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Jemnické vánoční divadlo
Proč tahle zář a proč jsou dnes
nebesa tak krásně čistá?
Bude se konat městský ples?
Odhaluje se bysta?
Vše zdá se nové, tajemné,
na velkou slavnost zralé.
Co se tu děje, řekni mně!
„Slaví se příchod krále.
Dozvěděl se to lid,
Jemnice přijde celá.“
A kde se ten král má narodit?
„Na schodech u kostela.“
Když to vše uvidí zástupci města,
co asi řeknou si v duchu?
Na konci ale, když dav tleská,
a Pepa má úsměv od ucha k uchu,
zjišťují, že je to pouhá hra,
a šikovné herce chválí.
Kdyby tak Pán přišel opravdu!
Už by si nezahráli.
Milan Růžička

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do dalšího volebního období. V zastupitelstvu města zasedlo 7 nových členů,
a to je podle mého názoru pozitivní v tom, že vnesou nový pohled na řešení úkolů, které
před nás čas postaví. Zároveň však zůstává potřebná návaznost na předchozí volební období. Věřím, že toto složení zastupitelů bude opět pracovat jednoznačně ku prospěchu města
tak, jak tomu bylo v minulosti. Zároveň chci poděkovat voličům za jejich účast a zodpovědnost, kterou při těchto komunálních volbách projevili.
V následujícím období se budeme zabývat celou řadou úkolů, které každá volební strana
či hnutí měly ve svém programu a byly to oblasti velmi podobné. Jednotlivá řešení budeme
muset navíc přizpůsobit dotačním titulům, které budou vyhlašovány v průběhu let 2015 až
2020. Zde je ještě celá řada neznámých, ale jisté je to, že budeme muset mít připraveny
projekty a další vyjádření k nim.
V nejbližším období je plánována oprava silnice na ulici Znojemská - od hranice města
až po křižovatku s ulicí Budějovická, včetně zásadní úpravy této křižovatky. Ta je bezesporu nebezpečným a kritickým místem. Výrazně nás zasáhne oprava mostu v ulici Želetavská,
který je v havarijním stavu. Další důležitá rekonstrukce se bude týkat opěrné zdi na křížení
ulic Na Podolí a Dělnická.
I když tyto akce bude financovat Kraj Vysočina, pro nás to bude znamenat nemalé výdaje na vyvolané úpravy souvisejících ploch a komunikací. Totéž nastane, pokud projde
a bude realizována další etapa rekonstrukce kanalizace ze strany Svazku VaK.
Začne se s prováděním opravy budovy č.p. 622, 872 ( bývalá zámecká sýpka ) na ulici
Tyršová, která bude zahrnovat odvlhčení, obnovu fasády, včetně výměny oken.
Je tu ještě několik akcí, které nemohly být dotaženy do konce ještě v letošním roce,
a budou dokončeny v tom příštím. Jsou to zejména: odpočinková zóna a dětské hřiště
za kulturním domem, plocha pro hasiče na místě bývalého areálu PS, úprava návsi v Louce.
Toto není, a ani to neměl být, úplný přehled toho, co nás čeká. Protože až dostanete
do rukou toto číslo Jemnických listů, bude před námi něco mnohem příjemnějšího. Mám
na mysli pochopitelně čas předvánoční, vánoční svátky, Silvestr a oslavy nového roku. Přeji
Vám, abyste závěr tohoto roku prožili, pokud možno, v klidu a pohodě se svými blízkými
a alespoň na chvíli hodili za hlavu běžné starosti a nepříjemnosti, které Vás provázely během roku. Vašim dětem a vnoučatům pak bohatou mikulášskou nadílku a nějaké to překvapení pod vánočním stromečkem.
Příjemné prožití vánočních svátků Vám přeje
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta
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Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
úvodem Postřehů z radnice bych rád opět děkoval. Tentokrát zastupitelům nového Zastupitelstva města Jemnice. Právě v jejich
kompetenci bylo rozhodnuto, zda bude dále pokračovat stávající vedení města vč. Rady města Jemnice. Jsem velmi rád, že
umožnili setrvání stávajícího tandemu na radnici. Osobně v tom
vidím spokojenost s naší prací a hlavně respektování vůle Vás,
voličů. Jistě máte povědomí o tom, kteří zastupitelé pro Vás budou pracovat. Určitě se mnou budete souhlasit, že nové složení
je velmi bohaté na zajímavé osobnosti. Nezbývá tedy, než všem
poděkovat a popřát mnoho štěstí a chuti do práce.
Předvánoční doba bývá časem klidu, rozjímání. Pro nás to však znamená patrně nejvíc
práce z celého roku. Připravujeme rozpočet města na rok 2015. I když to může vypadat jako
„hra“ s čísly, jde především o vytýčení si priorit, co se má v následujícím roce dělat, do čeho
se má investovat. Zároveň jde i o umění prosadit věci nezbytné, důležité, ale zároveň rozumně hospodařit. Rozpočet bohužel není nafukovací, a tak se opět nedostane na vše, co by
bylo potřeba. Když do toho zamícháme jistou neprůhlednost uvažovaných výzev dotačních
titulů, pak jde o úkol téměř nadlidský. Celá řada věcí bude proto řešena až v průběhu roku
v kolonce „Rozpočtová opatření“.
Bohužel se mezi Vašimi vánočními dárky neobjeví otevření nové odpočinkové zóny pro
děti i dospělé za kulturním domem. Vzhledem k pozdržení instalace dalších herních prvků
a stále nedokončené výrobě vstupních branek se otevření uskuteční až na jaře příštího roku.
Nakonec to bude rozumné i z důvodu, že tuto zónu otevřeme ve své plné kráse vč. ojedinělé sochy s motivy historické slavnosti Barchan. Jejím autorem není nikdo jiný než pan
Stanislav Brada.
Co Vás a Vaše děti jako vánoční dárek nemine, je jistě už tradiční Vánoční setkání
na náměstí Svobody, a to 25.12.2014 od 15:00. Nenechali jsme nic náhodě, a proto oblíbenou ohňovou show budou zajišťovat ne neznámí NOVUS ORIGO z Polné (organizátoři
Jemnické bitvy). Naše nejmenší jistě zaujme i koňský povoz tažený poníky, který zdarma
povozí děti okolo náměstí.
Nedávno jsme zaznamenali a jistě ještě zaznamenáme celou plejádu článků o tom, kolik
které město investuje do nové vánoční výzdoby, případně jaké náklady město vynakládá na instalaci již vlastněného vybavení. Město Jemnice do nové výzdoby neinvestovalo, instalace stávajících ozdobných prvků firmou Správa majetku města s. r. o. nás přijde
na 80000 Kč. Dlužno podotknout, že je v této částce zahrnut i výdaj na generální opravu
stávajících ozdob.
I když na děti čekají vánoční prázdniny a čas volna, věřím, že se jim do školy bude dobře vracet. Nejen kvůli zrekonstruovaným třídám, sociálnímu zařízení, „chytrým tabulím“,
novým lavicím i židličkám, ale i kvůli projektu, který je velmi dobře viditelný i z venkovních prostranství. Právě se dokončuje zateplení nové budovy vč. tělocvičny (zde se vyřeší
i problém s vyšší hladinou hluku). Věřím, že pohled na novou budovu se Vám líbí stejně
4 / Jemnické listy / prosinec 2014

jako nám. Už tak překrásný výhled na Jemnici se ještě zlepší likvidací nevzhledných luxferů oken tělocvičny, stejně jako zbrusu novou fasádou (s dle mého soudu) velmi dobře
vybraným zbarvením.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití vánočních svátků,
dětem bohatého Ježíška a nám ostatním, abychom se trochu zastavili od celoročního shonu
a věnovali svůj čas těm nejdůležitější – Vašim blízkým.
Ing. Petr Novotný, místostarosta

Na Silvestra bude radnice zavřena
Oznamujeme všem občanům, že na Silvestra (ve středu 31. 12. 2014) bude radnice uzavřena. Současně bude uzavřena i městská knihovna.
Dana Babišová

Kalendář na rok 2015
Jemnický mikroregion vydal stolní kalendář na rok 2015. Kalendář je k zakoupení
v Turistickém informačním centru v Jemnici za cenu 50,- Kč. Fotografie do kalendáře
poskytují jednotlivé obce Jemnického mikroregionu a je zcela na nich, jaké obrázky si
přejí zveřejnit.
Také město Jemnice má vyhrazeno několik stránek v kalendáři. Chtělo to trošku jiný
pohled na naše město, vnést do kalendáře jiný prvek. Oslovily jsme tři amatérské fotografy,
jejichž fotografie se nám líbily. Všichni tři nám vyšli vstříc a své fotky nám do kalendáře
bezúplatně poskytli.
Rády bychom touto cestou poděkovaly pánům Davidu Baštářovi, Matěji Liškovi a Ondřeji Chvátalovi za poskytnuté fotografie.
Dana Babišová a Jana Krejčí

Hlášení městského rozhlasu
Město Jemnice nabízí občanům možnost bezplatného zasílání informací o přerušení dodávky elektrické
energie, a to elektronickou cestou. Tyto informace jsou
hlášeny městským rozhlasem a zároveň zveřejňovány
na webových stránkách města Jemnice a na kamenné
úřední desce umístěné na budově KD.
Pokud máte o tuto službu zájem, zašlete svoji e-mailovu adresu na adresu: kinclova@mesto-jemnice.cz.
Iveta Kinclová, odbor investic a rozvoje města
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Slovo hejtmana
Máme po komunálních volbách a jednáních o vedení měst a obcí, díky nimž začínají
fungovat nově složené samosprávy. Doufám, že dojde k určitému zklidnění oproti době
před volbami a krátce po nich. Potvrdily se mé obavy, o nichž jsem psal už před měsícem.
Sestavování koalic bylo letos složitější než jindy. Snaha kandidátů seberealizovat se vedla
ke vzniku mnohých nových uskupení s nepříliš vypovídajícími názvy. Ta často slibovala
řešení všemožných problémů měst a obcí. Někdy šlo i o známé tváře pod novou hlavičkou. A voliči toužící po změně jim přisoudili nemálo mandátů. Takže často došlo k rozdrobení nových zastupitelstev na mnoho subjektů, jež pak obtížně hledaly souznění svých
programů nebo obyčejné lidské porozumění. Přiznám se, že spíše důvěřuji osvědčeným
a zkušeným zastupitelům z jasně profilovaných kandidátních listin různého zaměření, než
novým zázračným receptům těch neznámých. Ale uznávám jejich právo zkusit to a přesvědčit o svých kvalitách. Doufám, že se všemi dojdeme ke shodnému pohledu na potřeby
obyvatel kraje. Slušné chování a poctivá práce – to je předpoklad každé pozitivní činnosti.
Přeji novým i staronovým starostkám a starostům a všem zastupitelům úspěšné fungování
v jejich funkcích.
Nyní nadchází doba adventu, jenž býval v křesťanské tradici našeho světa pro všechny
občany obdobím zklidnění, přípravou na duchovní svátky. Předvánoční shon, na který si
často dnes stěžujeme, není opravdu nutný. Je mnohem lépe vnímat tento čas v souladu s dřívějším pojetím předvánoční doby. Jako příležitost k rozjímání a zamyšlení nad uplynulým
rokem, nad tím, jak jsme žili, co jsme udělali dobře a co se nám třeba i nepovedlo. Taková
malá, poctivá inventura svého roku nikomu neuškodí. Abychom vychutnali přátelskou domácí atmosféru, je důležitější uklidit si ve svém nitru, než uklidit celý dům či byt. Vánoce
vnímám jako příjemné klidné setkání rodiny a přátel a přeji Vám, abyste i Vy tyto nejhezčí
svátky v roce prožili obdobně… anebo nejlépe každý dle svého přání.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Víte, že...
Je potřeba někdy zvednout hlavu, nedívat se do země a pak uvidíme, čeho si obyčejně
nevšimneme.
Stačí se jako paní Hloušková podívat na věž kostela sv. Jakuba v Podolí z neupraveného
parkoviště u hřbitova. Kříž na věži upoutá vaši pozornost svým provedením. Pochází z roku
1949 a vytvořil jej pan A. Michal – klempíř, který bydlel v Tyršově ulici, č.p. 594, kde měl
obchod a dílnu. Kříž váží 86 kg a má výšku 180 cm. Měděný plech byl po II. světové válce
získán výměnou za měď, kterou nasbírali občané. Kříž na věž u kostela tehdy pokrytou
bobrovkami instaloval pokrývač pan Toufl s pomocníky. Kříž byl vytažen lanem na kladce,
které táhl kůň pana Švandy. V kouli jsou umístěny různé doklady. Za celou akcí stál pan
farář Metoděj Kotík, který byl velmi schopný a oblíbený v celé Jemnici. Snad i proto musel
nakonec z Jemnice odejít.
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Samotná věž je vysoká 27,27 m, má průměr 5,58 m a obvod 17,50 m. Přeměřeno panem
Zbyňkem Kočíšem dne 1. 7. 1980 za účasti pana Jiřího Srnce a Vladimíra Hrbka. Horní část
byla nadezděna a omítnuta na žádost památkářů později, aby došlo k odlišení. Práce byly
provedeny po požáru města 3. 6. 1832 po připomínkách obyvatel Podolí, že neslyší zvon.
Tašky bobrovky byly nahrazeny šindelovou střechou v říjnu 1993.
Někdy je třeba projít Jemnicí, dívat se nejen, co je dole, ale i nahoru a uvidíme zajímavé
věci.
Vladimír Hrbek

Základní umělecká škola informuje
V prosinci proběhnou třídní přehrávky v koncertním sálku ZUŠ. Žáci vystoupí se skladbami, které si pečlivě připravili a kterými by chtěli hlavně potěšit své rodiče a nejbližší.
Zveme také příznivce naší školy.
  2. 12. v 17.00 hod.
   třída paní učitelky H. Ukašíkové
  3. 12. v 17.00 hod.
   třída paní učitelky E. Chaloupkové
  9. 12. v 17.00 hod.
   třída paní učitelky M. Puchnarové a L. Jánské
10. 12. v 17.00 hod.
   žáci pana učitele J. Hofbauera
Žáci a žákyně Základní umělecké školy v Jemnici připravili pro své spolužáky a kamarády vánoční výchovné koncerty. Uskuteční se 17. prosince 2014 v 8.30 a 10.00
hod. v koncertním sálku ZUŠ. Pozváni budou žáci základní školy a mateřské školy
v Jemnici.
Vánoční koncert
17. 12. 2014 v 17.00 hod.
v koncertním sálku ZUŠ
Srdečně zveme širokou jemnickou veřejnost
Město Jemnice připravilo pro milovníky klasické sakrální hudby předvánoční hudební nadílku.
Dne 12. prosince 2014 v 19.00 hodin vystoupí
v jemnickém kině v netradičním pořadu Ave Maria vynikající česká mezzosopranistka Edita Adlerová, sólistka Le Grand Théater du Puy ve Francii,
za doprovodu klavíristy Tomáše Hály. Pěvkyně se
věnuje převážně koncertní činnosti – zpívá sólové
party oratorií s orchestry, účinkuje i v programech
s komorním obsazením. Je členkou Originálního
hudebního divadla Praha, kde se již po řadu let věnuje interpretaci díla Antonína Dvořáka. Společně se sopranistkou Annou Hlavenkovou založily
soubor Canto Dolce, který se zaměřuje na barokní hudbu. Vystupuje na významných mezinárodních festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl,
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Struny podzimu, Třeboňská nocturna. Spolupracuje s významnými českými orchestry
a předními dirigenty. Její interpretaci mnohých hudebních děl slyšeli posluchači v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itálii, Řecku, Polsku, Lotyšsku, Španělsku, Moldávii,
Maroku, Egyptě, Spojených Arabských Emirátech.
V 1. části koncertu zazní Skladba Ave Maria v úpravách Handla, J. S. Bacha, Ch. Gounoda, G. Fauré, G. Cacciniho, C. Saint –Saense, A. Dvořáka, Schuberta, C. Francka, G.
Verdiho a dalších. Druhá část pak přinese nejkrásnější a nejznámější světové spirituály.
Umělkyni doprovodí klavírista Tomáš Hála. Studoval na pražské konzervatoři a HAMU
u J. Páleníčka a V. Neumanna. Své první angažmá získal v jihočeském divadle v Českých
Budějovicích, od roku 1992 je dirigentem Národního divadla v Praze. Soustřeďuje se zejména na repertoár 18. století. Pedagogicky působí na hudebním gymnáziu Jana Nerudy.
Edita Adlerová vystoupila v Jemnici nedávno v pořadu Carmen – španělský večer, byl to
velice zdařilý koncert. Jistě i letošní vystoupení přinese krásný a mimořádný zážitek. Jenom
doufáme, že si tuto příležitost nenechá jemnická veřejnost uniknout.
Luba Jánská

