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Předvánoční přání
Do práce spěcháš, vstáváš za tmy,
až po setmění dojdeš dom,
plat sice bereš, ale trapný.
Už dlouhé roky znáš jen shon.
„Život se nějak odživoří!“
A člověk najednou je stár.
Ráda bys jednou v zimě k moři
a smět se bavit jako STAR.
Jen tak se těšit z modré dálky
a mořskou brízu cítit vát
a nemuset už shánět dárky
a stromek nechat v lese stát.
Obešla by ses bez mimikry
i bez vánoční oslavy,
obětovala kapří jikry,
jinovatku i cukroví.
Jen nebýt dětí! Když se ptají,
co Ježíšek nám přinese,
tvá skrytá přání neuzrají.
Od zítřka budeš starat se.
Milan Růžička

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
prosincová až vánoční nálada nás pomalu ale jistě začíná obklopovat
(snad kromě reklam v televizi, kde nás masírují Vánoci už od léta) a je
vhodný čas k tomu, abych se s Vámi podělil o další postřehy z radnice.
Asi nejdůležitější pro Jemnici byla v uplynulých dnech návštěva
u Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana pro dopravu a majetek. Iniciována byla zejména díky neustálým stížnostem obyvatel Louky kvůli
tristnímu stavu jejich (krajské) komunikace vedoucí od hrobky rodu
Pallaviciniů přes celou obec.
Vezli jsme panu náměstkovi slušnou žádost o zařazení příjezdové vozovky do plánu investic Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina. Tuto žádost podepsali téměř všichni
loučtí obyvatelé. Pan náměstek nás ochotně přijal a osvětlil nám různé skutečnosti, které
nedovolují v dohledné době silnici kompletně opravit (mimochodem, věděli jste, že Kraj
Vysočina pečuje o více jak 4500 km komunikací 2. a 3. tříd?). Stejně tak nás seznámil
s politikou kraje v této oblasti, kdy se ustupuje od „záplatování“ a přechází ke komplexním
opravám. Pokusili jsme se však společně dojít k nějakému řešení a jedno se rýsuje. V případě, že bude město Jemnice ochotno tuto vozovku přijmout (bude závislé na kladném usnesení Zastupitelstva města Jemnice) do svého majetku a vykonávat patřičnou údržbu (sečení,
odklízení sněhu, posyp apod.), pak se patrně dočkáme i kladného stanoviska Krajského zastupitelstva v Jihlavě vedoucího ke kompletní opravě vozovky (vyrovnání a následný nový
asfalto-betonový kryt). Pokud by vše běželo jak po másle, mohou se loučtí dočkat „nové“
vozovky již v příštím roce.
Už před časem jsem pana náměstka informoval o nevyhovující křižovatce v ulici Velká
brána. Tuto pro Jemnici velmi důležitou záležitost podstoupil svým podřízeným se slovy:
„Pokud jde jen o úpravu dopravního značení, pak to uděláme.“ Připraven je i dál jednat
o nákladnějších stavebních zásazích. Jistě jste zaregistrovali reportáž v ČT k tomuto tématu.
Jen dodám, že tuto reportáž neviděli ti, co přijímají signál z vysílače Javořice (a jistě je nás
většina), protože byla vysílána z brněnského studia. Nicméně stále je k vidění na internetu archivu České televize (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-vregionech-brno/313281381991111-udalosti-v-regionech/obsah/290468-nebezpecna-krizovatka-v-jemnici/).
Posledním, nikoliv však zanedbatelným tématem schůzky, byla otázka osudu jemnické železnice. Pan náměstek přislíbil další jednání spolu se starosty dotčených obcí přímo
v Jemnici. Stále více věříme tomu, že naše úsilí a boj za obnovení provozu bude korunován úspěchem. S jistotou můžeme však říci, že případný provoz zajišťující pravidelnou
osobní železniční dopravu se netýká roku 2014, o to víc zde kalkulujeme s termínem
2015. V roce 2014 nás však kromě mimořádných jízd (Barchanický či Mikulášský vlak)
čekají i výletní jízdy vlaku Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě (jak
Vás v minulých Jemnických listech informoval pan Martin Kouřil). Zde si Vás dovolím
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upozornit na zajímavý vánoční dárek (zejména právě pro fanoušky jemnické trati), a to
v podobě hrnečku s motivy trati Jemnice – Moravské Budějovice (graficky velmi zdařile
zpracoval pan Matěj Liška). Díky Správě majetku města s. r. o. se jich dočkáme ve dnech,
kdy čtete tyto řádky. K zakoupení za velmi příznivou cenu v Turistickém informačním
centru v Jemnici.
Pokud přemýšlíte, jak potěšit pod vánočním stromečkem znalce a fanoušky bohaté
historie Jemnice a okolí, pak mohu doporučit další, v pořadí již VII. vydání Dačického vlastivědného sborníku. Autoři totiž nikdy neopomenou i střípky z jemnických dějin (jemnické
dolování, listina horních svobod Jindřicha Meziříčského - včetně překladu a komentáře,
dosud neznámá listina cechu krejčích v Jemnici, krásné kulatiny Barchanu apod.).
Jako jeden z posledních záchvěvů Dyje II. etapy, rekonstrukce vodovodů a kanalizace
v povodí řeky Dyje, bylo závěrečné vyhodnocení, jemuž jsem byl přítomný. Nemusíte se
děsit, fyzicky se nás tzv. „Dyje dvojka“ ještě dotkne pouze tak, že bude umístěn kámen
s pamětní bronzovou (evropští úředníci se nepoučí a stále počítají s tímto drahým kovem)
deskou v kameni, která bude instalována do zeleného pruhu u autobusového nádraží, tedy
v místech, kde bude deska chráněna kamerou a v jejíž bezprostřední blízkosti rekonstrukce
kanalizace probíhala. Na jaře pak přijdou drobné vysprávky silnic, některé terénní úpravy
(u Motorpalu apod.), přes zimu finální úprava prostoru bývalého PS útvaru.
Když už stojíme na autobusovém nádraží, pohlédneme přes zeď na dno vypuštěného
dolního zámeckého rybníka. Jen pro informaci, dle www.mrs.jemnice.cz zde bylo vyloveno 210 ks kapra, 15 ks štik, 26 ks sumce a 210 kg bílých ryb. Já ještě doplním 22 odpadkových košů, dopravní značku a lavičku. Dolní zámecký rybník bude dle předběžné
domluvy vypuštěn nejen přes zimu, ale nechá se i vyletnit. K opětovnému napuštění dojde
tedy zhruba za jeden rok.
Z parku ještě nebudu utíkat a zmíním fakt, že Zastupitelstvo města Jemnice (viz rubrika Ze zasedání…) schválilo vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejných prostranstvích ve městě Jemnici. V té jsou akceptovány stížnosti občanů
a některých zastupitelů na nevhodné chování „páníčků“ v jemnickém parku, kteří nejsou
schopni včas volně pobíhajícího psa odvolat a následně pak dochází k napadení jak lidí,
tak i dalších pejsků. Proto zde bude pohyb psů možný pouze na vodítku. Vyhláška pak řeší
lokalitu budoucího dětského hřiště za kulturním domem, kam bude vstup psům zapovězen
úplně.
Pojem předvánoční doba klidu se vedení města a vůbec celého úřadu moc netýká. Intenzivně pracujeme na přípravě rozpočtu na rok 2014. Zde nás čekají asi největší položky
v podobě nákladů na revitalizaci zeleně v zámeckém parku (týká se ošetření cca 2000 ks
stromů), vybudování sítí pro parcely v lokalitě Na Předlískách. Věřím, že naši nejmenší
ocení i zajímavou částku na nákup víceúčelové herní atrakce pro připravované a zmiňované
dětské hřiště (prostor pro hřiště bude stavebně upraven v brzkých jarních měsících roku
2014).
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné prožití vánočních svátků. Je
to příležitost k tomu, abychom pustili z hlavy všední starosti a věnovali se svým nejbližším.
Rádi se s Vámi potkáme 25. prosince na náměstí Svobody od 15.00 při příležitosti pořádání
tradičního „Vánočního setkání“. A pak už budeme moci společně vykročit vstříc novému
roku 2014.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Ze zasedání…
Výpis z usnesení Zastupitelstva města Jemnice, konaného dne 31. 10. 2013
Zastupitelstvo města schválilo:
• Rozpočtová opatření č. 4 na rok 2013 dle předloženého návrhu, která se týkají zvýšení
příjmů i výdajů o 179.200,- Kč, proti dosud schválenému rozpočtu.
• Prodej pozemku parc. č. 1147/27 - orná půda o výměře 757 m2 pro výstavbu rodinného
domu v části Na Předlískách v Jemnici, a to za schválenou částku 600,- Kč m2 s tím,
že kupní smlouva bude podepisována současně s plánovací smlouvou.
• Prodej části pozemku p. č. - 1467/2 ostatní plocha o výměře cca 176 m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem) v k.ú. Jemnice za cenu 100,- Kč za 1 m2 firmě
ROAKTIV, s.r.o. se sídlem Topolová 899, 675 31 Jemnice s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s prodejem.
• Prodej části pozemku p. č. 2482 - ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Jemnice za cenu
45,- Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
• Prodej částí pozemků p. č. 1204/3, díl „c“ - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
359 m2, p. č. 1190/1, díl „a“ - orná půda o výměře 55 m2 a p. č. 1215, díl „b“ - ostatní
plocha o výměře 44 m2 - vše v k. ú. Jemnice za cenu 350,- Kč za 1 m2 svazku VODOVODY A KANALIZACE (dobrovolný svazek obcí) se sídlem Kubišova 1172, 674 01
Třebíč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
• Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí kupní pro stavbu „SOBS Jemnice - Na Předlískách , p. č.
1147/3 - STL plynovod a přípojky 16 RD“ mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31
Jemnice a JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.
• Finanční spoluúčast města Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice na projektu „Zateplení
ZŠ - tělocvična - bez změny zdroje vytápění“ ve výši 2 790 tis. Kč.
• Vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
ve městě Jemnici.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Svoz komunálního odpadu
o vánočních svátcích
Oznamujeme všem občanům města Jemnice, že svoz komunálního odpadu v našem
městě, který má proběhnout v úterý 24. 12. 2013 a 31. 12. 2013, zůstává beze změn, tzn.,
že proběhne v plánovaných termínech.
Jana Krejčí, životní prostředí
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Slovo hejtmana
Předvánoční zamyšlení hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka
Ať už o Vánocích napíšu cokoli, nebude to nic nového. Vždy půjde o opakování nebo
připomenutí něčeho už jednou vysloveného. A snad proto – nebo právě proto – bych si se
vší pokorou rád vypůjčil slova geniálního Jana Wericha z knihy Listování: „…Přesto, že
žijeme ve světě, ve kterém měníme hodnoty slov a činů tak, aby jak slova, tak činy vyhovovaly, zapadaly do mozaiky našich programů – tj. přesněji našich těch kterých ideologií,
těch kterých hospodářských situací, plánů, výhledů, záměrů, prostě kdy říkáme a tiskneme
všechno, jen jak se nám to hodí – zbyla tu jedna instituce v civilizovaném světě, jedno údobíčko, kdy se nám v mysli vynoří pojem, lidi dobré vůle“ ... lépe bych Vánoce nevystihl.
Doba adventu a Vánoc není jen obdobím radosti a štěstí, ale i příležitostí předávat poselství a přání, na která jsme během celého roku zapomínali, odkládali je nebo nám jejich
vyslovení připadalo banální. Přál bych si, aby lidé měli dostatek práce, nemuseli se obávat
o budoucnost. Přál bych si, aby se zlepšily vztahy mezi lidmi, abychom si uvědomili, že
krátký čas, který je nám dán k tomu, abychom chodili po tomto světě, si můžeme buď prožít, nebo užít. Záleží na každém z nás.
A když už mluvíme o čase a příležitostech, o dobrých skutcích… napadá mě, že bych
vám rád představil jeden skorovánoční dárek, který si Vysočina rozbalí sice až v lednu
2014, ale těší se a připravuje se na něj už nyní. Za pár týdnů bude hostit Kraj Vysočina
jednu z největších sportovních mládežnických akcí – Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže. Radost ze sportu a chuť vítězit si k nám přijede „prožít“ více než tisícovka mladých
sportovců z celé České republiky. Tento mimořádný dárek ale kromě Kraje Vysočina věnují
sportovcům v podobě připravených sportovišť i spolupořadatelská města: Havlíčkův Brod,
Jihlava, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí. Stuha na dárku pak
bude opravdu velká díky obrovské podpoře regionálních sponzorů a mediálních partnerů.
Díky všem organizátorům a donátorům je pořadatelství olympiády jeden z nejhezčích dárků, které mohla Vysočina dostat a zároveň jej darovat, protože uměním je dárek i přijmout.
Přeji vám všem klidné Vánoce, vašim blízkým a rodinám pěkné společné chvíle u vánočního stromku a v novém roce hlavně hodně zdraví, klidu a pohody.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Nebezpečí při uzavírání úvěrů
KRAJ VYSOČINA – Policisté v Kraji Vysočina šetřili od začátku letošního roku
do konce října 161 případů úvěrových podvodů. Je to o 72 případů více, než za stejné období v roce 2012. Policistům se daří tuto trestnou činnost v téměř 90 procentech objasnit.
Ve většině případů se jedná o uvedení nepravdivých údajů při samotné žádosti o úvěr.
Narůstá počet lidí, kteří si v minulosti půjčili od bankovních i nebankovních ústavů peníze
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a zjistili, že nejsou schopni úvěry splácet. Důvodů je mnoho. Někteří přišli o zaměstnání,
jiní měli neočekávané výdaje a mnoho dalších důvodů. Důsledek je pouze jediný – platební
neschopnost dlužníka. Lidé tyto situace řeší různě. Někteří se snaží s věřiteli domluvit například na nižších splátkách a problém řeší včas. Spousta lidí ale vzniklý problém odkládá
a začíná jej řešit až tehdy, kdy věřitel hrozí exekucí za nesplacený úvěr a podobně. Poté sáhnou po nejrychlejším způsobu řešení, a to je ve většině případů zažádat o další půjčku s tím,
že takto získanými penězi splatí předchozí úvěr. Potíž je v tom, že pokud dlužník přizná
v žádosti svoji skutečnou finanční situaci, nemusí jeho žádosti peněžní ústav vyhovět. Lidé
proto do žádostí uvádí různé zkreslené údaje o svých příjmech, případně falšují potvrzení
o výši příjmů od svých zaměstnavatelů, nebo uvádějí zaměstnavatele, u kterého nepracují.
Neuvědomují si, že již tímto jednáním naplňují skutkovou podstatu trestného činu úvěrového podvodu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Velmi často si lidé půjčují peníze právě v nadcházejícím období vánočních svátků. Pokud později úvěr nesplácí, prověřuje věřitel finanční situaci dlužníka za pomoci údajů, které
dlužník uvedl ve své žádosti o úvěr. Pokud zde zjistí nesrovnalosti, pak celou věc oznámí
policistům.
Policisté nezřídka zjistí, že dlužník již dříve uvedl nepravdivé údaje u několika předchozích žádostí, díky kterým mu byly poskytnuty úvěry. I když tyto půjčky má dlužník řádně
splaceny, dopustil se i přesto úvěrového podvodu.
Například v srpnu letošního roku zahájili policisté trestní stíhání pětapadesátiletého
muže z Pelhřimovska, který byl obviněn ze spáchání trestných činů podvodu a úvěrového
podvodu. Muž měl od roku 2004 do roku 2012 uzavírat u různých finančních společností
smlouvy o poskytnutí finančních úvěrů. Při žádostech o poskytnutí úvěru ale uváděl údaje,
které se neshodovaly se skutečností. Uváděl zejména vyšší příjmy a zatajoval skutečnou
výši svých měsíčních výdajů a splátek. O úvěry žádal i tehdy, kdy věděl, že je nebude moci
řádně splácet, neboť byl již v tíživé finanční situaci. Celkem tak různým finančním společnostem způsobil škodu za více jak 600.000 korun. Vzhledem ke způsobené škodě teď hrozí
muži až pětiletý trest odnětí svobody.
Jak předejít tomu, abychom se nedopustili trestného činu úvěrového podvodu? Musíme dodržet několik zásad:
- předtím, než zažádám o úvěr, tak si musím pečlivě rozmyslet, zda ho budu schopen splácet
- do žádosti vždy píšu pravdivé údaje
- před podpisem smlouvy se pečlivě seznámím s jejím obsahem
- v případě, že budu mít jakékoli finanční problémy, které mi zabrání včas a řádně
splácet půjčku, vždy o nich neprodleně informuji věřitele a společně s ním se snažím najít řešení situace
- neřeším problémy s jedním úvěrem uzavřením další smlouvy o půjčce
- musím být ostražitý při uzavírání nebankovních půjček (například po telefonu
a podobně)
Samozřejmě nejlepší prevencí je nepůjčovat si peníze, pokud to není nutné. Dovolená
na splátky nebo pořízení nejnovějšího typu mobilního telefonu není určitě nejdůležitější
věcí v životě.
nprap. Martin Dušek,
koordinátor prevence Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
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Informace ze Základní školy v Jemnici
Blíží se závěr roku 2013, ale my, zaměstnanci ZŠ v Jemnici, společně s našimi žáky
a jejich zákonnými zástupci, jsme nedávno uzavřeli teprve první čtvrtinu školního roku
2013/2014. Výsledky výchovy a vzdělávání jsme zhodnotili na pedagogické radě dne
11. listopadu. Je potěšující, že se neobjevilo větší množství vážných problémů, než je obvyklé. Přesto bych rád na tomto místě apeloval na rodiče, aby i nadále přistupovali k výchově svých dětí s co největší důsledností a zodpovědností. Stále častěji se setkáváme s žáky,
kteří školu berou jako místo, které je jen obtěžuje a zdržuje od hraní počítačových her či
bezduchého tlachání na sociálních sítích. Takové žáky je pak velmi těžké zaujmout a udržet
jejich pozornost často také proto, že velkou část nocí tráví u monitoru. Naštěstí stále většina
dětí nás svou pílí a snahou přesvědčuje, že naše práce má hluboký smysl, že většina rodin
stále plní svou jedinečnou úlohu a potažmo, že naše společnost může ještě věřit ve světlé
zítřky. Při hodnocení první části školního roku jsme tak mohli v téměř každé třídě zmínit
několik žáků velmi nadaných a udělit nejpilnějším žákům pochvaly.
Již druhý rok naši školu řídí pan Mgr. Zdeněk Hirt. Jak to již bývá, nový pan ředitel se
snaží navázat na práci svého předchůdce a s využitím své mnohaleté praxe chod školy částečně změnit a implementovat do něj své představy o dobře fungující vzdělávací instituci.
Samozřejmě, že ne všechno odpovídá představám žáků či rodičů a ne všechno se napoprvé
povede na jedničku. Přesto jsem přesvědčen, že škola je vedena správným směrem. Společnými jmenovateli našeho snažení je rozšíření kompetencí v oblasti rozhodování se samotných žáků a zároveň převzetí větší zodpovědnosti za své jednání a činy. Jedním z příkladů
je nové pojetí školního parlamentu. Žáci jsou vedeni k tomu, aby sami přicházeli s náměty
na zlepšení provozu školy, a zejména k tomu, aby se na realizaci svých návrhů za pomoci
pedagogů sami podíleli. Také se snažíme o zlepšení informovanosti a spolupráce s rodiči. Z bezpečnostních důvodů nemůže být škola neustále otevřena pro veřejnost, nicméně
organizujeme pět konzultačních dnů pro rodiče a 25. února 2014 také „Den otevřených
dveří“ pro veřejnost. V tento den má každý, koho život školy zajímá, možnost se dopoledne
zúčastnit výuky a odpoledne si sám některé aktivity vyzkoušet. Rodiče můžou komunikovat s vyučujícím také prostřednictvím elektronické pošty nebo si domluvit osobní schůzku. Důležité informace najdete na našich webových stránkách. Pracujeme na jejich nové,
modernější podobě, kterou bychom rádi v nejbližší době představili. Potřebné informace
naleznete i v současných žákovských knížkách. Jsme přesvědčeni, že jejich nové členění
nabízí žákům i rodičům větší přehled o prospěchu v jednotlivých předmětech, a věříme, že
si na ně brzy zvyknete.
Půjčovna lyží na ZŠ v Jemnici
S blížícím se příchodem zimy bychom vás také rádi informovali o otevření půjčovny
lyžařského vybavení pro veřejnost. Lyžárna bude otevřena každý čtvrtek od 16:00 do 18:00
hod. v bývalé kovodílně pod velkou tělocvičnou. Půjčovna je vybavena 80 páry moderních
lyží a 60 páry sjezdových bot pro všechny věkové kategorie. Nabízíme možnost okamžitého vypůjčení či vyzkoušení a zamluvení seřízených lyží na konkrétní termín. Přístup bude
umožněn plechovými vraty za tělocvičnou po běžecké dráze. Veškeré získané prostředky
budou investovány do další výbavy pro školní lyžařské zájezdy.
Mgr. Martin Švanda
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Vážení čtenáři,
rád využívám příležitosti, abych alespoň touto formou poděkoval místním organizacím,
které v letošním roce spolupracovaly s naší školou. Poděkování patří Policii ČR, profesionálním i dobrovolným hasičům, záchranné službě a městu Jemnici za pomoc při organizaci
branného dne. Navíc policie letos opět dochází do školy a nad rámec svých povinností realizuje vzdělávací program pro žáky třetích tříd nazvaný Ajax. Pracovníci záchranné služby
s námi jako každoročně spolupracují v rámci programu První pomoc do škol. Dále děkuji sdružení Střed za spolurealizaci Programu primární prevence. Děkuji také všem našim
sponzorům, členům Školské rady, třídním důvěrníkům SRPZŠ a všem zákonným zástupcům za spolupráci.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců základní školy popřál klidné a pohodové Vánoce a mnoho osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím
roce 2014.
Mgr. Zdeněk Hirt, ředitel ZŠ v Jemnici

