soutěže.
Václav Kadrnožka - podzimní části se neúčastnil, test PO – 1. místo, 100m překážek – 4.
místo, dvojboj jednotlivců – 4. místo. Celkově vybojoval 6. místo.
Michal Boček - podzimní část 13. místo, test PO – 8. místo, 100m překážek – 8. místo,
dvojboj jednotlivců – 6. místo. Celkově vybojoval 11. místo
Za dorostenky jednotlivkyně soutěžila:
Nikol Nečesalová - podzimní část 9. místo, test PO – 1. místo, 100m překážek – 3. místo,
dvojboj jednotlivců – 4. místo. Celkově vybojovala 4. místo a postup do krajské soutěže.
28. května 2011 pořádalo SDH v Radkovicích u Budče okrskovou soutěž spojenou
s pohárovou soutěží v PÚ. Této soutěže se účastnila obě družstva mladých hasičů
a dorostenci v kategoriích ženy i muži. Družstvo mladých hasičů mladších vybojovalo
1.místo v okrskové a 3. místo v pohárové soutěži.  Družstvo mladých hasičů starších 2.místo
v okrskové a 4. místo v pohárové soutěži. Dorostenky v kategorii žen obsadily 3. místo
v okrskové a 4. místo v pohárové soutěži.
Dorostenci v kategorii mužů se účastnili
okrskové soutěže se strojem PS12
a obsadili 6. místo, v pohárové soutěži
se stejným strojem skončili na 7. místě.
V další kategorii pohárové soutěže se
strojem PS speciál bez omezení obsadili
6. místo.
5. června 2011 družstvo mladých
hasičů
starších
a
dorostenky
soutěžili na pohárové soutěži v PÚ  
v   Mladoňovicích. Družstvo mladých
hasičů obsadilo 9. místo a dorostenky
v kategorii žen 5. místo.  
12.
června
2011
se
obě
družstva mladých hasičů účastnila dětské soutěže v požárním sportu v Kostníkách.
Na této soutěži se již tradičně bojuje ve dvou disciplínách. Požární útok a štafeta
4x60 metrů. Staršímu družstvu se podařila nejrychlejší štafeta na celé soutěži, ale
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požární útok se nepovedl podle představ, a tak družstvo obsadilo až 7. místo. Lépe si
s oběma disciplínami poradilo družstvo mladších a vybojovalo 3. místo.
25. června 2011 se konal X. ročník domácí soutěže O putovní pohár starosty města
Jemnice v kategorii muži a ženy. Dorostenky v kategorii žen obsadily 6. místo a dorostenci
v kategorii mužů 8. místo v požárním útoku.
Hned druhý den 26. června 2011 se družstva účastnila pohárové soutěže v PÚ v Panenské.
Družstvo mladých hasičů mladších vybojovalo 2. místo, starší 3. místo. Dorostenky
v kategorii žen vybojovaly 2. místo a dorostenci v kategorii mužů obsadili 7. místo.
V době prázdnin se dorost účastnil jediné soutěže, kterou pořádalo SDH Ostojkovice,
a to v sobotu 9.července 2011. Na této soutěži dorostenky v kategorii žen vybojovaly 2.místo
a dorostenci v kategorii mužů obsadili 8. místo.
22. – 25. srpna 2011 se na požární stanici v Jemnici konalo soustředění pro mladé hasiče
a dorost. Na tomto soustředění se mladí hasiči připravovali na domácí dětskou soutěž
a blížící se podzimní část následující soutěžní sezóny. Dorost po dobu soustředění
procvičoval všechny disciplíny ve své kategorii, připravoval se na podzimní část sezóny
a pomáhal se starat o nejmenší hasiče. Na závěr soustředění jsme měli i malou diskotéku.      
27. srpna 2011 se v Jemnici konal již XI. ročník soutěže O putovní pohár starosty města
Jemnice pro mladé hasiče. Soutěž se opět konala na hřišti v Podolí. Na tradičně dobře
obsazenou soutěž i v tomto roce přijelo soutěžit celkem 16 družstev z našeho i sousedních
okresů. Naše družstvo mladých hasičů mladších obsadilo 5. místo. Stejné 5. místo obsadilo
ve své kategorii i družstvo starších.
10. září 2011 mladí hasiči v kategorii starších soutěžili na pohárové soutěži v PÚ ve
Lhoticích. Z této soutěže jsme měli dva roky v držení putovní pohár starosty obce pro vítěze.
V letošním roce se nám tolik nedařilo a obsadili jsme 2. místo.
17. září 2011 se konala pohárová soutěž v PÚ v Písečné nad Dyjí. Této soutěže se
účastnilo jen družstvo starších a svým dobrým výkonem vybojovalo 2. místo.
23. září 2011 se v Jemnici na náměstí Svobody konala noční pohárová soutěž O putovní
pohár Barchanu. I na této soutěži byl náš dorost a byla to pro tuto sezónu soutěž poslední.
Dorostenky v kategorii žen obsadily 5. místo a dorostenci v kategorii mužů 17. místo.
Odměnou za své výkony v této sezóně byla pro mládež Mikulášská besídka. Vedoucí
s dalšími členy SDH tuto besídku připravili
na sobotu 3. prosince 2011 na požární
stanici. Na besídce nechyběl Mikuláš,
anděl, čert ani čertice. Po rozdání balíčků
podle zásluh následovala diskotéka plná
soutěží a zábavy o sladké ceny.
Další informace a fotografie z celé
činnosti mládeže i sboru najdete na
www.sdh.jemnice.cz.
Závěrem bych chtěl za sebe a určitě
i za sbor poděkovat mladým hasičům
a dorostencům za předvedené výkony.
Věřím, že se výkony naší mládeže budou
nadále zlepšovat a přeji mnoho úspěchů
v dalších sezónách.
Poděkování samozřejmě patří všem hasičům z Jemnice, kteří se na přípravě a průběhu
této sezóny podíleli a pomáhali při práci s mládeží.
Velké poděkování patří všem sponzorům této sezóny za jejich pomoc:
město Jemnice, .A.S.A. Dačice s.r.o., PATEB s.r.o., CENTROPEN a.s., Luboš Karásek
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– 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.  
Za SDH Jemnice Milan Šerka