Zahájení výuky hry na varhany na pobočce
Základní umělecké školy v Jemnici
Již před čtyřmi měsíci začal nový školní rok a s ním mnoho novinek na pobočce ZUŠ
v Jemnici, mezi které patří zahájení výuky výtvarného oboru ve dvou skupinách a rozšíření
oboru hudebního. Jedná se o výuku hry na žesťové dechové nástroje, hry na kytaru a hry
na klasické (píšťalové) varhany. O té třetí bych chtěl krátce informovat.
Varhanní oddělení ZUŠ Moravské Budějovice spolupracuje již několik let s mnoha farnostmi Římskokatolické církve, pro něž pořádá koncerty duchovní hudby, v případě zájmu
zajišťuje hudební doprovod bohoslužeb. Dále pořádá koncerty pro další instituce a kulturní
pořadatele. Díky této spolupráci jsme zavítali například hned v září do Slupu u Znojma
na tradiční pouť pekařů a cukrářů, dále do Znojma, kde jsme uspořádali ve spolupráci s Institutem pro křesťanskou kulturu duchovní pásmo v kostele sv. Alžběty.
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Vedle domácí činnosti je také zahraniční. Například letos jsme zavítali do Florencie,
Říma, Orvieta a dvakrát do Rakouska (Krems a Mariahilfberg u Gutensteinu). Velmi
významná je také spolupráce mezi jednotlivými odděleními v naší ZUŠ a jejich učiteli. Zde
je třeba zmínit zejména dechové oddělení, které se spolupodílelo na všech výše uvedených
akcích. Tato rozsáhlá činnost vedla k tomu, že se v současné době učí hrát na varhany již
18 žáků. Netrvalo tedy dlouho a hra na varhany se rozšířila i do Jemnice. Prvním žákem
z Jemnice je Ondřej Řeřucha, který téměř všechny uvedené zájezdy a koncerty absolvoval.
Nyní je ve 2. ročníku. K němu se od září přidala další žákyně, Lucie Bartošová. V současné
době tedy hrají v Jemnici na tento nástroj dva žáci.
Výuka byla umožněna díky zakoupení třímanuálového digitálního nástroje Johannus
Rembrandt 3070 s píšťalovým prospektem, který byl umístěn v koncertním sále ZUŠ.
Proto srdečně zveme všechny milovníky varhanní hudby na Varhanní koncert ve středu
10. 12. 2014 v 17 hodin v koncertním sále ZUŠ v Jemnici, který je uspořádán k zahájení
výuky v Jemnici. Spolu s jemnickými žáky vystoupí také další z Moravských Budějovic
a pedagogové ZUŠ. Po koncertě bude možnost prohlédnutí nástroje a možná i něco na zub…
Na závěr přeji všem varhaníkům, kteří se učí na tento nástroj hrát, hodně píle, trpělivosti, ochoty cvičit a zapálení pro věc, kterou budou určitě všichni potřebovat.
Bc. Josef Hofbauer,
ZUŠ Moravské Budějovice, pobočka Jemnice

Zprávy z Gymnázia Dačice
Informace pro žáky 9. tříd
Ve školním roce 2015/2016 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 2015/2016 připravuje naše škola otevření jedné třídy osmiletého gymnázia pro 30 žáků. Osmileté, všeobecně zaměřené gymnázium (obor 79 – 41 – K/81) je
určeno žákům po ukončení 5. tříd základních škol.
Den otevřených dveří 12. 12. 2014
Všechny zájemce o studium čtyřletého i osmiletého gymnázia a širokou veřejnost srdečně zveme na prohlídku naší školy a především v letošním roce modernizovaných učeben
informatiky, fyziky, chemie a biologie. Den otevřených dveří se již tradičně 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. V televizním studiu školní internetové televize
G-ONE.tv si bude moci každý vyzkoušet natáčení a zpracování videa s využitím klíčování.
Zájemci o studium také získají všechny potřebné informace o podávání přihlášek
a přijímacím řízení. Vždy v celou hodinu bude začínat prezentace, která představí
školu a nabídku studia pro žáky 5. a 9. tříd.
Podrobné informace ze života školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.G-ONE.tv
Mgr. Milan Točík
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Okresní hospodářská komora Třebíč informuje
Dne 30.10.2014 navštívila Třebíč dvacetičlenná skupina čínských
podnikatelů a představitelů samospráv z čínské provincie Hubei. Akce
se konala v rámci dvoudenní návštěvy dvaaosmdesátičlenné skupiny
z provincie Hubei v kraji Vysočina, která zahrnovala prezentace českých
firem, navazování obchodních vztahů, fórum podnikatelů a podepsání
memoranda o spolupráci mezi Krajem Vysočina a provincií Hubei. V Třebíči si návštěvníci
prohlédli firmu TTS a zúčastnili se setkání s firmami a představiteli místní samosprávy
města a regionu Třebíč, které organizovala Okresní hospodářská komora Třebíč. Na závěr
si prohlédli baziliku svatého Prokopa.
Okresní hospodářská komora nabízí:
Kurzy:
Technické minimum – kurz určený lidem s ekonomickým vzděláním, kteří chtějí získat
i základní technické znalosti.
Ekonomické minimum – kurz určený lidem s technickým vzděláním, kteří chtějí získat
i základní ekonomické znalosti.
Oba tyto kurzy proběhnou v období 1/2015 – 3/2015, účast v kurzech je zdarma.
Semináře:
10. 12. 2014 – Jak mít finance skutečně pod kontrolou? – Business Success
11. 12. 2014 – Nový občanský zákoník se zaměřením na obce a jejich činnost
– Mgr. Zdeněk Joukl
13. 1. 2015 – Aktuality v účetnictví a daních v roce 2015 – Ing. Jiří Klíma
21. 1. 2015 – Jak zvýšit prodej? – Business Success
Více informací o nabízených kurzech i seminářích naleznete na www.ohktrebic.cz.
Petra Valová, projektový manažer

Úskalí nakupování na internetu
Policisté na Vysočině šetřili od začátku letošního roku přes tři stovky případů, kdy byli
lidé podvedeni při nakupování na různých internetových portálech. V drtivé většině se jednalo o zákazníky, kteří objednané zboží zaplatili prodejci předem, a zboží jim nebylo doručeno.
Mnoho lidí v současné době neprovádí nákupy jen v tzv. kamenných obchodech. Stále
více osob využívá nabídek poskytovaného zboží prostřednictvím internetového nakupování. V tomto nakupování lze jistě najít i výhody. Zboží si můžete vybírat v pohodlí domova.
Výrobky i jejich ceny si v klidu můžete porovnávat a nemusíte osobně navštěvovat jednotlivé obchody, což vede i k úspoře času. Vámi vybrané zboží je dodáno zásilkovou službou
až do domu. Musíte však zároveň zvážit i možná rizika spojenoá s těmito transakcemi.
Pokud za vybrané zboží zaplatíte předem na účet prodávajícího, vystavujete se riziku, že
v některých případech neuvidíte ani výrobek ani peníze. Rovněž se nenechte zlákat nápadně výhodnými podmínkami nákupu, například velmi nízkou cenou v porovnání s běžnou
cenou v obchodech.
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Jak bezpečně nakupovat po internetu?
•

nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, předem si o nich
zjistěte potřebné informace

•

před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, smluvní podmínky

•

seznamte se s reklamačním řádem

•

od prodejce získejte i informace o podmínkách a nákladech při dodání
zboží

•

vyhledejte si telefonní číslo, e-mail prodejce, adresu

•

uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových stránek prodejce (objednávka, potvrzení objednávky, kdy bude zboží dodáno
apod.)

•

platbu předem provádějte jen tehdy, pokud máte jistotu, že se jedná
skutečně o důvěryhodného obchodníka
nprap. Martin Dušek, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
oddělení tisku a prevence

Služby LPS stomatologické – prosinec 2014, 1. 1. 2015
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
so

6.12.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

ne

7.12.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

so

13.12.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

ne

14.12.

MUDr. Šabrňák Petr

Jungmannova 116/18, Třebíč 568 844 350

so

20.12.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

ne

21.12.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

svátek

24.12.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

svátek

25.12.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

svátek

26.12.

MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248

so

27.12.

MUDR. Blažek Jan

Sv. Čecha 39, Třebíč

568 844 002

ne

28.12.

MUDr. Tomková Alena Vltavínská 1346, Třebíč

svátek

1.1.2015 MUDr. Machová Eva

Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 844 296
568 620 248
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Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
blíží se předvánoční dny, které máme v knihovně spojené s několika dnes už tradičními akcemi pro dětské čtenáře a návštěvníky knihovny - v pondělí 15. prosince budeme
společně s dětmi zdobit vánoční stromeček, ve středu 17. prosince od 13.00 hodin se
uskuteční VI. ročník turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“ a zároveň bude celý týden
od 15. do 19. prosince probíhat oblíbený dětský vánoční Pizza kvíz - stejně jako nabídka
roční bezplatné registrace pro dětské i dospělé čtenáře v případě, že se v tomto předvánočním týdnu přijdete do knihovny přihlásit.
Z nových knih:
Viewegh Michal – Sedm svateb a jeden rozvod: soubor povídek od současných českých
autorů v edici Česká povídka.
Pernes Jiří – O trůn a lásku: dramatický život a tragická smrt Františka Ferdinanda d´Este.
Literatura faktu.
Worth Jennifer - Zavolejte sestřičky: kniha autentických vzpomínek na autorčino mládí,
kdy v 50. letech 20. století pracovala na londýnském předměstí jako porodní asistentka.
Šimánek Leoš – Severskou divočinou: autor popisuje stavbu srubu u jezera Clark v horách
Mackenzie, kde členové expedice přezimovali. Poté líčí velmi obtížnou plavbu napříč
horami Kanady na Aljašku.
Burdychová Radka – NutriRestart aneb zpátky do flow: revoluční kniha s novým náhledem
na hubnutí, očistu těla, odkyselení a vyrovnání hormonálního i psychického systému
lidského organismu.
Abúléš Izzad-Dín - Nebudu nenávidět: palestinský lékař a mírový aktivista Izzad-Dín
Abúléš vzpomíná na své dcery, které zahynuly při bombovém útoku v pásmu Gazy
v roce 2009 a přitom vypráví příběh svého života, své rodiny i národa.
Výpůjční doba v období vánočních svátků:
pondělí 22. 12. 2014:
pondělí 29. 12. 2014:
středa 31. 12. 2014:
pátek
2. 1. 2015:

8.00 – 11.30, 12.15 – 17.00
8.00 – 11.30, 12.15 – 17.00
zavřeno
8.00 – 11.30, 12.15 – 15.00