Základní umělecká škola informuje
Vánoční koncert ZUŠ
17. prosince 2013
v 17.00 hodin v koncertním sálku ZUŠ
Srdečně zveme rodiče a širokou jemnickou veřejnost

Okénko mateřské školy
Poděkování všem, kdo se zasloužili o rekonstrukci MŠ (zřizovatel město Jemnice, Jemnická Stavba a.s.) a protože tato rozsáhlá rekonstrukce probíhala za provozu školy, děkujeme i všem rodičům za trpělivost při přesunech tříd.
Podzim vklouzl do vrátek,
mateřská škola má nový kabátek.
Jak to všechno začalo?
Když v roce 1968 jemnický závod Otavan postavil novou zděnou mateřskou školu
na místo dřevěné, byla to velká událost jak pro děti, tak i pro celou veřejnost. Školka měla
čtyři třídy, velkou zahradu a vznikla místa pro 118 dětí. Dřevěná budova sloužila dál pro
děti mladší tří let.
O dvacet let později se v akci „Z“ postavily dvě nové budovy pro děti jeselského a předškolního věku. Postupem času prostory jeslí připadly mateřské škole, a tak nebyla nouze
o umístění dětí v mateřské škole.
Po celou dobu provozu obou nově postavených budov jsme se všichni potýkali s opravami střech, které neustále protékaly.
Za dalších pětadvacet let, v roce 2013, se všechny tři budovy dočkaly celkové rekonstrukce: kompletní výměna oken, dveří, zateplení a rekonstrukce střechy. S rozsáhlou rekonstrukcí se započalo v měsíci dubnu 2013 a v září téhož roku bylo vše hotovo.
Takto to vše postupně probíhalo.
Kolektiv učitelek MŠ Jemnice
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Rekonstrukce MŠ
10 / Jemnické listy / prosinec 2013

prosinec 2013 / Jemnické listy / 11

Zprávy z Gymnázia Dačice
Informace pro žáky 9. tříd
Ve školním roce 2014/2015 připravuje naše škola otevření jedné třídy
čtyřletého gymnázia pro 30 žáků. Čtyřleté, všeobecně zaměřené gymnázium (obor 79 – 41 – K/41) je určeno absolventům 9. tříd základních škol.
Informace pro žáky 5. tříd
Ve školním roce 2014/2015 připravuje naše škola otevření jedné třídy osmiletého gymnázia pro 30 žáků. Osmileté, všeobecně zaměřené gymnázium (obor 79 – 41 – K/81) je
určeno žákům 5. tříd základních škol.
Den otevřených dveří 6. 12. 2013
Všechny zájemce o studium čtyřletého i osmiletého gymnázia a širokou veřejnost srdečně zveme na prohlídku naší školy. Den otevřených dveří se tentokráte bude konat za plného
provozu školy od 8:00 do 17:00 hod., návštěvníci se v případě zájmu budou moci zúčastnit
výuky a seznámí se se všemi projekty, které na naší škole realizujeme. Ukázky výuky s využitím nejmodernějších výukových prostředků budou probíhat i v odpoledních hodinách
po skončení pravidelné výuky. Zájemci o studium také získají všechny potřebné informace
o podávání přihlášek a přijímacím řízení.
V novém televizním studiu školní internetové televize G-ONE.tv si bude moci každý
vyzkoušet natáčení a zpracování videa s využitím klíčování.
Podrobnější informace o škole na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv.
Mgr. Milan Točík

