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ZPRÁVY Z RADNICE
Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych se dnes věnoval především jednomu tématu, které může mít pro naše
město zásadní význam.
Ještě předtím Vám chci předat poslední informaci týkající se rekonstrukce kanalizace
Dyje II. Od 23.listopadu jsou průjezdné ulice V Ráji, Polická a Větrný kopec pro
veškerou dopravu. Povrch v těchto ulicích však není definitivní a je proveden tak, aby
byla možná zimní údržba těchto silnic. Na jaře příštího roku bude položena vrchní vrstva
na vozovce v ulici Polická a na ulici V Ráji bude provizorně zhotovená část vozovky po
výkopu odstraněna, poté provedena oprava chodníku a povrch silnice řádně opraven.
Rovněž na ulici Dačická je vozovka opravena pouze provizorně a příští rok zde bude
oprava provedena obdobně.
Začátkem listopadu přišla příznivá zpráva. Na základě rozhodnutí Drážního úřadu byla
zamítnuta žádost SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) o zastavení drážní dopravy
na regionální dráze Mor. Budějovice – Jemnice. Z toho zcela jasně vyplývá, že když
Kraj Vysočina neobjednal dopravu jen na základě snahy SŽDC zastavit údržbu na naší
dráze, tak jednal mírně řečeno neuváženě. Ale co je horší, jednal svévolně proti zájmu a
přání občanů žijících v obcích tohoto regionu. Zamítnutí zmiňované žádosti SŽDC a
zdůvodnění uvedené v tomto rozhodnutí je jasný důkaz toho, že postup to byl
protizákonný. Že by to odpovědní krajští politikové nevěděli?
Dovolte mi několik úvah a postřehů, které vznikly na základě posledních událostí a
vývoje názorů na Ministerstvu dopravy i SŽDC. Podstatná změna je, že si Ministerstvo
dopravy začíná uvědomovat, že rušení regionálních tratí není to správné řešení. Svou
roli tu sehrál odpor obcí v takto postižených regionech a pravděpodobně i pohled za
hranice, kde je tendence tratě pro stát nezajímavé převádět na jiné subjekty, které je
budou dále provozovat. Ministerstvo dopravy nyní zpracovává materiál pro vládu, který
má umožnit převod vybraných tratí na nové nabyvatele. Tito by v případě, že budou
zajišťovat určitou dopravní obslužnost, získávali dotaci ze Státního fondu životního
prostředí na provozování trati (tj. údržbu). Toto je značný posun směrem k řešení, které
by bylo pro naši trať výhodné. Konečně tak někdo dospěl k názoru, že není možné rušit
tratě a nabourat celou infrastrukturu jen na základě přání nějaké organizace, která
k těmto tratím sice má jakousi právní vazbu, ale jinak nebere ohled na názor občanů a
zástupců měst a obcí, jimiž dráha prochází. Regionální tratě byly před stoletím
vybudovány našimi předky za účelem zvýšení významu regionu, dostupnosti pro
občany, rozvoje obchodu a podnikání. Stejný význam mají tyto tratě i nyní po mnoha
letech. Staly se tedy tzv. veřejným statkem. Úvahy o prodeji formou výběrových řízení
jsou tedy podle mne scestné. Jediný správný a morální způsob při nakládání s těmito,
pro stát nezajímavými dráhami, předat je ze správy jedné veřejné instituce – státu do
rukou druhé veřejné instituce – obci nebo svazku obcí, pokud o ně projeví zájem. Až
poté je možné s nimi naložit tak, jak se to dnes děje. Zde se bohužel projevuje naprostá
absence strategie rozvoje a provázanosti dopravní infrastruktury, která zaručovala její
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zachování a hlavně funkčnost.
Nabízí se otázka, proč usilovat o získání železniční regionální tratě, když je tak
ztrátová a musí se na ni doplácet? Regionální veřejná doprava nebude nikdy sama o
sobě zisková. Vše totiž záleží na nastavených podmínkách a pravidlech.Vezměme
příklad jemnické dráhy:

•

Vzdálenost mezi Jemnicí a Moravskými Budějovicemi je přibližně stejná po
kolejích i po silnici, doba jízdy je rovněž srovnatelná, rozdíl v časové
dostupnosti nádraží je zanedbatelný. Jediný rozdíl tady je. Zatím co dopravce
po železnici zaplatí za každý km jízdy motorového vozu minimálně 7,50 Kč,
linkový autobus je od silniční daně osvobozen.
• Prostornost vlaku a autobusu je nesrovnatelná, ve vlaku máte WC, možnost
přepravit větší zavazadlo, o několika kočárcích nebo jízdních kolech nemluvě.
• Železniční doprava je mnohem bezpečnější, výrazně méně znečišťuje životní
prostředí, je ideální pro přepravu těžkých nákladů, je spolehlivá skoro za
každého počasí.
• Trať Jemnice – Moravské Budějovice je po technické stránce v dobrém stavu,
téměř celá délka kolejí je na ocelových pražcích, nejsou zde žádné tunely,
mosty, lesní průsmyky - tedy je nenáročná na údržbu a investice.
• Pokrývá spojení mezi dvěma většími městy, a to i v sobotu a v neděli a o
svátcích. Její význam pro turistiku je nenahraditelný.
• Významnou skutečností, kterou prokázaly organizované jízdy v tomto roce, je
to, že občané našich regionů chtějí železnici zachovat.
Nelze v krátkosti popsat všechny atributy železnice a autobusové dopravy. Jak tedy
dál?
Předně je třeba si uvědomit, že je totální nesmysl postavit železniční, autobusovou a
individuální dopravu proti sobě. Nebude to prospěšné ani pro dopravce ani pro
občany.Dobrý hospodář a správce regionu se snaží o sladění těchto druhů dopravy a
hlavně naslouchá přání a hlasu lidí. Myslíte si, že občané našeho regionu si přejí
zrušení železnice a nefunkční náhradu dopravou autobusovou? Já si to rozhodně
nemyslím.
Nastal čas k dalším krokům, které by vedly k rozumnému řešení naší situace. Hodlám
znovu oslovit starosty obcí , které leží podél železniční tratě a přes jejichž katastr trať
vede. Pokusím se je přesvědčit, že má smysl usilovat společně o převzetí naší
regionální tratě a zajistit na ní pravidelnou osobní dopravu. Chtěl bych oslovit i vedení
Kraje Vysočina, protože řešení této situace je přece i v jejich zájmu. Pokud platí některá
jejich vyjádření, pak je naděje na spolupráci s krajem při obnově osobní železniční
dopravy.
S nadcházejícím časem Vánoc nás snad čeká několik dní prožitých v rodinném kruhu
s našimi nejbližšími. Přeji Vám, aby to pro Vás byly dny pohody a štěstí.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice
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Postřehy z radnice
Ještě jsme se ani všichni nestihli smířit s tím, že teplé dny končí a už tady máme čas
adventu. Čas, kdy většina z nás začíná rekapitulovat uplynulý rok, ve vzduchu je cítit
sváteční atmosféra. A ačkoliv by toto období mělo být prožito v klidu, řada z nás prožívá
hektické období nákupu dárků, přípravou na Vánoce, pečení, psaní Ježíškovi atd. Je
pravdou, že já osobně jsem žádný dopis Ježíškovi nepsal, ale pokud by tomu tak bylo,
určitě by na prvním místě bylo přání, aby rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Jemnici
probíhala bez problémů a většího obtěžování Vás, občanů našeho města. Bohužel
právě v tomto svátečním čase se setkávám(e) na této stavbě s určitými komplikacemi,
které mnohým z nás nedají spát.
Předem je zde potřeba znovu zopakovat, že město Jemnice není účastníkem
projektu Dyje II. Tím je Svazek vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči. Stejně tak
ani stavební odbor Městského úřadu v Jemnici se ke stavbě nevyjadřoval, vše bylo
řešeno (vzhledem k tomu, že se jedná o vodohospodářské dílo) s odborem životního
prostředí Městského úřadu v Moravských Budějovicích. Oproti těmto skutečnostem se
všemi připomínkami zabýváme a spolu se stavebním dozorem hledáme cesty k jejich
odstranění či naplnění. Asi nejmarkantnějším problémem je situace (ke dni 16.11.)
v ulicích V Ráji a Polická. I přes avizované dílčí termíny se jich nepodařilo zhotovitelům
dosáhnout. Stejně tak zazněla i nepřesná informace ohledně světelné signalizace na
ulici Dačická. Vzhledem k tomu, že tyto informace jsem Vám předával já osobně, rád
bych se zde za ně omluvil. Jsem přesvědčen, že máte právo se včas dozvědět, jak
budou jednotlivé práce pokračovat. Bohužel jsem v pozici, kdy jak koupím, tak
prodávám. A občas „nekoupím právě nejkvalitnější zboží“. Stále platí jedna věc – o
veškerých Vašich zásadních problémech s výstavbou kanalizace (nedostatečné
dopravní značení, problémy s připojením, termíny, zásypem, vyvážením komunálního
odpadu atd.) mne prosím informujte. Závěrem bych k této otázce podotkl, že všechny
komunikace, ať městské či krajské, jsou v tomto období předávány jejich správcům
k zimní údržbě.
Koncem kalendářního roku jako by se roztrhl pytel s různými soutěžemi, kterých se
město hodlá zúčastnit. Například – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
vyhlašuje soutěž Památky očima mladých. Jde o to, že mladí (od 6 – 18 let) mohou za
použití jakékoliv techniky zvěčnit některou městskou památku a tou reprezentovat nejen
město Jemnici, ale zejména svoje výtvarné schopnosti. Omezením je pouze formát A3.
Pokud budete mít (či Vaše ratolesti) zájem, rád předám podrobnější informace. Stejně
tak se nepochybně zúčastníme klání týkajícího se regenerace městské památkové
zóny. I vzhledem k posledním objevům a vůbec přístupu města ke kulturním památkám
věřím, že naše šance na dobré umístění jsou vysoké. Minulý ročník jsme dosáhli
„bramborové“ medaile. A aby toho nebylo málo, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
vyhlašuje jubilejní desátý ročník soutěže Stavba Vysočiny. Předběžně uvažujeme o
tom, že bychom se zúčastnili a nominovali městskou kompostárnu. O výsledcích budete
zpraveni v dalších Postřehách z radnice.
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V době, kdy čtete tento článek, tak máme již za sebou Mikulášskou jízdu vlaku na trati
Jemnice – Moravské Budějovice. Zde
bych rád poděkoval sponzorům, bez
kterých by tato událost nebyla možná.
Z Jemnice se jedná o Správu majetku
města s.r.o. a Opametal s.r.o. . Dalším
významným sponzorem je i město
Jemnice.
Mojí velice milou povinností je Vás
seznámit s nálezy dopisů, které byly
ukryty po dobu 63 let pod topoly v ulici
Topolová. Nalezeno bylo celkem 8
lahviček. Na některých se podepsal zub
času a vzkazy v nich buď nebyly, nebo
byly absolutně nerozluštitelné. Naštěstí
existují - zatím 4 dopisy, jejichž obsah se
dá
přečíst.
S laskavým
svolením
pozůstalých si Vám dovoluji nabídnout
malou ochutnávku, jejíž autorem byl
(bohužel hovoříme již v minulém čase)
pan prof. RNDr. Stanislav Komenda. O
nálezy již projevila zájem média,
podrobnější informace nechám na nich.
Už teď se můžete těšit na vysílání
Zrcadla
Vašeho
kraje
z Jemnice
(proběhne první úterý v prosinci od 17:50) či na vydání Třebíčského deníku nebo
reportáže na ČT, kde bude tato zajímavá událost „rozpitvána“ do podrobnějších detailů.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál klidné prožití vánočních svátků a mnoho
zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2012. S řadou z Vás se jistě potkáme na
Vánočním setkání, které je plánováno na 25.12.2011 od 15:00 – 17:00 na náměstí
Svobody. Ještě teď „pilujeme“ program, ale o co určitě nepřijdete, budou soutěže o
nejchutnější vánoční cukroví, nejlahodnější vánoční punč, nejkrásnější vánoční ozdobu.
Další podrobnosti naleznete na plakátech a www stránkách města Jemnice či
turistického informačního centra.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Nejčastější dotazy
k občanským průkazům (OP) od 1.1.2012
Mám povinnost měnit OP?
Výměna stávajících občanských průkazů NEBUDE povinná – tj. pokud někdo má
platný občanský průkaz ( bez změny údaje), nebude jej muset měnit.
Za občany, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou dostavit na úřad a jejichž
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platnost OP bude končit během prvního pololetí 2012, mohou požádat zástupci (bez
plné moci) o výměnu OP nejpozději do 14.12.2011.
Jak bude nový OP vypadat?
Bude to plastová karta modro-růžové barvy.
Musím žádat o elektronický OP?
OP s kontaktním elektronickým čipem (e-OP) bude jen na žádost za správní poplatek
500,- Kč, běžně se bude vydávat OP se strojově čitelnými údaji (také plastová modrorůžová karta, bez poplatku).
Kde se budou OP vyřizovat?
Nově pouze na obcích s rozšířenou působností (např. Moravské Budějovice, Třebíč,
Náměšť nad Oslavou, Dačice, Telč ). Dosud bylo možné požádat o OP také na
matričních úřadech. Důvodem redukce míst je nutnost vybavení míst technikou a
příslušnou aplikací.
Co je pozitivní?
Občan již nebude vyplňovat žádost a přikládat fotografii. Vyplnění žádosti a pořízení
snímku občana zajistí úředník pomocí speciální aplikace a technického vybavení.
Co nepůjde zapsat do OP od 1.1.2012?
Nepůjde zapsat manžel a děti. Rodinný stav a titul se zapíší pouze na žádost občana.
Může za mě podat nebo převzít OP jiná osoba?
Podat, ale také převzít bude nutné osobně na kterémkoliv úřadu s rozšířenou
působností. Při podání se pořizuje podoba a podpis na místě a při vyzvednutí OP si
občan zvolí tzv. BOK (bezpečnostní osobní kód je 4 až 10 místné číslo).
Bude možná výměna stávajícího dosud platného OP (bez změny) - za nový typ
OP?
Výměna OP z osobních důvodů zatím nebude možná , ale připravuje se změna
v zákoně.
Kdo může mít nový typ OP?
Nově může (nemusí) mít OP občan ČR mladší 15 let za poplatek 50,- Kč nebo občan
ČR, který nemá trvalý pobyt v ČR.
Musím vyměnit OP z důvodu změny?
Ano, pokud je tento údaj v OP zapsán. Kdo v novém typu OP nebude mít uveden
rodinný stav a změní jej, nebude mít povinnost vyměnit OP. Trvalý pobyt zůstává zatím
povinným údajem v OP a při jeho změně je povinné požádat o nový OP do 15
pracovních dnů.
Případné dotazy pište na email: svobodova@mbudejovice.cz nebo volejte tel.
568 408 364, mobil 724 187 524.
Jana Habrová, matrikářka
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Slovo hejtmana
Nastává předvánoční čas, kdy se těšíme na setkávání se širším kruhem rodiny a
přátel, na sváteční atmosféru. Začíná advent, který byl v křesťanském pojetí odedávna
obdobím ztišení, přípravou na duchovní svátky. Dnes často místo zklidnění spíše
znervózníme, stěžujeme si na předvánoční spěch, na nervozitu z blížících se Vánoc.
Ale záleží jen na nás, jaké si toto krásné a neopakovatelné období předvánoční a
vánoční uděláme. Neměli bychom čekat až na těch pár dnů vlastních svátků, ale
vychutnávat si už vlastní čas adventní. V tom zpomalení a zklidnění si najít čas na
večerní popovídání si v kruhu nejbližších. Vnímat, že nejsou jen hodnoty tržní, neshánět
drahé dárky, ale více myslet na jejich obsah, na přátelské vztahy, na milá setkání.
Na konci roku se nevyhneme zamyšlení nad tím, co nás čeká. Příští rok jistě nebude
snadný, vše signalizuje možné pokračování hospodářské krize a vláda provádí mnohdy
nedomyšlené kroky, jež omezují i nenahraditelné výdaje. Například pokud Ministerstvo
práce a sociálních věcí skutečně rozdělí v roce 2012 mezi kraje pouze zatím avizované
částky, pak by pro příští rok na Vysočině chybělo až 100 miliónů korun, a to by mohlo
pro mnohé služby znamenat nemožnost jejich dalšího fungování. Stále se snažíme s
kolegy ministerským úředníkům vysvětlit, že s tak malým balíkem peněz nemůžeme síť
nutných sociálních služeb v regionech zajistit, ale zatím se nám nedostává sluchu.
Menší peníze, než potřebujeme, nám stát zatím slibuje i na zdravotnictví, školství,
dopravu. To vše jsou oblasti, které máme v krajích částečně v naší zodpovědnosti, ale
s nutným spolufinancováním ze strany státu. A stát nám bez respektování reality a
našeho stanoviska zkrátka pošle méně peněz – a bohužel kraj ani města a obce nemají
jiné zdroje pro jejich doplnění. A nezbývá pak než jisté omezování všech těchto služeb,
což je vždy bolestivé a přináší mnoho problémů.
Nechci ale končit poslední letošní článek pesimisticky. Když jezdím po městech a
obcích Vysočiny, vidím, jaký obrovský kus práce se u nás zase za ten rok udělal. Mnoho
zásluhy na tom mají starostové se svými týmy a především všichni občané našeho
krásného kraje. Jistě zvládneme i ten další rok. I příroda nás učí, že ani v ní samotné
není jen stálý růst, že taky někdy odpočívá nebo má i kritické chvíle a přitom funguje
samoobnovitelně již miliardy let. I když jí člověk dává někdy zatraceně zabrat.
Rád bych na závěr popřál všem občanům Vysočiny krásné Vánoce, hodně radosti,
spokojenosti, zdraví a běžného lidského štěstí. Pěkně si tu sváteční pohodu s rodinami
a přáteli užijte.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