Přejeme všem klidné a pohodové vánoční svátky a nedostanete-li pěknou knihu pod stromeček, neváhejte a přijďte si vybrat do knihovny.
Pracovnice knihovny
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Nám, nám, narodil se
„Nic nedává, kdo nedává sám sebe.“
Danica Valenová, Deník 1945-1960
Opět jsou před námi Vánoce, nejmilejší svátky našeho dětství, ale i dospělosti. Vždyť
právě v tomto čase jsme každoročně obdarováni našimi blízkými i vzdálenými. Dopisy,
mejly, esemesky, ale i setkání po telefonu, přes wifinu nebo i v reálu, vždy potěší a jsou
viditelnou připomínkou naší vzájemnosti. A komu za to vděčíme? To přece ví každé dítě,
našemu Ježíškovi. Jeho narození se stalo tím prvním Božím dárkem z nebe pro celý svět
a spustilo oživující řetězovou reakci dobra a vděčnosti. Ano. „Projevila se Boží dobrota,
která přináší spásu všem lidem,“ píše apoštol svatý Pavel svému spolupracovníkovi Titovi. /Tit 2,11/
Vánoční svátky jsou oslavou Božího vtělení. Jsou povýšením našeho lidství za nástroje
Boží dobroty. Díky této události a v návaznosti na celé dějiny vesmíru je právě člověk
jediným uvědomělým zastupitelem a misionářem Božího díla lásky. Právě díky tomuto
poznání Božího vyvolení a obdarování je možné se ochotně a svobodně dávat k dispozici
pro vytváření společenství, kde se nikdo nemusí cítit osamocený, nemilovaný a zbytečný.
Již od malička, od dětských střevíčků, má každý člověk šanci poznat smysl svého života
a poznat své nezastupitelné místo v svěřeném daru žití. Těmi nejbližšími, kteří chtějí být
k dispozici v tomto Božím díle, jsou hned po rodičích ti, kteří nehledají štěstí pro sebe, ale
pro druhé. Mezi takové dobrodince, na které nemáme zapomínat - a mnozí tak i činí - patří
sestry sv. Kříže.
Co o nich víme?
Milosrdné sestry sv. Kříže přišly do Jemnice 30. 9. 1913 na pozvání hraběnky Irmy
Pallavicini. V zakládající komunitě byly tři sestry: Sestra Hieronyma Dokoupilová, nar.
1875 v Blatci-Vrbátkách. Kromě povinností představené ošetřovala po domech nemocné.
Sestra Blanka Štaflová, nar. 1889 v Dubňanech, byla pěstounkou dětí v dětské opatrovně, kde bylo na padesát různě starých dětí v jedné místnosti. Sestra Božena Sedláková,
nar.1885 v Šošůvce, byla kuchařkou a pečovala o domácnost. Většinou byly v Jemnici tři
sestry, ale od r. 1922 přibyla čtvrtá, protože sestrám kdosi odkázal klavír, díky kterému
sestry začaly vyučovat i hudbu.
Sestra Ermína Valentová, nar. 1885, asi v Šošůvce, pracovala u dětí a kromě toho byla
varhanicí po řídícím učiteli, který odešel r. 1923 do důchodu.
Od roku 1930 byla katechetkou často i šesti třídám, připravovala děti k prvnímu
sv. přijímání, tehdy chlapce a děvčata zvlášť. Tato sestra vystudovala na přání pana děkana
Hlavičky čtyřletý varhanický kurz v Brně a nacvičila s dětmi mnoho divadelních představení a padla na ni i tíže představenství.
R. 1927 zakoupila kongregace větší dům a dala ho architektovi k přebudování pro potřeby mateřské školky - jenže za války se stavělo zle, např. písek z Dyje byl kvůli Sudetům
nedostupný, takže dům byl svěcen až 1. 9. 1940. Sestra musela mít široké srdce a velkou
pokoru, když měla dokončit novostavbu a udržet běžný chod dosavadních činností, přičemž
zimy dávaly zabrat, v kronice se píše o jinovatce na peřinách ráno a o varhaničení ve dvojitých rukavicích.
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V Jemnici se od roku 1913 do roku 1950 vystřídalo na třicet sester. Věnovaly se ošetřování nemocných, opatrování dětí, výuce hudby a vedly zimní kurzy vaření a šití.
Národnostní vření kolem r. 1918 vyvolalo v Jemnici odpor proti markraběnce Pallavicini, ta za nevděk (věnovala mnoho péče chudým) přestala financovat činnost a nájemné sester, takže hrozilo, že květnem 1920 skončí činnost v dětské opatrovně Karolineum (název
po synu markraběnky Karlovi, zemřel v půl věku). Úsilím faráře Dp. Hlavičky se z větší
části z jeho osobních úspor podařilo koupit sestrám domek č. 57, pamatující lucemburské
doby a opatřený výsadou ročně získat zdarma dřevo na otop, obilí apod., což sestry zajistilo.
Nový domek byl r. 1928 svěřen pod ochranu sv. Terezii od Dítěte Ježíše a Sv. Tváře (r. 1926
svatořečené) s názvem Ústav sv. Terezie od Ježíška.
Na jemnickém hřbitově jsou pochovány tři sestry sv. Kříže: sestra Imelda Kubitová
- * 1880 a U 10. 7. 1920, sestra Jaroslava Janečková - * 1902 a U 17. 3. 1933 a sestra Anežka Švandová - * 1914 a U 21. 5. 1944 .
Činnost Milosrdných sester sv. Kříže v Jemnici byla ukončena nástupem totality v roce
1950.
A tak až vejdete spodní bránou na hřbitov a budete míjet kněžské hroby před kostelem
sv. Jakuba, můžete si připomenout památku Milosrdných sester sv. Kříže. Jejich hrob poznáte podle bílé mramorové drtě a opaxitové desky s jejich jmény. Vztahují se na ně slova
Písma: „Požehnaný, kdo přichází ve jménu Páně! “ / Mt 21,9b /. Pro jemnické děti a nemocné chudáky se staly darem a dodnes jsou mezi námi tací, kteří na jejich působení v naší
farnosti rádi vzpomínají. Řeholní sestry se řídily biblickou výzvou „ Dávejte, a dostanete,
míru dobrou a natlačenou vám dají do klína“. /Lk 6,38/ Jejich služba byla sice u nás
ukončena, ale dále pokračuje skrze ty, kterým se obětavě věnovaly.
Můžeme si proto přát, aby Milostiplné svátky vánoční byly pro každého z nás prozářeny
vděčností za vše, co nám bylo darované od Boha i od bližních a radostí z každého našeho
skutku lásky.
Vždyť největším darem jsme si - díky Kristově přítomnosti v nás a mezi námi -  my
sami navzájem.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Železnice Jemnice – Mor. Budějovice – petice
K petici na obnovení pravidelné osobní železniční dopravy Jemnice – Mor. Budějovice, která byla odeslána 30. září 2014 na Krajský úřad Kraje Vysočina a kterou podepsalo
1.739 občanů, došlo zřejmě po důkladném projednání na úřadu Kraje Vysočina již dne
30. 10. 2014 vyjádření, odpověď. V dopise, který zpracoval pan Ing. Zdeněk Kadlec, je všeobecně konstatováno, že prostředky na regionální železniční dopravu jsou vlastně použity
jinde na páteřní síť, takže objednání přepravy na trati Jemnice – Mor. Budějovice by bylo
neefektivní. Kraj Vysočina má prý zájem na rozvoj regionální železniční dopravy, ale není
možné se za každou cenu snažit o udržení stavu založeného v minulosti (železnice Jemnice
– Mor. Budějovice vybudovaná v roce 1896 je kulturní památkou); zřejmě to podle dopisu
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nepatří do pozornosti Kraje Vysočina. Nevím, kdy byly vybudovány železniční tratě kolem
Jihlavy, Pelhřimova, atd. Zde tedy zájem o jejich udržení je.
Petice 1.739 občanů tedy nemá váhu, aby se jí někdo vážně zabýval. To, že Jemnice je
na okraji Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje i ČR nikoho nezajímá.
Není tedy asi v zájmu Zastupitelstva Kraje Vysočina o její rozvoj. Chtěl bych poděkovat
všem občanům, kteří petici podepsali. Věřím, že obnova osobní železniční dopravy na trati
Jemnice – Mor. Budějovice zůstane v jejich pozornosti. Za dva roky proběhnou krajské volby, kde bude příležitost vyjádřit svojí účastí a volbou nových zastupitelů kraje, že výměnou
stávajících zastupitelů a stran dojde k většímu pochopení pro odlehlé části kraje a jeho problémů. Znění petice i odpověď bude zveřejněna na internetových stránkách města Jemnice.
Děkuji městu za pochopení a možnost občany informovat. Názor si jistě udělá každý sám.
V období červenec – srpen byla o sobotách a nedělích zajišťována rekreační železniční
doprava. Zde bych poděkoval panu Kouřilovi a jeho spolupracovníkům za jejich iniciativu,
která je příkladná. Rovněž za zprovoznění historické vlakové soupravy, která je výsledkem
jejich nadšené práce. Dále bych poděkoval zastupitelům měst Jemnice a Mor. Budějovice
za finanční podporu provozu. Možná také jiným, kteří přispěli. Nevím, kolik lidí využilo
v tyto dny rekreační jízdy, snad 1.000 – 2.000 dětí a dospělých.
Celkové odvody za železniční dopravu SŽDC znevýhodňují provoz na železnici. Kdyby
podobné odvody byly na silnicích, tak by autobusy musely být odstaveny.
A doporučení spoluobčanům na závěr. Nevěřte všemu, co se říká a píše. Své zástupce
do volených orgánů volte uvážlivě a jejich činnost posuzujte podle práce a ne podle slibů,
planých slov a frází napsaných v dopisech na vaše připomínky, stížnosti a petice. Jen tak se
domůžete vašich práv a nenechte se odradit.
Vladimír Hrbek, člen petičního výboru

Vážení spoluobčané,
jak jsem již dříve informoval, předal jsem vedení Sdružení nezávislých kandidátu v Jemnici panu Ing. Jiřímu Koprovi. Nyní jsem se rozhodl, že odejdu úplně ze sdružení, ve kterém jsem působil od jeho založení v roce 1998. Při této příležitosti upřímně děkuji všem
kolegyním a kolegům za jejich významnou podporu, kterou mi po celou dobu poskytovali. Zvláště pak v prvních dvou volebních obdobích, kdy jsme přímo zodpovídali za rozvoj
města. Do příštích let přeji Sdružení nezávislých kandidátu v Jemnici mnoho úspěchů,
a aby v příštích volbách získalo důvěru občanů našeho města a mohlo výrazně ovlivňovat
jeho rozvoj.
Ing. Antonín Finda

Vážení spoluobčané,
nezávisle na poděkování za přidělené hlasy v minulých volbách ze strany KSČM i já Vám
děkuji za Vaše hlasy, které jsem od Vás obdržel.
Chtěl bych Vás ale o něco požádat. Pokud budete mít nějaký problém, žádost, případně
stížnost na vše, co Vás trápí nebo sužuje, ozvěte se přímo mně nebo mým kolegům a my se
je společnými silami jako zastupitelé města Jemnice budeme snažit řešit.
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A vzhledem k tomu, že se neúprosně blíží všechny prosincové svátky, přeji Vám všem
jejich příjemné prožití a do nového roku hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. Milan Havlíček

Poděkování
Vážení spoluobčané, předně chci poděkovat všem, kteří přišli ke komunálním volbám
a vyjádřili tím svůj zájem o veřejný život v našem městě. Děkuji všem voličům, jejichž hlas
přispěl k tomu, že místní organizace ČSSD má v Zastupitelstvu města Jemnice dva zastupitele - paní Janu Jánskou a Petra Ambrůze.
V povolebních jednáních jsem byl osloven nabídkou, abych se připojil ke staronové koalici ODS, SNK Mladí za rozvoj Jemnice a KDU-ČSL. Po projednání této nabídky s členy
místní organizace i přestaviteli krajské samosprávy jsem se rozhodl, že nabídnuté místo
v radě města přijmu. Musím ale jednoznačně prohlásit, že se nepovažuji za jádro koalice,
která má v radě města a v zastupitelstvu města většinu.
Před zasedáním nově ustavujícího se zastupitelstva proběhlo jednání všech stran a hnutí, které v komunálních volbách kandidovaly u tzv. kulatého stolu. Projednávala se i otázka
sestavení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva. Tedy dvou orgánů, kde by měla
mít tzv. opozice - tedy stran, které nemají své radní, většinu. Původní návrh, aby každá strana - hnutí mělo v těchto orgánech jednoho svého zástupce, mi nepřišel plně demokratický,
proto jsem jménem místní organizace ČSSD přišel se vstřícnou nabídkou, že nebudeme
navrhovat své členy do kontrolního a finančního výboru a přepustíme tak místa dalším členům, které navrhovalo SNK. Obyčejné lidské: „Děkujeme“ bohužel nezaznělo…
Jak už mnozí víte, post starosty na jednání ustavujícího zastupitelstva obhájil pan
Ing. Miloslav Nevěčný a post místostarosty pan Ing. Petr Novotný. Složení rady města je už
taky veřejně známé. Jsem přesvědčen, že v programech, za které jsme kandidovali, najdeme
společný průsečík a věřím, že se vedení města podaří Jemnici dobře spravovat a do budoucna úspěšně rozvíjet. To, že jsem členem rady města, je pro mě především závazkem k tomu,
abych svojí prací přispěl k řešení úkolů, které před námi stojí.
Petr Ambrůz DiS.

Vážení spoluobčané,
z dnešního vydání Jemnických listů jste se již dověděli, že se pan Ing. Antonín Finda rozhodl ukončit své působení v našem sdružení. Dovolte nám tedy, abychom mu při této příležitosti veřejně poděkovali za práci, kterou pro naše sdružení, ale zejména pro naše město,
vykonal. Jeho zásluhy o budování a rozvoj města jsou podle našeho názoru mimořádné.
Vždyť za jeho působení na radnici v období 1998 – 2006, kdy nesl odpovědnost za investiční výstavbu, se proinvestovalo nejvíc finančních prostředků v celé moderní historii města.
Práce to nebyla rozhodně lehká a jistě to všechno nemohl dokázat sám, byl však hýbatelem
změn a motorem, který všechno táhl.
Do dalších let života přejeme všichni panu Findovi zejména pevné zdraví, hodně spokojenosti a radosti z jeho vnoučat a pravnoučat.
Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici
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Předvánoční obchodování
Možná, že jednou vkročím do obchodu
pro dvacet deka krájenýho štěstí a sáček vzpomínek
Josef Kainar
Tohle téma jsem si schválně nechal na prosinec. Oficiálně se totiž může mluvit o radosti
z nákupů teprve až po vítězném listopadu. Předtím bývávaly obchody smutné, mnohé zely
prázdnotou. Dneska se v nich toho kupí víc, než si můžem koupit.
Slovo obchod vzniklo z toho, že prodavači zákazníky obcházeli. Ve skutečnosti je tomu
ale naopak: obcházejí zákazníci a prodavači na ně s láskou čekají. Ti nedočkaví rozesílají
lákadla ve formě prospektů s barevnými fotkami věcí, které jdou těžko na odbyt. Říká se
tomu obchodní síť, zákazník je loven.
Obchodní síť v stříbronosné Jemnici je upletená hustě. Má třiatřicet obchodů. Deset
z nich mě uloví pravidelně. Jsem vděčný zákazník. I v malém krámku si tu a tam něco
koupím. Často jen proto, abych potěšil a aby ještě aspoň tento měsíc měli na výplaty. Nejraději přicházím před koncem pracovní doby, kdy už je prodavačkám líto, že brzo budou
muset domů. Nikdy nezapomenu, že jsem si ve zdejším papírnictví před třiatřiceti lety
koupil psací stroj, podpultové zboží, které jsem jinde marně sháněl. Dnes prý už takovou
techniku nevedou. Škoda, koupil bych zas. Hned naproti papírnictví je prodejna jiná,
stanice mé první pomoci. Objevím se tam pokaždé, když se mi spálí žárovka, porouchá
vypínač, nebo když si křovinořezem uříznu s ostudou i kabel. V některých jemnických
obchodech jsem však, přiznávám se, ještě nebyl.
V obchodě na Husovce sedávala v pokladně usmívající se paní. Chodil jsem tam rád
na kus řeči. Po každé návštěvě jsem se cítil pasován na opravdového Jemničana. Teď v té
pokladně už nějakou dobu sedí mladý muž a pomalu se na mě začíná usmívat taky. Čím to
asi bude? Rád bych zde poděkoval těm, kteří mi nedělají problémy, když u sebe zrovna nemám tolik, kolik můj nákup stojí. „Přinesete mi to zítra,“ řekne paní v pekárně, protože mi
věří. Dělá se mi špatně při pomyšlení, že brzo se místo korunou bude platit už jen kreditní
kartou či pomocí smartphonů. To pak abych si kvůli třem rohlíkům za 6 Kč hned kupoval
mobil za pár tisíc.
Jak pozoruju, mladí už do klasických obchodů chodí málo. Radši si vezmou auto a nakoupí jedním vrzem na celý týden. Četl jsem, že když jde do obchodu „mužskej“, ví, co
chce a jde si pro to. Nedá se zlákat nabídkami slev. Pro mě je však to, oč požádám, často
jen záminka. Jde mi o něco jiného, důležitějšího. I starý člověk má mít pocit, že je spoluobčan, že někam patří, že ho uznávají. Díky Bohu za to, že tu jsou obchůdky. Moc odtud
v tašce neodnesu, ale zato je mi pak ještě dlouho teplo u srdce. Lituju lidi, kteří nakupují
přes internet. Tam si nepovykládají. Ani lékárny nejsou na velké vybavování. Bílé pláště
chtějí slyšet jen název léku. Nejlépe, když jim beze slova podáte recept. Nestalo se mi, že
bych přišel, pěkně si popovídal a nic nekoupil. Proč se spotřeba drog a psychofarmak tak
zvyšuje? Protože se ruší obchůdky. Až tato jedinečná příležitost k hovorové terapii z našeho
města zmizí, bude tu poušť. Jemnické obchody předělají na banky, pojišťovny, či exekuční
kanceláře. Polovina lidí bude mít depresi, druhá polovina nepřežije.
Jsou ovšem obchody, kde jsem byl jednou a podruhé už bych tam ani nemusel. I má
zkušenost se supermarkety je všelijaká. Abyste se dostali k pečivu, mléku a sýru, musíte se
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proklestit bludištěm kolem regálů se vším možným. Skoro na všem visejí lákavé cedulky
„akce“, které podprahově útočí na váš rozum. Kdo podlehne, koupí místo potřebných věci
zbytečné, ač zdánlivě výhodné. Bůhví jestli se mu budou někdy hodit.
Taky se pořádají soutěže o to, kdo víc utratí. Když utratíte víc, než vám skromnost
a napjatý rozpočet dovoluje, smíte si navíc přikoupit ještě šátek, šálek, nebo skleněné šidítko. Chcete-li soutěžit o hodnotnější ceny, musíte naráz utratit celé týdenní kapesné. To se
pak kupují úplné blbosti, jen aby se mohla odeslat esemeska s kódem účtenky. Navíc musíte
odpovědět na nesmyslné otázky. Například, kolikrát je vytištěno písmeno „k“ na vnitřním
obalu jistého výrobku, který byste si jinak vůbec nekoupili. Štastný je ten, kdo se nenechá
nachytat a raději se pokorně vrátí do malého obchůdku na rohu.
Všechno, co jsem tu napsal, je svatá pravda a jestli to náhodou byl omyl, který dokážete
vyvrátit, pak se ze srdce omlouvám a přeju vám pěkné předvánoční nákupy. Hlavně, abyste
si při nich pěkně popovídali. Doufám totiž, že jste si dárky nenaobjednávali přes internet.
Jestli si teď myslíte, že jsem někomu udělal reklamu a narušil tím pravidla obchodní soutěže, neříkejte to na mě, prosím.
Milan Růžička