Služby LPS stomatologické - prosinec 2014
1.12.2013

neděle

MUDr. Denková, Okružní 964/11 Třebíč

568853087

7.12.2013

sobota

MUDr. Divišová, Rouchovany 329

568865214

8.12.2013

neděle

MUDr. Dvořák, Vltavínská 1346, Třebíč

568844194

14.12.2013

sobota

MUDr. Machová, Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568620248

15.12.2013

neděle

MUDr. Machová, Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568620248

21.12.2013

sobota

MUDr. Fafílková, Vltavínská 1346, Třebíč

568808218

22.12.2013

neděle

MUDr. Machová, Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568620248

24.12.2013

úterý

MUDr. Machová, Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568620248

25.12.2013

středa

MUDr. Götzová, Komenského nám. 30, Jaroměřice

568440306

26.12.2013

čtvrtek

MUDr. Lhotská Hofírková, ESTHES, Sokolská 3, Třebíč

568840820

28.12.2013

sobota

MUDr. Machová, Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568620248

29.12.2013

neděle

MUDr. Horáková, O. Křičky 688, Náměšť nad Oslavou

568624290

1.12014

středa

MUDr. Machová, Husova 898, Náměšť n/Oslavou

568620248

Jitka Pospíšilová
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Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
listopadový kurz trénování paměti a koncentrace je úspěšně za námi a všichni jeho účastníci
získali nejen nové dovednosti, ale především strávili pět dopolední v zajímavé společnosti
ostatních účastníků a zkušené lektorky Jany Vejsadová.
Na prosincové dny je v knihovně pro malé čtenáře připraveno několik akcí: první
z nich je vyhlášení soutěže „O výrobu nejhezčí (vánoční) záložky do knihy“. Děti mohou
od 1. do 18. prosince ve výpůjčních dnech navštívit knihovnu a přinést nebo vyrobit záložku
přímo na místě – vítěz, který bude vybrán „odbornou“ porotou, získá poukázku na dobrotu
v bistru Sluníčko. Vyhlášení výsledků proběhne v pátek 20. prosince mezi 13. a 14. hodinou. V pondělí 16. prosince společně s dětmi odpoledne ozdobíme vánoční stromeček
a hned ve středu 18. prosince ve 13 hodin začíná V. ročník vánočního turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“.
Z nových knih:
Hosseini Khaled – A hory odpověděly: autor se v románu opět vrací do rodného Afghánistánu. Příběh tří sourozenců rozdělených v dětství. Na pozadí téměř šedesáti let dramatické afghánské historie se odehrává příběh lásky, ztrát i obětí.
Virtue Doreen – Andělé, kteří pomáhají: přečtěte si o dětech a dospělých, kterým se
dostalo život zachraňujících poselství od strážných andělů, drahých zesnulých a nanebevzatých Mistrů; a dozvíte se o neznámých lidech, kteří jako by spadli z nebe, podali pomocnou
ruku a pak zase beze stopy zmizeli.
Klimecká Vladimíra – Druhý život Marýny G.: kronika velké valašské rodiny, v níž projdeme celé 20. století, je psána výhradně z perspektivy žen. Marýna, Růža, Josefka a Fany
– kolem nich míjejí československé dějiny se všemi zvraty, propastmi a výšinami, nadějí
i rezignací.
Mawer Simon – Pád: na pozadí jednoho milostného trojúhelníku se nenápadně rozvíjí
historie další a zcela nečekané pavučiny vztahů. Čtenář sleduje osudy postav od doby válkou zkoušeného Londýna přes rozevlátá a náruživým horolezectvím naplněná šedesátá léta,
až k rozuzlení.
Vujicic Nick – Život bez hranic: Nick Vujicic se narodil bez rukou a nohou. Zvítězil nad
svým postižením a vede nezávislý, bohatý a plnohodnotný život, který je vzorem pro každého, kdo hledá skutečné štěstí.
Strnadová Magdalena – Její strašně krásný život: kniha sleduje osudy hrdinky od jejího
narození až do pozdního věku, z venkova do velkých měst a její občasné potýkání s alkoholem a s alkoholismem svých nejbližších.
Cornwell Bernard – 1356: volné pokračování trilogie Hledání svatého grálu. Děj se
odehrává v roce 1356, kdy došlo ve Francii k jedné z nejvýznamnějších bitev stoleté války,
k bitvě u Poitiers.
Připravujeme:
Prosinec: Soutěž o nejhezčí záložku do knihy
16. prosince – společné zdobení vánočního stromečku
18. prosince - V. ročník vánočního turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“
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Otevírací doba v období vánočních svátků:
23. prosince
8:00 – 11:30
12:15 – 17:00 hodin
27. prosince
8:00 – 11:30
12:15 – 15:00 hodin
30. prosince
8:00 – 11:30
12:15 – 17:00 hodin
Přejeme všem krásně prožité vánoční dny prožité v klidu a pohodě.
Pracovnice knihovny

Miluješ mě?

„Největší štěstí člověka spočívá v tom, že jsme milováni.“
Viktor Hugo
Opět jsou před námi Vánoce - svátky Vtělené Boží lásky. A nejenom Boží, ale i lidské.
Bible tuto událost a tajemství naší víry vyjadřuje stručnou větou: „Et Verbum caro factum
est et habitavit in nobis“. Jan 1,14, což přeloženo znamená: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“. Princip „vtělování“ do konkrétních skutků je modelem pro každý vztah,
pro zviditelnění neviditelného. Slovně se totiž dá stokrát říci: „Mám tě rád“, ale když přijde
na lámání chleba, tak najednou „skutek utek“. Proto bezpočtukrát, donekonečna neúnavně
opakovaná, snad nejčastěji kladená otázka zní: Miluješ mě? Takto se ptal i Ježíš svého
učedníka Petra, kterému chtěl svěřit péči o své ovečky. Bez lásky není možné konat službu
pastýře a vést stádo. Má-li se stádce nacházet a cítit v bezpečí, je třeba, aby zakoušelo, že
pastýř je nablízku. Stejně to platí i o slibu věrnosti a lásky mezi manžely. I ten je třeba
neustále potvrzovat a obnovovat. Jeho platnost je totiž zpochybňována negativními fakty
každého dne. Proto není divu, že po různých konfliktech se rodí nejrozmanitější pochybnosti o trvání lásky a věrnosti. A nejenom manželé čas od času pociťují nejistotu vztahu.
Takové pochybnosti může zakoušet člověk každého dne. Proto Písmo svaté připomíná, že
slova musí vždy následovat a potvrzovat činy: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného
syna…“. Slavný komentář jednoho z nejvyšších mistrů Hasidím, rabína Jehuda Leib Sassova hovoří o tom, že pochopil Levitikus 19,18b: „Budeš milovat svého bližního jako sebe
samého. Já jsem Jahve.“, že porozuměl tomu, co znamená skutečně milovat bližního, když
slyšel dialog mezi dvěma sedláky. Jeden říkal: „Ivane, miluješ mě?“ On mu odpoví: „Borisi,
jistě, že tě miluji.“ A prvý pokračuje: „Víš, co mi způsobuje bolest?“ Odpověděl: „Borisi,
jak mohu vědět, co ti způsobuje bolest.“ Na to první namítl: „Když nevíš, co mi způsobuje
bolest, jak můžeš říkat, že mě skutečně miluješ?“
Bez důvěrného poznání toho, co těší, či naopak rmoutí mého bližního, nelze mluvit
o vztahu lásky a jednoty. Když muž nezná velikost manželčiných bot a manželka číslo mužovy košile, tak se dá o hloubce jejich lásky úspěšně pochybovat. Vztah je vždy opřen o,
na první pohled, bezvýznamné maličkosti, které vytvářejí jeho pravdivost a plnost. Dobře
to pochopíme na vztahu mezi matkou a dítětem.
Prvním projevem narozeného dítka je pláč. Miminko sděluje svému okolí neartikulovanou řečí, že se momentálně ocitá v nepohodě. Není divu. Stabilní teplo maminčina pelíšku vystřídala nová, stále měnící se realita. Pláč je jako volání o pomoc - SOS vysílané
v pocitu ohrožení. Zároveň však jde o první neverbální komunikaci s okolním světem a výzvou ke změně stavu. Ta, která bude neúnavně a nejčastěji na tyto signály reagovat, je jistě
máma. A tak není divu, že právě máma bude prvním obrazem veškerého dobra. V náruči
mámy končí žízeň i hlad, zima i chlad. Proto i první jméno, kterým si dítě začne skládat
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slovník všech pojmů, nebude začínat od á ani od bé, ale od má. Máma se pro dítě nadlouho
stane první zkušeností s všemohoucností, všudypřítomností a vševědoucností.
Jen díky tomuto poznatku později dítě objeví obsah pojmu láska a je schopné ji opětovat.
Svatý Pavel píše druhý dopis do Tesaloniky a v něm členům tamní církevní obce připomíná
smysl lidského života: „Bůh nás povolal kázáním evangelia, abychom dosáhli slávy našeho
Pána Ježíše Krista.“ 2 Sol 2,14
Co je slávou Ježíše Krista? On sám na tuto zásadní otázku dává nádhernou odpověď:
„Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a mé ovce znají mne… Za ně dávám svůj život.“ Jan
10,14n /A nejenom za hodné, ale i za zlobivé./
Přeji Vám všem, aby vánoční dárky i dárečky byly pro vaše blízké viditelným vyznáním
vaší lásky.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Jemnických listů /JL/ vyšlo oznámení Sdružení nezávislých kandidátů
/SNK/ o mé rezignaci na funkci předsedy tohoto sdružení.
Důvod je velmi prostý - můj věk a tím předání této funkce mladším. Jelikož jsem na radnici působil téměř 19 let ve funkci předsedy, /nyní starosty/ a místostarosty, se domnívám,
že je vhodné a je to do určité míry i moje povinnost své spoluobčany seznámit s mým pohledem na tuto činnost.
Vždy jsem se zaměřoval zvláště na budování města, zlepšení jeho vzhledu a čistoty.
V době výkonu předsedy jsem si to mohl dovolit, protože jsem měl na ostatní práci, kterou
bylo potřeba zajišťovat, obětavé spolupracovníky. Budu jmenovat některé. Byli to např. tajemník p. Pešl, pí Žákovská, předsedkyně „Sboru pro občanské záležitosti /SPOZ/“, p. Mrkva, dlouhá léta předseda „Osvětové besedy /OB/“, p. Neshyba a Oulehla - vedli výstavbu
města, zaměstnanci MěNV a mnoho spolupracovníků jak na výstavbě a údržbě města, tak
na zajišťovánízajišťování společenských a kulturních záležitostí apod. Tito všichni a další
ve spolupráci s většinou občanů, kteří dobrovolně a zdarma zajišťovali v našem městě občanské záležitosti, kulturu, vzhled města, budování města /akce Z/, údržbu zeleně, květinovou
výzdobu apod. Tímto jsem měl vytvořeny podmínky, abych mohl svoji hlavní činnost věnovat výstavbě města a zajišťování financí pro plnění jmenovaných úkolů. V té době byl způsob
financování takový, že každá obec byla součástí státního rozpočtu a na každém předsedovi
záleželo, kolik financí si byl schopen zajistit. Bez pomoci a ochoty všech těchto jmenovaných
a všech ostatních, které jsem nestačil jmenovat, by to rozhodně nešlo. Ještě je nutné vzpomenout na velmi výraznou pomoc vojáků základní služby obou útvarů působících v Jemnici,
pacientů léčebny, dětí ZŠ, závodů a družstev, společenských organizací apod. V různých soutěžích NV se Jemnice umisťovala na předních místech v okrese, kraji i republice.
V druhém období působení na radnici ve funkci místostarosty jsem měl na starosti výhradně a komplexně výstavbu města a jeho financování. Po volbách v listopadu 1998, kdy
naše sdružení výrazně vyhrálo volby a já sám jsem získal 1017 hlasů /nejvíce ze všech/,
jsem se dobrovolně vzdal pozice starosty města a tuto jsem přenechal p. Havlíčkovi /KSČM,
byl na 2. místě/. Pro toto své rozhodnutí jsem měl vážné osobní důvody a jedním z nich
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bylo, že jsem nechtěl odejít z firmy. Chtěl jsem jít na radnici jako neuvolněný a myslel jsem,
že na funkci starosty by to nebylo dobré. Následně jsem zjistil svůj omyl, ale to již bylo
pozdě. Jsem si vědom, že mnoho mých příznivců mě již z tohoto důvodu v dalších volbách
nevolilo, a tím utrpělo i naše sdružení /SNK/. Všem mým příznivcům se velice omlouvám.
Hlavním důvodem mého opětovného příchodu na radnici bylo dokončit stavby, které jsem
nedodělal v minulém období mého působení na radnici a dokázat, že sehnat finance a budovat město jde za každého režimu bez ohledu na politickou příslušnost, ale musí se chtít.
Nepodařilo se mi z důvodu ukončení mé činnosti na radnici v roce 2006 realizovat všechny
mé záměry. Je to myslím škoda, protože jsem měl za 8 let působení na radnici již vytvořeny
kontakty a věděl jsem, kam jít pro dotace.
Ještě chci zrekapitulovat období 19 let v oblasti výstavby města za mého působení na radnici. Budu rozebírat pouze hlavní akce občanské vybavenosti. Bylo to dokončení, podílení
se, nebo zahájení výstavby přes 300 bytových jednotek v bytových domech, z toho 67 bytů
jako domy s pečovatelskou službou. V devadesátých létech bylo hodně těchto obecních bytů
prodáno. V současné době obhospodařuje město 245 bytů a z toho je jich 207, které byly vybudovány v době mého působení na radnici. Dále dořešení školství v Jemnici, včetně stravování, šaten a zázemí, a to dokončením I. etapy a hrubou stavbou II. etapy ZŠ, zahájení plynofikace v Jemnici výstavbou kompresní stanice /první odběratelé plynu byli v roce 1993/,
zahájení přívodu vody ze Štítar do Jemnice - výstavbou druhého vodojemu u hájenky. Dále to
bylo započetí s budováním čističky odpadních vod a pak i její modernizací při mém druhém
působení na radnici, dobudování kanalizace na Podolí a I. etapa rekonstrukce kanalizace.
Druhá etapa se prováděla v minulých dvou létech. Po 40 letech diskutování o bytové výstavbě Na Předlískách se započala výstavba tohoto nového sídliště /zde bude kapacita výstavby
na mnoho desítek let/. Výstavba kulturního zařízení, která trvala prakticky 17 let, v polovině
90. let bylo dokončeno kino a v roce 2004 celý objekt. Dnes už se rýsuje jeho značné využití
a je to jedno z nejhezčích zařízení v republice. Dále mnoho kilometrů místních komunikací,
chodníků a mnoho dalšího. Není mým úmyslem vyjmenovávat veškeré stavby. Většina
jemnických občanů je zná a kteří je znát nechtějí, tak je zbytečné jim to vykládat. Tím nemám na mysli moje mladé spoluobčany, kteří je vzhledem ke svému věku znát nemohou.
Tímto článkem se nechlubím a ani neříkám, že se udělalo vše, co je třeba, pouze konstatuji fakta a současně vyzvedávám podíl a úsilí mých spoluobčanů, kteří se na rozvoji
a pěkném vzhledu našeho města podíleli. Musím konstatovat, že bez pomoci a podpory
by to vše nebylo možné. Všem upřímně děkuji a pokud jsem někoho zapomněl jmenovat,
nebylo to v žádném případě mým úmyslem. Všem spoluobčanům přeji pěkné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 mnoho zdraví, osobní spokojenosti a u těch pracovně
aktivních úspěchy v práci.
Ing. Antonín Finda