Atleti ZŠ Jemnice závodili v Bratislavě
Pořadatelé závodů v hale Elán nás pozvali na atletické závody, o které je na Slovensku
obrovský zájem / 8 závodů za každý školní rok,např. v rozbězích na 60 m startovalo 166
dívek a 164 chlapců, perfektní organizace/. Výkony 48 závodníků z Jemnice získaly uznání
a respekt soupeřů.
60 m - dorostenci
60 m - starší žáci  
60 m - mladší žáci                       

60 m
- nejmladší žáci
400 m - dorostenci
400 m - starší žáci
400 m - mladší žáci

400 m
- nejmladší žáci
600 m - starší žáci
600 m - mladší žáci
800 m - dorostenci
800 m - starší žáci
800 m - mladší žáci

1
5
1
3
17
1
4
9
18
28
34
37
1
4
15
1
2
1
11
13
1
11
19
1
2
13
1
2
1
3
1
2
3
1
8
1

Jurovatý Richard
Dobeš Michal           
Mader Tomáš           
Zuzák Jakub            
Kadrnožka Petr       
Kollár Samuel         
Bastl Vojtěch         
Fresl Matěj
Kincl Tomáš
Kalášek Jan
Fuks Dominik
Sevelda Martin
Sokolík Michal
Jedlička Marek
Novák David
Jurovatý Richard
Dobeš Michal
Pisca Peter
Puchnar Ondřej
Ondrák Adam
Kučera Michal
Mrkva Michal
Ondrák David
Vorel Jakub
Káňovič Jakub
Jedlička Marek
Novák David
Fanta Lubomír
Kasan Filip
Tobiáš Boris
Kalášek Jan
Brehovský Mário
Slosarčík Lukáš
Králík Vít
Greguš Dominik
Bartoš Martin
Michalička Juraj
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95
95
97
97
96
98
98
98
98
98
98
98
01
00
95
95
96
98
99
99
99
00
00
00
97
96
98
98
95
95
95
96
97
98