Velice zvláštní tragický případ v předvánoční Jemnici
Mrtvé prase připravilo o život zloděje
Skutečná událost, kdy tragicky zemřel zloděj, se stala krátce po 1. sv. válce. Přídělový
systém potravin a dalších životních potřeb zavedený ve válečném období ještě neskončil.
Byl ale pro většinu obyvatel nedostačující. Kdo měl možnost, snažil se tzv. samozásobit
pěstováním domácího zvířectva. Příznačný pro tuto dobu byl ale, bohužel, kvetoucí černý
obchod, šmelina a časté krádeže.
V jedné předměstské části Jemnice už množství případů vloupání přesahovalo únosnou
mez. Mnoho krádeží už vyšetřovalo četnictvo a policie, nepodařilo se však žádné objasnit.
Pouze bylo zjištěno, že zloděj „pracoval“ sám, podle nepatrných stop, které zanechal. Avšak
jednou, jak se říká: „tak dlouho se chodí se džbánem...“. V jedno předvánoční ráno, ještě
za šera, kráčel po ulici čerstvě napadlým sněhem osamělý chodec. Když procházel okolo
domu, který oddělovala od ulice poměrně vysoká zeď, spatřil něco strašného. Visel tam
za krk zachycen na laně chlap! Celý zděšený vyburcoval obyvatele domu a zakrátko se seběhli další lidé z ulice. Obrovské překvapení pro všechny ale bylo, když v mrtvém poznali
člověka z blízkého okolí.
Další šok byl, když zjistili, že ve dvoře na stejném laně, v mezeře mezi zdí a hranicí dřeva, visí docela velké prase. Přivolaná policie z Okresního velitelství v Moravských
Budějovicích ohledala místo činu a nařídila rekonstrukci případu. Ta byla za několik dní
provedena a byl v ní použit také figurant. Bylo zjištěno, že zloděj v chlívku prase nejprve
omámil chlebem namočeným v kořalce a pak ho speciálním způsobem zaškrtil. Svázal ho
lanem, na jednom konci za přední a na druhém za zadní nohy a naložil si ho na záda. Lano
během chůze na prsou rukama přidržoval a vydrápal se na hranici dřeva. Když překračoval
mezeru na vrchol zdi, která byla zešikmena směrem do ulice, ujely mu nohy a ztratil rovnováhu. Následoval pád, při kterém mu lano přitlačilo krk ke zdi. Během času, který strávil
ve chlévě s prasetem, napadl sníh, a to se mu stalo osudným.
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Jaký byl další osud jeho početné rodiny, kterou tímto způsobem pomáhal živit, není už
známo. Vánoce pozůstalých určitě ale nebyly svátky radosti, štěstí a hojnosti.
František Železný

Paměti Jana Kopečka
Jak je snadné stát se lhářem
Ve Vranovské Vsi jsem měl několik poněkud zvláštních klukovských zážitků. Čtenář si
už jistě povšiml, že pro mne vzpomínky na klukovská léta po celý život něco znamenaly,
a tak není divu, že jsem o nich občas vyprávěl. Vyprávěl jsem o nich po letech i svým kolegům v plzeňské Škodovce, kde jsem po studiích pracoval. Kolegové byli většinou lidmi
z města bez podrobnějších zkušeností s charakterem divoké zvěře v přírodě i domácího
zvířectva. Mohli se tedy z mého vyprávění dozvědět mnoho zajímavého, ale ne, oni se
zaměřili na pokusy usvědčit mne z přehánění či konfabulace. Samozřejmě, že ke své škodě.
Během války budovali Němci kolem Vranovské Vsi ropovod. Vedl pravděpodobně
z Rumunska do Pardubic, nebo snad do Německa do Leunawerke. Hloubili výkop pro
potrubí lesem od Hostěrádků kolem vsi mezi posledním stavením a hřbitovem směrem
na Pavlice. V lese, v průseku od školy směrem k tzv. Paloučku, jsem si ve výkopu hrával.
Jednou jsem chtěl skočit do výkopu, když mě v posledním okamžiku zarazilo silné syčení.
Na dně výkopu pode mnou se rychle pohyboval asi metrový had a syčel. Nikdy jsem neslyšel hada syčet, tento syčel, a sice velmi hlasitě. A byl brčálově zelený. Byl zelený! Pamatuji
si to přesně, protože ta zelená barva mi byla záhadou. U nás zelení hadi nejsou a já už tehdy
naše hady dobře znal.
Záhada zeleného hada ve Vranovské Vsi mi zůstala záhadou dodnes. Svědci nebyli,
doložit to nemohu. To ale neznamená, že si vymýšlím.
O pár let později mě, ale i ostatní obyvatele Vranovské Vsi, vzrušovaly pověsti o existenci obří užovky, zdržující se údajně v křovinách kolem zdí hřbitova. Byla prý tak dlouhá,
že bez problému přelezla hřbitovní zeď tak, že se, ocasem opřená o zem, vztyčila podél
zdi tak vysoko, až její přední část s hlavou dospěla na druhé straně tak hluboko dolů, že
se převážila a spadla se zdi na druhé straně. Při těchto vyprávěních se slabší povahy třásly
odporem.
Jednou jsem ležel už za večerního šera na kraji lesa zabořen do houští, pozoroval na louce stočeného ježka a čekal, kdy se rozvine. (Stočeného ježka jsem tam předtím sám položil.)
Najednou jsem začal vnímat monotónní šustot těsně u mých, do listí přede mnou zabořených, rukou. Deset centimetrů od mých prstů se sunula tlustá hadice. Nekonečně dlouho.
Pořád se to sunulo a nebralo to konce. Podíval jsem se ve směru pohybu „hadice“ a spatřil
jsem kus dál mohutnou hlavu užovky zvednutou asi dvacet centimetrů nad terén stylem
obluda z Loch Ness (do té doby jsem něco podobného nikdy neviděl) a pohybující se hadovitě, leč velmi rychle, ve směru pohybu „hadice“. Ta „hadice“ byla jejím tělem a dlouhá
byla neskutečně. Hlava se ode mne už dost vzdalovala, ale tělo se kolem mne sunulo ještě
notnou chvíli. Jen ten, kdo ví, jaký mám odpor k hadům, dovede ocenit skutečnost, že jsem
zachoval klid.
Ale já nikdy netvrdil, že užovka měřila pět metrů! Tvrdil jsem jen, že byla hodně dlouhá.
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Už jsem se v jedné z předchozích kapitol zmínil o babiččině seleti – útěkáři, které při
jedné z našich společných vycházek zjistilo, že v chlívku u sousedů sídlí jeho matka. Ta
zaslechla seletí kviknutí a začala vyvádět a vyvádět začalo i sele a mermomocí chtělo k mámě. Naštěstí se objevil černý děda a sele s vynaložením nemalého úsilí odchytil.
Obdivoval jsem tehdy dědovu mrštnost. Sele bylo strčeno do chlívku a byl vysloven přísný
zákaz pouštět ho ven. Navzdory zákazu se ale pravidelně každý den objevovalo u sousedovic plotu, lítalo sem tam a vřeštělo. Prasnice za plotem řádila tak, že hrozila destrukce
jejího chlívku. Já byl denně krutě perzekvován, že jsem porušil zákaz a sele opět pustil. Nic
nepomohlo moje ujišťování, že jsem v tom nevinně.
Až se mě mé matce zželelo a aby věci přišla na kloub, nechala se zavřít k seleti do chlívku. Dlouho se nic nedělo, matka seděla ve slámě v jednom koutku chlívku, sele ve druhém.
Pak se ozvalo od souseda zachrochtání prasečí mámy a sele ožilo. Bez rozběhu vyskočilo
skoro do metrové výše a proskočilo ven malým obdélníkovým, v pravém horním rohu dveří
chlívku situovaným větracím okénkem a ve vteřině bylo u plotu v mámině blízkosti. Tak
jsem byl díky obětavosti mé matky rehabilitován. Sele dostalo mřížky na větrací okénko
a už ven nemohlo.
Ne aby se kolegové, škodováci, obdivovali mrštnosti toho zvířete. Začali na rýsovacím
prkně kreslit grafy, pomocí kterých se snažili vyšetřit, jaké rozměry a jaký tvar by sele dané
hmotnosti muselo mít, aby mohlo proniknout malým větracím okénkem. Došli k závěru, že
sele by muselo mít obdélníkový průřez, dokonale vyplňující obdélník okénka, aby okénkem
prošlo. Hájil jsem se tím, že s nožičkami přikrčenými k tělu a s napřaženými oušky ten obdélníkový profil vyplňuje dost optimálně, ale hlavně jsem se hájil tím, že se to prostě stalo.
Marně. Byl jsem označen za vynálezce prasete ve tvaru čtyřbokého hranolu.
Ale já nikdy netvrdil, že sele mělo obdélníkový průřez. Já jen tvrdil, že proskočilo okénkem.
Jan Kopeček

Andělský zpěv
Té noci, kdy se narodil Ježíš, sestoupili andělé z nebes, zjevili se nad místem narození
a nádherně zpívali. Ještě nikdy žádný tvor na světě neslyšel tak krásný zpěv. Po pravdě
řečeno, málokdo ho však zaznamenal. Obyvatelé Betléma slyšeli jen slabé šumění, které je
ani neprobudilo ze spánku. Jen se obrátili na druhou stranu a spali dál. Andělský zpěv mohl
zaslechnout jen ten, kdo měl mimořádně otevřenou duši.
Ale na břehu jednoho vodního kanálu rostlo jedno stéblo rákosu, kterému nádherná
melodie neušla. Začalo se kolébat v jejím rytmu a vlnilo se od vrcholku až ke kořenům.
„Dej s tím pokoj!“ zabručel vedle starý rákos: „Už mě z tebe bolí hlava.“
„Nech nás spát,“ přizvukovaly ostatní rákosy. Ani mezi rostlinami není mnoho těch,
které mohou slyšet anděly. Ale mladé stéblo se dál radovalo z krásné melodie, lehounce
se kolébalo a prozpěvovalo si: „Sláva na výsostech Bohu... a na zemi pokoj lidem dobré
vůle.“
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Po nějaké době, když malé stéblo vyrostlo a zesílilo, stal se z něj statný rákos s mohutnými klouby. Ale pokaždé, když zavál vítr, notovalo si andělskou melodii, kterou kdysi
slyšelo.
Jednoho dne vedl mladý pastýř ovce k napajedlu. Zatímco se zvířata hnala ke břehu,
muž bloumal zrakem po okolí. Zaujalo ho právě toto silné stéblo rákosu. Pastýř si totiž chtěl
vyrobit novou píšťalku, protože ta stará se mu rozštípla a už neměla tak pěkný, čistý hlas.
Vzal tedy nůž a stéblo odřízl. Pořádně si ho prohlédl a začal do něj pečlivě hloubit otvory.
Když byl hotov, přiložil stéblo k ústům a foukl. Zvuk, který z píšťaly vyšel, pastýře udivil.
Byl tak jasný a lehoučký, že člověka chytal za srdce.
Téhož dne večer vytáhl píšťalku z vaku a začal hrát. Všichni kolem rázem zmlkli. Jakoby i plameny přestaly praskat a poskakovat, aby jim z té krásné melodie nic neuniklo.
Pastýř nevěřil svým uším. Chvílemi mu připadalo, že to snad ani nehraje on. Zdálo se
mu, že píšťalka hraje sama od sebe a že andělská melodie vychází z jejího nitra.
Ale píšťala skrývala ještě jiné tajemství.
Za několik dní se pohádaly dvě skupiny pastýřů o přednost v napájení stád. Začaly létat
rány holí a v některých rukou se dokonce zablýskaly nože.
Mladíka napadlo, že by mohl zkusit zahrát onu příjemnou melodii. Píšťala sice neměla
kdovíjak silný hlas, ale jakmile se ozvaly první tóny, paže připravené k ráně poklesly, zášť
vyhasla a muži pocítili, že si ze všeho nejvíc přejí podat si ruce a smířit se. Život je přece
sám o sobě dost těžký, tak proč si ho tedy ztrpčovat. Od té doby lidé volali mladého pastýře,
jakmile někde vypukla hádka, aby zahrál a napětí mezi lidmi se uvolnilo. Melodie rákosové
píšťalky dokázala divy. I srdce chladná jako led tála a i ta nejpevněji sevřená ústa se začala
usmívat.
Co se však stalo s nástrojem, který lidem připomínal zpěv andělů?
Když pastýř zestárl, dal svoji píšťalku synovi, kterému lidé začali říkat „Mírotvůrce“.
Když Mírotvůrce zemřel, píšťalku po něm zdědil syn a po něm zase jeho syn, a tak to šlo
celá staletí, dokud píšťalku nekoupil jakýsi křižák, který si ji přivezl do své evropské vlasti
jako upomínku na cestu do Svaté země. V té době už nikdo nevěděl, že má tak podivuhodnou moc, a proto rákosová píšťalka putovala z jedné bedny do druhé, dokud...
„Dědo, čí je tahle stará píšťalka?“ zeptal se devítiletý Robert, když se přehraboval
ve velkých krabicích na půdě. „Koupil ji můj pradědeček na bleším trhu. Asi bude hodně
stará,“ odpověděl dědeček. „Můžu si ji nechat?“ „To víš, že ano.“ „Třeba je kouzelná,“
napadlo Roberta a začal ji čistit kapesníkem. Pak do ní zkusil fouknout. Měla krásný, jasný
zvuk.
Ráno si vzal Robert píšťalku do školy. Nebyla nikterak krásná, spíš zašlá a ušmudlaná.
Už dávno měla začít hodina, ale učitelka se někde opozdila a ve třídě to jen vřelo. Ríša
s Markem se do sebe pustili hlava nehlava, učebnice létaly vzduchem a lavice se kácely
k zemi. Robert si se svou píšťalkou zalezl do kouta. Třídu naplnila tichá, milá melodie. Ríša
s Markem se přestali prát.
„Promiň,“ omluvil se Ríša. „Pojď se usmířit,“ navrhl mu Marek. Všichni se ohlédli
po Robertovi. „Ty ale umíš hezky hrát,“ divila se Mirka. „Já... jsem do ní vlastně jen foukl...“ začarvenal se Robert. Ale v duchu si šťastně říkal: „Já jsem věděl, že je kouzelná.“
Ale ještě šťastnější bylo stéblo rákosu, které po celá ta léta nezapomnělo jedinou notu
z andělského zpěvu.
Zdroj: Bruno Ferrero, Vánoční příběhy pro potěchu duše
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Staré vánoční zvyky, kouzla a pověry
Zanechme na chviličku toho věčného shánění, shonu a nervozity. Zastavme se a staňme se
na okamžik zase dětmi, které se těší na VÁNOCE. Zkusme si společně s nimi třeba připomenout staré vánoční zvyky.
Snad žádné období během roku není spojeno
s tolika pověrami a kouzly jako právě Vánoce.
Spousta obřadů a mýtů pochází z dávných předkřesťanských dob a byly spojeny se slavením
zimního slunovratu.
V dobách, kdy o životě a smrti rozhodovala sklizeň a plodnost domácích zvířat, se
magické praktiky týkaly především zajištění dobré úrody. Věštilo se ale i o budoucnosti,
zdraví, dětech, lásce...
Po čase se některé z magických obřadů proměnily ve společenskou zábavu, oživující
Štědrý den a noc o prvek tajemna, jiné byly zapomenuty. Povězme si alespoň o některých.
LODIČKY
Není mnoho lidí, kteří by alespoň jednou v životě o Vánocích nezkoušeli pouštět lodičky
ze skořápek ořechů. Ale i tak si připoměňme, jak se to dělá:
Je velmi důležité, aby si svou lodičku každý zhotovil sám. Při věštbě můžeme položit
jakoukoliv otázku týkající se lásky, rodiny, práce, úspěchů, majetku atd...
Smí se položit jen jedna jasně formulovaná otázka, a to v okamžiku, kdy budete v lodičce
zapalovat svíčku a spouštět ji na vodu. A co všechno mohou lodičky prozradit?
LODIČKA:
T
T
T
T
T
T
T
T
T