Výzva

Pokud se najde mezi čtenáři těchto listů někdo, kdo může podat nějaké informace
ke ztracenému mobilnímu telefonu ALIGATOR, nebo ho koncem října nalezl cestou z Jemnice do kolonie Na Nivce, budu mu vděčen, když se přihlásí na MÚ, nebo zavolá na telefonní číslo 728 218 342. Děkuji.
Jiří Prokop
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Víte, že...
Staré české přísloví říká „potrefená husa se ozve“. Jsem rád, že redakce JL dala možnost
Ing. Liboru Jouklovi, náměstkovi Kraje Vysočina pro dopravu, k vyjádření. Zanedlouho to
budou tři roky, co byla osobní železniční doprava Jemnice – Mor. Budějovice zrušena. Jistě si
účastníci jednání v zasedací místnosti radnice v Jemnici vzpomenou na jeho vystoupení o zrušení železniční osobní dopravy na této trati. Obrátil jsem se s dotazem na Ministerstvo dopravy, Správu železniční dopravní cesty, město Mor. Budějovice Ing. Bařinku, hejtmana Kraje
Vysočina MUDr. Běhounka. Odpovědi byly zveřejněny v JL. Nikdo nepožadoval zrušení této
dopravy. Rozdělení odpovědnosti v Kraji Vysočina je dáno. Nevěřím, že o zrušení (neobjednání) dopravy vzešlo například z iniciativy náměstků pro zdravotnictví, nebo školství.
Jsem rád, že Ing. Joukl používá na cesty do zaměstnání své auto. Jinak to asi je při služebních cestách. Před zrušením železniční dopravy v roce 2010 využívalo tuto dopravu průměrně
199 osob denně a měsíčně bylo zaplaceno na jízdném ve směru Jemnice – Mor. Budějovice
(jak bylo na výše uvedeném jednání uvedeno) cca 600.000,- Kč měsíčně. Ing. Joukl zde uvedl,
že „...bude všemožně podporovat obnovu osobní dopravu na této trati“.
Výčet investic v Jemnici a okolí jistě zajímá řadu občanů Jemnice. Oprava v Dětském
domově v Jemnici byla jistě nutná a já ji vítám. Zřízení zdravotnické záchranné služby bylo
v této části kraje nutné a po dlouhých jednáních za spoluúčasti města Jemnice konečně realizováno. Oprava silnice II/152 průtah v Podolí za 3,1 mil. byla vynucena po vybudování kanalizace a konečném řešení po 30 letech výstavbou chodníku po mnoha obtížích. Větší zájem
občanů Jemnice je však o stav na silnici Mor. Budějovice – Jemnice – Dačice, zvláště pak
o průtah Jemnicí. Bezpečně přejít silnici na křižovatce „u Strašilových“, v úseku Velká brána,
Na Podolí. Nemožnost přejít v prostoru mostu v Podolí a některé další informace bohužel snad
chybí. Snad i přístup k železniční trati Jemnice – Mor. Budějovice, která je kulturní památkou
a ze zákona by mělo být o ni pečováno. I informace, proč Kraj Vysočina přispívá na provoz
Jindřichohradeckých drah místních kraje Jihočeského, i když zde z iniciativy několika nadšenců dochází k občasným zvláštním jízdám vlaku Mor. Budějovice – Jemnice. Zvláště pak je
zajímavé doporučení, aby obyvatelé Jemnice používali vlakové spojení v 13 km vzdálených
Dačicích. Nevím, kolik lidí této možnosti využívá!
Uznávám názory a vyjádření ostatních! Nerad bych vedl polemiku v JL a zbytečně zabíral
místo na jejich stránkách. Jedno však napsat musím! Na svých článcích trvám, snad kromě
nějakých drobných nepřesností, za které se omlouvám. Jsem starý člověk, celý život jsem žil
poctivě. Dívám se kolem sebe, hodnotím kladně i záporně a nebojím se o tom mluvit a napsat.
Nikdy jsem nebyl v politice, a proto nemám potřebu lidem slibovat a lhát! O Ing. Liboru
Jouklovi a jeho dosavadní činnosti si musí udělat svůj názor každý sám.
Vladimír Hrbek, občan Jemnice

Kam se poděly Vánoce?

O Štědrém dnu v dřívějších časech, ale to je už dávno, kdy ještě na kamnech voněl
františek, každý dobrý hospodář a laskavá hospodyně pamatovali výslužkou i na dobytek
a ostatní němou tvář. Všechny zahrnuli do své přízně, na nikoho nezapomněli. Kam jste se
poděly, vy staré zlaté Vánoce? A byly vůbec?
Doufám, že čtenář(ka) to cítí podobně. Ze svátků jakoby někam vyprchala vroucnost.
Bylo by smutné, kdyby se scvrkly na pouhý konzum. Už teď na mne padá únava z toho každoročního závodění. Co je příčinou, že se nedokážem vzepřít? Sobecké srdce? Nedokrevprosinec 2013 / Jemnické listy / 17

nost? Nedostatek humoru? Vánoční kouzlo má řadu krycích názvů. Literatura uvádí pokoj,
dobrou vůli, smíření. Ale tím nejvlastnějším jménem Vánoc je láska. Chci jí na této stránce dát
slovo. Držte palce, ať se to podaří.
Mnozí z nás si ještě pořád pletou lásku s touhou. Touha je pocit prázdnoty. To když si umíníme, že někoho nebo něco musíme mít. Stačí si do překladače zadat větu: „miluji tě“. Uslyšíme,
jak zamilovaní Italové šeptají svému idolu: „Ty, jámo.“ Jáma je to poslední, co by mě v takové
situaci napadlo, ale jiný kraj, jiný mrav. Němci zas říkají: „I mák ti.“ Bůhví co pro ně milostná
žádost má společného s mákem. Ale neberme jim to. Francouzi milování spojují s cestou obilím,
vrkají „Žitem“. To bych už pochopil spíš. Zato zamilovaný Maďar si nelogicky začíná stěžovat,
že ho zlobí tlak. Říká „Szeretlak“. Touha, je-li nesplněná, přináší zklamání, v opačném případě
často kocovinu.
Opravdová láska je sport vyžadující pravidelný trénink. Člověk na to potřebuje nejen pevné
nervy, ale i zdravý žaludek. Vemte si například lásku k nepřátelům. Zdálo by se, že nemůže být
nic těžšího. Ale už jste zkusili, aspoň na chviličku, milovat třeba sousedy? Vůbec teď nemyslím zamilovat se do sousedky nebo souseda. Jde mi o lásku jako realistický postoj k životu:
mít ochotu pomáhat tam, kde je to zapotřebí, neklást si podmínky, brát věci tak, jak jsou, svobodu druhých neomezovat. Říkají, že láska je slepá - ona je zatím velkorysá: nedostatky vidí,
ale nedramatizuje. Nedává se pouze krásným a láskyhodným, nepátrá v kádrových materiálech
po osobních zásluhách. Nedělá rozdíly. Objímá i ty zcela neužitečné a třebas i ničemné. Proč by
jí měly vadit vinné mušky prahnoucí po své dávce lihu? Proč by ničila na záhonech slimáčky
bezdomovce nebo dokonce sypala utrejch ušatým všudybylkám? Chápete mě? Mluvím obrazně. Každý z těch maličkých je zázračný tvor. Copak nejsou milí ti ptáčci, co k nám spěchají přes
moře z Afriky a jiných chudých krajin? Když už jim dal Pán Bůh život, musí je milovat. Proč by
tedy neměli mít nárok na lásku i od nás? Zvířátka, včetně šelem, nám nikdy neuškodí úmyslně.
A jestli se požírají mezi sebou, co na tom, to je jejich věc. My, kteří si říkáme rozumné bytosti,
je proto nepřestanem mít rádi.
Nevěřte, že když lidi tloustnou, hubnou, mstí se vládě tím, že volí populisty, že to dělají z nešťastné lásky. Copak může být láska nešťastná? Neštěstím bývá jen v masce lásky vystupující
ješitnost. Kdo už je naplněn radostí, nežádá si zvláštních odměn. Ve srovnání s tím, co už mám
a co mi připomínají letošní Vánoce, je stejně každý další dárek směšný. Náš národní klasik se
před sto padesáti lety v rozpacích rozhlížel kolem sebe: „Koho bych miloval v širém tom na světě!?“ Já bych mu to byl rád řekl: „Vše, co se narodí, vše, co ti rozkvete.“
Dopřejte si osvěžující pauzu a uprostřed svátečního konzumování se zamyslete nad svou
schopností milovat. Příslušný test najdete na adrese 1. Kor 13:4. Přeji vám vyzkoušet osvobozující sílu Vánoc.
Milan Růžička

Proč se rybníčku pod Brančinou říkávalo Cibulář

Mezi pravidelné účastníky jemnických jarmarků patřil také prodavač zeleniny odkudsi
z pohraničí. Přijížděl se svým naloženým vozíkem taženým malým koněm. Nikdo ani pořádně nevěděl, jak se vlastně jmenoval a protože prodával hlavně cibuli, říkali mu cibulář.
Jednoho letního dne, když odpoledne trh už pomalu končil, začala se obloha zatahovat
mraky. Trhovci kvapně balili svoje stánky a zboží. Někteří se raději uchýlili do hostinců,
aby tam přečkali přicházející bouři. Vybízeli také cibuláře, aby přečkal v bezpečí blížící se
bouřku. Ten však nedbal dobře míněných rad, však prý domů nějak dojede. To pravil a nakvap se vydal na cestu. Trh pro něj nedopadl zrovna nejlépe, mnoho neprodaného zboží vezl
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nazpět. Než však stačil opustit město, strhla se prudká bouře. Jenom v záři křižujících se
blesků bylo trochu vidět na cestu. Když sjížděl cestou z prudkého kopce, kůň se splašil a nedal se ovládnout. Dole pod kopcem, kde se cesta prudce stáčela vlevo k Černému mostu,
se už tehdy nacházel na pravé straně rybníček, ze kterého se čerpala užitková voda nahoru
do zámku. Při průjezdu okolo rybníka se vozík s nákladem a kočím převrhnul do vody. Bouře trvala až do noci a nešťastného utopeného cibuláře našli kolemjdoucí lidé až druhý den
ráno. Kůň s postrojem a zbytkem rozbitého vozíku se pásl opodál na louce. Od té doby, kdy
došlo k této smutné události, se rybníčku říkalo Cibulář. Nyní už tudy cesta nevede, v celém
okolním prostoru se dnes nachází zahrádkářská kolonie zv. „Na Brančině“. Trasy tehdejších
cest v Jemnici byly hodně odlišné ode dneška. Chtěl bych ještě podotknout, že dřívější název rybníčku nemá pranic společného s člověkem, který později bydlel ve vedlejším domku
a pěstoval zeleninu. Na přiloženém snímku jeho dům ještě nestojí. Je to pouze náhoda a jak
je patrné ze snímku, který přikládám, tehdy bylo okolí ještě nezastavěné. Přestože pohlednice je mladšího data, v době události vypadalo okolí asi podobně a rybníček nebyl tehdy
ještě oplocen. Šipka označuje zmíněný rybník Cibulář.
František Železný