CO SE DĚJE
Víte, že...
Vraťme se ještě k veřejné dopravě v Jemnici. Že železniční osobní a nákladní doprava
byla spolehlivá celých 114 let, ví většina obyvatel města i okolí Jemnice. Rozhodnutím
vedení Kraje Vysočina odborem dopravy /Ing. Jouklem/ neobjednat další přepravu u ČD
na trati Jemnice – Mor. Budějovice byl provoz osobní dopravy k 31.12.2010 zastaven.
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Jestli je toto rozhodnutí dobré, pochybuji! V každém případě nákladní vlaky jezdí,
osobní ne. Náhradou autobusy, přeplněné silnice do Mor. Budějovic asi odbor dopravy
Kraje Vysočina nezajímá, ani to, že se například v sobotu do a z Jemnice jen těžko
dostanete. A na opravy silnic má zřejmě Kraj Vysočina peněz dost!
V roce 1936 zajišťoval vedle železniční dopravy dopravu autobusem pan Jan Karásek.
Bydlel a dílnu s garáží měl na Třešňové ulici č.p. 653. Jízdy jeho autobusem (později
autobusy) zajišťovaly spojení z Jemnice ve směru do Dačic a také do Dešné, Uherčic a
podobně. Doprava byla i za II. světové války, kdy byl autobus přestavěn na dřevoplyn.
Někdy se zastavilo pod kopcem, řidič prošustroval kotel umístěný vzadu na autobusu,
přiložil a jelo se dál.
A tak až nastoupíte do autobusu a pojedete kolem železniční trati do Mor. Budějovic
za třicet minut jako jezdil vlak, podívejte se, proč jsou silnice ve špatném stavu. Na
opravu nejsou peníze. Uváděných 12 mil Kč, podle Ing. Joukla, na provoz železniční
trati do Mor. Budějovic je asi pohádka pro děti. Stačí, když si spočítáte, že do Mor.
Budějovic je to 20,630 km při celkové délce 9.500 km železničních tratí v České
republice na provoz železniční dopravy by dosáhly takové částky, že by se i vedoucímu
odboru Kraje Vysočina protočily panenky. Náklady na provoz, proti ostatním, musí být
na trati Jemnice-Mor. Budějovice daleko nižší. Miliardy korun na silnice se nachází
stále, ale na 13 km prodloužení železniční trati do Dačic se za 115 let najít nepodařily.
Přeji se Vám šťastnou cestu a při volbě lidí, kteří nás zastupují, i správné rozhodnutí.
Vladimír Hrbek

STAVBA VYSOČINY vyhlašuje 10. ročník
Tradiční soutěž vstupuje do jubilejního ročníku, ve kterém
bude několik inovací a novinek. Poprvé budou vedle staveb
z Kraje Vysočina hodnoceny i stavby za jeho hranicemi.
Vrací se Řemeslný detail stavby a nově vznikly samostatné
kategorie Stavby malého rozsahu (do 6 mil. Kč) a Veřejná
prostranství. Ke stálému doprovodnému programu v podobě Studentského
projektu přibude Učeň roku.
Cílem soutěže Stavba Vysočiny, kterou zaštítil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek,
je vybrat a ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce staveb, které byly realizovány v
Kraji Vysočina a také za jeho hranicemi firmami se sídlem v Kraji Vysočina. Oficiálně
poděkovat a podpořit investory, architekty, projektanty, stavební firmy a řemeslníky, kteří
kvalitativním způsobem změnili a mění podobu Kraje Vysočina a dávají o sobě vědět i v
ostatních částech naší republiky nebo i světa. Prezentovat a zviditelnit architekturu a
stavebnictví širší laické i odborné veřejnosti a dát signál, že estetická a řemeslná kvalita
se vyplácí.
Účastníci výstavby mohou do desátého ročníku přihlásit realizace, které byly dány do
provozu nebo zkolaudovány v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011. Příjem
přihlášek začíná 2. ledna 2012 a končí 4. května. Slavnostní vyhlášení výsledků se
uskuteční v pondělí 11. června v Horáckém divadle v Jihlavě.
Součástí galavečera bude předání finančních darů autorům vítězných návrhů
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Studentského projektu a udělení titulů Učeň roku.
Navrhnout moderní vodácký areál, který vytvoří důstojné zázemí pro většinu
vodáckých oddílů v Jihlavě „Vodácké centrum Jihlava“ je téma doprovodné soutěže
v projektování, kterou jsme vyhlásili v září letošního roku za podpory společnosti
Pragoprojekt a Statutárního města Jihlavy. Vedle studentů budeme také oceňovat
šikovné a zručné učně ze stavebních oborů, kteří významně uspěli na oborových
soutěžích.
Soutěž Stavba Vysočiny 2011 a doprovodné aktivity vypisuje Stavební sdružení
Vysočina, krajské reprezentace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Kraj Vysočina. Partnery
soutěžních kategorií: Stavby malého rozsahu, Občanské stavby, Dopravní a inženýrské
stavby, Veřejná prostranství, Průmyslové a zemědělské stavby, Stavby za hranicemi
kraje a Řemeslný detail stavby jsou z pozice generálního partnera společnosti Rieder
beton a Needful a z pozice hlavního partnera Českomoravský štěrk, Wienerberger
cihlářský průmysl a Ursa.
Na webových stránkách www.stavbavysociny.cz je připraven komplexní informační
servis, pravidla a zjednodušený postupu pro přihlášení stavby „krok za krokem“.
Martin Pertl , manažer pro Kraj Vysočina
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
mobil: 737 555 677, e-mail: jihlava@sps.cz

STŘED, o.s. informuje
Programy primární prevence ve školách zase běží
Od září 2011 se opět v mateřských, základních a středních školách
na Třebíčsku a Moravskoubudějovicku rozběhly programy primární
prevence realizované občanským sdružením STŘED. „Tyto
interaktivní a zážitkové programy se zaměřují na prevenci rizikových
jevů u žáků, podporují vzájemnou komunikaci, spolupráci při řešení konfliktních a
problémových situací a dále schopnost domluvit se a spolupracovat“, uvedla Kateřina
Melánová, vedoucí Programů primární prevence sdružení STŘED.
V minulém školním roce využilo programů primární prevence 69 škol. STŘED poskytl
173 aktivit, kterých se účastnilo 3458 žáků. Největší zájem byl o program, který se
zaměřuje na bezpečí internetu „(Ne) bezpečně na síti“, dále program pro nejmenší děti
o bezpečí „Jak jednají nejmenší“ a „Mezilidskou toleranci“.
„Pro letošní školní rok jsou již programy primární prevence obsazené. V měsíci červnu
2012 opět proběhne v prostorách občanského sdružení STŘED kulatý stůl, na který
budou pozvání ředitelé škol, školní metodici prevence a výchovní poradci, kteří se
mohou k otázkám prevence a poskytování programů primární prevence STŘED vyjádřit
a dále domluvit svoje preventivní aktivity na další školní rok 2012/2013,“ doplnila
Kateřina Melánová.
Projekty jsou spolufinancovány z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci
Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.
Zpracovala: Mgr. Kateřina Melánová – vedoucí Programu primární prevence
Tel: 775 725 662, E-mail: melanova@stred.info
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*****
„ Vánoční koncert dívčího pěveckého sboru Cancioneta Praga“
Místo konání: Klub Hájek, Mládežnická 229, Třebíč
Dne: 4. prosince 2011
Začátek představení: 17 hodin
Vstupné: zdarma
Program: Již potřetí přijede do Třebíče s akcí „Vánoční stromky – jak je zdobí
zajímavé osobnosti“ paní Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Jako každý rok přiveze zajímavý hudební dárek. Letos pro

návštěvníky tradiční vánoční akce připravila koncert dívčího pěveckého sboru
Cancioneta Praga, nad jehož vznikem převzala patronát. Jádro sboru tvoří bývalé
zpěvačky -již zaniklého- slavného souboru Bambini di Praga. Dívčí sbor Cancioneta
Praga, který vznikl v roce 2010 z iniciativy sbormistra Lukáše Jindřicha, vystoupí druhou
adventní neděli v sále Klubu Hájek v Třebíči s bohatým repertoárem vánočních koled.
Součástí programu bude vernisáž výstavy vánočních stromků, ukázky, jak stromky
ozdobí významné ženy regionu. Milovníci vánočních zvyků se mohou těšit na
vystoupení Dětského pěveckého sboru ZUŠ Resonance a tradiční šálek punče.
Organizaci akce zajišťuje občanské sdružení STŘED, které působí v regionu Třebíčska
a pomáhá lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů.
Zpracovala: Mgr. Martina Bártová, ředitelka sdružení,kontakt: 775 725 655

Informace základní umělecké školy
V listopadu a prosinci 2011 proběhnou třídní přehrávky. Žáci školy vystoupí se
skladbami, které si pečlivě připravovali od začátku školního roku, a kterými potěší
nejvíce své bližní.
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21. prosince 2011
výchovný vánoční koncert
pro děti základních škol
9.00 hodin - koncertní sálek ZUŠ
*****
21. prosince 2011
Vánoční koncert
žáků základní umělecké školy v Jemnici
v 17.00 hodin v koncertním sálku ZUŠ
srdečně zveme širokou jemnickou veřejnost
*****
Čas letí a nám se ani nechce věřit, že to už bude rok, co jsme se stěhovali do
nových prostor na jemnickém náměstí. Za tento rok jsme v naší nové škole zažili mnoho
pěkného. Školou zní spousta tónů a myslím, že jsou slyšet i na náměstí, které to určitě
jenom oživí. Paní učitelky i žáci jsou spokojeni, prostředí je inspirující a přináší radost i
všem, kteří do školy „zabloudí“.
Všichni, kdo nás navštívili, byli udiveni, jak se dají staré prostory upravit a vylepšit.
Nadšeni byli zvláště ti, kteří zde kdysi trávili svá školní léta.
Prožili jsme zde už několik zajímavých akcí a o jednu z nich se chtějí s vámi
podělit i žáci.
Zde je tedy jeden literární příspěvek, jehož autor se podepsal jako „Amadeus“.