zůstala u břehu - v příštím roce žádné změny, vše zůstane při starém
se hned potopí - jakákoliv snaha zlepšit svou situaci bude marná
se při plavbě dotýká jiné lodičky - láska a přátelství
utvoří kruh s ostatními - bezproblémové soužití, vzájemná úcta, přátelství
a tolerance
se ocitne uprostřed ostatních - majitel lodičky potřebuje ochranu a pomoc, je
zranitelný a citlivý
se ocitne mimo kruh - majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí
se točí v kruhu - nerozhodnost, nevíte, co od života chcete
se zhasnutou svíčkou - neupřímnost, komplikovaný citový vztah
sama dopluje k druhému břehu - získáte, po čem toužíte
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ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK
U štědrovečerní večeře se při této věštbě určovalo, jak to bude se zdravím jednotlivých
členů rodiny v nadcházejícím roce. Každý si rozkrojil svoje jablko. Pokud se po rozkrojení
objevila hvězdička, znamenalo to, že dotyčný bude celý příští rok zdravý. Objevil-li se
křížek, nevěstilo to nic dobrého.
LITÍ OLOVA
Ještě na počátku 20. století se olovo lilo o Vánocích v každé rodině. Protože však
za obou světových válek byl nedostatek tohoto materiálu, tento zvyk málem upadl v zapomnění.
Ani dnes není tak jednoduché získat olovo. Nejsnadněji si je opatříme v prodejnách
rybářských potřeb. Tam můžeme nakoupit olůvka, která se používají jako zátěž na vlasec.
Olůvka roztavíme v kovové nádobce s dřevěnou rukojetí nad plamenem svíčky. Roztavený kov opatrně lijeme do nádoby se studenou vodou. Olovo ztuhne asi po 5 minutách
a teprve potom je můžeme vyjmout z vody a zkoumat, co nám věští. Stejně jako u lodiček
je důležité položit jasně a srozumitelně formulovanou otázku. Výklady mohou být různé,
ale tady je několik základních.
Základní tvary:
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

čáry rovné - spokojený, klidný život
čáry vlnité - nejasnosti, zmatky, cestování
čáry jako půlkruh - falešný přítel, zrada, rozchod
kruh uzavřený - finanční zisk, dědictví
kruh porušený - zklamání, špatné zdraví, špatná finanční situace
dva kruhy - svatba
dva porušené kruhy - rozchod, zrušení zásnub nebo svatby
ovál - sňatek z lásky
čtverec - harmonický život
trojúhelníky - štěstí v podnikání
jeden kříž - smrt přítele nebo příbuzného
dva kříže - zajištěné stáří
mřížky - vězení
zvířata - buď milosrdný
hadi - nepřátelství, zrada
hvězdy - úspěch ve všem
květiny - láska, rodinné štěstí
stromy - dlouhá životní cesta

Nenašli jste tady tvar, který jste hledali? Nevadí, vše závisí na vaší fantazii a schopnosti číst ve vlastním podvědomí.
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HÁZENÍ STŘEVÍCEM
Tato věštba měla odhalit mladým neprovdaným děvčatům, jestli se v příštím roce vdají.
Ta, která to chtěla zjistit, se na Štedrý den postavila zády ke dveřím a přes rameno hodila
svůj střevíc. Pokud po dopadu špička střevíce ukazovala ven ze dveří, znamenalo to, že se
dotyčná dívka do roka provdá. Pokud ne, zůstane v příštím roce svobodná.
CO PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ A CO SMŮLU?
Co přináší smůlu?
T
T
T
T

před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože by pak myši dílo zničily
na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal
na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu
na Štědrý den nepište své milé - milému zamilované psaní, jinak by to mohlo
znamenat rozchod

Co přináší štěstí?
T
T
T
T
T
T

když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci
čerstvý chléb upečený 25.12. a čerstvá vejce snesená 25.12 - mají kouzelnou moc
Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, hodně medu
Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí
Boží hod ve čtvrtek - podařilo se výhodně prodat dobytek
Boží hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim

POVĚRY U ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
T Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů.
T Magickou moc měla plachta pokrývající stůl. Na jaře z ní hospodář rozséval
obilí, aby bylo pěkné a nebylo potlučené od krup.
T Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu.
T Někde vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé klasy.
T Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na zemřelé členy
rodiny.
T Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí neseděly slepice na vejcích,
obsluhovala tedy děvčata.
T Zbytky jídla byly zakopány do země, aby byla úrodná.
T Když hospodyně připálí vánočky, bude o vánocích stonat.
T Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho nebudou bolet nohy
a celý rok zůstane zdráv.
T Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky a jáhel bohatství, drobná
mince pod talířem peníze.
T Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, když tajně
sebere devět patek od vánoček a do roka je pod čepcem.
T Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po probuzení ho
rozlouskněte a snězte. Po celý rok by vám měly dát pokoj blechy a štěnice
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T
T
T
T
T

Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude tě držet štěstí.
Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny.
Česnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává sílu.
Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra, toho se drží peníze.
Řetězem ovázaný trnož stolu ochraňuje rodinu před zlými duchy.
Zdroj: STRÁNKY JEDNÉ OPTIMISTKY

Netradiční vánoční cukroví
Vánoční čas je neodmyslitelně spojen s přípravou vánočního cukroví. Snad každý má
rád toto období, kdy vůně připravovaných pochutin krásně provoní byt. Pro letošní Vánoce
se můžeme nechat inspirovat recepty méně tradičními, zdravějšími a s minimem kalorií.
Proč nezkusit tak trochu jiné vánoční cukroví a překvapit rodinu a přátele novými chutěmi?
Mrkvové vánoční cukroví
Mrkev nebývá úplně běžnou součástí vánočního cukroví. Někteří z nás se s ní však již
možná potkali jakožto ingrediencí při přípravě osvěžujících moučníků. Mrkvové vánoční
cukroví patří do kategorie zdravého mlsání.
• 180 g jemně nastrouhané mrkve
• 300 g celozrnné mouky
• 250 g tuku
• kypřicí prášek do pečiva (použijeme půl sáčku)
• moučkový cukr s vanilkou na obalení
• mandle na plátky
Tuk utřeme s nastrouhanou mrkví. Mouku prosetou s práškem do pečiva vmícháme
a vytvoříme těsto. To posléze vyválíme a vykrájíme libovolné tvary. Hezky vypadají jak
obyčejná kolečka či čtverečky, tak můžeme i zaexperimentovat a pustit se do tvarů vyloženě
vánočních – stromečky, hvězdy, zvonečky apod. Vykrájené kousky ozdobíme plátky mandlí. Poté pečeme v troubě cca 10 minut při teplotě 180 °C. Horké mrkvové vánoční cukroví
ještě obalíme v moučkovém cukru.
Celozrnné vanilkové rohlíčky
I takovou vánoční klasiku, jakou jsou oblíbené vanilkové rohlíčky, lze připravit ve zdravější variantě. Budete překvapeni tím, jak chutnají. Určitě je vyzkoušejte!
• 250 g špaldové nebo celozrnné pšeničné mouky
• 50 g hladké kukuřičné mouky
• 50 g cukru moučky
• 100 g másla
• 100 g mletých ořechů
prosinec 2014 / Jemnické listy / 25

•
•
•
•

1 vaječný žloutek
citronová kůra
mléko podle potřeby
cukr moučka, vanilkový cukr na posypání

Prosetou mouku a cukr smícháme s mletými ořechy, nastrouhanou citronovou kůrou,
změklým tukem, vaječným žloutkem a vytvoříme tuhé těsto, které přes noc necháme odležet v chladu, nejlépe v lednici. Druhý den tvoříme z těsta rohlíčky, klademe je na plech
na pečící papír. V předehřáté troubě na 160 °C pečeme dozlatova. Vystydlé rohlíčky lehce
poprášíme cukrem (moučkovým smíchaným s vanilkovým). Jako většinu vánočního cukroví je dobré před konzumací nechat celozrnné rohlíčky týden až dva odležet, jsou pak
chutnější a křehčí.
Vánoční tyčinky s javorovým sirupem
Rychlý a zdravý recept na vánoční cukroví, jehož doba přípravy vám nezabere více jak
půlhodinku vašeho času v předvánočních přípravách.
• 250 g ovesných vloček
• 110 g másla
• 50 g třtinového cukru
• 90 - 100 g javorového sirupu, lze nahradit i medem
Na pánvičce smícháme všechny připravené suroviny a mírně zahřejeme, vytvoří se nám
tak těsto, které rozprostřeme „na placku“, nakrájíme na tyčinky a na pečícím papíru pečeme
v troubě do zlatova. Po vyjmutí z trouby necháme odležet a můžeme podávat.
Ovesné kuličky (nepečené vánoční cukroví)
Nechali jste vánoční cukroví a jeho přípravu na poslední chvíli? Ovesné kuličky zvládnete mít hotové za čtvrt hodiny a recept je to nejen dobrý, ale i velice zdravý.
• 150 g ovesných vloček
• 150 g másla
• 100 g třtinového cukru
• 3 lžíce karobu nebo kakaa
• 1 vanilkový cukr
• kokos nebo mleté vlašské ořechy na obalení kuliček
Uvedené ingredience smícháme a vypracujeme hmotu, ze které tvoříme kuličky. Podle
chuti je hotové můžeme ještě obalit v kokosu, mletých ořechách, sezamových semínkách
apod. Obalené kuličky necháme v chladu ztuhnout a je hotovo.
Kokosovo-ovesné placičky
• 100 g ovesných vloček
• 100 g strouhaného kokosu
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•
•
•
•
•
•
•

na drobné kousky nakrájené jablko
50 g směsi slunečnicových a dýňových semínek
1 vejce
3 bílky (sníh)
1 lžička skořice
2 lžíce řepkového oleje
1 lžička vanilkového cukru

Všechny suroviny smícháme, jako poslední vmícháme ještě tuhý sníh z bílků. Z těsta
vytvarujeme placičky, které pečeme na plechu vyloženém pečícím papírem při 150°C dorůžova. Toto vánoční cukroví je také velmi zdravé a jeho příprava nám zabere jen chviličku.
Mendiants zdravě
•
•
•

100 – 120 g kvalitní hořké čokolády (min. 70% kakaa) – lze použít i bílou
čokoládu
trochu másla
150 g směsi sušeného ovoce a ořechů (např. banán, rozinky, meruňky, para
ořechy, dýňová semínka)

Do většího hrnce dáme vodu a do menšího kousky čokolády. Hrnce by neměly do sebe
zapadat. Čokoládu rozpustíme s máslem pomocí páry. Činíme tak za stálého míchání a čokoládu pomaličku rozpouštíme. Podle potřeby přidáme máslo, ne však příliš, protože čokoláda by i po rozpuštění měla být husté konzistence. Na plech vyložený pečícím papírem
naléváme lžící rozpuštěnou čokoládu a každou porci poté posypeme směsí sušeného ovoce
a oříšků. Pečeme v troubě po dobu 10-ti minut při 180 °C. Necháme vychladnout a teprve
poté můžeme s jednotlivými kousky manipulovat.
Meruňkové placičky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g sušených meruněk
150 g loupaných mandlí nebo vlašských ořechů
2 lžíce ovesných vloček
lžičku slunečnicových semínek, lžičku máku, sezamových semínek
trocha skořice a hřebíčku
80 g medu
¼ mléka
60 g Hery
40 g hrubé mouky

Smícháme mléko, Heru, med a mouku, směs přivedeme v hrnci k varu a přidáme nakrájené meruňky, ořechy, koření a semínka. Za stálého míchání povaříme 5 minut. Plech
vyložíme pečícím papírem. Na plech nanášíme vytvořené menší placičky a pečeme cca
15 minut při 170 °C. Po upečení meruňkové placičky z plechu sejmeme a necháme chladnout na rovném podkladě tak, aby se nekroutily.
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Holandské placičky
Inspirace z Nizozemí, kde jsou tmavé a světlé placičky oblíbeným tradičním vánočním
cukrovím. Světlé těsto na placičky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g polohrubé mouky
100 g cukru
100 g másla
sáček vanilínového cukru
2 lžíce vody
1 lžíce rumu
1 lžička kypřícího prášku do pečiva
krystalový cukr na obalení
Tmavé těsto na placičky:
K receptu na světlé placičky přidáme ještě 30 g kakaa a 1 lžíci vody navíc

Suroviny na každé těsto zvlášť dobře propracujeme. Ze světlého i tmavého těsta uválíme válečky o průměru 2 - 3 cm, obalíme je v cukru a necháme ztuhnout. Po ztuhnutí
nakrájíme válečky na plátky silné cca půl cm, rozložíme na plech na pečící papír a vrchní
stranu koleček posypeme cukrem. Pečeme asi 13 - 15 minut v troubě předehřáté na 180 °C.
Po upečení sundáme z plechu a necháme vychladnout na rovné podložce.
Sachrovky
Slavný vídeňský Sachrův dort jistě znáte. Toto vánoční cukroví je inspirováno jeho
chutí i vzhledem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

240 g hladké mouky
120 g změklého másla
35 g kakaa
30 g cukru
½ vejce
hladká mouka na vál
meruňková marmeláda na slepení
tmavá čokoládová poleva na potření
bílá čokoláda na ozdobení

V míse smícháme hladkou mouku, cukr a kakao. Přidáme změklé máslo a vejce a vypracujeme hladké těsto. Rozválíme ho na pomoučeném válu na plát o tloušťce cca 2 mm
a vykrojíme z něj trojlístky nebo i jiné menší tvary. Vykrájené tvary rozložíme na plech
pokrytý pečícím papírem, vložíme do trouby předehřáté na 170 °C a pečeme 12 - 15 minut.
Upečené kousky sundáme z plechu a na tácku necháme vychladnout. Polovinu kousků potřeme meruňkovou marmeládou a zbylé kousky na ně přilepíme. Zdobíme tmavou polevou
a linkami z bílé čokolády.
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Francouzské oříškové koule
•
•
•
•
•

180 g pomletých mandlí nebo lískových oříšků
80 g jemného krystalového cukru
1 lžíce mleté skořice
2 vaječné bílky
pudrový cukr na obalení

Z těchto ingrediencí připravíte cca 15 koulí, pokud chcete více vánočního cukroví, poměrově navyšte dávky ingrediencí.
V míse smícháme mandle (nebo oříšky), cukr a skořici. Bílky našleháme tak, aby začaly
tuhnout, vložíme do nich několik mandlí. S mírně navlhčenýma rukama tvarujeme v dlaních kuličky, které vyskládáme na plech. V troubě předehřáté na 180 °C pečeme po dobu
15-ti minut. Přílišným pečením koule tvrdnou, měly by být uvnitř i po upečení měkké.
Po upečení sejměte koule z plechu, nechte je trochu zchladnout a potom je celé obalíme
v pudrovém cukru. Uchováváme zmražené nebo uschované ve vzduchotěsné nádobě.
Britské suchary
K přípravě tohoto vánočního cukroví budeme potřebovat formy jako na srnčí hřbet nebo
podobné.
• 6 bílků
• 200 g hladké mouky
• 200 g krystalového cukru
• 100 g lískových oříšků
• 100 g mandlí
Z bílků a cukru ušleháme
sníh, který by měl být tuhé
konzistence, vmícháme hladkou mouku a neloupané oříšky
a mandle. Vezmeme dvě formy
na srnčí hřbet a ty vyložíme
pečícím papírem, těsto do nich
rovnoměrně rozlijeme. Pečeme
do růžova při 180 °C a do druhého dne necháme vychladnout.
Na druhý den nakrájíme
na tenké plátky a poklademe
jimi plech s pečícím papírem
a znovu zapečeme. Ještě vlažné
vánoční cukroví můžeme obalit
v cukru.
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Kulturní přehled
2. 12. 2014
17.00 hodin

Třídní přehrávky žáků ZUŠ - třída paní učitelky H. Ukašíkové
- koncertní sálek ZUŠ v Jemnici

3. 12. 2014
17.00 hodin

Třídní přehrávky žáků ZUŠ - třída paní učitelky E. Chaloupkové
- koncertní sálek ZUŠ v Jemnici

5. 12. 2014
16.00 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

6. 12. 2014
		
		
		
		

Čtvrté Mikulášské jízdy aneb Za Mikulášem do Třebelovic
- odjezd vlaku z Jemnice ve 14.00, zpět 15.40
- v Třebelovicích Mikulášská družina, dárky, párek, svařák, čaj
- pořadatel: Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě
ve spolupráci s ČD

6. 12. 2014
21.00 hodin
		
		

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

6. 12. 2014
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Čertovská párty, hraje DJ Rudys

9. 12. 2014
Jánské
17.00 hodin

Třídní přehrávky žáků ZUŠ - třída paní učitelky M. Puchnarové a L.