Paměti Jana Kopečka

Toužebně očekávaný konec války a strach, jak bude probíhat.  A jak pak proběhl
Brzy po invazi spojenců do Francie byl otec (tehdy vězněn v Kasselu) zařazen do tak
zvaného pochodu smrti, jímž Němci evakuovali věznice před postupujícími spojenci. Pak už
jsme o něm neměli vůbec žádné zprávy, a že je dosud naživu, jsme už jen doufali. Vězně většinou hnali pěšky, ale někdy části cesty vězňové absolvovali i vlakem, v nákladních vagonech
pro dopravu dobytka. Někde v Bavorsku bylo bombardováno nádraží, v němž transport vězňů právě stál a jejich vlak byl tak rozbombardován, že přeživší vězňové mohli z vlaku utéct
a mohli utéct až daleko od nádraží do polí. Utíkali nejen proto, aby se dostali na svobodu, ale
i proto, aby unikli dalším bombám. V polích se ocitl i můj otec ve společnosti jednoho politického vězně z Holandska. Ten ho přemlouval, aby uprchli, takovou šanci už mít nebudou. Otec
se ale zamyslel hlavou a odmítl. Důvod? Válka už musí skončit, je to věc několika týdnů. Pokud
utečou a Němci je chytí, zastřelí je. Těsně před koncem války. Neuprchl a vrátil se na nádraží
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do transportu. Dobře udělal, válku přežil. Jestli ji přežil ten Holanďan, který se nedal přesvědčit
a z transportu uprchl, to se už samozřejmě nedozvěděl.
Na jaře 1945 začalo jít do tuhého opravdu i v Jemnici. Blížila se fronta. Pátého května vypuklo v Praze povstání a Jemnice se okamžitě připojila, jen s tím rozdílem, že v Jemnici se
na štěstí nebojovalo. Ne, že by to zorganizování povstání a vyhlášení republiky vyžadovalo
menší odvahu. Nikdo nevěděl, jak budou Němci reagovat. Vlády nad městem se ujal revoluční
Národní výbor, tehdy ne ten pozdější komunistický, ale domnívám se, že takový, jaký byl v původních plánech předpokládán, tedy „všenárodní“.
Němci rezignovali, nebo snad dokonce uzavřeli s Národním výborem určitou dohodu o toleranci. Na domech se houfně objevovaly československé prapory, kdo prapor neměl, honem
nějaký ušil a ušila jej i moje matka. A vyvěsila ho se slovy, že je to možná riskantní, ale tátovi
to je dlužná. Němečtí vojáci, hlavně ti prostí, pod tou vlajkoslávou a mezi svobodu oslavujícími
lidmi procházeli zhusta s úsměvem a s Jendou Jakoubkem jsme byli svědky i toho, že se k nám
při oslavování přidal i německý voják. Byl také rád, že už snad bude konec. Ale konec nebezpečí
ještě nenastal. V kopcích za Jemnicí směrem na Dačice měli Němci údajně dělostřelecké postavení, ze kterého prý chtěli vzít Jemnici pod palbu, jakmile do města, představujícího dopravní
uzel, vstoupí Rusové. Naštěstí už k tomu nedošlo. V každém případě se k Jemnici blížila fronta
a nikdo už v té době nevěděl, jak je vlastně daleko. Někdy byla slyšet dělostřelba a na silnicích
od Budějovic a Slavíkovic, plných ustupujících německých jednotek s koňskými potahy, auty,
tanky a děly, vše v jedné změti, se čím dál tím častěji objevovaly sloupy kouře z hořících německých aut. Sice to většinou hořela auta, která zapálili sami Němci, když jim došel benzín nebo
auto mělo poruchu. Ale nebylo to tak vždy. Sám jsem od domu Jendy Jakoubka pozoroval letku
ruských Šturmoviků, jak bombarduje a ostřeluje německou kolonu. To už bylo vážné. Přesto:
Ve školách se sice už nevyučovalo, ale děti si hrály volně venku, jako by se nic nedálo, a vesele
přebíhaly ulici mezerami mezi prchajícími tanky a přeskakovaly dělostřeleckou munici, kterou
Němci zahazovali, aby si ulehčili. Pokud by takovouto volnost dopřávali dětem jen někteří rodiče, byla by jim vyčítána nezodpovědnost. A právem. Tu volnost ale měly snad všechny děti,
a to asi proto, že jsme všichni měli takový dojem, že se nacházíme v jisté virtuální realitě, že to
všechno nemůže být doopravdy. Jemnice leží dokonce na samém konci lokální železniční tratě
a odtud dál už ani železnice nevede. Ta Jemnice je tak vzdálená od toho velkého světa, že nás
to tady nějak musí minout. A tak se moje matka i v této situaci rozhodla, že pojedeme vlakem
do Vranovské Vsi podívat se na babičku a dědu. Železnice tehdy byla v neustálém ohrožení ze
strany spojeneckých stíhacích bombardérů, „hloubkařů“, i nádraží v Moravských Budějovicích
už bylo terčem jejich razantního útoku. Nicméně, chtěli jsme vědět, jak se mají babi s dědou,
a uvedená rizika se tehdy často brala se stoickým klidem. Když jsme se druhý den, asi sedmého
května, vrátili, chyběl na našem domku náš československý prapor. Podle stop bylo zřejmé,
že nám ho někdo strhl. Matku to velmi rozrušilo, prapor vlál na počest a tehdy se dalo klidně
předpokládat, že i na památku mého otce, který byl vězněn jako příslušník odboje, a v té době
vůbec nebylo jisté, zda ještě žije. Kdo prapor strhl, to matka detektivním stylem typu Jessica
Fletcherová brzy zjistila a byla z toho poněkud zklamaná. Byl to starší bratr mého kamaráda.
Ale ono to s tím praporem nebyla zase taková tragedie, i když se nás to tehdy dotklo. Mimo to
byl stejně vydán pokyn prapory raději opět stáhnout. Vypadalo to, že Němci předpokládanou
dohodu o toleranci poruší. Mám však dojem, že mnoho lidí neuposlechlo.
Příhoda s praporem ukazuje na tehdejší rozporuplné postoje našich sousedů, kteří přece věděli, jak to s námi je. Byly to tehdy prostě svým způsobem zašmodrchané poměry. V příštích
týdnech a měsících se pak mnohé vyjasnil, a i s tím bratrem jsme pak vycházeli dobře.
Jan Kopeček
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Sluha tří králů
Tři králové se nevydali do Betléma za právě narozeným Ježíškem sami. Někdo se přece
musel postarat o velbloudy, zásoby na cestu přes poušť a drahocenný náklad. Proto si každý
král vzal s sebou sluhu.
Jak je všeobecně známo, jeden král vezl zlato, druhý kadidlo a třetí myrhu. Sluhové každý
večer odstrojovali velbloudy, vodili je k napajedlu a pečovali o své pány.
Jednoho večera se Rubenovi, sluhovi krále Baltazara, zachtělo nadýchat před spaním čerstvého vzduchu a potěšit se pohledem na hvězdy. Vyšel ze stanu a zadíval se na černé nebe.
Doufal, že od svého pána pochytil dost na to, aby sám našel hvězdu, na niž se ubírala jejich
karavana. Jenomže na nebi zářilo tolik světélek, že Rubenovi připadala jako hrstka zlatého
prachu. Jak se v nich může někdo vyznat? Králové nejspíš jdou jen tak nazdařbůh, kam je oči
vedou. Možná se točí v kruzích jako člověk, který ztratil cestu. A tak se sluha zklamaně rozhodl, že raději půjde spát. Se skloněnou hlavou se vracel do stanu, ale vtom se něco zablýsklo.
Nebylo to na nebi, kdepak, ale přímo u jeho nohou.
Určitě to bude zlatý peníz, který jeho pánovi vypadl z truhlice. Ležel tam osamocený
a nikdo si ho nevšiml. „Výborně,“ řekl si pro sebe polohlasně sluha. „Aspoň také budu mít
dárek pro krále, kterému se jdeme poklonit. Povím mu: „Pane, tuto drahocennou minci jsem
schraňoval pro tebe a teď ti ji dávám na znamení své úcty a věrnosti.“ „Lháři,“ zakřičel sluha
Eleazar, který všechno viděl a slyšel. „Viděl jsem tě, když jsi tu minci sebral ze země. Není
tvoje. Tys ji ukradl!“ „Ty nestydatý špehu!“ zavrčel Ruben a zamával mu pěstí před nosem.
„Jestli cekneš, máš se na co těšit!“ Té noci nemohli oba sluhové usnout rozčilením.
Ruben spal velmi neklidně. Nejdřív se mu zdálo, že jde ve svých nejkrásnějších šatech
darovat minci mladému králi. Cítil se šťastný a na vrcholu blaha. Ale pak ho před všemi hodnostáři království druzí dva sluhové udali, že minci ukradl. Král ho nechal zbičovat a potupně
ho vyhnal z království.
Uplynul den, noc a ještě jeden den. Třetího dne ráno měl Ruben napuchlý obličej a unavené oči. „Co se ti stalo, chlapče?“ ptal se král Baltazar. „Ztratil jsi snad něco důležitého? Proč se
tváříš tak ustaraně?“ „To nic,“ odpověděl sluha, který se chtěl vyhnout dalším otázkám. „Ale
něco přece,“ namítl král. „Ztratil jsi totiž to nejdůležitější – radost ze života a dobrou náladu.“
Ruben se celý den vyhýbal pohledu ostatních dvou sluhů. Opravdu byl nešťastný. Mlčení
však tížilo všechny. Když se začalo stmívat a sluhové opět skládali náklad z velbloudích hřbetů, sluha se slzami v očích vrátil minci do truhlice svého pána.
Konečně karavana dorazila ke svému cíli a králové mohli předložit své dary Ježíškovi
a poklonit se mu. Poté mohli před maličkého krále předstoupit sluhové. První mu daroval
polibek, druhý kytici lučních květů. Když přišla řada na Rubena, nahrnuly se mu slzy do očí.
Chtěl ukázat prázdné dlaně, aby bylo vidět, že nemá vůbec nic. Vtom mu na ruku skanula slza.
K údivu všech se děťátko probudilo, položilo ručičku na sluhovy prázdné ruce a usmálo se.
Sluha sebou trhl. Slza na jeho dlani se proměnila v krásnou, blyštící se perlu.
A na nebi se rozezpívali andělé.
Zdroj: Bruno Ferrero, Vánoční příběhy pro potěchu duše
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Moravská hvězda
Historie Moravské hvězdy je velice krásnou a dlouhá léta zapomínanou součástí naší
minulosti a krajanů v zahraničí. Rozhodli jsme se dovézt Moravskou hvězdu zpět do její
domoviny a také se snažíme, aby se o existenci tohoto světového fenoménu dozvědělo co
nejvíce lidí. Myslíme, že hvězda, která nese jméno naší země, nám může pomoci obnovit
hrdost a pozitivní vztah i k sobě samým.