Noc pod klavírem
V pátek 27. května jsme se konečně dočkali. Sešli jsme se všichni v jemnické
„hudebce“. V 18.00 hodin středoevropského času se ke škole na náměstí začali
ploužit žáci a žákyně obtěžkáni karimatkami, spacáky, jídlem, pitím a někteří jedinci
vláčeli s sebou i plyšáky. Podotýkám, že to byly
holky.
Všichni jsme napjatě očekávali, co nás vlastně
čeká. „Noc pod klavírem,“ co tam budeme
vyvádět, snad nás všechny nepřinutí celou noc
cvičit etudy a stupnice? To by nám tak ještě
scházelo. Ještě totiž nikdo z nás nezažil noc ve
škole, natož v té hudební. Ale natěšeni jsme byli
docela dost. Sešlo se nás okolo pětadvaceti, byli
jsme rozděleni do dvou skupin. Každá parta
dostala jednu třídu, kde jsme si připravili své
nocování. No připravili, normálně jsme roztáhli karimatky a spácáky, každý ukořistil
podle svého mínění nejlepší místo, abychom měli nachystané pelíšky a po programu
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mohli do nich už jen vklouznout. A dobře jsme udělali, v noci jsme to ocenili. Počasí
nám sice moc nepřálo, takže místo plánovaného táboráku začal program hned ve
škole.
Ten program byl:
Pátek: 18.00 Sraz ve škole
Hry a zpívání
19.00 Opékání „buřtů“ (náhradní program,
večeře ve škole)
20.30 Letem klavírním světem
21.00 Hry
23.00 Pohádka na dobrou noc
Sobota: 7.30 Hudební budíček
8.00 Snídaně
8.30 Pan Klavír a jeho příbuzní
9.00 Hry
10.00 Ahój!!!!!
Všichni jsme vytvořili výbornou partu, program byl
zajímavý, pestrý a místy i náročný, a to i fyzicky, to když jsme soutěžili a podlézali křídlo,
někteří z nás se museli plazit i po břiše. Zahráli jsme si na klavír, někteří z nás se
proměnili v jazzmany a klavírní virtuósy. Taky jsme si zadirigovali velký symfonický
orchestr. Zhlédli jsme zajímavé dokumenty ze světa klavíru.Některé z nás to možná i
trochu nabudilo k předsevzetí, že budeme víc cvičit. No, to ale nevím, jak dlouho to
komu vydrželo.
Po náročném programu jsme se už těšili do postelí, teda vlastně do spacáků, hygiena
se moc nepřeháněla, vyčistit zuby, vyčurat a do hajan. Ti menší usnuli hned, nás větší
trochu rušilo „ženské breptání“. Ale
nakonec únava zmohla i je.
K dobrému
usnutí
přispěla
i
hudební pohádka na dobrou noc, je
pravda, že někteří ji neslyšeli až do
konce, protože už zařezávali.
Nastal noční klid, který určitě střežili
duchové hudebních skladatelů,
protože proběhla pokojně a nic nás
ze
zaslouženého
spánku
nevyrušilo. Ráno někteří vstávali
zbytečně brzy, ale dá se jim to
odpustit, protože už se těšili na
další hry. Nasnídali jsme se
z vlastních zásob, paní učitelky
uvařily výborný čaj a věnovali jsme se dalšímu programu, který nás ještě čekal. Uteklo
to strašně rychle a už jsme se balili domů. Moc se nám to líbilo a chtěli bychom to zase
v letošním roce zopakovat.
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Z ankety : Jak ses cítil(a) ve společnosti kamarádů, klavíristů?
„Bylo to tu skvělé, výborná atmosféra. Smích se tu taky nezastavil.“
„Po rodičích se mi nestýskalo, byli jsme všichni kamarádi.“
„Bylo mi tam moc dobře.“
„Cítila jsem se bezvadně.“
„Celý program mě moc bavil, cítil jsem se fajn.“
„Bylo mi moc hezky mezi kamarádama a učitelkama.“
„Moc se mi to líbilo. Se všemi jsem si dobře rozuměla!“
„Cítil jsem se báječně. Všichni moji kamarádi (klavíristi) jsou
zábava a sranda.“
Těšíme se na další podobnou akci, máme ji slíbenou!!!!!

bezva. Byla s nimi

Za zúčastněné žáky „Amadeus“ zpracovala Luba Jánská

Víte kdo je Podzimníček?
Je to lesní skřítek, který se stará o zvířátka a o les. Jak ho poznáte? Podle oblečení –
šaty a klobouk má z listí a mechu, vlasy a vousy z jehličí.
Každým rokem na podzim zamyká les a ukládá některá
zvířátka k zimnímu spánku.
I letos tomu nebylo jinak. Na konci října Podzimníček
pozval děti z mateřské školy do zámeckého parku. Děti se
s Podzimníčkem vzájemně přivítaly a on jim vyprávěl o lese
a zvířátkách. O tom, co se děje v lese na podzim, která
zvířátka přespí zimu a o která se musíme v zimě postarat.
Vyzval děti k procházce parkem, při které měly plnit úkoly
zaměřené na znalosti o přírodě. Cvičily si obratnost a
pohotovost v různých soutěžích. Přál si, aby mu děti jako
dárek donesly nejkrásnější list, který najdou.

Velkým překvapením
pro děti bylo setkání
s kobylkou Karolínkou.
Kdo uhodl hádanku,
mohl se za odměnu na
kobylce svézt.
Po zvládnutí úkolů a
soutěží
byly
děti
odměněny
dárky
a
sladkostmi. Na závěr
hledaly poklad, který
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pro ně Podzimníček ukryl. V cíli čekalo děti další překvapení. Členové skupiny
dobového scénického šermu Lucemburk předvedli bojovou scénku, děti si mohly
prohlédnout výzbroj, potěžkat meče, prohlédnout si oblečení.
Do mateřské školy se děti vracely obohacené o nové zážitky, spokojené a s úsměvem
na rtech.
Děkujeme panu místostarostovi Ing. Petru Novotnému, všem obětavým maminkám,
skupině Lucemburk a sponzorům, kteří se podíleli na příjemně stráveném dopoledni.
Kolektiv učitelek MŠ Jemnice

Dvě výročí Ignáce Weiricha
5. prosince uplyne 95 let od úmrtí světově významného sochaře Ignáce Weiricha.
Sochaře, který vytvořil a zanechal v našem městě výraznou stopu: 19 monumentálních
soch. Víte například, kde jeho sochy v Jemnici jsou ?
22. července 1856, tedy před 155 lety, se tento sochař narodil. Věřím, že si město
Jemnice důstojnou formou připomene takto výrazné jubileum?
Stanislav F. Müller

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku bychom vás chtěly seznámit se dvěma zajímavými mladými
muži – Vojtou Trčkou a Janem Opatřilem. První z nich navštívil knihovnu 27. října, aby
vyprávěl o své velmi dobrodružné cestě „Stopem do Gruzie“ – sám a s minimálními
finančními prostředky, s často nefunkčním mobilem, pouze s krosnou na zádech, bez
dokonalých map. Zdá se vám to přehnané a neuvěřitelné? Ale věřte, společně se všemi
návštěvníky besedy jsme totiž viděli spoustu fotografií a slyšeli opravdu neuvěřitelné
cestovatelské historky z jeho 40-ti
denní cesty. S Vojtou Trčkou jsme se
v naší
knihovně
všichni
setkali
podruhé, a bude-li mít možnost
podnikat další zajímavé cesty po
světě, určitě ne naposledy.
Druhým zajímavým mladíkem byl
začínající autor Jan Opatřil. Na
setkání s ním jsme pozvaly žáky 2. a
3. ročníku základní školy. Janu
Opatřilovi je teprve čtyřiadvacet let a
už má za sebou vydanou třetí knížku.
Nejen, že je píše, ale sám si je také
ilustruje a ze své první pohádkové
knihy „Dobrodružství kapříka Metlíka“
dětem předčítal. V navazující soutěži pak děti pobavil odměnou za správně
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zodpovězené soutěžní otázky o knize, kaprech a jejich přátelích i nepřátelích : byly jimi
želatinové rybičky, o něž děti dravě „bojovaly“.
Na prosincové dny připravujeme v knihovně několik akcí. První z nich je vyhlášení
výtvarné soutěže na téma „Moje oblíbená pohádka, příběh, románek, horor …“. Děti
mohou od 2. do 9. prosince ve výpůjčních dnech navštívit knihovnu, vybrat si kteroukoliv
knihu a vytvořit k ní ilustrační obrázek – vítěz, který bude vybrán „odbornou“ porotou,
získá oblíbenou pizzu. Vyhlášení výsledků proběhne 14. prosince mezi 13. a 14.
hodinou. V pondělí 19. prosince s dětmi odpoledne ozdobíme vánoční stromeček a
hned ve středu 21. prosince ve 13 hodin začíná IV. ročník vánočního turnaje ve hře
„Člověče, nezlob se!“. Hrát budeme až do večera a vítěz se může těšit na obvyklou
chutnou odměnu.
Vám, které zajímají v knihovně
hlavně nové knihy, nabízíme
obvyklý výběr z nich:
Vondruška Vlastimil – Letopisy
královské komory VI: dva příběhy
písaře královské komory Jiřího
Adama z Dobronína se odehrávají v
polovině 16. století.
Simenon Georges – Maigret a
sobotní návštěvník: dva detektivní
případy komisaře Maigreta.
Seghers Jan – Spis Rosenherzová:
psychologicky
propracovaná
a
napínavá krimi německého autora.
S. Martin – Já, hráč: vyléčený gambler vypráví svůj životní příběh.
Nesbö Jo – Pentagram: pět obětí, pět prstů a pět diamantů ve tvaru pentagramu. Pět
pečlivě vybraných míst činu. Řádí v Oslu sériový vrah nebo tu jde o něco jiného?
Maléřová Zuzana – Proč kluci milují fotbal: autorka, inspirována skutečnými kluky,
které poznala na fotbalových hřištích, popsala jejich příběhy citlivě, napínavě a poeticky.
A především nezvykle.
Mac Bain Ed – Osm černých koní: na policejní stanici 87. revíru docházejí anonymní
dopisy s nejasným obsahem. Kdo je odesílá?
Läckberg Camilla – Vlastní spravedlnost: Patrik Hedström řeší komplikovaný případ
vraždy, která se zpočátku jeví jako nehoda.
Jordan Richarda – Ranhojička: historický román z Mohuče roku 1330 v době morové
epidemie.
Jiřičková Anina – Když rodiče pláčou: úsměvné příběhy, které psal sám život.
Jakoubková Alena – Čiň manželu dobře-peklem se ti odmění: hrdinka ženského
románu Agáta Pierotová vyrůstá v rodině, kde matka je bohyně a otec ušlápnutý pod
jehlovým podpatkem matčina luxusního střevíčku. Agáta však sní o tom, že ona to
jednou v manželství povede jinak.
Jackson Lisa – Absolutní strach: naléhavý telefonát od přítele, schůzka na odlehlém
místě, přítel v tratolišti krve... To je vše, co si Eve Rennerová pamatuje z osudné noci
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před třemi měsíci. Thriller.
Chauvel Patrick – Apač, který chtěl být orlem: autor úspěšné knihy Válečný reportér
vypráví o pozoruhodném přátelství s Apačem Sky Eyes, stopařem speciálních
amerických jednotek tzv. LURPS.
Hassel Swen – Krvavá cesta na smrt: píše se rok 1944 a hrdinové tohoto zčásti
autobiografického románu již vědí, že válku, do níž je nahnali, nikdy nevyhrají. Zbývá
jim jediné - pokusit se přežít.
Bauer Jan – Dárek pro mistra kata: historický detektivní román o středověkých
detektivech Jakubu Protivovi z Protivce a otci Blasiovi nás zavede na Nové Město
Pražské do doby vlády krále Václava IV.
Cornwell Bernard – Pevnost: autor románovou formou líčí skutečnou událost z
takzvané americké revoluce, tedy války Spojených států za nezávislost na Velké Británii.
Soukal Rudolf – Pátým tahem mat: na základě oznámení matky, že pohřešuje syna
Bena Wooda, zahajuje Scotland Yard pátrání. Stal se Ben obětí trestného činu, nebo si
jen užívá života s neznámou milenkou? Napínavá detektivka.
Pospíšilová Jarmila – Peří v průvanu: Irena Podhorná je pozvaná na velkolepou
oslavu, kterou na své chalupě pořádají manželé Karasovi. Slaví dvacáté výročí svatby a
současně i patnáct let existence jejich firmy. Román pro ženy.
Rottová Ina – Krásná netýkavka: na tchyni majitele soukromé detektivní kanceláře
Janu Brodskou se obrátila bohatá Američanka s prosbou, aby vyšetřila smrt jejího
bratra, který náhle zemřel po obědě v pražské restauraci.
Čéška Stanislav – Hořká smrt: soukromý detektiv Stanislav Berka je při výletu lodí po
Brněnské přehradě svědkem nalezení utonulého mladíka. Na přání mladíkovy matky se
dává do pátrání po příčinách jeho smrti.
Mandžuková Jarmila – Co nám chybí, když…: na stránkách této knihy zjistíte, jaké
vitaminy, minerální látky a stopové prvky potřebujete k zvládnutí vaší nemoci nebo
zdravotního problému či jak posílíte váš organismus.
Vičař Michal – Embéčkem kolem světa: dva mladí dobrodruzi, bratranci Michal a
Martin se bez jakékoliv znalosti automechaniky vydali na cestu kolem světa v letitém
autě Škoda 1000 MB, které překřtili na Julii.
Mariotti A.L. – Majáky: v této knize najdete nejkrásnější majáky světa. U každého
majáku je uvedena jeho charakteristika, jež zahrnuje umístění a historii stavby a popis
jejího technického zařízení.
Šimánek Leoš – Na kanadském severu: autor popisuje příhody, které zažil spolu s
manželkou a synem během ročního pobytu ve vlastnoručně postaveném srubu v
kanadských horách Mackenzie. Panenská severská příroda je obdarovala zážitky všeho
druhu, jak překrásnými, tak i dramatickými.
Grimmichová A.I. – Nunofilcování: nunofilcování je výtvarná technika, při níž za
pomoci teplé vody, mýdla a práce rukou dojde k trvalému provázání vlny a tkaniny.
Pasečný Petr – Připravujeme zahradu na zimu: praktické rady v kostce, co vysadit,
přesadit, vysít, které dřeviny řezat a tvarovat a jak chránit rostliny před sněhem.
Výpůjční doba o vánočních svátcích:
Pátek 23. prosince 2011
8:00 -11:30
Středa 28. prosince 2011
8:00 -11:30
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Pátek 30. prosince 2011