10. 12.2014
17.00 hodin

Třídní přehrávky žáků ZUŠ - třída pana učitele J. Hofbauera
- koncertní sálek ZUŠ v Jemnici

- koncertní sálek ZUŠ v Jemnici

11. - 18. 12. 2014
Vánoční výstava
9.00 -16.00 (po-pá)
- práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
9.00 – 14.00 (so-ne)
- vestibul KD Jemnice
		
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz ve spolupráci
		
se Svazem tělesně postižených Jemnice
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12. 12. 2012
		
		
		
14.00 - 14.30
15.15 hodin
12. 12. 2014
19.00 hodin
		
		
		

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
- tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord
ve vypouštění balónků v celé ČR, přijďte si poslat Ježíškovi svá
přáníčka na balóncích, balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma
těsně před akcí
- sraz zájemců o vytvoření rekordu
- vypuštění balónků, areál zámku, město Jemnice a A.F.T. Jemnice
Varhanní koncert se zpěvy – AVE MARIA a nejkrásnější spirituály
- Edita Adlerová, česká mezosopranistka, sólistka Le Grand Théâtre
du Puy du Fou ve Francii s doprovodem
- vstupné 150,- Kč, předprodej TIC Jemnice,  721 508 737
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

13. 12. 2014
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Čoko párty, hraje DJ Adas

17. 12. 2014
16.00 hodin
		
		

Beseda s PhDr. Martinou Veselou
- téma: Vánoční povídání
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

17. 12. 2014
17.00 hodin

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

19. 12. 2014
18.00 hodin

Vernisáž - Autorská výstava fotografií
- zámek Jemnice

20. - 21. 12. 2014 Autorská výstava fotografií
14.00 - 18.00
- občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné
		
- pořadatel AlterNaiva, o.s., www.alternaiva.jemnice.cz
20. 12. 2014
21.00 - 05.00

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

25. 12. 2014
15.00 hodin
		
		
		
		
		

Vánoční setkání
- Vánoční příběh – divadelní představení
- koledování dětí u jesliček
- 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. 2014
20.30 hodin
		

Štěpánská zábava
- hraje skupina Secret
- KD Jemnice, pořadatel TJ Jemnice, tenisový oddíl
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25. 12. 2014
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Štěpánská párty, hraje DJ Kitt

27. 12. 2014
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Angel Brown live, hraje DJ Rudys

31. 12. 2014
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. 2014
19.00 hodin
		
		

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2014
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

31. 12. 2014
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
Silvestr, hraje DJ Adas

10. 1. 2015
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

21. 1. 2015
17.00 hodin
		

Beseda s Ing. Pavlem Šimkem – Strategie obnovy zeleně v Jemnici
- zasedací místnost MěÚ v Jemnici
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

30. 1. 2015
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 2014 a po Novém roce
24. 12. středa
		
25. 12. čtvrtek
		
26. 12. pátek
		

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:    
15.00 Koledy – harmonika
17.00 -  zpívá schola z Kdousova
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Jemnice:  8.00 a  9.45
Budkov: 11.15
Rancířov: 16.30
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28. 12. neděle
		
		
31. 12. středa
		
		

Svátek sv. Rodiny
Jemnice:  8.00 a  9.45
Budkov: 11.15
Rancířov: 16.30
Jemnice: 14.30 Zpěvy u jesliček – děti a rodiče
sv. Silvestra  - poděkování za rok 2014
Jemnice:  18.00 Budkov: 16.30     
Jemnice:  23.30 Adorace před NSO a požehnání do nového roku

- 2015 čtvrtek Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie
		
Jemnice:  8.00 a 9.45
Budkov: 11.15		
Rancířov: 16.30
4. 1.
neděle 2. neděle po Narození Páně
Jemnice: 8.30 a 9.45
Budkov: 11.15		
Rancířov 16.30
6. 1.
úterý
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
		
Jemnice:   8.30 a 18.00 Budkov: 16.30        
11. 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.
1. 1.

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
Předvánoční čas je naplněn mnoha činnostmi vycházejícími z tradic naší země. Vánoce
pochopitelně považují děti za jedny z nejkrásnějších svátků, vždyť je čeká radost z ozdobeného stromečku se spoustou dárků...
Město Jemnice společně s AFT Jemnice, o. s. pro tuto dětskou radost udělá ještě trochu
něco navíc. Tím něčím je podpora a organizace akce sice poměrně nové, vycházející však
z dobrých vánočních tradic, tedy Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi.
Každoročně se na návsích a náměstích v celé naší zemi sejdou v jeden den děti a celé
jejich rodiny. V určenou hodinu na pokyn z rádia Impuls pak vypustí k Ježíškovi balónky,
na nich jsou zavěšeny lístečky s přáními a touhami dětí. V dnešní době je tak tato akce vedena snahou podpořit obecnou vzájemnost, soužití se svou obcí, se svým krajem, je vedena
snahou učit děti vyjádřit jistou společnou a jednotící vůli a tužbu.
Vypouštění balónků je již tradiční předvánoční akce, jejíž smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška
k nebi. Organizátorem této jedné z největších předvánočních akcí pro děti a celé rodiny je
Agency Je5.
V letošním roce k tomu dojde dne 12. prosince. Jako každoročně je za centrum celostátního vypouštění balónků vybráno jedno z míst, které se k této roli přihlásí. Letos je
to jihomoravské město Hodonín. Odtud bude celou akci moderovat herec Václav Vydra,
který dá v 15.15 hodin pokyn ke společnému vypuštění balónků prostřednictvím rádia
Impuls.
Letos již posedmé poletí v pátek 12. prosince 2014 z celé země balónky s dětskými přáníčky k Ježíškovi. Pojďme společně udělat před Vánoci radost dětem i dospělým! Zveme
vás všechny do areálu jemnického zámku, kde se tato akce uskuteční.
Dana Babišová, pracovnice pro kulturu
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Farářova kaplička  2014 - adventní putování
Neděle adventní - 21. 12. 2014  -  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 21. 12. 2014 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

Čtvrtý silvestrovský výšlap na Modrácký kopec

Oddíl žen při TJ Sokol
zve dospělé i děti na
„Tradiční 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 pak vydáme přes druhý šraňk na vrchol Modráku, kde si připijeme na štěstí
a zdraví v roce 2015.
Připomínáme, že přípitek si každý musí přinést s sebou. Pokud dovolí počasí, připravíme na vrcholu kopce oheň na zahřátí a na opečení „buřtů“.
Vracet se budeme po asfaltové cestě kolem hájenky. Délka trasy je 7,5 km. Třetího silvestrovského výšlapu v roce 2013 se i přes silné sněžení zúčastnilo více než 80 dospělých
a dětí. Doufáme, že ani letos se nezaleknete špatného počasí a spolu s členkami TJ Sokol
zakončíte výšlapem na Modrák rok 2014.
Jana Jánská
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Kdousovská schola
Termíny adventních a vánočních koncertů 2014
6. 12.		
7. 12. 		
20. 12. 		
21. 12. 		
25. 12.		
26. 12. 		
27. 12. 		

Uherčice (zámecká kaple) 				
Moravské Budějovice (kostel sv. Jiljí) 		
Znojmo (kostel sv. Jana Křtitele) 			
Zissersdorf (kostel)				
Jemnice (kostel sv. Stanislava) 			
Rokytnice nad Rokytnou (kostel sv. Jana Křtitele)
Kdousov (kostel sv. Linharta) 			

15.00 hodin
17.00 hodin
17.00 hodin
15.00 hodin
17.00 hodin
16.00 hodin
15.00 hodin

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Slyšíte, jak vánoční hudba z dálky zní?
To přicházejí ty nejkrásnější svátky – vánoční.
Zvonky všude budou znít
na počest Ježíškova narození.
Maminka napeče cukroví,
tatínek připraví rybu.
Rodina zasedne ke stolu,
večeře, ta nemá chybu.
Dětské oči zazáří
nad stromečkem a dárky,
a tak si ty svátky podáním ruky popřejeme
a spokojeně si je užijeme.

Marie Čurdová

Blahopřání
Zástupci osadního výboru v Panenské navštívili
paní Adélu Mocharovou z Panenské,
která se v měsíci říjnu dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody
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Vzpomínka
Dne 4. prosince 2014
by se dožil 80 let
můj manžel
pan František Svoboda
Kdo jste ho znali, prosím vzpomeňte s námi
Manželka Zdeňka a dcera Jana s rodinou

Vzpomínka
Čas neúprosně letí a v srdcích bolest zůstává,
slzy v očích vás neprobudí a domov prázdný zůstává
Dne 7. prosince 2014
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
naší milé maminky, babičky a prababičky
paní Františky Dočkalové z Třebelovic
Stále vzpomínají s bolestí v srdci a nikdy nezapomenou
dcera Marie a vnoučata s rodinami

Vzpomínka
Naše srdce želí nad ztrátou Tvou,
Tvé usměvavé oči všude schází,
vzpomínka na Tebe nás stále doprovází.
Avšak dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch,
kteří ho milovali.
Dne 7. prosince 2014
uplyne 6 let,
kdy nás opustil syn a bratr
pan Luboš Koukal
V srdci vzpomínají rodiče
a sestra Ilona s rodinou
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Vzpomínka
Dne 26. prosince 2014
uplyne již 11 let od úmrtí
tatínka a dědečka
pana Juraje Harčára
a
dne 2. ledna 2015
již 2 roky od úmrtí
maminky a babičky
paní Drahomíry Harčárové
Žijete v našich srdcích
rodina Hartmanova

Hasičská mládež SDH Jemnice v roce 2014
Soutěžní sezóna 2013/ 2014 je za námi a ani letos mladí hasiči nezaháleli. Naši mladí
hasiči a dorostenci se věnují požárnímu sportu pro mládež, ale nezapomínáme ani na zábavu.
2. ledna proběhlo novoroční setkání s ochutnáváním cukroví, hodnocení uplynulého
roku a předání pochval za rok 2013.
23. ledna se konal třetí ročník turnaje v PRŠÍ pro mladé hasiče.
V kategorii mladší	 

V kategorii starších

1. místo Dana Leitgebová

1. místo Miloš Pšenčík

2. místo Dominik Černý

2. místo Klára Vaculová

3. místo Adam Pikola

3. místo Veronika Mrázková

15. února jsme se účastnili prvního halového ročníku soutěže požárních dvojic v Moravských Budějovicích, kde jsme obsadili 12. místo.
V dubnu jsme se opět zapojili do celostátní soutěže PO očima dětí. Do této výtvarné
a literární soutěže se zapojila i MŠ Jemnice, ZŠ Jemnice a DD Jemnice.
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3. května mladí hasiči měli zkoušky odznaků odborností. Po úspěšných zkouškách obdrželi osvědčení a odznaky.
Preventista junior – Adam Pikola.
Preventista – Aneta Šerková, Jan Gajdoš, Klára Vaculová, Miloš Pšenčík.
Strojník – Sandra Brabcová, Veronika Mrázková, David Pikola.
Cvičitel – David Lukš, Pavel Vacula.
10. května byla okrsková soutěž v požárním útoku v Bačkovicích, kde družstvo A vybojovalo 1. místo a družstvo B obsadilo 2. místo.
17. května jsme se účastnili oslav 140 let založení SDH v Jemnici.
25. května jarní část celoroční činnosti dorostu v Petrovicích. Naši dorostenci soutěží
jako jednotlivci.
Kategorie

ZPV

test PO

běh 100 m
s překážkami

Radek Lukš

6. místo

6. místo

2. místo

5. místo 6. místo

Jan Gajdoš

1. místo

1. místo

4. místo

3. místo 2. místo *

dorostenci stř. David Lukš

1. místo

1. místo

2. místo

3. místo 2. místo *

Pavel Vacula

6. místo

7. místo

4. místo

4. místo 7. místo

Linda Šerková

3. místo

1. místo

2. místo

2. místo 2. místo *

dorostenci st.

dorostenky st.

Jméno

dvojboj

celkově

* postup do krajského kola
31. května jsme se účastnili soutěže v požárním sportu v Kostníkách.
Zde soutěžilo jedno družstvo starších, které celkově vybojovalo 3. místo. V požárním
útoku obsadilo 4. místo a ve štafetě 4x60 metrů 1. místo. Družstvo mladších soutěžilo pouze
ve štafetě 4x60 metrů a obsadilo krásné 3. místo.
1. června pořádalo krajské sdružení hasičů v Počátkách soutěž Šedesátky Vysočiny.
Jedná se o běh na 60 metrů s překážkami. Této soutěže se jako jednotlivec účastnil Pavel
Vacula a obsadil 13. místo.
22. června soutěž v požárním útoku v Panenské. Družstvo mladých hasičů starších vybojovalo 2. místo.
22. června krajská soutěž celoroční činnosti dorostu Petrovice. Soutěže se účastnili tři
naši dorostenci.
Kategorie

Jméno

test PO

běh 100 m
s překážkami

dvojboj

celkově

dorostenci st.

Jan Gajdoš

1. místo

9. místo

10. místo

8. místo

dorostenci stř.

David Lukš

1. místo

7. místo

7. místo

8. místo

dorostenky st.