SOŠ Bieloruská 1 Bratislava      
ZŠ Jemnice                                
ZŠ Sibírska 39 Bratislava        
ZŠ Jemnice                              
ZŠ Jemnice                              
ZŠ Záhorácka 95 Malacky
ZŠ Jemnice                       
ZŠ Jemnice                       
ZŠ Jemnice                       
ZŠ Jemnice                       
ZŠ Jemnice                       
ZŠ Jemnice                       
ZŠ Pod hájom Dubnice n/Váh.
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
SOŠ Bieloruská 1 Bratislava
ZŠ Jemnice
ZŠ Čachtice
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ ul.  Dolinský Kys. N. M
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Tajovského 1 Senec
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ŠG Ostredková 10 Bratislava
ZŠ Brezová pod Bradlom
ZŠ Jemnice
Šport. gymn. J. Bottu Trnava
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
Šport. gymn. J. Bottu Trnava
ZŠ Jemnice
Námestie mladosti 1 Žilina

7,41
7,99
7,60
7,85
8,21
7,95
8,35
8,53
8,78
9,44
9,64
9,95
9,00
9,31
9,67
53,99
58,96
58,16
1:06,62
1:12,14
56,78
1:06,85
1:15,76
1:20,40
1:09,96
1:15,96
1:28,15
1:41,59
1:41,77
1:48,30
2:04,14
2:12,64
2:14,09
2:17,37
2:13,44
2:33,23
2:28,14
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výška - starší žáci
dálka - dorostenci
dálka - starší žáci

dálka  - mladší žáci

koule 4 kg
- starší žáci
koule 3 kg
- mladší žáci
štafeta 3x200 m
- dorostenci
štafeta 3x200m
- starší žáci
štafeta 3x200m
- mladší žáci
60 m – starší žákyně
60 m
– mladší žákyně
60 m
- nejmladší žákyně
400 m
– starší žákyně
400 m
- mladší žákyně
400 m
- nejmladší žákyně
600 m
-mladší žákyně
600 m
- nejmladší žákyně
800 m
- starší žákyně
800 m
- mladší žákyně
výška
– starší žákyně

3
4
5
1
12
15
1
2
1
6
7
11
22
1
2
5
8
1
7
14
1
2
10
1
2
1
2

Bastl Vojtěch
98
Peří Rostislav
98
Lukáš David
98
Zeman Tomáš
96
Puchnar Ondřej
97
Bartoš Martin
97
Křivánek Stanislav
94
Haulík Martin
95
Axman Martin
96
Fanta Lubomír
97
Kadrnožka Petr
96
Zuzák Jakub
97
Karban Milan
97
Fresl Matěj
98
Szikora Lukáš
99
Mrkva Michael
99
Kincl Daniel
98
Ženčár Pavol
97
Axman Martin
96
Ondrák Adam
96
Michálek David
98
Kincl Tomáš
98
Sevelda Martin
98
Křivánek, Slosarčík, Králík

Kadrnožka, Fanta,
Zuzák
1 Kalášek, Mrkva, Bastl
2
3 Peří, Lukš, Ondák D.
1 Pažitková Martina
Zváčová Karolína
1 Chovanová Ema
16 Králíková Kateřina
19 Vaňurová Ludmila
21 Bastlová Michaela
1 Vrbová Pavlína
10 Fuksová Věra
21 Leitkepová Anna
25 Neshybová Míša
1 Pažitková Martina
2 Mesíčková Terézia
1 Štefundová Nikola
18 Vaňurová Ludmila
1 Vrbová Pavlína
6 Fuksová Věra
1 Kohútová Soňa
7 Gašparíková Míša
10 Náplavová Radka
1 Michaličková Zuz.
4 Krajčová Eliška
1 Jarošová Michaela
2 Chapčáková Petra
1 Mocharová Iveta
2 Michaličková Lucia
1 Mišurdová Kitti
3 Železná Tereza
- 29 -