Moravská hvězda zdobí v období adventu mnoho obydlí, ale i kostelů a veřejných prostorů po celém světě. Nejvíce však v Německu a Severní Americe, kde snad není jediného
domu, kde by alespoň malá hvězda nezdobila vrchol vánočního stromečku. V Německu se
tato hvězda vyrábí pod obchodním názvem Herrnhuter Sterne, česky Ochranovská hvězda.
Tento název je odvozen od místa, kde našli členové Moravské církve, evangeličtí uprchlíci
z Moravy a z Čech, úkryt a nový domov před pronásledováním kvůli jejich víře.
První zmínka o výrobě a používání papírových hvězd osvětlených svíčkou pochází
již z roku 1821. Tehdy je studenti z moravské chlapecké školy v obci Niesky vytvořili pro
slavnostní výzdobu místní školní budovy při příležitosti jejího 50. výročí založení. Tyto
hvězdy měly 110 hrotů.
Je jisté, že u počátků tradice mnohocípých hvězd byla výuka matematiky a geometrie
na školách moravských bratří. Tyto složité obrazce sloužily žákům pro výuku a nakonec
i pro výzdobu.
Spolu s misijní a charitativní činností Moravské církve se světem šířila i oblíbenost
Moravské hvězdy. Proto Moravskou hvězdu pro výzdobu používají od začátku adventu až
do Tří králů i v západní Indii, Grónsku, Surinami, Labradoru, Americe, jižní a východní Africe a Ladaku v Indii a části Skandinávie.
Současné hvězdy již nejsou pouze z papíru a již vůbec nejsou
osvětlené nebezpečným plamenem svíčky. Vyrábí se i nepříznivému
počasí odolné plastové hvězdy s možností dokoupení elektrického
osvětlení, závěsné konzoly nebo boxu pro uskladnění složené hvězdy. Počet cípů hvězdy se ustálil na 26 s tím, že vrcholový hrot je vynechán a jeho místo je využíváno pro zavěšení a instalaci osvětlení.
Pokud Vás historie Moravské hvězdy zaujala, nabízíme Vám i její detailní zpracování:
http://www.eshop-rychle.cz/vanocni-ozdoby/1-Historie-Moravske-hvezdy.
Jiří Máca
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Netradiční vánoční cukroví
Milé dámy, přemýšlely jste o tom, že byste letos rády vyzkoušely nový recept na cukroví? Nezvyklým cukrovím oživíte nejen svátečně prostřený stůl, ale potěšíte i chuťové
buňky. Pro inspiraci Vám proto předkládáme několik receptů.
Baklava plná oříšků
* 900 gramů listového těsta* 150 gramů vlašských ořechů* 100 gramů pistácií* 150
gramů lískových oříšků* 100 gramů moučkového cukru* 1 kávová lžička mleté skořice*
150 gramů másla* 100 gramů medu* 100 ml citronové šťávy* 100 ml pomerančové šťávy
Vlašské ořechy, pistácie a lískové oříšky nasekáme na drobno, mletou skořici promícháme
s moučkovým cukrem. Následně máslem vymažeme formu nebo pekáč, pokud možno
o rozměrech 30×30 centimetrů. Na velikost formy rozválíme zhruba šest plátů listového
těsta (listové těsto si předtím nožem rozdělíme na šest dílků). Naspod formy položíme plát
připraveného listového těsta, který posypeme pětinou nasekané oříškové směsi, pětinou
cukru se skořicí a zhruba dvaceti gramy nadrobno nasekaného másla. Poté přiložíme další
plát listového těsta, který opět posypeme ořechovou směsí, cukrem se skořicí a kousky
másla.
Daný postup opakujeme až do vyčerpání surovin. Vzniklou baklavu vložíme na 45 minut
do trouby rozehřáté na 200 °C. Po vytažení z trouby baklavu nožem rozdělíme zhruba
na 40 porcí, které okamžitě pokapeme směsí z ohřátého medu smíchaného s pomerančovou
a citronovou šťávou. Hotovou baklavu dáme minimálně na hodinu vychladit, poté již
můžeme podávat.
Pařížské rohlíčky rozplývající se na jazyku
Těsto: * 300 g moučkového cukru* 4 bílky* 200g mletých ořechů* 2 lžíce hrubé mouky
Krém: *4 žloutky* 1 celé vejce* 3 polévkové lžíce cukru krystalu* 3 polévkové lžíce kakaa*
250 g másla* 150 mletého cukru
Poleva: * 100 g kvalitní čokolády na vaření* 70 g ztuženého tuku
Nejprve si připravíme těsto. Ušleháme bílky a přidáme k nim cukr. Vzniklou směs šleháme
nad párou tak dlouho, až je sníh horký. Poté odstavíme z plotny a vmícháme mleté ořechy
s moukou. Vychladlou směs dáme do pytlíku, pomocí něhož ze směsi tvarujeme na pečící
papír rohlíčky.
Rohlíčky pečeme dorůžova v troubě rozehřáté na 100 °C. Vychladlé rohlíčky zdobíme
krémem vyrobeným ze směsi (ze 4 žloutků, 1 vejce, krystalového cukru a kakaa), kterou
jsme vyšlehaly nad párou a následně do ní postupně vmíchaly rozpuštěné máslo a mletý
cukr. Rohlíčky nakonec poléváme čokoládovou polevou.
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Truffle
* 150 g másla* 150 g moučkového cukru* 400 g kvalitní čokolády na vaření* 3 lžíce kakaa
Máslo vyšleháme do pěny s cukrem, přidáme čokoládu rozpuštěnou ve vodní lázni, kakao
a rum. Vše dobře promícháme. Vzniklou směs dáme vychladit do ledničky. Následně z ní
tvarujeme kuličky, které nakonec obalíme v kakau a vložíme do papírových košíčků.
Rumovo-kokosové švestky s mandlemi
* 250 g vypeckovaných sušených švestek* 250 celých spařených mandlí* 250 g kvalitní
čokolády na vaření* 100 gramů strouhaného kokosu* rum podle potřeby
Sušené vypeckované švestky poklademe do mísy a zalijeme je podle potřeby rumem.
Po třech dnech švestky z rumu vyndáme a vtlačíme do nich spařenou a oloupanou mandli. Švestky následně namočíme v rozpuštěné čokoládě, obalíme ve strouhaném kokosu
a necháme je odležet. Poté můžeme podávat.
Šohajky z ledových kaštanů
Hmota: * 300 g mletých ořechů* 200 g moučkového cukru* 130 g másla* 1 žloutek* 1 dcl rumu
Poleva: *200 g ledových kaštanů (tj. čokolády)* 200 g moučkového cukru* 50 g kakaa
* 250 g ztuženého tuku
Z mletých ořechů, moučkového cukru, másla, žloutku a rumu vytvoříme hmotu, kterou
povaříme ve vodní lázni a necháme vychladnout. Ořechovou směs plníme do košíčků a pak
ji zalijeme polevou (z ledových kaštanů, moučkového cukru, kakaa a ztuženého tuku), kterou nejdříve rozehřejeme ve vodní lázni a vymícháme do hladka. Vzniklé šohajky nakonec
zdobíme kouskem vlašského ořechu.
Brownies
* 400 g čokolády * 220 g cukru krupice * 80 g hladké mouky * 230 g másla * 1 kávová
lžička prášku do pečiva * 3 celá vejce * 50 g bílé čokolády * lískové ořechy na ozdobu
Čokoládu nalámeme do kastrůlku, přidáme nakrájené máslo, vložíme do vodní lázně
a necháme rozpustit. Mouku smícháme s práškem do pečiva a společně s vejci přidáme
k čokoládě. Směs dobře promícháme. Papírové košíčky naskládáme na plech a vlijeme
do poloviny těsto. Posypeme nastrouhanou bílou čokoládou a zalijeme zbytkem těsta.
Navrch položíme lískový ořech a pečeme v troubě rozehřáté na 150 °C asi 20 minut.
Brownies necháme na plechu vychladnout. Před podáváním je ještě můžeme ozdobit
rozpuštěnou tmavou nebo bílou čokoládou.
Marcipánové kuličky v čokoládě
* 150 g marcipánu * 70 g mléčné čokolády * 30 g bílé čokolády * ořechy nebo perličky
na ozdobu
Marcipán nakrájíme na malé kousky a utvoříme malé kuličky, do kterých uděláme důlek.
Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni, a pokud je příliš hustá, přidáme trochu ztuženého
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tuku. Kuličky napíchneme na párátko nebo na špejli a namáčíme je v čokoládě. Čokoládu
necháme zatuhnout. V druhém kastrůlku rozpustíme bílou čokoládu, přendáme ji do igelitového sáčku s ustřiženým rohem a plníme jí důlky v kuličkách. Do čokolády zapíchneme
ořech nebo ozdobnou kuličku, necháme dokonale chvíli okapat a přendáme na ztuhnutí
do chladničky.
Tip: Pro větší barevný efekt můžeme také postup obrátit a marcipán obalit v bílé čokoládě
a naplnit jej mléčnou čokoládou. Zdobit můžeme také oloupanou mandlí.
Čokoládové pralinky
* 1/4 l smetany ke šlehání * 150 g mléčné čokolády * 60 g mletých lískových ořechů * 1/2
polévkové lžíce kakaa * 3 polévkové lžíce rumu
Na obalení: * 50 g hořké čokolády a 50 g mléčné čokolády
Smetanu nalijeme do kastrůlku a krátce ji svaříme. Přidáme nalámanou čokoládu, rozpustíme ji a vytvoříme hmotu, kterou necháme na chvilku vychladnout. Mezitím smícháme
ořechy s cukrem, kakaem a rumem a přidáme do čokoládové hmoty. Směs necháme v lednici dobře ztuhnout. Druhý den z hmoty tvoříme kuličky, které obalujeme ve směsi mléčné
a hořké čokolády nahrubo nastrouhané na struhadle. Pokud je hmota příliš řídká, nabíráme
ji lžičkou, obalíme v čokoládě a pak tvoříme kuličky. Pralinky naskládáme do krabičky
a uchováváme v lednici. Této hmotě se říká ganache a měla by mít ledový efekt.
Tip: Z čokoládové hmoty připravené podle našeho receptu můžete pro děti vytvořit i domácí
ledové bonbonky. Hmotu nalijte nebo lžičkou přeneste do umělohmotné formy, kterou vyndáte z vyzobaného adventního kalendáře. Formu uložte do lednice a děti upozorněte, že
tyhle dobroty se musí sníst hodně rychle po vyloupnutí z formičky.
Domácí marcipán
Rozemeleme najemno 250 g mandlí, použít můžeme i koupené mleté mandle, a smícháme
je se 125 g moučkového cukru a 125 g krupicového cukru, k tomu přidáme mleté mandle
a 2 bílky. Směs vypracujeme na hladkou hmotu, kterou můžeme obarvit potravinářskými
barvami.
Ořechové košíčky
Těsto:* 180 g hladké mouky * 40 g moučkového cukru * 40 g ořechů * 80 g másla * lžička
citronové kůry * 1 vejce
Náplň: * 150 g bílé čokolády* 70 ml smetany* 150 g strouhaných vlašských ořechů* lískové ořechy na ozdobu* 1 sáček bílé čokoládové polevy
Mouku smícháme s cukrem, ořechy a kůrou. Přidáme vejce a máslo. Vypracujeme těsto
a ve fólii uložíme do lednice. Těstem plníme formičky na košíčky a pečeme ve vyhřáté
troubě na 170 °C asi 10 minut. Upečené košíčky vyklepneme a necháme vychladnout.
Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu, přimícháme smetanu a přisypeme ořechy. Vychladlou
směs rozdělíme do upečených košíčků. Necháme ztuhnout, přelijeme bílou polevou a ozdobíme lískovým ořechem.
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Bílé kuličky
Těsto:* 200 g kokosové moučky * 2 vanilkové cukry * 4 polévkové lžíce rumu * 120 g
másla * 300 g bílé čokolády
Na obalení a naplnění: * 60 g kokosové moučky, loupané mandle
V míse smícháme změklé máslo, vanilkový cukr, rum a kokos. Přidáme najemno nastrouhanou čokoládu a dobře promícháme. Měli bychom těsto míchat vařečkou, pod rukama by
se mohla čokoláda rozpouštět. Když se hmota spojí, dáme těsto do lednice ztuhnout. Z těsta
tvoříme hrudky, do kterých zapíchneme mandli a modelujeme kuličky. Hotové kuličky
obalíme v kokosové moučce a necháme v lednici ztuhnout. Bonbonky uložíme do krabičky
a uchováváme v chladu.
Pusinky z bílé čokolády
Těsto: * 100 g čokolády na vaření* 50 g ztuženého tuku* 2 polévkové lžíce rybízové
marmelády * bílá čokoládová poleva
Náplň: * 1 bílek * 30 g cukru krystal * 1 lžička vody
Čokoládu smícháme s pokrmovým tukem a ve vodní lázni necháme rozpustit. Necháme
chvilku vychladnout a malou lžičkou čokoládu naléváme do papírových košíčků. Čokoládu
necháme ztuhnout a mezitím si připravíme sníh.
Cukr smícháme s vodou v kastrůlku a necháme ho chvíli povařit, jak se říká svařit na nit.
Cukr necháme chvíli vychladnout. Bílek vyšleháme do hustého sněhu a začneme k němu
přilévat chladný cukerný roztok. Roztok by neměl být příliš horký, jinak začnou bílky
řídnout.
Husté bílky přendáme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou. Do košíčků na čokoládu
dáme malou lžičkou marmeládu a na ni nastříkáme sníh. Necháme ho částečně ztuhnout
a přelijeme bílou čokoládou. Pusinky můžeme posypat ozdobným sypáním.
Čokoládové válečky s chilli
Netradiční vánoční cukroví z těsta se zakysanou smetanou a chilli kořením. Upečené a vychladlé válečky namáčíme na koncích v bílé čokoládě.
Poleva: *100 g čokoláda bílá
Těsto: * ¼ lžičky sůl* ½ lžičky koření chilli* 1 lžíce smetana zakysaná* 1 ks vejce* 100 g
máslo * 200 g mouka hladká* 3 lžíce kakao* 75 g cukr moučka
Z mouky, cukru, soli, vejce, másla, zakysané smetany a chilli koření vypracujte těsto. Zabalte do fólie a alespoň na hodinu uložte do lednice. Poté z těsta formujte rukama válečky
silné asi 1,5 cm a dlouhé 3 cm. Válečky pokládejte na plech vyložený pečicím papírem.
V předehřáté troubě upečte. Hotové nechejte dobře vychladnout. Příprava polevy: Bílou
čokoládu rozpusťte ve vodní lázni. Upečené a vychladlé válečky namočte z obou stran
v čokoládě a nechejte ztuhnout.
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Přehled kulturních pořadů
1.12.2013
1500 hodin
		
		
		

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

4.12.2013
16.00 hodin
		
		

Promítání fotografií pana Vladimíra Hrbka
- Husova ulice od papírnictví po dům p. Štrobla
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

5.12.20113
1600 hodin
		
		

Čertovský rej
- sraz Mikulášů, andělů a čertů
- nadílka od Mikuláše, pro neposlušné děti peklo, hry a soutěže
- areál zámku, pořadatel DDM Jemnice a město Jemnice

7.12.2013
21.00 hodin
		

Mikulášská taneční zábava
- hraje skupina Spektrum
- vstupné 80,- Kč, KD Jemnice

7.12.2013
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Lightstick party, hraje DJ Adas

12.12.2013
19.00 hodin
		
		

Divadelní představení 3+3=5
- Tyl Dačice
- vstupné 50,- Kč, kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

14.12.2013
8.30-8.45
9.00 hodin
		
		

Vánoční  turnaj ve volejbalu smíšených dvojic
- presence
- tělocvičny ZŠ v Jemnici, přihlášku nutno odeslat do 10.12.2013
na adresu: iivanch@seznam.cz
- pořadatel ZŠ v Jemnici a školní sportovní klub při ZŠ

14.12.2013
10.00 hodin
		
		
		
		
		

Vánoční kulturní trhy
- originální výrobky tvořivých lidí z našeho regionu, vafle, různé pochutiny
- dětský rytmický orchestr Hakuna Matata, pěvecký soubor Kvítek
z Dačic, kytarové duo a vánoční koledy
- další doprovodné aktivity
- pořadatel občanské sdružení AlterNaiva a jeho dobrovolníci
- www.alternaiva.jemnice.cz
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14.12.2013
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- Vanilla night, hraje DJ Kitt

15.-19.12.2013
9.00-16.00
(po-pá)		
9.00-14.00
(so-ne)		

Vánoční výstava
- práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel Svaz tělesně postižených v Jemnici ve spolupráci
s městem Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

17.12.2013
17.00 hodin
		

Vánoční koncert ZUŠ
- koncertní sálek ZUŠ v Jemnici
- pořádá ZUŠ v Jemnici

21.12.2013
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- White party, hraje DJ Halogen

24.11.2013
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- Ježíškova noc, hraje DJ Poki

25.12.2013
1500 hodin
		
		
		

Vánoční setkání
- živá zvířata, živý oheň, u kterého si můžete opéct „buřty“ nebo se jen 		
tak ohřát – občerstvení – něco k zakousnutí, něco na zahřátí
- náměstí Svobody v Jemnici, pořadatel město Jemnice ve spolupráci
s o. s. Mladí za rozvoj Jemnice a AFT Jemnice

25.12.2013
20.30 hodin
		

Štěpánská zábava
- hraje skupina Secret , Secrek ve staré sestavě a Green Day revival
- KD Jemnice, pořadatel TJ Jemnice, tenisový oddíl

25.12.2013
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- Štěpánská pařba, hraje DJ Adas

28.12.2013
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- Abda a Sharlota live!, hraje DJ Rudys

31.12.2013
12.30 hodin
		
		

Silvestrovský výšlap na Modrácký kopec
- sraz u restaurace U Víta, délka trasy 7,5 km
- přípitek s sebou
- pořádá TJ Sokol Jemnice, oddíl žen

31.12.2013
19.00 hodin
		

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2013
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

31.12.2013
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- Silvestr, hraje DJ Kitt
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5.1.2014
16.00 hodin
		
		
		

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

8.1.2014
16.00 hodin
		

Beseda s PhDr. Martinou Veselou
- téma: Osudy českých královen, zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

31.1.2014
20.30 hodin
		
		
		

Městský ples
- k tanci a poslechu hraje skupina GENETIC
- předprodej vstupenek v TIC za 100,- Kč, na místě 120,- Kč
- společenský sál KD v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

Bohoslužby o Vánocích 2013 a po Novém roce
24.12. úterý
		
             
25.12. středa
		
		

Štědrý den
Rancířov: 16.30 Budkov: 22.00

Jemnice: 24.00 Půlnoční

Slavnost Narození Páně - Hod Boží vánoční
Jemnice: 8.00 a 9.45
Budkov: 11.15                                                                                                                                     
Jemnice: 17.00 - zpívá schola z Kdousova

26.12.