Linda šerková

1. místo

7. místo

7. místo

7. místo

29. června jsme se účastnili soutěže v požárním útoku v Třebelovicích. Tady družstvo B
obsadilo 5. místo a družstvo A obsadilo 6. místo.
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17. – 24. srpna proběhlo soustředění mladých hasičů a dorostenců. Na soustředění jsme
se zaměřili na všechny disciplíny požárního sportu pro mládež, které jsme postupně procvičovali. Samozřejmě nechybělo několik zvlášť hodnocených soutěží a zábava.
První a nejatraktivnější soutěží byla disciplína pod názvem Tvrdý mladý hasič, která
dopadla takto:
Kategorie dorostenců:

Kategorie starších:

Kategorie mladších:

1. místo Pavel Vacula

1. místo David Pikola

1. místo Adam Pikola

2. místo David Lukš

2. místo Miloš Pšenčík

2. místo Jakub Ludvík

3. místo Linda Šerková

3. místo David Nevrkla

3. místo Dominik Černý
4. místo Dana Leitgebová

Druhou hodnocenou soutěží byla střelba ze vzduchovky na špalíky a terč.
Kategorie starších:

5. místo Miloš Pšenčík

Kategorie mladších:

1. místo Aneta Šerková

6. místo Klára Vaculová

1. místo Adam Pikola

2. místo David Pikola

7. místo Sandra Brabcová

2. místo Jakub Ludvík

3. místo David Lukš

8. místo David Nevrkla

3. místo Dominik Černý

4. místo Linda Šerková

9. místo Pavel Vacula

4. místo Dana Leitgebová

Třetí soutěží byl branný závod jednotlivců.
Kategorie nejstarších:

Kategorie starších:

Kategorie mladších:

1. místo Linda Šerková

1. místo Miloš Pšenčík

1. místo Adam Pikola

2. místo David Lukš

2. místo Klára Vaculová

2. místo Dominik Černý

3. místo Pavel Vacula

3. místo Sandra Brabcová

3. místo Dana Leitgebová

4. místo Aneta Šerková

4. místo Jakub Ludvík

5. místo David Pikola
6. místo David Nevrkla

Speciální ceny ve všech soutěžích dostal nejmladší účastník soustředění Štěpán Vacula.
Samozřejmě došlo i na již zmíněnou zábavu. Po loňské úspěšné Partičce jsme v letošním roce zvolili úspěšnou televizní soutěž Pekelnou výzvu. Na pět vybraných soutěžících
čekalo spoustu zajímavých otázek a úkolů. Nechybělo odporné jídlo, pití a spousta dalších
záludností. Do finále se probojovala Aneta Šerková a David Lukš, který se stal vítězem
soutěže.
23. srpna jsme po roční přestávce měli u nás doma na hřišti v Podolí soutěž v požárním
útoku pro mladé hasiče. Soutěž O putovní pohár starosty města Jemnice byla součástí oslav
140 let založení SDH. Družstvo mladších vybojovalo 3. místo, družstvo starších A vybojovalo 3. místo a družstvo starších B obsadilo 4. místo.
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6. září soutěž v požárním útoku ve Lhoticích, kde družstvo mladších obsadilo 4. místo.
Družstvo starších B obsadilo 7. místo a družstvo A obsadilo 8. místo.
13. září jsme měli pro vybrané mladé hasiče výlet do Telče na noční hasičské závody.
Podívali jsme se na útoky v kategorii žen i mužů a v nočních hodinách se vrátili domů.
27. září soutěž v požárním útoku v Písečné. Na této soutěži jsme měli družstvo mladších, které obsadilo 4. místo, družstvo starších A vybojovalo 3. místo a družstvo B obsadilo
4. místo. Po výletu do Telče se v hlavách mladých hasičů zrodil nápad složit na tuto poslední soutěž družstvo do kategorie mužů. Družstvu složenému ze dvou vedoucích, třech
dorostenců a dvou mladých hasiček se podařilo obsadit 9. místo.
Závěrem bych rád poděkoval všem sponzorům, díky kterým můžeme dětem zajistit potřebné sportovní vybavení a pestrou celoroční činnost:
Lesy České republiky, s.p., Lékárna Alexandra Jemnice, AGROFERT, a.s.,
INTEDO s.r.o., PATEB s.r.o., OD VEČERKA Jemnice, Antonín Hotový – výroba oděvů, Nářadí Vysočina s.r.o., Jemnická stavba a.s., Správa majetku města Jemnice s.r.o.,
BaN STAV s.r.o., město Jemnice.
Zvláštní poděkování patří firmám OD VEČERKA Jemnice, PATEB s.r.o. a Nářadí
Vysočina s.r.o., které nám významně pomohly při financování a zajištění soustředění pro
mladé hasiče a dorost.
Více fotografií a informací naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/
SDH.Jemnice.
Náš kolektiv v případě zájmu přijme další členy do svých řad ve věku 6 – 14 let.
Za SDH Jemnice Milan Šerka

Poděkování
SDH Jemnice touto cestou děkuje sponzorům Lesy České republiky, s.p., Lékárna Alexandra a AGROFERT, a.s. za finanční pomoc při nákupu nového sportovního oblečení pro
kolektiv mladých hasičů.
Za SDH Jemnice Milan Šerka

Úspěch jemnického biketrialu
V roce 2014 zastupoval Biketrial Jemnice jezdec Josef Táborský.
I v letošním roce se zúčastnil soutěží Mistrovství republiky v kategorii Elite, kde se
umístil na 9. místě. V polovině roku byl nominován do reprezentace ČR v kategorii senior.
Po přípravné soutěži na Mistrovství Rakouska s výsledkem 5. místa se jel závod velkého
významu, a to Evropský pohár v Italských Alpách v městečku Valgoglio. V silné mezinárodní konkurenci 69 jezdců z 12 států, získal 2. místo!
Dále odjel soutěže MS a ME. V srpnu se konaly tři soutěže Mistrovství světa, a to 2x
ve Španělsku a 1x v ČR. Náš jezdec se zúčastnil MS v Tanvaldu s umístěním na 15. místě.
Koncem září se jelo Mistrovství Evropy ve Znojmě, kde skončil na celkovém 9. místě.
Josef Táborský, AMK CYKLOTRIAL Jemnice
40 / Jemnické listy / prosinec 2014

JeMaVeTe EPS CUP – nohejbalový turnaj
28. 6. 2014 na sokolovně v Jemnici
1. M.B. Team (Moravské Budějovice)
2. Mindy Team (Staré Město pod Landštějnem)
3. Sebranka
4. Panikáři
5. JeMaVaTe „A“
6. Slavoj
7. JeMaVaTe „B“
8. Topoly (Slavonice)
9. Tenisti
10. Krocanda
11. Kašpárci (Slavonice)
12. Grand

Sponzoři turnaje:
INTERNATIONAL EPS, s.r.o.,
EMPO, s.r.o., Autoservis Křivánek
S., Pavel „Mimóza“ Hloušek,
Aleš Kasal – provozovatel restaurací (U Krále Jana, Na Podolí,
Kuželna)
Aleš Jedlička
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FCKPP Krocanda – nohejbalový turnaj
1. Sebranka
2. Krocanda ml.
3. JeMaVaTe „B“
4. Grand
5. JeMaVaTe „A“
6. Krocanda st.
7. Police

23. 8. 2014 na koupališti v Jemnici

Pořadatelé již připravují na vánoční svátky turnaj, který se bude konat v sokolovně.
Aleš Jedlička

Florbal v Jemnici
Florbalová sezóna 14/15 je v plném proudu a je o co se zajímat, jelikož florbal má
v našem městě dlouholetou tradici. Jemnice nadále patří k továrně na florbalové talenty.
V předchozích letech dokázali naši hráči Tornáda DDM Jemnice vyhrávat krajské soutěže
mladších a starších žáků. Neztratilo se ani SK JeMoBu, jehož hráči hrající pod hlavičkou
tohoto klubu vyhrabávali nejen ligy žáků, ale také krajské soutěže mužů, juniorů a dorostenců. Několik let naše týmy bojovaly v nejvyšších soutěžích, kde zajisté zanechali
zajímavé výsledky, na které budou s radostí nejen hráči vzpomínat.
Jak je již zvykem, reprezentují naše město dva kluby – Sk JeMoBu a Sk Jemnice.
Sk Jemnice je nově vzniklý klub, do kterého přešli všichni hráči a trenéři Tornáda DDM
Jemnice.
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Sk Jemnice
Klub vycházející ze struktur Tornádo DDM Jemnice je „rodinným“ klubem Furdanů, kteří si na tomto místě zaslouží poděkování za neustálou práci s florbalovou mládeží
v Jemnici.
Do letošní sezóny přihlásil klub dva týmy – starší žáky a mladší žáky.
Liga Vysočiny starších žáků
Soutěž hrají starší žáci (ročníky nar. 2000 a 2001), mladší žáci (ročníky nar. 2002 a 2003)
a dívky dle Soutěžního řádu ČFbU.
Na soupisce tohoto družstva jsou: Havlíček Kristián, Kadlec Ondřej, Karásek Pavel,
Křivánek Patrik, Mařík Karel, Niederhofer Luboš, Prokeš Miroslav, Smetana Lukáš,
Svoboda Jan, Šimáček Daniel, Štrobl Dominik, Švanda Martin, Tesař Marek,
Tkadlec Šimon a trenér Štefan Furdan
Tabulka kanadského bodování:
Jméno

Z

B

A

KB

TM

1. Ondřej Kadlec

4

10

8

18

2

2. Martin Švanda

6

7

7

14

2

3. Dominik Štrobl

6

9

1

10

0

4. Luboš Niederhofer

6

4

5

9

0

5. Šimon Tkadlec

6

4

2

6

4

6. Daniel Šimáček

4

1

2

3

0

7. Lukáš Smetana

4

1

1

2

2

8. Šimon Tesař

2

1

0

1

0

Ligová tabulka:
Z

V

R

P

B

BV

BO

BR

1. PSKC Okříšky

Družstvo

6

6

0

0

18

81

17

64

2. FBŠ Jihlava

8

5

0

3

15

57

54

3

3. Spartak Pelhřimov

8

4

0

4

12

48

50

-2

4. SK JeMoBu

6

2

0

4

6

33

42

-9

5. SK Jemnice

6

2

0

4

6

15

27

-12

6. Snipers Třebíč

6

1

0

5

3

14

58

-44
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Liga Vysočiny mladších žáků
Soutěž hrají mladší žáci (ročníky nar. 2002 a 2003), elévové (ročníky nar. 2004 a 2005)
a dívky dle Soutěžního řádu ČFbU. Je povolen start hráček o rok starších, než odpovídá
věkové kategorii, tj. ročník narození 2001.
V této soutěži se nevede dlouhodobá tabulka, a proto o této soutěži ze stránek ČFbU
nelze zjistit moc informací.
Za tým nastupují hráči: Lukáš Sevelda,Vojtěch Bařinka, Jakub Tesař, Adam Černovický, Šimon Tkadlec, Štěpán Tesař, Zdeněk Václavek, Lukáš Chloupek, Matthias Stejskal,
Lukáš Jelínek, Šimon Tesař, Adam Krupil.
Zdeněk Rada, hráč TJ Znojmo

Podzimní ohlednutí FK 1. FC Jemnicko
A tým
Fotbalový oddíl 1. FC Jemnicko hraje již osmým rokem nejvyšší soutěž v rámci
kraje Vysočina. A nutno dodat, že ročník 2014/15 je pro náš klub momentálně nejlepší.
Jemnicko se po polovině soutěže dostalo do vedení v tabulce a do jarních odvet tak
vstoupí jako lídr.
Průběh podzimní části nezačal tým dobře, když hned v prvním kole prohrál na hřišti Herálce. V prvním domácím zápase proti Polné dokázali hráči až v samém závěru
otočit vývoj utkání a vyhrát 3:2. V dalším průběhu podzimu bylo škoda, že se zranili
někteří klíčoví hráči, a tak trenéři hledali optimální složení. K tomu pomáhali někteří
dorostenci a hráči B týmu. V polovině podzimu si tým již vytvořil herní tvář a zákonitě
přicházely výsledky. Na domácím hřišti tým nepoznal hořkost porážky. Pouze dvakrát
zde dokázaly týmy V. Bíteše a Přibyslavi uhrát remízy (0:0 a 1:1). Druhou podzimní
porážku si Jemnicko připsalo v Humpolci. Gólově nejpovedenějšími zápasy byl domácí
s Chotěboří 6:1 a ve Světlé n/S. 2:6. Jemnicko se rovněž po podzimu také stalo nejlépe
střílejícím mužstvem, kdy v šestnácti zápasech dokázalo trefit zařízení 45x. Na úkor
toho ovšem dostalo 21 branek. Nejlepším střelcem soutěže je Kříž František, který již
dva předešlé ročníky dokázal vyhrát.
Samozřejmě dalším hráčem jsou i naši fanoušci, kteří v hojném počtu jezdí i na venkovní zápasy. Nutno dodat, že se také již naučili dobře povzbuzovat a vytvářet klukům
dobrou kulisu. V průměru na domácí zápasy chodilo 140 diváků. Doufáme, že náš fan
klub, který se zde vytvořil, se tak jako i hráči dobře přes zimu připraví na jarní pokračování, a to tak, že na posledním jarním kole (během Barchanu) bychom mohli slavit
vítězství v KP 2014/15.
1. FC Jemnicko zároveň děkuje všem svým sponzorům za jejich podporu našemu
klubu.
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záp.

+

0

-

skóre

body

PK (prav)

1. Jemnicko

Tým

16

10

4

2

45:21

34

(10)

2. Ždírec n/D.

16

9

6

1

29:9

33

(9)

3. Chotěboř

16

10

2

4

20:14

32

(8)

4. Humpolec

16

7

6

3

32:24

27

(3)

5. Herálec

16

7

5

4

28:14

26

(2)

6. Sapeli Polná

16

7

5

4

26:18

26

(2)

7. Velká Bíteš

16

7

2

7

30:26

23

(-4)

8. Přibyslav

16

5

5

6

24:25

20

(-1)

9. Okříšky

16

5

5

6

20:21

20

(-4)

10. M. Budějovice

16

5

5

6

21:24

20

(-4)

11. Světlá n/S.

16

5

3

8

24:34

18

(-6)

12. Jaroměřice n/R.

16

4

5

7

24:29

17

(-7)

13. Žirovnice

16

4

4

8

18:31

16

(-8)

14. Luka n/J.

16

3

6

7

17:32

15

(-9)

15. Čáslavice – Sádek

16

3

3

10

22:42

12

(-12)

16. Třešť

16

2

4

10

16:31

10

(-14)

B tým
U našeho B týmu může rovněž panovat spokojenost s celkovým podzimním umístěním, neboť i naše reserva přezimuje na prvním místě. Na druhé straně však u B týmu by mohla být
lepší připravenost některých hráčů. Problémem jsou však pracovní podmínky, kdy někteří
hráči jsou během týdne mimo Jemnici a nemůžou tak adekvátně trénovat. Pozitivem je, že
za tým nastupují i někteří dorostenci. B tým podzim zahájil porážkou, ale následně dokázal
vždy doma naplno bodovat a vozit body i z venku. Paradoxem je, že porážky našemu týmu
obstarala mužstva ze spodních pater tabulky. Pozitivem je, že jsme porazili Želetavu, Litohoř, H. Újezd i Martínkov.
Tým

záp.