96
97
98
98
99
99
00
00
00
00
96
97
98
99
00
00
99
99
99
01
01
97
96
98
99
97
97

ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ŠG Ostredková 10 Bratislava
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
SOŠ Sklenárova 9 Bratislava
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
Nová cesta 9 Tvrdošovce
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Mostná 3 Nové Zámky
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Štúrova 142 Malacky
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
SOŠ Sklenárova 9 „A“
ŠG Ostredková 10
ZŠ Jemnice

2:39,41
2:45,73
2:46,02
181
141
136
537
496
533
484
478
466
421
453
451
397
377
12,76
10,30
8,46
12,73
12,36
6,57
1:15,44
1:15,52
1:18,33
1:19,45

ZŠ Jemnice
ZŠ Tajv. Senec „B“
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Záhorácka 95 Malacky
ZŠ Gorkého Trnava
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Záhorácka 95 Malacky
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ŠG J.Bottu Trnava
ZŠ 323 Povina
ZŠ Jemnice
ZŠ Záhorácka 95 Malacky
ZŠ Jemnice
ZŠ Dolinský Kys. N. Mesto
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Nam.   mladosti 1 Žilina
ZŠ Jemnice
ZŠ Dolinský Kys. N. Mesto
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Nam.   mladosti 1 Žilina
ZŠ Štúrovo
ZŠ Jemnice

1:28,34
1:28,93
1:32,91
8,51
8,51
8,57
9,21
9,28
9,32
8,96
9,71
10,16
10,49
1:06,00
1:06,29
1:04,53
1:27,31
1:14,32
1:19,74
1:51,35
2:03,51
2:12,49
2:03,54
2:28,07
2:35,51
2:43,35
2:42,85
2:46,48
141
131
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dálka
- starší žákyně
dálka
- mladší žákyně
koule 3 kg
- dorostenky
koule 3 kg
- starší žákyně
koule 3 kg
- mladší žákyně
štafeta 3 x 200 m
- starší žákyně
štafeta 3 x 200 m
- mladší žákyně
štafeta 3 x 200 m
- nejmladší žákyně

4
1
5
8
1
10
12
15
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3
1
5

Kinclová Kamila
Magulová Mária
Navrátilová Ver.
Zvěřinová Pavlína
Šimlovičová Mária
Kovářová Kateřina
Bastlová Michaela
Kšírová Martina
Autratová Karin
Hartmanová Pav.
Jankulicová Mich.
Navrátilová Ver.
Zvěřinová Pavlína
Pavlíčková Vlad.
Boorová Tatiana
Mocharová Iveta

97
97
96
97
99
99
99
98
94
95
96
96
97
99
99
98

ZŠ Jemnice
Gymnázium Šurany
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Kočovce
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
SŠ Tilgnerova 14 Bratislava
ZŠ Jemnice
ŠG Ostredková 10
ZŠ Jemnice
ZŠ Jemnice
ZŠ Fándlyho 11 Pezinok
ZŠ Brezová pod Bradlom
ZŠ Jemnice
ŠG Bottu trnava
Zvěřinová, Navrátilová, Pažitková     ZŠ Jemnice
Mocharová, Vaňurová, Králíková      ZŠ Jemnice
Náplavová, Kšírová, Slosarčíková     ZŠ Jemnice
ZŠ Odborárska Nové M. n/V.
ZŠ Dolinský potok
Krajčová, Neshybová, Leitkepová       ZŠ Jemnice

126
466
419
401
446
351
343
342
12,22
10,09
11,81
9,12
9,04
9,05
8,69
8,43
1:27,27
1:29,59
1:35,66
1:40,89
1:42,13
1:28,83
1:50,23