čtvrtek Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
		
Jemnice: 8.00 a 9.45
Budkov: 11.15       Rancířov: 16.30

29.12.

neděle Svátek sv.Rodiny
		
Jemnice: 8.00 a 9.45

31.12.

úterý
		
		

1.1.

středa Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie
		
Jemnice: 8.00 a 9.45
Budkov: 11.15          Rancířov: 16.30

6.1.

pondělí Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
		
Jemnice: 8.30		
Budkov: 18.00        

Budkov: 11.15       Rancířov: 16.30

sv. Silvestra - poděkování za rok 2013
Jemnice: 18.00
Budkov: 16.30     
Jemnice: 23.30 Adorace před NSO a požehnání do nového roku

12.1.

neděle Křtu Páně       -   končí doba vánoční     
		
Jemnice: 8.00 a 9.45
Budkov: 11.15        Rancířov: 16.30
Betlém je přístupný v čase bohoslužeb a také o svátcích od 14.00 do 15.00 hodin.
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Vánoční kulturní trhy mění rytmiku
Občanské sdružení AlterNaiva a jeho dobrovolníci organizují třetí ročník Vánočních
kulturních trhů ve stanovém městečku „Letního kina v Jemnici“. Budete moci obdivovat
a zakoupit originální výrobky tvořivých lidí z našeho regionu, ochutnat typické vafle, nebo
se nechat netradičně roztančit dětským rytmickým orchestrem Hakuna Matata. Akce je plánována na sobotu 14. prosince 2013 v areálu „Letního kina“ od 10 hodin.
Jemnický mikroregion hostí velké množství tvůrčích a umělecky zaměřených lidí, které
každoročně oslovujeme s nabídkou spolupráce. Proto budete mít možnost vyzkoušet si některé techniky přímo na místě a vidět, jak se kuje železo, dokud je žhavé. K dispozici bude
mnoho vánočních pochutin, které pro návštěvníky chystají dobrovolníci, přátelé a členové
sdružení.
Kulturní složku zajistí dětský rytmický orchestr Hakuna Matata z Jindřichova Hradce pod vedením Jacka Urbana. Poslechnout si budete moci také pěvecký soubor Kvítek
z Dačic, kytarové duo a vánoční koledy. Součástí Vánočních trhů jsou i další doprovodné
aktivity a fotografická výstava mezinárodního projektu „Jsem dobrovolník“.
„Každý si bude moci přizdobit vánoční stromeček a pro děti budeme mít dřevohrátky,
bubliny a papírové andílky,“ informuje Petra Ferdanová, hlavní koordinátorka akce. Dále
dodává, že bude na místě živý oheň a teplé voňavé nápoje pro zahřátí.
Více informací a novinky najdete na www.alternaiva.jemnice.cz nebo na www.facebook.com/alternaiva.jemnice .
Za tým AlterNaiva o.s. Ondřej Ferdan, alternaiva@gmail.com

Termíny adventních a vánočních koncertů 2013
Kdousovské scholy
7. 12. 2013 		
8. 12. 2013 		
21. 12. 2013 		
22. 12. 2013
25. 12. 2013		
26. 12. 2013 		
27. 12. 2013 		

Blížkovice (kostel sv. Bartoloměje)		
Mor. Budějovice (kostel sv. Jiljí) 		
Uherčice (zámecká kaple) 			
Zissersdorf (kostel) 			
Jemnice (kostel sv. Stanislava) 		
Kdousov (kostel sv. Linharta) 		
Znojmo (kostel sv. Jana Křtitele) 		
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17.00 hodin
17.00 hodin
17.00 hodin
14.00 hodin
17.00 hodin
15.00 hodin
17.00 hodin
František Hofbauer

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Vážení přátelé, jsme nuceni vám s lítostí oznámit, že se v letošním roce nepodařilo najít
společnost, která by finančně vypomohla s uspořádáním akce Vypouštění balónků s přáním
k Ježíškovi - Pokus o rekord 2013.
Vypouštění balónků tím pádem již v tomto roce nebudeme schopni zorganizovat.
Tato nepříjemnost nás velmi mrzí, pevně však věříme, že v příštím roce bude situace
příhodnější a akci již opět zorganizujeme. A třeba se nám podaří i překonat vlastní rekord
v počtu vypuštěných balónků. Na těchto webových stránkách najdete včas všechny aktuální
informace. Děkujeme za pochopení!
www.ceskyjezisek.cz

Farářova kaplička  2013 - adventní putování

4. neděle adventní - 22.12.2013  -  u  lesa nad Budkovem ve  13.15 hodin
Každoročně se na konci adventu mladí i starší z okolí setkávají na místě, kde 22.12.1927
tragicky zmrznul O. František Maňoušek.
Odchod z Jemnice: Sraz pro „pěšáky“ je v neděli 22.12.2013 u sv. Víta v 11.30 hodin.
/Cesta trvá 1,30 hodin, jde se lesem asi 7 km./ Odjezd autobusem z Jemnice od kostela
sv. Stanislava ve 12.45 hodin.
Odchod z Budkova: Pobožnost navazuje na nedělní bohoslužbu v kostele sv. Martina
v Budkově, která začíná v 11.15 hodin. /Cesta trvá 30 min., jde se po silnici./
Poutníci k Farářově kapličce se nejprve zahřejí u vatry zapálené Betlémským světlem
a po pobožnosti Růžence světla se občerství horkým čajem a koláčky.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Třetí silvestrovský výšlap na Modrácký kopec
Oddíl žen při TJ Sokol Jemnice zve veřejnost
na „Třetí silvestrovský výšlap na Modrácký kopec“
Sraz účastníků, kteří se s námi vydají na výšlap, bude ve 12.30 hodin u kostela sv. Víta.
Společně se vydáme cestou přes druhý šraňk na vrchol Modráku, kde si připijeme na štěstí
a zdraví v roce 2014. Přípitek si však každý účastník musí přinést s sebou! V případě hezkého počasí uděláme na vrcholu kopce oheň, aby si děti mohly opéct „buřty“! Vracet se
budeme po asfaltové cestě kolem hájenky. Délka trasy je 7,5 km, je tedy vhodná pro rodiče
s dětmi i pro prarodiče s vnoučaty. Prvního ročníku se uvedeného výšlapu zúčastnilo celkem
103 dospělých a dětí, druhého 133. Doufáme, že nás 31. prosince 2013 bude ještě více.
Za pořadatele Zdeňka Mikulová a Jana Jánská
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Jsem dobrovolník, a co vy?
Projekt „Jsem dobrovolník“, který realizuje sdružení AlterNaiva, má za sebou několik
výrazných aktivit. Jednou z nejvíce podstatných je několik úspěšných setkání se zástupci
dvou mládežnických organizací Jugendverein z měst Raabsu a Karlsteinu v Rakousku.
Během tří vzájemných návštěv a jednoho společného dobrovolnického víkendu v Jemnici
se nám podařilo zorganizovat společný happening a plánujeme foto výstavu. O čem konkrétně bude další spolupráce, chceme jednat společně s dalšími organizacemi z Jemnice
a rakouského pohraničí na setkání NNO 7.12.2013 ve městě Raabs.
Dobrovolnický víkend proběhl v Jemnici 18.-20.10.2013 (v restauraci a penzionu
Na Podolí) a jeho náplní bylo vzájemné poznání mládeže, hledání předsudků o lidech
v našich zemích a společné plánování happeningu pro veřejnost. Happening se uskutečnil
v areálu zámeckého parku díky pohostinnosti pana Stanislava z řádu Křížovníci s červeným srdcem. Obrazové výstupy lze spatřit na fotografické výstavě v Raabsu v prostorách
výtečné budovy Lindenhof 7.12.2013 od 18 hodin. Zde bude možnost setkat se s členy
partnerských organizací z Rakouska a dovědět se více o výstupech projektu Jsem dobrovolník.
Za námi je teď také zajímavá dobrovolnická akce s pracovním názvem „Malování
v klubovně“, kdy ve spolupráci Jugendverein a Skautského střediska v Jemnici vymalujeme 30. 11. 2013 prostory stávající klubovny u dopravního hřiště. V době uzávěrky
JL akce ještě neproběhla, ale předpokládáme účast alespoň 15 lidí, z toho 5 z Rakouska.
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Dojde tak k mezinárodní spolupráci,
rozvoji jazykových kompetencí při
organizaci práce a nové kontakty pro
obě organizace. Pro účastníky a veřejnost organizujeme ve stejný den
hudební akci na podporu dobrovolnictví v jemnické Kuželně.
Více informací o konaných aktivitách, fotogalerii a o projektu Jsem
dobrovolník, můžete postupně nacházet na webu www.jsemdobrovolnik.eu. Tento web bude také sloužit
k vytvoření databáze organizací
a spolků z našeho příhraničí, které
dělají dobrovolnické aktivity a chtějí
získat nebo nabídnout lidské zdroje,
spolupráci, nebo vlastní vybavení jiným projektům a také databázi lidí,
kteří mají zájem o dobrovolnictví
jako o činnost pro komunitu.
Za AlterNaiva o.s.
Ondřej Ferdan
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Vánoční hudba
už z dálky zní,
už přicházejí
svátky vánoční.
Nejkrásnější svátky
v roce – Vánoce.
Zvonky všude
budou znít,
na počest Ježíškova narození.

Dětské oči zazáří
nad stromečkem a dárky.
Lidé se radují.
Tak si všichni spokojeně
svátky vánoční užívejme.
Marie Čurdová

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

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Bětušku Březinovou z Jemnice,
která se v měsíci listopadu dožila 92 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Odešlas, maminko,
neznámo kam,
jen vzpomínka na Tebe
zůstala nám.

Dne 7. prosince 2013
uplyne 20 let od chvíle,
kdy se zastavilo laskavé srdce
naší maminky a babičky
paní Blaženy Jelínkové
S láskou vzpomínají dcery Blažena, Marie a Věra s rodinami
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Vzpomínka
Dne 12. prosince 2013
vzpomeneme 20. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn a bratr
Michal Chalupa z Jemnice
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou maminka a sestra
s rodinou

Vzpomínka
Dne 21. prosince 2013 si připomínáme dlouhých 17 let
od doby, kdy nás náhle opustil manžel, tatínek, dědeček,
kolega a kamarád major Radomír Kula. Zahynul tragicky
ve Frýdku-Místku při výkonu služby. V lednu příštího roku
si zároveň připomeneme jeho nedožité 60. narozeniny. V našich srdcích zůstane navždy s námi. Čest jeho památce.
Všichni, kdo jste jej znali, vzpomeňte na něj s námi.
Manželka Hanka, dcery Dita a Denisa s rodinami a kolegové

Vzpomínka
Dne 26. 12. 2013
uplyne 10 let od úmrtí
pana Jiřího Harčára
a
dne 2. 1. 2014
1 rok od úmrtí
paní Drahomíry Harčárové
S láskou vzpomíná rodina Hartmanová

Vzpomínka
Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 31.12.2013
uplynou 3 smutné roky,
co nás navždy opustil
pan Vojtěch Krejčí z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami
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Biketrial Jemnice 2013
V letošním roce zastupoval jemnický biketrialový klub na soutěžích Mistrovství České republiky, Evropského poháru a Mistrovství světa Josef Táborský. V devíti soutěžích
MČR v kategorii Elite vybojoval celkově 8. místo.
Koncem května se jel závod o Evropský pohár ve Slovenském Záričie. Na této mezinárodní soutěži vybojoval Pepa letošní nejlepší výsledek, a to 3. místo.
Na přelomu července a srpna se konal seriál dvou soutěží Mistrovství světa, kde
v 7 věkových kategorií soutěžilo více jak 200 jezdců ze 16 zemí světa. První závod se
jel ve Španělsku a druhý V České republice v Blansku. Náš jezdec se zúčastnil druhého
závodu MS, kde obsadil 18. místo.
Josef Táborský, AMK CYKLOTRIAL Jemnice
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Kulturní kalendář
Police
1. 12. 2013
		
8. 12. 2013
		
8. 12. 2013
15. 12. 2013
22. 12. 2013
24. 12. 2013
31. 12. 2013

První adventní neděle – koncert Kdousovské scholy, začátek v 17 hodin,
poté zpěv u vánočního stromu a slavnostní rozsvěcení stromu
Předvánoční koncert Vysočanky, 15 hodin, budova ZD, pořádá ZD Police
a obec Police
Druhá adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu v 18 hodin
Třetí adventní neděle – Zpěv koled u vánočního stromu v 18 hodin
Čtvrtá adventní neděle – Zpěv koled u vánočního stromu v 18 hodin
Štědrovečerní průvod ovcí v 19 hodin od staré hospody
Silvestrovský ohňostroj 0:30 hodin u vánočního stromu

Mladoňovice
01.12.2013
05.12.2013
24.12.2013
27.12.2013
31.12.2013

Adventní koncert (kulturní dům – ČČK) – začátek 14.00 hod.
Mikulášská nadílka – začátek 17.00 hod.
Štědrovečerní průvod obcí – začátek 19.30 hod.
Valná hromada (kulturní dům – SDH) – začátek 18.00 hod.
Silvestrovský ohňostroj – začátek 0.00 hod.