+

0

-

skóre

body

PK (prav)

1. Jemnicko B

13

10

1

2

43:24

31

(13)

2. Horní Újezd

13

10

0

3

54:14

30

(12)

3. Želetava B

13

10

0

3

43:29

30

(12)

4. Litohoř

13

9

1

3

40:16

28

(7)

5. Martínkov

13

6

4

3

35:26

22

(4)

6. Kouty B

13

6

1

6

30:29

19

(1)

7. Opatov

13

4

5

4

31:33

17

(-4)

8. N. Syrovice B

13

5

1

7

29:32

16

(-5)
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9. Heraltice

13

5

1

7

28:40

16

(-2)

10.  Radotice

13

4

3

6

36:33

15

(-6)

11. Čáslavice – Sádek B

13

4

2

7

25:34

14

(-7)

12. Kojetice

13

3

3

7

26:42

12

(-9)

13. Rokytnice n/r. B

13

2

3

8

13:38

9

(-12)

14. Předín

13

0

1

12

11:54

1

(-17)

Mládež:
Samozřejmě nesmírně důležitou funkčností 1. FC Jemnicka je práce s mládeží. Klub má
celkem 4 družstva. Dorost, žáky, starší a mladší přípravku.
Dorostenecký tým nám hraje okresní přebor Jihlavsko-třebíčského okresu. Zde u dospívající mládeže se projevuje razantní problém s počtem hráčů. Soutěž dvou okresů hraje
pouze devět týmů, a to některé oddíly jsou rády, že k zápasu jsou v jedenácti hráčích schopny dojet. Ovšem to je, si myslím, celkový obraz společnosti a mládeže v celé republice.
Dospívající dávají spíše přednost pohodlnosti a zábavám (alkohol, lehké drogy, atd.), než
jakémukoliv sportovnímu žití. Celkově naši dorostenci skončili po podzimu na páté příčce.
Žáci nám hrají okresní přebor Třebíčska, ale formou 7+1. I z toho pohledu je vidět, že
už zde ubývá dostatek hráčů. V soutěži zde hraje celkem čtrnáct týmů. Jemnicko, co se týče
počtu hráčů, nemá v této kategorii problémy. Klukům, jelikož přišli z přípravky, úvod sezóny moc nevyšel. Ale po čtyřech kolech se přeci jen dočkali vítězných zápasů a na konci se
dají hodnotit jejich výkony jako dobré a vedení Jemnicka je s jejich přístupem i umístěním
v horní polovině tabulky spokojeno.
Nejmenší přípravky dělají Jemnicku vůbec největší radost. Při dobré koncepci trenérů
mládeže se nám stále přihlašují noví hráči. Obě přípravky nám hrají okresní soutěže a jejich
počínání v nich je velmi dobré. Nutno dodat, že u mládeže nejsou až tak důležité výsledky,
ale spíše je naučit fotbalu, respektive sportovnímu vyžití, jak správně sladit motorickou
činnost s myšlením. A jak spolupracovat v kolektivním sportu. Z toho pohledu jsou v našem
klubu vítány děti jakéhokoliv sportovního nadání. Proto pokud se kdokoliv z Vás, rodičů,
rozhodne, aby Váš syn či dcera zkusili fotbal, mohou přijít nezávazně na trénink přípravek.
Každé pondělí a středu od 17.00 hodin v sokolovně.
Závěrem bych jménem klubu i svým popřál všem do blížících se Vánoc a Nového roku
mnoho spokojenosti, zdraví a štěstí.
Kincl Zbyněk

Zpráva o činnosti TJ Sokol Jemnice
Téměř každý obyvatel města Jemnice a spádových obcí si během léta jistě povšiml nově
zrekonstruovaného sportoviště v areálu sokolovny, kde byla v těsném sousedství tenisových
kurtů „zrevitalizována“ dvě již neudržovaná, ba doslova zpustlá volejbalová hřiště poté, co
byla definitivně opuštěna i posledními rekreačními hráči. Na kráse to prostoru rozhodně
nepřidávalo a daný stav byl oprávněným zdrojem kritických poznámek od kohokoliv.
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Ve výboru TJ Sokol jsme několikrát
rokovali o tom, co by se mohlo a mělo
změnit v různých částech areálu sokolovny (další informace o budoucích plánech
budou postupně zveřejňovány v Jemnických listech). V podobných případech se
ale vždy musí objevit rozhodný jedinec
či skupinka nadšenců, kteří začnou konat,
tedy budovat. Hlavním iniciátorem kompletní renovace sportoviště, stavbyvedoucím a dělníkem v jedné osobě byl pan
Rostislav Srnec starší, který vedl celou
akci od počátku do její finální podoby.
Od konce dubna do poloviny června t. r.
byla pod jeho vedením od základu vybudována dvě hřiště na volejbal, nohejbal
a doplňkově pro babytenis.
Po stržení svrchní vrstvy a odstranění zaneseného podkladu byla na novou zeminu položena tkanina proti prorůstání, na ni zasypána za pomoci TS města Jemnice žlutá prosívka
z dačického lomu a celý povrch dokonale zválcován. Staré sloupky byly odřezány a nahrazeny za přispění fy pana Jaroslava Anděla novými z nerez oceli. Je slušností zmínit
i brigádnickou pomoc dobrovolníků - členů i nečlenů Sokola Jemnice, kteří celé sportoviště
neformálně zprovoznili dne 28. června monstrózním a velmi zdařilým turnajem v nohejbale
pod vedením pana Aleše Jedličky. Z uvedeného vyplývá, že sportoviště bylo celoročně intenzívně využíváno členy i nečleny, rekreanty i výkonnostními sportovci, dospělými i dětmi k plné spokojenosti občanů našeho města.
Šachový oddíl již v letošním roce pravidelně nehraje soutěže. V létě se pan Juránek zúčastnil Memoriálu A. Krupici v Brodcích, ze 60 šachistů se umístil na 2. příčce – děkujeme
za pěknou reprezentaci.
Oddíl tenisu v letošním roce hraje soutěže krajského přeboru (2 družstva) a žáci hrají
soutěž v BABYtenise – 1 družstvo. Členové oddílu stolního tenisu se účastní soutěží krajských a okresních – hrají ve 3 družstvech.
Možnosti využití prostor sokolovny pro různé sporty po domluvě s paní Křivanovou,
telefon: 606 574 669, cena za 1 hodinu 300,- Kč pro jakýkoliv sport, pronájem pro komerční využití 350,- Kč.
Jsme toho názoru, že společenské organizace a spolky, jakým je třeba právě Sokol, se
nemají konzervativně uzavírat samy do sebe, naopak spolupracovat s ostatními subjekty
(např. s Atletikou Jemnice či se ZŠ v Jemnici) a městskými zastupitelskými orgány, mají-li
tyto zájmové spolky přežít a smysluplně fungovat…
Výbor TJ Sokol v Jemnici by rád na tomto místě uvedl přehled všech sponzorů, kteří
formou služeb nebo finančních darů přispěli k podpoře naší činnosti a kterým není lhostejné
sportovní vyžití obyvatel Jemnicka, zejména dětí a mládeže.
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Jedná se o:
- pana Ing. M. Nesibu
- pana Ing. J. Beneše, firma PATEB
- pana M. Stejskala, Autodoprava Stela
- Autoservis R. Srnec
- Zámečnictví J. Anděl
- město Jemnice
Za projevenou přízeň a hmotnou pomoc velice děkujeme.

výbor TJ Sokol Jemnice

Novoroční pohár 2015
Českomoravská myslivecká jednota
Okresní myslivecký spolek
v Jindřichově Hradci
Střelecká sekce Dačice
město Dačice
pořádají
Novoroční pohár 2015
XVI. ročník
Střelnice Dačice – Zahrádecký les
3. ledna 2015 od 9.00
Časový pořad soutěže:
09.00 – 10.00
prodej položek, zápis, kontrola dokladů
10.00 – 10.10
slavnostní zahájení
10.20 – 12.00
střelby
12.00 – 12.30
polední přestávka
12.30 – 13.30
střelby
14.00		
vyhlášení výsledků, předání cen
Cena položky = 350,- Kč
Podmínky soutěže a organizace:
•
•

Závod je vypsán na 45 terčů: 25 automatický trap; 20 lovecké kolo.
Střílí se za každého počasí dle střeleckého řádu ČMMJ z roku 2006, jeho doplňků
a technických pravidel ISSF.
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Maximální velikost broku je povolena do 2,5 mm. V případě zjištění nepovoleného
střeliva odstupuje střelec z položky s výsledkem 0.
•
Při shodnosti celkového počtu zásahů bude rozhodovat lepší položka na loveckém
kole. Při shodnosti i této disciplíny bude proveden rozstřel do první chyby
v disciplíně LK, stanoviště číslo 4, a to do třetího místa.
•
Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i ochrana očí.
•
Po celou dobu soutěže zajištěno občerstvení. Parkování vozidel v areálu střelnice.
•
Členství v ČMMJ (doklad o pojištění), platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Závod je dotován hodnotnými cenami.
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese v Dačicích se těší členové střelecké sekce
Dačice a OMS ČMMJ J. Hradec.
Bohuslav Ferdan				
Dr. Ing. Jan Bártů
ředitel závodu				
předseda OMS ČMMJ J. Hradec
•

Kulturní kalendář
Mladoňovice
5. 12. 2014
7. 12. 2014
24. 12. 2014
31. 12. 2014

Mikulášská nadílka, 17.00 hodin
Adventní koncert, 14.00 hodin, KD
Štědrovečerní průvod obcí, 19.30 hodin
Silvestrovský ohňostroj, 0.00 hodin

Police
7. 12. 2014
14. 12. 2014
21. 12. 2014
24. 12. 2014
31. 12. 2014
10. 1. 2015
		

2. Adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi
2. Adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi
4. Adventní neděle – zpěv koled u vánočního stromu a betlému na návsi
Štědrovečerní průvod ovcí po obci, 19.00 hodin
Silvestrovský ohňostroj, 0.30 hodin u vánočního stromu na návsi
13. Sportovní ples, 20.00 hodin, budova ZD, hraje Genetic, pořádá FC
Police, ZŠ a MŠ Police

Třebětice
6. 12. 2014
23. 12. 2014
29. 12. 2014
30. 12. 2014

Mikulášská besídka, 14.00 hodin, hospoda U Fida
Koledy u betléma, 19.00 hodin, náves u kostela
Vánoční turnaj ve stolním tenisu – děti, 13.00 hodin, KD
Vánoční turnaj ve stolním tenisu – dospělí, 10.00 hodin, KD

Radotice
29. 12. 2014
		
		

Vánoční turnaj ve stolním tenise, 10.00 hodin, KD Radotice,
startovné 100,- Kč, pouze pro neregistrované hráče,
přihlášení u p. Seveldy do 15. 12. 2014 na tel. 733 363 009
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Radotice
Zůstane kvádrem nárožním?
Měsíce toho času obzvláště, když sníh sprchl, mají se oulové dobře uzavírati, aby včely
nemohly, neb se ne všecky zase vrátí. Prosinec nastal, s ním sníh, led, zima, flóře bohyni
šmuk se odnímá. Zima nastává, rok dokonává, dej Bůh, by přestala bída a konec vzala.
Pranostiky měsíce připomínají: „V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu již kraluje. Svatý
Mikuláš splachuje střechy. Čas od Svaté Lucie (13. 12.) po Tři krále (6. 1.) černou zimou
nazýváme.“ V pranostice uvedené období naši předkové vypozorovali a pro své chmurné
podmínky „černou zimou“ nazvali, v lidovém prostředí období předlouhých nocí a namnoze kalných a pošmourných dnů. Krátké dny, zimní ráz povětrnosti utlumily činnost v hospodářstvích jen na péči o hospodářské zvířectvo. Slunovrat, který nastal, od Lucie se pro tyto
okolnosti projevil až o Třech králích. Tolik Velký pranostikon. Čím čelili naší předci této
nevlídnosti? Sdružovali se na večerních besedách v rodinách, kde docházelo k uvědomování si národních kořenů a sdílení si obecných lidových moudrostí. Lépe se poznávali a tím
mezi nimi ubývalo nevraživosti. To se pak plně projevilo při pohromách, pokud někoho
z nich překvapily. Účinně a upřímně pomohli všichni dle svých možností. Jejich společným
nepřítelem pak byl úděl obyčejných lidí, kteří každodenně, ale bez stresu v potu tváře usilovali o svůj chléb. Dřina a nemoci se jim nevyhýbaly. S přírodou žili, přírody si vážili a ta jim
na oplátku poskytovala jak léky na neduhy, tak zdravou vodu a čistý vzduch. Vrchnostenský
pán byl pro ně někdo, koho příliš nemilovali, ale respektovali. Netoužili po takovém stavu,
byl jejím srdcím a myšlení cizí.
Za moudrostí obyčejného lidu byl jistě vliv rodin a rodových tradic. Nebylo by co závidět našim předkům před dvěma stoletími, kdyby nevlídnost přízraku „černé zimy“ v století
našem nevyvěral z chování a jednání po celý rok u mnohých z nás. Co nám může chybět
při současném sociálním a solidárním zabezpečení každého jednotlivce? Jsou tím žroutem
našeho vědomí jen bezbřehé touhy po něčem, co je nad naše možnosti, možnosti prostých
lidí? Tehdy si tento moudrý obyčejný člověk takovou touhu nepřipustil, i když soused sklízel víc, správně a spravedlivě posoudil, že jeho úsilí bylo větší, přirozeně pak i výnos. Dnes
nás znepokojuje náhlý vzestup někoho, komu jsme viděli do talíře a hloubáme, kde na to
vzal. Představíme-li si možnosti současných vztahů a ten, komu jsme viděli do talíře, nemá
ruce udřeny až k ramenům, zklidněme se a pracujme usilovně na svojí zahrádce dál. Následovat jej představuje přestat být měně opatrným, změnit léty navyklý způsob svého života,
nechat se unášet dobou, ztratit pohodlí a klid, nebo hodit morální zábrany za hlavu, ztratit
charakter a riskovat vše. Je jen na nás, na co si troufáme. Ze zkušenosti jiných pak víme, že
pokud nám není do vínku toto nadání dáno, je lépe zůstat tím, čím jsme, jinak protřelí profesionálové záhy odhalí naší naivitu, nasadí nám obojek a pak pracujeme do úmoru. Naším
úsilím však nebudeme naplňovat svoji, ale kapsu cizí. Je-li vaše rodina opravdu rodinou,
které jste dali zdravý základ, nezavrhne vás pro neschopnost, poněvadž ví, co pro ni znamenáte, ocení vás. Přes veškerá varovaní se stále mnoho lidí snaží plnit si sny z toho, na co
nemají, půjčkami. Většina z nich pak zabředne do neřešitelných a bezvýchodných situací,
bohužel mívajících i tragické dohry.
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Musíme se připravit na to, že takových překvapivých změn bude přibývat poté, co movitých lidí přibývá, pro chyby těch chudších. Zde bych viděl velký přínos změny v dobře
fungujících rodinách, které by tyto neuváženosti včas zastavily za cenu snížení si standardu
na dobu tvorby vlastních zdrojů či výpomoci mezi členy rodiny. Není zanedbatelná ani
rodinná výchova v tom, že přehnaná náročnost nemá v jejich středu místo. Řádně vychované děti to jistě pochopí a na případné ústrky jejich vrstevníky odpoví pravdivě a „dobré“
kamarády tím neztratí. Podceňováním významu rodiny stát jako společnost velice ztrácí jak
v kvalitě lidí, tak v oddanosti k jeho příslušnosti. Nezbývá, než věřit, že jednou převládne
moudrost našich představitelů a „výhodnost“ uzavíraných svazků nenahradí rodiny, které
byly a jistě i nadále budou základem státu „kamenem nárožním.“Světová statistika odhaduje, že z celkové populace planety jednociferné procento populace ovládá majetek, který je
roven majetku poloviny populace planety. Navzdory tomu se stěžejní humanitární pomoc
potřebným hledá v této chudší populaci a dle vyjádření humanitárních pracovníků úspěšně.
Nepoměr, jak říká oznamovatelka této informace, který se musí změnit. Nepředstavitelná
změna v dnešním úplatném světě, i když v „tomto“ světě překotných změn se dá očekávat
cokoliv.
Spoluobčanům i čtenářům Jemnických listů přeji příjemné prožití svátků vánočních
ve zdraví, pohodě, v kruhu svých blízkých a bytech provoněných maminčiným cukrovím.
Do nového roku pak mnoho optimismu. Nad hlavami ať se vám pak prohání bělavé mráčky
provázené jen bzukotem včel.
Blahopřejeme jubilantům:
Čechová Josefa
Liška Josef		

77 roků
74 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice

Milí čtenáři Jemnických listů, přeji vám i všem vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí,
lásky a spokojenosti.
Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15. prosince 2014. Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny v dalším čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu
kultura@mesto-jemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo mně
na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 9).
Dana Babišová
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Obrazový seriál

Kostel sv. Jakuba
- 2011

Kostel sv. Jakuba
- 2014
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