8:00 – 11:30 12:15 – 15:00

Všem čtenářům Jemnických listů přejeme klidné a pohodové vánoční svátky.
Pracovnice knihovny

MIKULÁŠ
Otevírá dveře adventu a zprostředkovává setkání s Ježíšem Kristem
Kdo jde v prvních prosincových dnech našimi ulicemi, určitě ho potká, totiž svatého
Mikuláše v biskupském oděvu a s dlouhým vousem. Tito Mikulášové ale bohužel spíše
často nahánějí dětem strach, než aby zpřítomňovali Mikulášovu lásku, o níž se vypráví
v legendách. Když nasloucháme nejstarším pramenům, lze zahlédnou zář postavy,
která otevírá dveře adventu, to znamená, že zprostředkovává setkání se skutečností
Ježíše Krista.
Mikuláš je jedním z prvních světců, kteří byli uctívání jako svatí, aniž byli mučedníky.
V čase pronásledování křesťanů se přirozeně stali důležitými ukazateli cesty víry ti, kteří
se postavili na odpor pohanské státní moci a svůj život položili za svou víru. V klidných
dobách lidé potřebovali nové a jiné vzory.
JEHO VELIKOST BYLA KAŽDODENNÍ DOBROTA A LASKAVOST
Mikuláš se lidem do paměti zapsal jako člověk, který pomáhá. Jeho velikost nebylo
hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho velikostí byla neustálá
každodenní dobrota a laskavost.
V jedné legendě se výstižně říká, že všechny možné divy dokážou napodobit také
kouzelníci a démoni, takže zůstávají dvojznačnými, ovšem jen jediné je zcela
jednoznačné a vylučuje jakýkoliv podvod a klam: být po celý život dobrým, po celý život
každý všední den žít víru a zachovávat lásku. A takový byl Mikuláš.

ADVENT
Převlek pro stres a kšeft?
Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že to
vnímáme často jako nějaký převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je ozdoben
levnými šablonami, na něž už stejně dávno nikdo nevěří. V mnohém to může být
pravda, ale přesto nevyjadřuješ celou pravdu. Lze ovšem také zcela opačně říct, že
advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa stává viditelným něco ze světla
ztracené víry, jako bychom vnímali jeho odlesk.
Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo je stále na
cestě k nám,. Také každé tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří
už nedokážou věřit. Proto lze také říci, že advent je časem, v němž se mobilizuje dobro,
které už bylo skoro zapomenuto, probouzí se ochota myslet na druhé a dobro jim
prokazovat.
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ADVENT SE PODOBÁ TICHÉMU KLEPÁNÍ
Advent není žádný náhlý div
či zázrak.
Bůh s námi jedná zcela lidsky,
krok za krokem nás vede
a čeká na nás.
Dny adventu se podobají
tichému klepání
na naše nitra,

abychom se odvážili
hledat tajemnou
Boží přítomnost,
která jediná
může člověka
opravdu naplnit
a osvobodit.

Advent je nabídkou, příchodem. Učí nás očekávat, otevírat se přicházejícímu,
připravovat se, vycházet vstříc, přijímat , učit se, spolupracovat. Těhotenství –
očekávání dítěte je toho dobrým příkladem. Mimo jiné se nedá uspíšit. Jestli děti na nás
dospělých uvidí sebekázeň, rozvahu, trpělivost v čekání na dozrání, pak snadněji
dospějí ke zralosti a odpovědnosti.
Dobré prožití adventní doby a požehnané svátky vánoční přejí všem čtenářům
Jemnických listů katecheté.
Zpracovala Luba Jánská

Baby Box
V úterý 8.11.2011 byl v Olomouci odložen téměř dvouletý chlapeček. Dítě vložila
matka do místního Baby Boxu. Dle vyjádření mluvčího tamní policie se žena nedopustila
žádného trestného činu. Nenechala totiž dítě bez dozoru, ani jinak neohrozila jeho
život. Autor projektu monitorovaných schránek určených k záchraně ohrožených
novorozeňat však v reakci na tuto událost vyjádřil překvapení nad vysokým věkem
odloženého dítěte. Řešení záchrany novorozeňat je totiž něco jiného než péče o děti,
které se už umí posadit, vnímají své okolí a reagují na své blízké. Odložit nebo opustit
dítě po několika měsících je stresující jak pro matku, tak i pro sotva odkojené děťátko.
Je jisté, že takový zoufalý krok je něčím zcela vyjímečným. Jen svobodná rodička bez
zázemí rodiny, která je odkázaná pouze na své síly, může podlehnout strachu a
odhodlat se k takovému bolestnému kroku. Důvody, pro které se matka nedobrovolně
rozhoduje své dítko svěřit do naprosto neznámých rukou náhradních rodičů, mohou
být různé. I v samotné Bibli je popsána událost stará asi 1.300 let před Kristem, kdy
Mojžíšova matka zvolila podobné řešení. Baby Boxem se tehdy stal proutěný košík
s novorozenětem ukrytý v rákosí řeky Nilu. Bylo to v místě, kam se chodívala koupat
faraónova dcera. Pro zoufalou matku byla tato forma, svěřit osud dítěte do péče
bezdětné ženy, jedinou nadějí, jak zachránit novorozeného chlapečka před jistou smrtí.
Egyptský faraón Ramess II. totiž tehdy rozkázal usmrcovat všechny narozené židovské
chlapce. Bál se, že zotročení Hebrejové brzo převýší svým počtem své utlačovatele.
Později se něco podobného opakovalo za časů jeruzalémského krále Heroda. Také on
se strachoval o svůj trůn, a proto vynesl rozsudek smrti nad všemi chlapci narozenými
v okruhu druhého roku.
I dnes se píší příběhy dětí, které jsou od samotného početí nejisté svým narozením
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či následným životem po příchodu na svět. Posledním takovým zákeřným útokem proti
nečekanému těhotenství je tzv.“pilulka po nechráněném sexu“. Její výrobci, kterým jde
především o peníze, nabízejí rychlá řešení nežádoucího „problému“, jakým je
nečekané těhotenství. Abortivní, neboli potratové účinky tohoto přípravku nejsou
dostatečně popsány, aby jeho aplikace nezatížila svědomí a nadosmrti se nestala
bolestnou výčitkou pro všechny zúčastněné. Navíc málokdo si v takové chvíli uvědomí,
že na úmyslné přerušení těhotenství se vztahuje automatická exkomunikace, tj.
dočasné vyloučení ze společenství víry, naděje a lásky. Pátým přikázáním Desatera
Bůh chrání život každého člověka od jeho početí až po jeho přirozenou smrt. Všechny,
kdo se ocitli v nečekané situací, mohu jen povzbudit, aby se nedali oklamat banalizací
toho, co je vážné a nevratné, jakou je volba mezi novým životem a nebo jeho
ukončením. Na jednom letáku, který varuje ženy před použitím smrtící pilulky, je
napsáno: „Nezapomeň, že rychlá řešení dlouho bolí“.
Ale položme si otázku: Pro koho je nečekaná gravidita problém? Proč
je
signalizované mateřství třeba řešit ukončením? Vždyť má jít o radostnou událost!
Stručná odpověď by mohla znít následovně: Na vině je nedostatečná a také uvolněná
forma názorů na sexuální výchovu, a to už ve školním věku.
Všichni rodiče by měli svým dětem zavčas vysvětlit, proč je sexuální život
neoddělitelně spojený s manželstvím. Jedině uzavřením sňatku se vytváří mravní a
právní jistota pro založení rodiny. Předmanželský intimní život je užíváním dobra
v čase, kdy na sebe jeho konzumenti nejsou připraveni vzít zodpovědnost a přijmout
možnou graviditu - nový život. Proto neplánované početí je v takových případech
chápáno jako problém. A ten je třeba zvládnout i za cenu, že padají hlavy. Toto se přitom
děje v době, kdy evropská demografická křivka neustále klesá a budoucím důchodcům
hrozí, že budou muset pracovat tzv.do úpadu, aby vůbec měli, jak se říká „na chleba“.
Neustálé snižování
počtu narozených dětí je alarmující. Chemické preparáty
farmaceutického průmyslu dnes zdaleka překonávají biblické pogromy za egyptského
faraóna a nebo jeruzalémského krále Heroda.
A ještě dvě aktuality závěrem. Začátkem listopadu odvysílala Česká televize diskusi
na téma sexuální výchovy. Mezi přítomnými hosty byla i jedna učitelka, která dalšího
dne dostala od svého ředitele ZŠ vyhazov. Proč? Veřejně nesouhlasila s vyžadovanou a
praktikovanou formou výchovy s vulgárními prvky, která děti zraňuje a banalizuje
negativní dopady na dětskou duši. Sám ministr školství p.Dobeš na tuto situaci
reagoval a nařídil inspekci zmíněné školy a prošetření celé causy . Taktéž moderátorka
Tv pořadu „Máte slovo“ pí.Jílková nazvala ředitelovo rozhodnutí útokem na demokracii
v naší zemi. Dovolit dětem bezpečný sex je nejen nebezpečné, ale je to i přímá
ignorance lásky provázející vznik nového života. Copak jde tělo oddělit od duše a
degradovat na nástroj pro volné použití? Právě dnes /14.11./, když píši toto zamyšlení,
přinesla Česká televize aktuální zprávu ze Slovenska o komplikovaném průběhu
policejního vyšetřování „nechtěného“ otcovství dvanáctiletého chlapce se čtrnáctiletou
školačkou…
Věřím, že všem rodičům, kterým leží na srdci dobro a štěstí vlastních dětí, nebude
nikdy jedno, kdo a jak formuje názory a svědomí jejich děti. Uhlídat všechny
nevhodné filmy v televizi a reklamní šoty na internetu jistě není snadné. Jedno je však
jisté. Tam, kde jsou dlouhodobě utvářeny mravní zásady a trvale určeny hranice
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možného, dovoleného a zapovězeného, je vždy naděje k docílení odpovědného stylu
života .
Končím s přáním, aby se tato prezentace křesťanských zásad nechápala jako
obžaloba osob, ale spíše projev solidarity se všemi, kterým záleží na životě a nebo o
život jde. Obhajovat současné populistické tendence propagované
v různých
zábavných programech lze snadno. Stačí poukázat na selhání jednotlivců v řadách tzv.
mravokárců a nebo zpochybnit celý hodnotový systém. Ale to už je jiná otázka.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