Více na http://sites.google.com/site/atletikajemnice/www.atletba.sk
Josef Novák, učitel TV

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Vratěnín
13.1.2012
3.2.2012

27. Společenský ples obce Vratěnín - od 20.00 hodin
3. Společenský ples 1. FC Jemnicko - od 20.00 hodin

Radotice
Bylo, nebo bude?
Říkáme-li, mělo by se, vyjadřujeme tím náš postoj k dané věci, která nás asi   zrovna
netíží. Nejde-li zrovna o život, nejde o nic. Byly doby, kdy nás znepokojovalo kdeco. Jak jde
čas, naše smysly, kterými vnímáme stále se opakující  stavy a problémy, otupí. Postupně
nabýváme dojmu, že to, v čem žijeme, je normální a byla by naivita,  cokoliv na tom měnit.
V tomto nás posílí výrok z úst nejpovolanějších, že teď se stát bojovníkem s korupcí je
stejné jako stát se partyzánem v dubnu čtyřicet pět, to je za pět minut dvanáct - jak se
jim říkalo. V době, kdy už měla válka na kahánku, což chápeme, že stejně se tak děje
korupcí již dnes. Dobrá zpráva do nového roku. Máme zkušenosti, že by měl tento čas
padat sníh. Nestane-li se tak, pak budou mít továrny na zimní radovánky složitou situaci.
Proč zrovna továrny? Provozovatelé středisek prý začali používat (kromě navážení sněhu
auty) při výrobě sněhu za vyšších teplot i chemické přípravky. Poptávka je přesto, že je to na
ceně znát. Škoda, že podobné možnosti ztrácí továrny na peníze, kde avizovaný útlum dává
stále menší šance zákazníkům zimní radovánky využívat. Se sněhem, napadne-li, se budou
moci však bavit dosyta, skončí-li na veřejně prospěšných pracích při úklidu chodníků. Tady
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nepomůže chemie, ale trh, který vyřeší vše. Z logiky věci vyplývá, že perpetum mobile řešení
trhem fungovat nemůže, pokud se nebude přilévat, aby ztráty z   tření byly eliminovány.
V opačném případě se toto řešení zpomalí, až zastaví. Tím není míněno vyhazování,
vydávání jalových peněz, ale spravedlivější odměňování těch, kteří budou peníze vkládat
do oběhu, ne do sejfu. Je příliš vysoké procento těch, jejichž práce je podhodnocena. Tíseň,
do které se dostává společenství, jehož jsme členy, napovídá tomu, že peníze se někam
poztrácely a moloch ztrácí na dynamičnosti. Říká se, že toto způsobil mnohde život nad
poměry. Cožpak odměňování těch ve správě státu i u nás, kterých je slušný počet, není
nad poměry? Tam začínal i první problémový stát tohoto společenství. Kdo sleduje pozorně
informace o příjmech této kategorie, dovídá se, že nejde u nemalého počtu jen o příjem
z jedné činnosti a k tomu vysoké roční odměny. Tato příjmová kategorie trh nerozhýbe, ve
většině je uloží do bezpečné měny v bezpečné líhni dalšího procentového zisku. Postoj
našeho politického spektra k tomuto společenství je, jak jinak, než chytrácký. Zachováním
si původní naší měny se cítíme méně zraněni, jde však jen o domněnku. Jsme s tímto
společenstvím hospodářsky natolik svázáni, že nám to příliš nepomůže, a když tak jen krátce.
Závazky je proto nezbytné plnit. Politici si kryjí záda, je zmínka i o referendu. Všeobecné
referendum, které je lidem upíráno již dvacet let, by se v tomto případě alibisticky hodilo.
Moudrý výrok politika sděluje, že toto řešení musí být věcí politického rozhodnutí, nikoliv
referenda. Věc je natolik složitá, že s pochopením mají potíže politici, natož aby rozhodovali
laici v referendu. O co jde? Půjčka pro všeobecný záchranný fond eurozóny naší republikou
představuje osmdesát devět miliard. Česká republika přispívá ročně do EU třiceti miliardami,
zpět do republiky se vrací na různé projekty infrastruktury sedmdesát miliard, výhodnost
v náš prospěch. Úsměvné je vysvětlování poskytnutí půjčky, která je s otazníkem. „O co nám
jde, vždyť během dvou let se nám to vrací v příspěvku“. Nic se nevrací. Pokud to bereme
takto, pak jsme nedostali příspěvek na infrastrukturu, ale volně nakládat s těmito částkami
nemůžeme. Půjčka tím vrácena není, je to jen útěcha, že zatím budeme postrádat jen  devět
miliard. Svět je plný absurdit a kompromisů. Názory jsou součástí demokracie, prosazování
jednoho již demokracii zpochybňuje. Společenstva mají své klady i zápory. Jejich výhodnost
i opak se odvíjí od toho, jste-li malý, či velký. Tak je to od nepaměti, a tak to i nadále bude.
Jsme na lehčí misce vah, o to víc záleží na tom, jaký pach vypouštíme do éteru.
Převzaté.
Murphyho zákon praví: Nezáleží na tom, jaké věci ve skutečnosti jsou, ale jakými se jeví
ostatním.
Poznámka: O tom by mohli donekonečna vyprávět politici. V dnešním světě masového
oblbování prostřednictvím médií vůbec nezáleží na tom, co se ve skutečnosti stalo. Podstatné
je to, co se prezentuje davu. A tak mezi nejlepší „fleky“ dnes patří povolání oblbovače mas.
Nedá se sice vystudovat na univerzitě, ale působení  v samosprávě je jakousi přípravkou,
základní i střední školou, a působení v parlamentu, senátu, či vládě vysokou školou.
Blahopřejeme jubilantovi:
J a n d a      Bohumír             87 roků                  
Jan Vyletěl, občan obce Radotice

OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. ledna 2012.
Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny
v dalším čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu kultura@mesto-jemnice.
cz, donést do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 209).
Dana Babišová
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NABÍZÍME:
výběr z více jak 700 kvalitních brýlových obrub
kvalitní sluneční brýle již od 300,-Kč (Polaroid, Adidas, Oakley, Lacoste, ...)
velký výběr cyklistických a sportovních slunečních brýlí s polarizační vrstvou
zhotovení dioptrických slunečních brýlí
kvalitní značkové brýlové čočky, které Vám zajistí pohodlné vidění
kontaktní čočky a příslušenství (pouzdra, roztoky) za internetové ceny
pouzdra, šňůrky a řetízky na brýle
prodej mikroskopů, dalekohledů, ultrazvukových čističek, ... (značek Meopta, Bresser,
Fomei, Bushnell,Eschnebach,...)
PROVÁDÍME:
odborné vyšetření zraku
aplikaci kontaktních čoček
záruční i pozáruční servis brýlí a optiky
IN Optik, Náměstí Svobody 32, 67531 Jemnice
tel. 568 423 713, web.: www.inoptik.cz, email: inoptik@inoptik.cz

NABÍDKA PRÁCE: PŘIJMEME PRODEJNÍHO ASISTENTA
Do oční optiky v Jemnici přijmeme prodejního asistenta (asistentku).
Požadujeme:- středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
- dobré komunikační schopnosti a prodejní dovednosti, vstřícné a milé jednání
- samostatnost a zodpovědnost
Pracovní náplň:- prodej a aktivní vytváření zakázek
- komunikace se zákazníky, poradenství
- zábrus brýlových čoček a zhotovení brýlí
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OBRAZOVÝ SERIÁL

Jan SATORIA
- důstojník Československé armády,
zahynul při letecké katastrofě
na Slovensku
- je pochován na hřbitově v Jemnici

pohřeb
Jana Satoria
– 3.7.1956
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