Uherčice
1.12.2013
5.12.2013
22.12.2013

Zdobení vánočního stromu
Mikuláš
Adventní koncert v zámecké kapli

Radotice
27.12.2013
		

Vánoční turnaj ve stolním tenise, KD, začátek v 10.00 hodin,
startovné 100,- Kč
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Radotice
Co bude … ?
„Prosinec. Chalupy se krčí, sníh ke střeše až navátý. Na pocestného z prahu vrčí dobrácký ovčák huňatý. Je ticho jako po vymření. Zvonečku cinkne jenom smích, jak koně
letí ve spřežení v prastarých saních dřevěných. Po sněhu půjdu čistém, bílém, hru v srdci
zvonkovou. Vánoční země je mým cílem. Až hvězdy vyplovou, to budu blízko již. A budu
ještě blíž, až lesní půjdu tmou. Když jsou noci nejdelší, jsou si lidé nejbližší. V létě dělej,
v zimě se vzdělej. Žádný strom se nemůže vyvíjet a vyrůstat bez kořenů. Stejně tak ani společnost se nemůže zdravě vyvíjet bez znalostí svých tradic a bez poučení ze své historie“.
Tolik velký pranostikon.
„ Co bude dnes k večeři?“ obrací se nevrlý děda na babičku projevem tak napůl huby.
Již předem ví, že nabídky nevybočí ze standardu, když do Štědrého dne je ještě daleko. Přesto, že byla otázka nevýrazná, nabídky se sypaly jako z rukávu. Od zbytků oběda po chleba
ve špajzu a salámu v ledničce. Nevybral si, a tak se uchýlil k osvědčenému menu vlastnímu. Čaj, chleba se sádlem, jablíčko, spíše však dvě. Zvláště ta jablíčka si pečlivě vybíral.
Musela být totiž červivá. Toto si pamatoval ještě z doby, co se k nám dovážely kubánské
pomeranče a málokdy se na něj dostaly. Neměl tenkrát dojem, že by se hodily jen na hraní.
Tehdy se o těchto červivých jablíčkách tradovalo, že v honosných zahraničních restauracích, pokud jsou přílohou, je červivost významným znakem pro zákazníka, konzumenta.
Vylučovalo to chemické ošetření a jablíčka byla tím pádem bezvadná. Na jedné osvětové
besedě s lékařem si zapamatoval informaci o tom, že pokud budeme k živočišným tukům
konzumovat dostatek ovoce s obsahem pektinu, bude škodlivost látky v podobě cholesterolu anulována.
Poněvadž měla dědka přečteného, přes rameno sledovala, jak ho nabídka zaujala:
„Dědo, copak my máme na to, abych nakupovala „bio potraviny. My se musíme spoléhat
na sebe a vlastní zdroje.“ Děda zpozorněl, když uslyšel „bio.“ „Bábo,“ chtěl říct, babičko,
ale to první šlo snadněji, zvláště, když již chybí nějaký ten zub. Jó, to jsem zapomněl říct,
že z jedné besedy v televizi vyplynulo, že v označení „bio“ nelze hledat nějakou vynikající prospěšnost potravin pro zdraví, jak se pod dojmem ceny domníváme. Zdravotní efekt
z toho plynoucí je minimální. Zvýšená cena je na podporu „uvědomělého“ prvovýrobce,
sedláka, kterému není lhostejné, jak se zachází s tím nejcennějším, půdou, co ještě „zatím“
máme. Vyšší výkupní cena mu má být náhradou za nižší výnos a zvýšenou pracnost, kterou
s tím má. Odměna za produkt je pro něj jen o třicet procent vyšší proti konvenční výrobě
(bez omezení v hnojení a chemizaci), vznáší se otazník nad cenou v regále při nabídce
dosahující sta i více procent. Kromě nezbytné propagace a sledování kvality je odměna pro
obchod i „verkaufs“ pohádková, včetně regálného.
Nelze nic velkého namítat, máme tržní hospodářství, kdo je ochoten požadované dát, je
jeho rozhodnutí. Zde se, domnívám, selhává role státu, který přes tyto poskytnuté informace přenáší břemeno ekologické ochrany přírody na spotřebitele a ten ve velké většině netuší, že nekupuje větší šetrnost ke svému zdraví, ale k přírodě. Je přinejmenším podivné, jak
je stát spokojen s tím, že alespoň někdo pro blaho přírody s jeho účastí něco dělá a současně
dopouští, cenou finálního výrobku, degradaci tohoto šlechetného úsilí?
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Nadále pak profituje konvence, která jen sklízí a nic ji nenutí chovat se zodpovědněji.
Pohlédne někdo konečně realitě do očí a řekne, proč se rozhodl ucházet o post spravovat
tento stát, který je všech, i těch dezorientovaných důvěřivců. Není cílem těmito šedými
informacemi vyvolávat smutek a stesk. Na světě jsou důležitější věci, o kterých víme především jen my. Snažme se nezůstat s nimi osamoceni. Nic nepůsobí blahodárněji než se moci
někomu svěřovat. Blíží se svátky klidu a pohody, které nás rozvolní a otevřou okolí. Buďme
potěšeni již z toho, že jsme a že žijeme v krajině, ze které pohledem přes práh do okolního
světa si uvědomíme své štěstí. Příjemné prožití svátku vánočních. Co bude dál, je jen v lidech a ve hvězdách?“
Omlouvám se čtenářům za mylný údaj v minulém příspěvku: rychlost větru 46 m/s
(=140,4 km/h) patří 39 m/s.
Blahopřejeme jubilantům:
Čechová
Fučíková
Liška 		

Josefa
Marie
Josef

76 roků
60 roků
73 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice

TJ Družstevník Radotice Vás srdečně zve na
!!! VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENNISE !!!
který se bude konat 27. 12. 2013 v KD v Radoticích
Přihlásit se můžete do 15. 12. 2013
Přihlášení u p. Jana Seveldy na tel. č.: 733 363 009
Zúčastnit se mohou pouze neregistrovaní hráči
Začátek v 10:00 hodin, startovné 100,- Kč
Na vaši účast se těší pořadatelé

Mladoňovice
Pohyb je život
O pravdivosti tohoto tvrzení již dnes nikdo nepochybuje. Tradičně razí toto heslo u nás
dva oddíly: žactvo a „něžná polovina lidstva“. Naši žáci si v rámci mimoškolní výchovy
prohlubují dovednosti získané v hodinách tělocviku /dvě hodiny týdně jsou zoufale málo/
a učí se aktivně využívat volný čas. Přichází na to, že vysedávání u počítače není žádné dobrodružství. Pravidelné tréninky v různých oblastech sportu si zpestřujeme výjezdy
na soutěže, ale třeba taky prací v terénu se základy táboření.
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Děti pohyb milují, a tak největší problém bývá „nacpat“ všechny do jednoho oddílu,
jehož kapacita je vzhledem k bezpečnosti omezená. Poslední naší soutěží byl zimní čtyřboj
v našem okresním městě 23. října. Závodili jsme v disciplínách: šplh, člunkový běh, hod
plným míčem a skok z místa. Nejlepší výsledky měla Aneta Tříletá – 4. místo. Do první
desítky se dál umístili Karolína Nehybová, Adam Daňhel a sourozenci Zdeněk a Jakub
Václavkovi. Na výsledcích je vidět, že přirozené nadání nestačí. Důležitá je houževnatost,
a to se projeví i ve školních výsledcích.
Pochvalu za vytrvalost si zaslouží i naše holky: Renata Baštářová, Majka Kalendová,
Andrea Seveldová, Jana Zvěřinová, Maruška Karásková, Iva Křenková, …Tato děvčata se
tradičně drží na špici a na cvičení si vždycky najdou čas. Uvědomují si jednu věc: Kdo si
nenajde čas na své zdraví, jednou si jej bude muset najít na své nemoci. Čas je proradná
veličina a ovlivnit se dá jedině cíleným pohybem. Letos se u nás cvičí ve stylu retro. To
znamená, že si na vlastní kůži vyzkoušíme fitness trendy za posledních třicet let – od 80. let
po současnost. Naše tematicky zaměřené programy slouží nejen k postupnému zlepšování
kondice a tvarování postavy, ale především jako motivace k pravidelnému cvičení. O tom,
že si při cvičení užijeme hodně srandy, netřeba se rozepisovat.
S blížícím se koncem roku bych chtěla poděkovat našemu obecnímu úřadu a panu starostovi Janu Chloupkovi za poskytnutí moderního a hlavně bezplatného sportovního zařízení. Dále děkuji Okresní asociaci SPV Třebíč za dodávku náčiní, na jaké si jen pomyslíme. Body dostává i žamberská firma 3D FITNESS za kvalitní ozvučení a tipy na stylovou
hudbu, která chytá za srdce.
Hodně štěstí a zdraví v novém roce všem!
Za TJ a ZŠ Mladoňovice Ivana Tesařová

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 13. prosince 2013. 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@mestojemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 9).
Co patří k těm pravým tajuplným Vánocům? Ozdobený stromeček,
světla svíček, čerstvě napadaný sníh, pohádky, vůně cukroví, jmelí... To
nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí.
Přeji Vám, ať je po Vašem boku vždy někdo, s kým se můžete o to všechno
podělit.
Dana Babišová

40 / Jemnické listy / prosinec 2013

Tik tak, tik tak, tik tak… vteřina po vteřině,
minuta za minutou letí a hodiny do ticha půlnoc odbíjí.
A neúprosný čas tak najevo nám dal, že o rok zestárli jsme zas
a z klubka života nová nitka se nám odvíjí.
Starý rok stačil ještě zašeptat:
„Já odcházím a vystřídá mě nový rok,
zda bude ale lepší nežli já,
je už jen na Vás, tak do něj přeji šťastný krok.”
A nový rok se pousmál, maličkou ručkou mu zamával a děl:
„Jak rád bych všechna lidská přání vyslyšel,
na to jsem ale příliš malý pán a nezvládnu to všechno sám.
Až člověk člověka si začne vážit,
naučí se ho ctít a milovat,
přestane vládnout zloba, lhostejnost, závist, zášť
a jeden druhého bude mít rád,
pak mohu přidat trochu toho štěstí a vše nejlepší lidem dát…”

Vážení čtenáři,
šťastné a veselé Vánoce v kruhu svých nejbližších a do nového roku 2014 hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody Vám ze srdce přejí členové redakční rady Jemnických listů.
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Pro naše nově zakládané středisko v Dačicích hledáme vhodné
kandidáty na pozici „Asistentka/Koordinátorka“ v oblasti zpracování administrativní agendy přednostně se znalostí maďarštiny,
polštiny a rumunštiny a dalších evr. jazyků. Středisko je součástí
nadnárodní dynamicky se rozvíjející společnosti. Disponujeme vlastní databází klientů.
Předpokládaný termín nástupu: 1/2014
Pracovní náplň:
•
Aktivní i pasivní  komunikace s klienty (telefon, email, fax)
•
Přerozdělování úkolů, koordinace procesů
•
Podílení se na zlepšení procesů vlastními návrhy
•
Zabezpečení potřebné dokumentace (urgence a kontrola
dodání plných mocí,
Potvrzení, dokladů apod. od klientů)
•
Zadávání dat a práce v systému Navision
Požadujeme:
•
Min. SŠ vzdělání
•
Obecné ekonomické povědomí
•
Zkušenosti v oblasti jednání se zákazníky výhodou
•
Proaktivní přístup k práci, zodpovědnost, pečlivost,
samostatnost
•
Schopnost hledat optimální řešení, rozhodnost
•
Komunikativní znalost AJ+ PL/HU či RO, další jazyky
výhodou např. NJ
•
Ochotu učit se novým věcem, rychlou adaptaci
•
Dobrou uživatelskou znalost práce na PC
Nabízíme:
•
Samostatnou a odpovědnou práci v nově vytvořeném
kolektivu
•
Odpovídající platové ohodnocení (od 18.000 Kč)
•
Možnost kariérního postupu
•
Odborné zaškolení
•
Týden dovolené navíc, občerstvení na pracovišti
Kontakt: hroudova@eurowag.com , tel. 777650260
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Advent v Jemnici
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