OBČANSKÁ SONDA
Vánoce nikdy nezklamou
Vánoce nás pokaždé překvapí nějakým dárkem navíc. Vloni to například byla vládní
krize. Před několika lety nebezpečná námraza. Letos to může být pro změnu sněhová
kalamita, co já vím. Nebo třeba politici vysedí Kolumbovo vejce jak řešit zadlužení. Ale
nebudem předbíhat, nechme, ať to přijde samo. Hlavní je neztratit trpělivost.
Vydáte-li se do předvánočního shonu, pozor na reklamy. „Supervýhodné“ nabídky nás
lákají k utrácení. K tomu, abychom utráceli ještě dnes, neboť možná pozítří už nebude
co. Reklama mezi řádky nepřímo říká: blahoslavený, kdo už utratil všechno, tomu už ani
krachující finanční systém nic nevezme. Ostatně, Vánoce jsou veselé svátky konzumu.
Venku je nevlídno, tak proč bychom se nepotěšili s tím, co máme doma? Proč by se
člověk aspoň o Vánocích sladce a tučně nenajedl, vysokoprocentně a kvalitně nenapil,
u domácího kina nepobavil? Vždyť jsme se celý rok namáhali.
Trochu nám tu naši pohodu budou možná narušovat hloupé řeči. Že prý ten náš
dobrý, osvědčený tržní systém dostává trhliny. A že se zčistajasna ve světě objevují
nepřátelé kapitalismu. Ledajaký utřinos chce najednou rozhodovat přímo na ulici bez
makléřů a bez bankovních manažerů. Šíří se nějaká nová forma šílenství?
V New Yorku pod heslem Occupy Wall Street obsadili poplašení anarchisté park vedle
burzy a celé dny tam masírují veřejnost protikapitalistickými hesly. I londýnský magistrát
má práci. Sotva ubránil supermarkety před rabujícími demonstranty, už zase čelí
protestnímu táboru před katedrálou svatého Pavla. Stejné scény v Madridu, Frankfurtu,
kam se zkrátka podíváš. O Řecku a Itálii ani nemluvě. V Jemnici někdo minulou sobotu
na protest vymlátil zbývající skla v oknech Faastovy vily.
Zdivočelí demonstranti zbrkle vyčítají kapitalistickému systému, že selhal. Že je
zklamal. Slibovaný blahobyt se nedostavil (lépe řečeno dostavil se, ale jen přibližně u
dvou z tisíce). Proč však máme dělat ukvapený závěr, že kapitalismus už mele z
posledního? Jak na to proboha přišli?
Asi takto: Byl pro ně šok, když zjistili, že nemají a dlouho nebudou mít na nové auto,
že benzín je dvakrát dražší než mléko, že si už nemůžou dovolit zajít dvakrát po sobě
na večeři. Poprvé v moderních dějinách budou mít děti nižší životní úroveň, než mívali
rodiče. Navíc se stále víc lidí bojí přijít o práci a úspory, pokud si ještě vůbec pamatují,
co to je.
Že by za to všechno mohl kapitál? Když to slyším, nejraději bych jim řekl, hlupáčkové,
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co se tak rozčilujete? Zakladatelé kapitalismu nikdy neslibovali nadívané holuby (či v
Americe pečené krocany), natož ráj na zemi. Říkali, a to poměrně drsně, Adamem
Smithem počínaje, že za všechno se bude muset platit. I prosté živobytí (bez všeho
luxusu) stojí námahu a je to tak dobře, jinak bychom si toho vůbec nedokázali vážit. Jest
přece psáno: v potu tváře budeš jísti chléb svůj. Chleba! O cigaretách, řízcích nebo pivu
kniha Genesis už nemluví vůbec.
Kde se tedy v hlavách lidí vzaly tak nereálně přehnané představy? Víte kde. Snadný
život na cizí účet naslibovaly národům jen a jen politické strany a z nich se rekrutující
nezodpovědné vlády, když si kupovaly hlasy. V předvolebním boji se lže o sto šest,
protože říct lidem pravdu je recept na prohru. Málokterý velitel volební kampaně se
postaví před lidi s heslem: „Teď z vás odřeme kůži, flákači. Počkejte, všechno bude
dražší.“ Dopadl by jak ten chudák Papandreu.
Na rozdíl od vlád kapitalisté stav věcí nikdy nezamlčovali. Ani neviděli nic
nenormálního či nemorálního na tom, když se pár schopných obohacuje, zatímco 90
procent je na mizině. Přirozená logika říká, že všichni nemůžeme být bohatí. Do nebe
se nedostane taky každý. Rozum a s ním umění bohatnout dal Stvořitel jen některým. A
to se ještě navíc musejí přičinit. U nás se někteří bláhově domnívali, že k jesličkám lze
dojít jen tak s prázdnýma rukama. To je, jako by si šli pro dárky bez dárků. Ale jen si
vzpomeňte: i pastýři a králové přece odvedli svůj příspěvek, ať už to byl ovčí sýr či zlato,
vzácná pryskyřice a myrha. Zato o přítomnosti vola a osla neví evangelista Lukáš nic.
Divím se bláhové naivitě protestujících zástupů, kteří spílají bankéřům a burziánům,
ale vlády šetří. Strany už potichu kalkulují, jak toho rozhořčení znovu využít ve volbách.
Dějiny nás učí, že hněv mas lze snadno manipulovat. Stačí ho usměrnit k něčemu
nehezkému: k šovinismu, rasismu, totalitě.
Zkrátka ještě jednou: kapitalismus nezklamal. Přináší to, co přinášel vždycky: boj o
přežití, tresty pro líné a nepřizpůsobivé, překvapení pro ty, kdo usnuli na vavřínech.
Kapitalismus je od toho, aby odstraňoval neproduktivní, slabé či neschopné. A když
budeme trpěliví a dáme mu dostatek času, pak odmění vyvolené. Co udělá se zbytkem?
Zbytek obyvatel nechává milostivě žít jednu příčku nad hladinou bídy. Jen tak je donutí
pracovat a sebere jim čas na zbytečné vzrušování.
A tak neztrácejme naději, ani nepodléhejme iluzi, že kapitalismus potřebuje
demokracii. Těžko si lze představit stát kapitalističtější, než je současná Čína. A právě
tam je slovo a praxe demokracie tabu. Máme tedy o čem přemýšlet. Jo, abych
nezapomněl, přeji Vám pěkné svátky. Přesně takové, jaké jsme si zasloužili.
Prosincové reálie
Les zachumlán je do svých mlh,
po šosech vsí už chňapá chlad
a zlato, jež si střádal sad,
se utratilo v dešti sprch.

Pod okny školy skřípe krok,
však ještě netlumí ho sníh.
Školáci kašlou, školník kých,
všem z úst se táhne bílý dech.

V dřevníku špalky samý suk,
pět pádných ran chce jeden štíp.
Mráz dráp si brousí na útok.
U kamen v jizbě bude líp.

Nos roní hlen, v uších je šum,
v průduškách jak by drhnul píst.
Vhod by tak přišel med a rum,
vlézt do peřin a JL číst.
Milan Růžička
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Tání v srdci
Mluvil jsem na pivě s jedním známým. Poslední týdny se probouzel dlouho před
úsvitem, myšlenky se honily, bylo po spánku. Prosincová rána byla smutná, zatažená.
Jedno jako druhé, už celý týden. Pokaždé se díval z okna a holé větve stromů pod
šedivým nebem mu pohled vracely, jakoby o něj ani nestály. A tak dělal jako že nic,
ohřál si čaj a namazal krajíc sýrem. S dobrou chutí do nového dne, říkával si přitom
ironicky.
Po snídani pokaždé vyšel před dům a díval se do poštovní schránky. Zase nic.
Poštovní doručovatelku dnes ani neviděl, možná ještě neprošla, má určitě hodně
vánočních pohledů, a tak jí to zabere víc času. Divil se, že lidi ještě ty pohledy posílají.
Sám už nepsal dlouho žádné.
Očekává nějakou zásilku? Vánoce byly za dveřmi a kluk mu letos napsal, že prý
nepřijedou, benzín je drahý, ale pošlou balíček. Mladí už několik let žijí spolu,
manželství to ještě není a zřejmě ani nebude, vztah právě prodělává krizi.
Nečeká vlastně nic. Po pravdě se na dárek ani netěší. Zase možná rukavice, teplé
ponožky či šála, kdo ví. Je mu to víceméně jedno. Jestli na něco čeká, na něco jiného,
pak těžko říct na co. Zázraky se nekonají, na ty nevěří, ačkoli události nepříjemné a
obávané na sebe nikdy nenechávají čekat.
Proto se ani nijak nevzrušoval, když byla schránka prázdná i poslední den před
Vánocemi. Jedině ho snad trápilo, že by v sousedství mohl mít zloděje.
Pamatuji si na jeho manželku, která už pár let nežije. Ta si na Vánoce potrpěla víc než
on. Litoval ji pokaždé, když byl svědkem, jak ji svátky stresují. Brala tu vánoční
inscenaci příliš vážně. Vždyť nemusíš mít všechno tiptop, domlouval jí, ale nebylo to nic
platné. Dlouhou dobu, už je to dávno, se ji snažil přesvědčit, že štědrovečerní tabule s
posezením nad dárky se nemusí konat zrovna 24. prosince. „Klidně si tu atrakci
udělejme pár dní předem. Bude to jen jakási generálka, při níž je fuk, jestli je nebo není
na stole srdíčko z rybích šupin, či polévka ze sušených švestek. Na Štědrý to budeme
mít už za sebou a ty si bezvadně odpočineš.“ Myslel to prý dobře.
Když to pak jednou skutečně udělali a Vánoce slavili už v pátek, o den dřív, proběhl
celý večer ve zvláštním klidu. Druhý den, zatímco se v okolních oknech rozzářily
stromečky, si trochu poplakala a jemu jí nakonec bylo zase líto. Asi tenkrát měli někam
odjet, třeba na Šumavu.
Dodnes vzpomíná na ty minulé Vánoce s pietou. Z nevysvětlitelné věrnosti pořád ještě
udržuje zvyk, který má od ní. O štědrovečerní noci staví na venkovní práh malou
rozsvícenou lucernu. Prý to má být pro duše bloudící, opuštěné, které nemají, kdo by si
na ně vzpomněl. Takový absurdní nesmysl. V posledním letech jejího života mu to
nebožka kladla na srdce jako úkol. A tak to dělá doposud.
Před několika lety, kdy to přesně bylo, už si nepamatuje, se lucernička zalíbila
kolemjdoucímu, a tak si ji vzal. Přesněji řečeno, ukradl ji. Nezjistilo se, kdo to byl. A tak
od té doby k ní přidělává řetěz a ten pak zamyká.
Letos se pojistí ještě líp: schová se za keř před domem a bude na zloděje číhat. A dá
mu (nebo jí) co proto. S tím vším se mi svěřil u piva. Náhle mi ho začalo být líto. Když
jsem o tom doma znovu přemýšlel, rozhodl jsem se mu pomoct. Jen ještě přesně
nevím, jak. Zkusím připravit překvapení. Třeba mu udělám radost. Obleču si bílý plášť,
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na záda si přidělám křídla, a tak převlečený za anděla, půjdu na Štědrý večer před jeho
dům. A přinesu mu ještě jednu lucerničku. Aby měl dvě. Nebo mu mám spíš, pomocí
kleští, vzít tu jeho?
Kdoví, jestli bude překvapený a co asi udělá, až mě přistihne. Řekne mi: „Zasloužíš si
pár facek?“ Nebo se zasměje a zeptá, nač to světlo potřebuju? Co kdybych mu řekl, že
jsem chtěl přinést Betlémské světlo opuštěné osobě, která nedostala žádný dárek a je
smutná, ačkoli o tom ani neví? Věřil by mi? Pocítil by hřejivý proud štěstí? Roztál by
poslední zbytek ledu v jeho srdci? Obávám se, že život je složitější, než se často
domníváme v návalu svého prvního bezstarostného nadšení.
Jiří Prokop

Příklady táhnou
Chtěl bych se v tomto příspěvku zmínit, jak si mladí a nejmladší všímají, co dělají
dospělí a hlavně, jak se chovají k veřejnému majetku, ale také k zeleni. Chtěl bych
popsat příhodu, kterou jsem viděl na zámku v okolí kašny na trávníku. Okolo jezdilo
několik mladíků a předvádělo se, kdo je šikovnější v brzdění, závodech na kolech... to
se jim výborně dařilo a hlavně líbilo na trávníku. Zastavil jsem se u nich a vysvětlil jsem
jim, že ničí trávník, který musí dospělí obnovit a udržovat. Řekl jsem, jak by se měli
dívat na to, kdyby toto dělali jejich rodiče a oni ničí jejich práci. Vysvětlil jsem jim, že by
si měli vážit a mít úctu k tomu, co udělají dospělí i jejich rodiče. Za několik dní jsem je
pozoroval tak, aby o mně nevěděli a oni ty svoje závody prováděli na cestě. Když jsem
k nim došel, tak jeden z nich mi řekl, abych se šel podívat, co udělali dospělí, kteří
prováděli opravu hradební zdi a pozemní úpravy okolo. Od kašny si to s těžkým bagrem
namířili nejkratší cestou po trávníku, i když o kus dál vedla k místu práce cesta. Toto
mne zarazilo a trvalo mi chvíli, než jsem jim vysvětlil, že tito lidé si neváží ani své vlastní
práce. Řekl jsem jim, aby to nebrali jako příklad pro svůj vlastní život.
Setkal jsem se s babičkou, která seděla na lavičce v parku a měla u sebe koště.
Zeptal jsem se jí, proč má to koště, jestli kvůli tomu, aby zametla kolem lavičky, na které
seděla. Její odpověď byla úplně jiná. „Mám tady vnoučata. Jezdí na skateboardu, tak jim
chci zamést asfalt, aby mohla jezdit.“ Shodli jsme se, že žádné takové místo pro tento
sport tady v Jemnici není.
V této části bych se zmínil o starší mládeži, která studuje a také se v parku baví a
probírá svoje problémy. Regionální televize vysílala reportáž o vandalismu mládeže,
kterou natočila v našem městě. Toto považuji za něco, co se dotklo mladých slušných
lidí v Jemnici, kterým musí být trapně, když jim jejich spolužáci na středních školách
řeknou: „Vy musíte být pěkná kvítka, když se o vás mluví v televizi.“ Věřím, že 90%
procent je slušných a inteligentních a těch zbývajících 10% patří do té skupiny vandalů,
kteří se chovají, jak se chovají. Teď ještě jednou k Vám, těm slušným, kterých se tato
reportáž dotkla. Omluva ode mne a nenechte se odradit, i když to někdy není lehké.
Věřte tomu, že vše špatné se k dobrému obrátí, proto Vám přeji příjemné Vánoce a vše
dobré v roce 2012.
František Bastl
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Vážení čtenáři,
možná se Vám bude zdát podivné, že do vánočního čísla Jemnických listů budu psát
o slavnosti Barchan. Ale musím myslet na rozhořčený dopis pana Simandla, který ve
dvou minulých letech představoval krále Jana Lucemburského a jeho snoubenku (snad
mohu tak nazvat slečnu Bastlovou), jež hrála královnu Elišku. Pana Simandla se dotklo,
že v kabelové televizi vystupoval v roli krále Zdeněk Hopián. Onen rozhořčený dopis
vzbudil zvědavost u čtenářů a já bych tímto článkem chtěla nejen informovat, ale také
obrousit hrany sporu. Snad proto, že už dělám Barchan 25 let, si uvědomuji, že je velmi
těžké najít odpovědné lidi, kteří s námi do toho jdou. Chápu také rozhořčení pana
Simandla. Je smutnou realitou, že si někdo přivlastní práci a úspěchy někoho jiného, ač
na to nemá žádné právo. Stalo se to i mně a vím, že to není příjemné. Ale ve Vašem
případě je to trochu jinak. Zřejmě vycházíte z toho, že se v okolních městech hlavní
postavy slavností volí na celý rok. Ze starých pramenů se dozvídáme, že i v Jemnici
běžce volila v předvečer slavnosti městská rada. Postava královny do celého děje
vstoupila až na přelomu 19. a 20. stol. a také byla volena podobně jako běžci. Ale dnes
se to tak nedělá. Paní Babišová, která je hlavním pořadatelem a organizátorem celé
slavnosti, má snahu, aby každá dívka hrála královnu 4 roky. Ale tak se to děje ty 3 dny o
Barchanu. V poslední době se však názvem slavnosti Barchan honosí různé akce a
soutěže. Pokud to pořadatel chce oživit historickými postavami, půjčí si jednoduše
barchanické kostýmy. Kdo si je oblékne, už je na vůli pořadatele.
A Zdeněk Hopian, který popudil svou neobratnou řečí pana Simandla, také nelhal. I on
už několik roků vystupuje v roli krále na Region tour v Brně za město Jemnici, což dělá
jako pracovník informačního centra a podřízený vnitřního odboru, který vede slečna
Hampapová. Takže je vždy, kdy je potřeba, po ruce.
Ovšem o vlastní slavnosti Barchan vystupují ti praví představitelé královského páru,
které zvolí barchanická komise. Jim patří sláva a úcta stovek diváků. Královnu si
v průvodu vede starosta města a představitel krále pak projíždí městem se svou
družinou jako opravdový Jan Lucemburský. Pan Simandl a slečna Bastlová byli
ideálními představiteli královského páru. Oba už mají zkušenosti s ochotnickým
divadlem a navíc velmi dobře jezdí na koni.
V roce 2013 bude mít Barchan velké výročí - 300 let od nejstarší písemné zprávy o
pořádání slavnosti. Bylo by dobře, aby jubilejní královský pár opět představovali pan
Simandl a slečna Bastlová. To je jistě přání mnoha lidí z Jemnice.
Jana Jánská

VÁNOCE
Tajuplný dar
Nad Betlémem svítalo. Už odešel poslední poutník a velká hvězda pohasla. Panna
Maria si láskyplně prohlížela spícího Ježíška.
Staré dveře od chléva se pomalu s vrznutím otevřely. Spíš to vypadalo, jako by do nich
foukl vítr. Ale na prahu se objevila stará žena oblečená do roztrhaných šatů. Maria
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sebou trhla, jako kdyby spatřila zlou sudičku. Ježíšek dál klidně spal. Oslík s volkem
přežvykovali seno z hromádky před sebou a nepoctili příchozí jediným pohledem.
Maria ji sledovala. Každý její krok jako by trval celou věčnost. Stařena se pomalu
přiblížila k jesličkám. Ježíšek náhle otevřel oči a k Mariině údivu se v jeho pohledu i
očích stařeny blýskl stejný plamínek naděje.
Stařena se k němu sklonila. Maria údivem zapomněla dýchat. Stařena lovila rukou
v roztrhaných šatech. Ta chvíle trvala snad celé století. Maria si ji znepokojeně
prohlížela. Konečně ta neznámá našla, co hledala. Vytáhla ruku ze záhybů oděvu, ale ta
věc byla tak malá, že ji schovala v dlani. Podala ji Ježíškovi.
Už tu byli tři králové i pastýři. Co jen mohla přinést ona?
Maria viděla jen shrbená záda nad jesličkami.
Pak se stařena narovnala, jako by z ní spadla nesmírná tíha, která ji stahovala k zemi.
Napřímila ramena, zvedla hlavu a najednou byla tak vysoká, že se hlavou téměř
dotýkala stropu chléva. Do tváře se jí jako zázrakem vrátilo mládí, vlasy znovu
zčervenaly a získaly hedvábný lesk. Když opět zmizela v temné noci, Maria se konečně
mohla podívat, jaký dar to vlastně přinesla.
Ježíškovi se v rukou lesklo červené jablko. Ta žena byla Eva, první žena, matka všech
lidí, která odevzdala Mesiáši ovoce prvního hříchu.
Protože s Ježíškem se všechno zrodilo znovu a mohlo začít znovu s čistým štítem.
Zdroj: Vánoční příběhy pro potěchu duše, Bruno Ferrero

Vánoční recepty
Redakce Jemnických listů pro Vás vybrala několik receptů, které můžete o letošních
Vánocích vyzkoušet. Jsou to tipy na zdravější mlsání, trošku jiný bramborový salát a
čočku, než jsme běžně zvyklí. Dobrou chuť!
Zázvorové sušenky
250g hladké mouky * 40g hnědého cukru * 40g tmavého lesního medu * 40g másla * ½ vejce * 1
lžička mletého zázvoru * ½ lži čky jedlé sody * špetka mleté skořice * špetka mletého hřebíčku *
špetka muškátového květu * špetka soli * hladká mouka na vál
Poleva: 120g moučkového cukru * 1 bílek * potravinářské barvy
Do mísy prosejeme mouku, přimícháme
sodu, sůl a koření. V druhé míse utřeme
změklé máslo s medem, cukrem, vejcem a
lžící vody. Směs postupně vmícháme do
mouky a vařečkou vypracujeme hladké
těsto, které zakryjeme fólií a necháme
nejméně 3 hodiny odležet v chladu (může
být i celý den).
Těsto rozválíme na plát silný cca 2 mm

a formičkami vykrajujeme různé tvary.
Pečeme dorůžova při teplotě 160°C.
V misce umícháme vařečkou z prosátého
cukru a bílku hustou bílou polevu (trvá to
cca 15 minut). Můžeme obarvit různými
barvami. Polevu naplníme do kornoutků
stočených z papíru na pečení a na sušenky
malujeme různé barevné ozdoby a polevu
necháme dobře zaschnout.
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Kolečka z pohanky
70g loupané pohanky * 70g slunečnicových semínek * 60g jemně mletého hnědého řepného
cukru * 60g rostlinného tuku * 1 žloutek * 30g celozrnné mouky * mouka na vál
na dokončení: 150 g husté šípkové marmelády * 80g tmavé čokoládové polevy * 40g
nasekaných nesolených pistácií
Slunečnicová
semínka
a
pohanku
rozdrtíme na krupičku. Přidáme celozrnnou
mouku, cukr, tuk a žloutek a vypracujeme
hladké těsto. Zabalíme ho do fólie, necháme
v chladu odležet.
Těsto rozválíme na plát silný cca 2 mm,
vykrojíme kolečka a v polovině z nich
uprostřed ještě kulaté otvory. Kolečka

vložíme do trouby vyhřáté na 160°C,
pečeme dozlatova přibližně 12 minut.
Po
vychladnutí
slepíme
k sobě
marmeládou vždy plné a vykrojené kolečko.
Půlku každého kolečka namočíme do
rozehřáté čokoládové polevy, posypeme
pistáciemi a necháme zaschnout.

Vločkové tyčinky
140g ovesných vloček * 1 středně velký banán * 80g rozinek * 50g másla * 50 g hnědého cukru *
1 vejce * 0,6 dcl zakysané smetany * 1 lžíce polohrubé mouky * ½ lži čky kypřícího prášku do
pečiva
V pánvi rozehřejeme máslo, přidáme asi
2/3 ovesných vloček a rozinky a za stálého
míchání opražíme vločky dozlatova. Směs
přesypeme do mísy, přidáme zbytek vloček
a mouku, důkladně promícháme a necháme
vychladnout.
Banán oloupeme, nakrájíme na kolečka a
rozmixujeme
s cukrem
a
zakysanou
smetanou na hladkou kaši. Tu přimícháme
ke směsi z vloček, přidáme prášek do

pečiva a rozkvedlané vejce a vypracujeme
polotuhé těsto. Vyklopíme ho na vál pokrytý
papírem na pečení, zakryjeme fólií a těsto
rozválíme na plát silný cca 2 cm.
Rozválené těsto i s papírem na pečení
přetáhneme na plech, odstraníme fólii a
pečeme ve vyhřáté troubě na 160°C
přibližně 12 minut. Pak plát nakrájíme
radýlkem na tyčinky a dopečeme je
dozlatova (cca 8 minut).

Bramborový salát
4 středně velké oloupané brambory * 150g celeru * 1 jablko * 1 karotka * 100g sterilovaných
okurek * 1 malá červená cibule * 1,5 dcl zakysané smetany * 1 lžíce majonézy * 1 lžíce celozrnné
hořčice * citronová šťáva * mletý pepř * sůl
trochu citronové šťávy. Dobře vše
rozmícháme.
Vychladlé
brambory
s karotkou a celerem nasypeme do mísy se
zálivkou, přidáme nakrájené okurky, jablko a
cibuli a vše opatrně promícháme. Podle
chuti přisolíme a necháme v chladu uležet.

Brambory, karotku a celer nakrájíme na
kostičky a uvaříme, Poté scedíme a
necháme vychladnout. Jablko zbavíme
jadřince a nakrájíme na kostičky společně
s cibulí a sterilovanými okurkami. V míse
smícháme majonézu se smetanou, solí a
pepřem a přidáme celozrnnou hořčici a

Čočka na kari
300g čočky * 1 lžíce olivového oleje * 50g másla * 1 lžíce balzamikového octa * 2 řervené
cibulky * 5 stroužků česneku * citronová šťáva * 1 lžíce cukru * 1 lžička kari koření * sůl a čerstvě
namletý pepře podle chuti * 2 kostky zeleninového bujonu *
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Přebranou čočku opereme a dáme vařit
do studené vody (necháme bobtnat).
Jakmile se čočka začne vařit, vodu slijeme a
nalijeme na čočku vývar ze zeleninového
bujonu, přikryjeme a uvaříme doměkka.
Na olivovém oleji zpěníme nakrájenou

cibulku a česnek, přidáme kari koření a
uvařenou čočku. Podle chuti přidáme sůl,
pepř, citronovou šťávu a balzamikový ocet.
Povaříme a při podávání můžeme posypat
osmaženou cibulkou.
Dana Babišová

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Přehled kulturních programů
3.12.2011

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

3.12.2011
00
20 hodin

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

5.12.2011
30
16 hodin

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

7.-15.12.2011
Vánoční výstava
00
00
9 -16 (po-pá) - práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
00
00
9 -14 (so-ne) - vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz ve spolupráci
se Svazem tělesně postižených Jemnice
9.12.2011

00

30

14 -14 hodin
15
15 hodin

Vypuštění balónků s přáním Ježíškovi
- tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus
o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR
- přijďte si poslat Ježíškovi svá přáníčka na balóncích a pojďte s námi
překonat rekord z roku 2009
- balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma těsně před akcí
- sraz zájemců o vytvoření rekordu
- vypuštění balónků
- areál zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz ve spolupráci s
A.F.T. Jemnice
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18.12.2011
00
20
8 - 8 hod.

Vánoční volejbalový turnaj smíšených dvojic
- prezentace
Podmínky účasti:
- přihláška do 16.12.2011 na mailovou adresu: iivanch@seznam.cz
- startovné 50 Kč na dvojici, nečernící sportovní obuv do tělocvičny
- tělocvičny ZŠ v Jemnici
- pořadatel Školní sportovní klub ve spolupráci se ZŠ Jemnice

21.12.2011
00
9 hodin

Výchovný vánoční koncert pro děti základních škol
- koncertní sálek ZUŠ v Jemnici

21.12.2011
00
17 hodin

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

25.12.2011
30
14 hodin

Vánoční setkání
Zpívání u jesliček
- děti z MŠ v Jemnici
- kostel sv. Stanislava

15

00

hodin

- soutěže (o nejkrásnější vánoční ozdobu, o nejchutnější
vánoční punč, o nejchutnější vánoční pečivo)
- několik slov o Vánocích
- Vánoční příběh (hra o narození Ježíše)
- vyhodnocení soutěží
- volná zábava ( zájemci mohou zatancovat, zazpívat
a zarecitovat)
- na závěr si společně při harmonice zazpíváme několik koled
Doprovodný program
- živá zvířata (koza, ovce, atd.), 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, www.mesto-jemnice.cz ve spolupráci
s občanským sdružením Mladí za rozvoj Jemnice a Agenturou Free Time
25.12.2011
00
17 hodin

Koncert Kdousovské scholy
- kostel sv. Stanislava v Jemnici

25.12.2011
30
20 hodin

Štěpánská zábava
- hraje skupina Secret
- sokolovna Jemnice
- pořadatel TJ Jemnice, tenisový oddíl

31.12.2011
00
12 hodin

Silvestrovský výšlap na Modrácký kopec
- sraz u kostela sv. Víta
- trasa dlouhá 7,5 km
- přípitek na vrcholu Modráckého kopce (v případě hezkého počasí
možnost opečení buřtů)
- pořadatel Oddíl žen při TJ Sokol Jemnice
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31.12.2011
00
19 hodin

7.1.2012
00
16 hodin

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2011
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
******
Tříkrálový koncert
- společenský sál KD v Jemnici
- žáci ZUŠ v Jemnici, Komorní ženský zbor při ZŠ v Jemnici,
Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici, Kdousovská
schola
- vstupné 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

21.1.2012
00
20 hodin

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

27.1.2012
00
20 hodin

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

10.02.2012
00
20 hodin

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

11.2.2012
00
20 hodin

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

18.02.2012
30 20
7 -8 hodin
30
8 hodin

Turnaj v mariáši
- prezence
- zahájení
- startovné 150,-Kč (v ceně oběd)
– Restaurace v Podolí
- pořadatel SDH Jemnice
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18.2.2012
30
20 hodin

Ples královny Elišky
- bohatá tombola, barové akce, diskotéka
- vstupné: 100,- + 20,- Kč místenka
- sokolovna
- pořadatel N.K.N. Jemnice

25.2.2012
00
20 hodin

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

Program kina – prosinec 2011
4. neděle

Saxána a Lexikon kouzel

00

začátek 15 hodin

Rodinná komedie ČR 2011, 90 min., přístupný
vstupné 74 +1
Saxána, která před léty utekla z Říše pohádek do světa lidí za svou první láskou, nyní
žije se svým manželem a dcerkou Saxánkou v rodinné vile. Na co ale úplně zapomněla,
je půda ukrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě...
Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helena Nováčková, Jiřina Bohdalová a další.
10. sobota

30

Ošetřovatel

začátek 19 hodin

Komedie USA 2011, 104 min., přístupný, mluveno česky
vstupné 69 +1
Ošetřovatel v ZZ Griffin, kterému je příjemnější společnost lva než ženy, usoudí, že
jedinou možností, jak najít dívku svých snů, je odejít ze ZOO. Zvířata v záchvatu paniky
odhalí své největší tajemství: umí mluvit!
Hrají: Kevin James, Rosario Dawson, Leslie Bibb.
*****
Pokladna je otevřena hodinu před zahájením představení.
Na filmy mládeži nepřístupné a večerní představení má mládež přístup od 15 let.
Rezervované vstupenky musí být vyzvednuty půl hodiny před začátkem představení.
Telefon: 568 450 509. Změna programu vyhrazena.
DOPŘEJTE SI NĚKOLIK PĚKNÝCH VEČERŮ A PŘIJĎTE DO KINA. NEBUDETE LITOVAT.

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

00

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

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

Další informace, termíny koncertů a ukázky najdete na www.kdousovskaschola.cz.
Marie Hofbauerová

- 30 -

Jemnické listy / prosinec 2011

Bohoslužby o Vánocích 2011 a v novém roce 2012
sobota 24.12.
Štědrý den
30
00
00
Rancířov: 16 hod. *** Budkov: 22 hod. *** Jemnice: 24 hod. P ů l n o č n í
neděle 25.12.
Slavnost Narození Páně - Hod Boží vánoční
00
45
15
Budkov: 11 hod.
Jemnice: 8 hod. a 9 hod.
00
Jemnice: 17 hod. Zpěvy u jesliček zpívá schola z Kdousova
pondělí 26.12. Svátek sv. Rodiny a sv. Štěpána, prvomučedníka
00
45
15
30
Budkov: 11 hod. Rancířov: 16 hod.
Jemnice: 8 hod. a 9 hod.
sobota 31.12.
sv. Silvestra - poděkování za rok 2011
00
00
Jemnice: 18 hod.
Budkov: 17 hod.
30
Jemnice: 23 hod. Adorace před NSO a požehnání do nového roku
*****
neděle 1.1.
N o v ý r o k - Slavnost Matky Boží Panny Marie
00
45
15
30
Jemnice: 8 hod. a 9 hod.
Budkov: 11 hod. Rancířov: 16 hod.
pátek 6.1.
Jemnice:

8

30

Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
00
00
hod. a 18 hod.
Budkov: 17 hod.

neděle 9.1.
Křtu Páně
- končí doba vánoční
00
45
15
30
Jemnice: 8 hod. a 9 hod.
Budkov: 11 hod. Rancířov: 16 hod.
00
Betlém v kostele je přístupný v čase bohoslužeb v sobotu a neděli od 14 do
00
15 hod.
Adventní putování: Farářova kaplička 2011
15

neděle 18.12.2011 - u lesa nad Budkovem ve 13 hod.
Každoročně se o 4. adventní neděli setkávají mladší i starší z blízkého okolí na
místě, kde 22.12.1927 tragicky zmrznul O. František Maňoušek, budkovský farář.
Odchod z Jemnice:
30
Sraz pro „pěšáky“ je v neděli 18.12.2011 u sv. Víta v 11 hodin.
/Cesta trvá 1,30 hod., jde se lesem asi 7 km./
45
Odjezd autobusem z Jemnice od kostela sv. Stanislava ve 12 hod.
Odchod z Budkova:
Pobožnost Růžence Světla u Farářovy kapličky navazuje na nedělní bohoslužbu
15
v kostele sv. Martina v Budkově, která začíná v 11 hod.
/Cesta trvá 30 min., jde se po silnici./
Poutníci k Farářově kapličce se nejprve zahřejí u vatry zapálené Betlémským
světlem doručeným jemnickými skauty a po pobožnosti Růžence světla se občerství
horkým čajem a budkovskými koláčky.
Nezapomeňte lampy na světlo z Betléma!
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Silvestrovský výšlap na Modrácký kopec
Oddíl žen při TJ Sokol Jemnice zve veřejnost na „Silvestrovský výšlap na
Modrácký kopec“.
Sraz účastníků, kteří se s námi vydají na „Silvestrovský výšlap“ bude v poledne u
30
kostela sv. Víta. Ve 12 hodin se společně vydáme cestou přes druhý šraňk na vrchol
Modráku, kde si připijeme na štěstí a zdraví v roce 2012. Vracet se budeme po
asfaltové cestě kolem hájenky.
Délka trasy je 7,5 km, je tedy vhodná pro rodiče s dětmi i pro prarodiče s vnoučaty.
V případě hezkého počasí možnost opečení buřtů na vrcholu kopce! Přípitek – pro děti
čaj a pro dospělé na co mají chuť, si každý účastník přinese s sebou!
Za pořadatele Zdeňka Mikulová a Jana Jánská

Klub důchodců v Jemnici vám chce také něco říci
A je tady zase konec roku a jsme o rok starší. A tak jsme hodnotili. Každý čtvrtek ve
00
13 hodin se scházíme v kulturním domě v přízemí. Kdo by měl zájem, ať přijde mezi
nás. Tento prostor využívají i ženy z organizace MO STP a schází se zde každé
pondělí. Vyrábí zde pěkně exponáty z různého přírodního materiálu. Tyto výrobky budou
též součástí vánoční výstavy, která se uskuteční ve dnech 7.12.2011 až 15.12.2011
v kulturním domě od 9 do 16 hodin. Všichni jsou srdečně zváni na tuto pěknou výstavu.
Také pěkná výstavka dekorací rostlin, květin, ovoce i zeleniny se konala v září na den
díků vzdání v kostele na náměstí.
Kultura v Jemnici se hodně zlepšila, je jenom potřeba, aby byla větší sledovanost
reklamy a nabídky kulturních akcí a zapojit se do dění. A aby se po nás starých hlavně
zapojila mladá generace.
Popřejme si všichni vespolek spokojené prožití vánočních svátků.
Marie Čurdová

Skupina Lucemburk bilancuje
Blíží se konec tohoto roku a tím i příležitost k jeho bilancování. Skupina Lucemburk se
ohlédla po událostech, kterých se účastnila. Rok 2011 byl pro skupinu rokem docela
úspěšným, i když se vše nepodařilo uskutečnit tak, jak by si skupina přála. Pro členy
skupiny začala sezóna už 19. února Plesem královny Elišky. Další akce následovaly 6.
dubna, 7. května, 17. a 19. června. Vystoupení pokračovala 10. července v polském
Reszelu , otevřením turistické naučné stezky královny Elišky v Jemnici 30.-31.
července, 6. srpna bitvou o upevnění královské moci lucemburské, 20. srpna, 17.-18.
září a zatím poslední akcí 20. října. Ve skupině také došlo k několika zásadním
změnám, které byly zřejmě nevyhnutelné. I přes tyto rozsáhlé změny skupina
Lucemburk pokračuje ve své činnosti. Ani se nechce věřit, ale v příštím roce oslaví
skupina své desáté výročí vzniku. V příští sezóně hodlají členové skupiny rozšířit svoji
programovou nabídku o orientální břišní tance. Proto skupina hledá štíhlou dívku nebo
ženu pro tančení těchto tanců. Nabídka platí jen pro vážné zájemkyně, které mohou
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v budoucnu tančit i profesionálně. Podrobné informace se dozvíte na tel. čísle
skupinalucemburk@seznam.cz,
či
na
724 746 505
nebo
na
e-mailu:
www.facebookSHSŠLucemburk. Na závěr musím touto cestou poděkovat sponzorům
skupiny Lucemburk. Jsou to: hlavní sponzor město Jemnice, BanStav s r.o. Jemnice a
umělecký kovář pan Pavel Fučík z Jemnice. Poděkovat musím také všem příznivcům a
přátelům skupiny. Děkujeme!
Rudolf Šustr, vedoucí skupiny Lucemburk

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka
Od života nic nežádal,
pro děti a rodinu žil,
své zlaté srdce nám všem dal,
my na hrob za ním chodíme,
s láskou a vděčností na něj myslíme

Dne 1. prosince 2011 vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Miroslava Šuly z Jemnice
Vzpomíná celá Šulova rodina

Vzpomínka
Prázdná jsou místa, kde zazníval Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe zůstává navždy v nás.
Odešel jsi nám tam, odkud není návratu,
smutek a prázdnota po Tobě zbyly tu.
Úsměv Tvůj laskavý, Tvé oči známé,
v srdíčku ukryté navždy Tě, Luboši, máme

Dne 7. prosince 2011
si připomeneme 3. smutné výročí úmrtí
našeho drahého syna a bratra
pana Luboše Koukala z Jemnice
Stále vzpomínají rodiče a sestra Ilona s rodinou
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OKÉNKO PŘÍRODY
Obnova rybníku Ve Skalce
O rybníku Ve Skalce jsem v JL před několika lety již psal. Tehdy se čtenáři JL
dozvěděli o tom, za jakých podmínek a proč Skalka vznikla. To bylo před čtyřiceti lety a
je to stále skutečný ráj přírody pro zvěř,
ptáky i pro lidi, kteří mají přírodu rádi.
Uplynulých čtyřicet let zde vykonalo
svoje. Rybník je zarostlý, zanesený,
vodní plocha minimální, hloubka skoro
žádná. Jedním slovem bažina. Teď
dochází k obnovení. Původní rybník
bude vyčištěn a nad ním vznikne ještě
jeden, jak se to v dnešní době dělá.
Nyní bych chtěl poděkovat všem, kteří
se o toto dílo zasloužili. Jde o
tehdejšího předsedu JZD Menhartice –
Lovčovice pana Ing. Eduarda Macha,
členy mysliveckého sdružením tamtéž.
Děkuji rovněž těm členům, kteří se obnovení rybníka nedožili.
Chtěl bych vyjádřit poděkování stávajícímu starostovi Obecního úřadu v Lovčovicích,
který zajistil dokumentaci, finance na obnovení skalky. Jedná se o pana Ing. Josefa
Koláře ml. a jeho přičiněním zde vznikne něco, co bude chloubou obce a okolí.
Na fotografii je vypuštěný rybník Ve Skalce v zimní kráse.
František Bastl

Kalisie voňavá
Kalisie voňavá je v naší zeměpisné šířce pěstována jako pokojová rostlina. Má ráda
teplo a vlhko. Ve své domovině ve Střední a Jižní Americe roste v tropických a
subtropických pralesích. V létě ji zaléváme každý den, v zimě maximálně třikrát týdně.
Nejvhodnější teplota pro pěstování je kolem 27°C, v zim ě by neměla klesnout pod 12°C.
Vzdušná vlhkost je nejvhodnější kolem 60%. Po uplynutí nočních mrazíků lze kalisii
pěstovat venku až do podzimu, do příchodu prvních mrazíků.
Kalisie se velmi dobře rozmnožuje pomocí horizontálních výhonků. Z tohoto výhonku
se oddělí vrcholová listová růžice se dvěma kolínky a dá se zakořenit přímo do hlíny,
nebo raději do vody. Když poprášíte konec odlomeného výhonku rozdrcenou chaluhou,
kalisie vám rychleji zakoření. Je to stejné, jako když rozmnožujete Tradeskancii
(známou i pod jmény podénka, voděnka, blázen). Nejlepším obdobím pro namnožení
nových rostlin je březen a duben. Rostlinu hnojíme jedenkrát týdně. Nejlepším hnojivem
na českém trhu je Symbivit. Je to přípravek, který obsahuje prospěšné mykorhizní
houby. Kalisii zasaďte po zakořenění do většího květináče, do kterého namícháte směs
kvalitního kompostu s 30% písku.
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V posledních dvaceti letech minulého století začal intenzivní výzkum léčivých
vlastností kalisie vonné, hlavně v bývalém Sovětském svazu. Později také v Americe
v oblasti vojenského využití. Z hlediska léčivých vlastností je možno napsat, že je to
přírodní lékárna, kterou by si každá domácnost měla pěstovat pro její široké spektrum
využití.
Léčivé účinky má celá rostlina. K léčení se však používají nejčastěji listy a horizontální
oddenky. Nejvíce účinných látek má rostlina, která má devět kolínek v horizontálním
oddenku.
Jako biogenní stimulátor pak působí listy i oddenky, pokud je po utržení od mateřské
rostliny dáme do ledničky (ne do mrazáku). U oddenku je to po dobu14 dnů, u listů
minimálně 4 dny.
Kalisie je rostlinný biogenní stimulátor, ale efektivně také léčí mnohá onemocnění.
Obsahové látky v rostlině jsou velmi koncentrované (především v hlavním stvolu), a
proto je nutné dodržovat přesné dávkování. Před použitím je vhodná porada s lékařem.
Při přesném dodržení léčebných dávek se neobjevují žádné vedlejší nežádoucí účinky.
Kalisie je silný antioxidant, diuretikum a spasmolytikum. Používá se při různých typech
alergií, při zvýšené lomivosti kapilár, při zánětlivém onemocnění ledvin, některých
kardiovaskulárních a infekčních onemocněních. Vylučuje toxické látky z organismu, léčí
narušenou činnost močového měchýře, žaludeční a dvanáctníkové vředy, působí
žlučopudně, léčí onemocnění prostaty, má silný protirakovinný účinek, neboť brzdí
nárůst rakovinových buněk. Velmi dobrých výsledků dosahuje při likvidaci myomů, cyst,
také u rakoviny ženských pohlavních orgánů, dělohy, vaječníků, prsu, plic, štítné žlázy,
žaludku a konečníku. Používá se k léčbě očních a infekčních onemocnění, dermatóz,
má antibakteriální a protisklerotický účinek. Pomáhá u choroby sleziny, při bronchiálním
astmatu a u plicních chorob. Hojí rány, spáleniny a zranění. Působí rychle proti bolesti
hlavy, při vředech v nose nebo konečníku.
Spolu s rakytníkem řešetlákovým (Hippophaë rhamnoides) nebo
mangostanem
(Garcinia mangostana, mangosteen) vytváří elixír zdraví proti všem druhům nemocí.
Hlavně však chrání naše zdraví proti rakovině všeho druhu.
Astma – rozdrtíme 40 kolínek bez listů a zalijeme 1,5 litrem vodky nebo slivovice
(hruškovice). Ponecháme 10 dní ve tmě louhovat. Užívá se jedna kávová lžička 40
minut před jídlem 10 dní. Poté je přestávka 10 dní a opět dalších 10 dní užívat 1
kávovou lžičku. Nesmí se zapíjet vodou ani užívat při jídle. Cyklus 5x opakovat.
Diabetes mellitus – cukrovka- dva spodní listy utrhneme a dáme na 4 dny do
ledničky. Po 4 dnech listy vyndáme a rozmělníme. Zalijeme 1,5 litrem teplé vody a 15
minut vaříme ve smaltované nebo skleněné nádobě. Pak odstavíme a zabalíme do deky
k pomalému vychladnutí. Druhý den po uzavření pijeme teplé - ½ dcl 40 minut před
jídlem 3x denně. Odvar může být uchován v teplé místnosti přikrytý. Používá se 10 dní,
pak 14 dní přestávka. Používat do doby snížení glykemie na 5-6 mmol/l.
Bolesti kloubů, páteře, osteochondróza – dva větší listy se uloží na 3 dny do
ledničky. Po 3 dnech listy jemně rozdrtíme a zalijeme 1,5 litrem teplé vody. vaříme 15
minut. Po 15 minutách odstavíme a dáme vychladnout do deky. Pije se 40 minut před
jídlem 3x denně ½ dcl po dobu 10 dní. Poté je přestávka 14 dní. Cyklus 5x opakovat.
Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba - dlouhodobé používání lihového
výtažku z kalisie voňavé vede k zastavení těchto onemocnění. 3x denně 1 kávová lžička
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před jídlem po dobu 10 dní, pak udělat přestávku 7 dní. Tyto cykly opakovat po dobu
minimálně 5 měsíců. Příprava: 40 oddenků dáme do 1 litru slivovice nebo lihu 52%,
necháme stát ve tmě 10 dní, pak používáme dle návodu.
Bakteriální a virová onemocnění – dva velké listy kalisie voňavé utrhneme a dáme
do ledničky na dobu 4 dnů. Pak listy rozdrtíme a dáme do 1,5 litru teplé vody, vaříme 15
minut. Zabalíme do deky a necháme louhovat do příštího dne. Odvar pak používáme
teplý 3x denně 40 minut před jídlem, a to ½ dcl po 10 dní. Zároveň natíráme dlaně
rukou, plosky nohou a oblasti bolesti (hrudník, podbříšek, hrdlo) lihovým extraktem,
který připravíme z 15 kolínek oddenku kalisie v 52% lihu nebo slivovici.
Celkový pocit pohody- denně pijeme odvar z kalisie voňavé, který si připravíme ze 2
velkých listů, které po utrhnutí dáme do ledničky na dobu minimálně 4 dnů. Pak listy
rozdrtíme a vaříme na mírném ohni v 1,5 litru teplé vody 15 minut. Pijeme druhý den 2x
denně, ráno a večer 40 minut před jídlem, a to ½ dcl.
(pokračování v příštím čísle Jemnických listů)
Ing. Bedřich Stehlík

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Biketrial Jemnice 2011
V roce 2011 se jelo sedm biketrialových
soutěží Mistrovství a Přeboru České republiky.
Jemnický biketrialový klub měl zastoupení
v kategorii Elite Josefa Táborského, kde tento
jezdec skončil celkově na 7. místě.
V první polovině roku se Josef Táborský
nominoval na ME a MS, ale ze zdravotních
důvodů se zúčastnil jenom ME ve švédském
Björkviku nedaleko Stockholmu. Zde soutěžilo
na přírodních překážkách v sedmi kategoriích
na 150 jezdců z 11 zemí Evropy. Česká
reprezentace získala 1. místo v národech a o
tento úspěch se ze 17 českých jezdců zasloužil
5. místem i Pepa Táborský z jemnického klubu.
Josef Táborský, AMK CYKLOTRIAL Jemnice

Martina Pažitková reprezentovala Kraj Vysočina
V neděli 9. října se v Táboře konalo mezikrajové pětiutkání Dolního Rakouska,
Horního Rakouska, Dolního Bavorska , jižních Čech a Kraje Vysočina.
Z našich závodníků se do krajské nominace probojovala svými výbornými výkony na
středních tratích také Martina Pažitková , členka tréninkové skupiny p. Aleše Krajčího.
Závody se konaly za velmi nepříznivého počasí, teplota pouhých 7°C, o to více
potěšilo umístění a zlepšení osobního a oddílového rekordu na netradiční trati 1000 m.
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Blahopřejeme Martině k dosaženému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Žákyně
1 000 m - 6. Pažitková /Jemnice/ 3:33,40,
10. Jordánová / Třebíč/ 3:47,45.
Více na http://sites.google.com/site/atletikajemnice/
Josef Novák, sekretář atl.oddílu

Nová hasičská sezóna 2011/2012 pro mládež
První soutěž této sezóny připadla
na sobotu
15.10.2011
v Lesonicích.
Zahájení
ZPV
(závod
požárnické
všestrannosti) v kategorii dorostu bylo
v 8.30 hodin. Náš sbor měl v této kategorii
tři soutěžící. Za dorostence jednotlivce
soutěžil Radek Lukš, za dorostenky
jednotlivkyně Nikol Nečesalová a Linda
Šerková. Během dopoledne do prostoru
soutěže přijížděla i družstva mladých
hasičů, včetně našeho z Jemnice. Za náš
kolektiv mladých hasičů soutěžili tito
členové: Aneta Šerková, Pavel Vacula, Radek Táborský, Miroslav Nevěčný, Rostislav
Peří, Linda Šerková, David Lukš, Dominika
Havlíková a Jan Fučík. Družstva mladých
hasičů se musela účastnit dvou disciplín,
aby byla klasifikována a zařazena do další
sezóny hry Plamen. Po účasti pětičlenné
hlídky v ZPV se celé družstvo odebralo
k plnění PÚ CTIF (požární útok bez použití
vody dle mezinárodních pravidel). Celý
soutěžní den provázelo velmi chladné
podzimní počasí, ale to nebránilo hasičské
mládeži z celého okresu v kvalitních
výkonech.
Výsledky podzimní části sezóny:
ZPV dorostenci jednotlivci – Radek Lukš 9. místo
ZPV dorostenky jednotlivkyně – Nikol Nečesalová 3. místo
Linda Šerková 5. místo
ZPV mladí hasiči starší – SDH Jemnice 17. místo
PÚ CTIF mladí hasiči starší – SDH Jemnice 12. místo
Další informace o SDH Jemnice najdete na www.sdh.jemnice.cz
Pro JL za SDH Milan Šerka
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Vánoční volejbalový turnaj smíšených dvojic
Školní sportovní klub ve spolupráci se ZŠ Vás zve na Vánoční volejbalový turnaj
smíšených dvojic.
Termín konání: neděle 18. 12.2011
Místo: tělocvičny ZŠ v Jemnici
00
20
Prezentace: 8 - 8 hod.
Systém soutěže bude stanoven podle počtu přihlášených dvojic.
Podmínky účasti:
•
přihláška do 16.12.2011 na mailovou adresu: iivanch@seznam.cz
•
startovné 50,- Kč na dvojici
•
nečernící sportovní obuv do tělocvičny
Ivan Chvojka, organizátor

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

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

Mladoňovice
17.11.2011
26.11.2011
28.11.2011
05.12.2011
22.12.2011
24.12.2011

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

Vratěnín
24.12.2011
1.1.2012
13.1.2012
3.2.2012

Štědrovečerní průvod obcí
00
Slavnostní ohňostroj na uvítání Nového roku - od 18 hodin
00
27. Společenský ples obce Vratěnín - od 20 hodin
00
3. Společenský ples 1. FC Jemnicko - od 20 hodin
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Radotice
Kam až - cestou, necestou?
Rok ten tam a z nezbytných náprav, které byly počátkem roku nastíněny, bolí uši, pálí
oči, třeští hlava a jen hlupák si mohl myslet, že s tím není potřeba něco dělat. Jde o
nápravy věcí způsobené špatným vládnutím v období dvaceti let. Období, kdy prognózy
standardních změn měly, mimo jiných, jen u výdělku dosáhnout dvaceti tisíc, což
pochopily davy vyzváněčů klíči jako výzvu, výzvu, pro kterou se vyplatí být trpělivý, pro
kterou se vyplatí žít. Stalo se, že štěstí přeje připraveným a ne přesvědčeným, jen asi
dvacet procent příjemců je na tom mnohem, mnohem líp. Proč se to stalo tak a ne tak,
jak bylo pochopeno? Stalo se tak vinou voličů, kteří zvolili špatné vlády, jak řekl jeden
jejich bývalý člen, tedy i jeho vlády, která se
na špatném vládnutí podílela.
Polistopadové kulaté stoly v televizních pořadech nastíňovaly způsoby, jak k tomuto cíli
dospět. Vycházelo se ze solidního základu a nebylo proto důvodu tomu nevěřit, chtělo
to jen čas a trpělivost. Byl představen způsob úspěšnosti naší jižní sousední země,
která se velmi rychle zotavila po druhé světové válce. Jak na to šli naší sousedé?
Neměli čas na velké přešlapování a využít se muselo iniciativy a aktivity každého.
Nezkoumalo se a ani nechtělo, jaký má kdo škraloup z minula. Bylo potřeba rychle
pozvednout. Toto chytré řešení navenek viděno jako nespravedlivé, mělo svá pravidla.
Byla to řízená exploze. Čas pracoval pro dobro věci, byl klid i na kádrování. Věci oddaní
představitelé, po dosažení potřebné a nezvratné úspěšnosti, nastavili síto, kterým těm
se škraloupem neumožnili projít a získat moc politickou. Dobré využití mozků se zdařilo.
Co se stalo u nás, v nesrovnatelně lepších podmínkách, si netroufám hodnotit, to
nechám na každém z Vás. Bylo podáno vysvětlení jednoho účastníka polistopadového
kulatého stolu, který získal za svých působení po světě přehled o tom, jak to kde je.
Reagoval na šířené informace k veřejnosti o blahobytných podmínkách života tam či
onde, zhodnotil je takto: „Neznám zemi, kde by byly vysoké platy a nízké ceny“. Všude
jsou příjmy a výdaje vyvážené. My máme levné zdraví a bydlení, oni naopak obojí
drahé. Podléhat těmto iluzím přináší vždy zklamání. Říká se, že trpělivost přináší růže.
Naše růže, bohužel, nebyly správně zalévány, snad v netrpělivosti i přehnojeny, voňavý
krásný květ se proto nevyvinul, zůstaly jen ty trny. Trny, o které jsme se většinou řádně
popíchali. Sledujeme-li dnes pokusy o nápravy na těch, které ty trny píchají dosud,
připomíná nám to orientální bazar. Připadá nám komické, že o nápravu se pokouší ve
velké většině ti, co současné problémy přivodili. Jako červená čára vybublává na povrch
za jejich konáním jejich minulost. To procentičko s nezatíženým svědomím se
nedemokraticky přizpůsobilo. Vymlouvají se společně na krizi, světovou krizi, která
působí čtyři roky, ale naše problémy se rodí již dvacet let. Víc než o krizi finanční jde o
krizi morální. Poctiví a slušní lidé, ojedinělý špatný obchod spojený s finanční ztrátou,
která se jich dotýká, pochopí a uznají, ale faleš nikdy. Neubere-li se řešení směrem
koncepčního vládnutí, to je shody napříč politickým spektrem, lišící se jen
v ideologických rozdílech, u kterých je vždy nutné dát přednost výhodnosti pro stát,
případně většinu ne v parlamentě, ale národu, bude docházet k tomu, že jedni zákopy
vykopou, druzí je zahrnou. Ubírají-li se úvahy politika, který horuje pro zákonem daná
opatření na řadu let dopředu tak, že na připomínku odpoví: „Nikdo v Evropě neví, co
bude na jaře příštího roku“, pak jde přinejmenším o nezodpovědné chování
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nezohledňující stav, ve kterém se nacházíme. Skepse, že vše je ztraceno, není na
místě. Naše situace je mezi strastmi tohoto světa ještě procházka růžovou zahradou,
když si můžeme dovolit prosázet v hracích automatech sto dvacet pět miliard. Jsme
konečně také jednou z velmocí, kde jeden hrací automat připadá na sto sedmdesát
obyvatel. V zahraničí, na které se často odkazujeme, je poměr v řádu desítek tisíc
obyvatel na jeden hrací automat. Výnos podnikatelů z této činnosti jsou asi tři miliardy.
Následky tohoto hazardu stojí stát třicet tři miliard. Potrubí, ve kterém se ztrácí, se
nevymění, ale přilije se víc. Dnes už jen cesta trnitá nás přivede k úspěšnosti, na ní
jsme schopni si povšimnout všech těch, kteří se podílí na blahu toho, co máme, pohyb
na ní je pomalý, rozvážný a promyšlený. To nemohou změnit ti, co cesty přes kontinenty
překonávají v řádu hodin až dnů, které navíc ještě prospí, nabývají pak vědomí, že jsou
jen vyhřáté sekretariáty s posezením u kaviáru, podle toho pak jednají a rozhodují se.
Domníváte-li se, že jsou se svými pozicemi spokojeni, jste na omylu, vidí-li kolegu o
stupínek výše, je jejich „motivem“ kolegu překonat vem kde vem. Trpělivost má však
své meze.
Blíží se svátky vánoční, svátky klidu a pohody. Pokud jsme na svátek sv. Mikuláše po
vyslechnutí chmurných zvěstí prohodili: „Vem vás všechny čert“, napravme to a
přimluvme se, aby se tak nestalo, je na to vhodná doba, přichází na svět láska. Všeho
do času. Přeji čtenářům vánoční pohodu ve zdraví a příjemné vykročení do roku
nového, snad navzdory všem prognózám lepšího. Zázraky se občas stávají.
Převzaté:
Murphyho zákon praví: Mnozí si troufají na víc, než ve skutečnosti dokážou.
Poznámka: Troufalost sama o sobě je pro lidstvo požehnáním - bez ní by nebylo
pokroku. Jako vždy i tady však má mince dvě strany. Na té první jsou troufalci, kteří si
troufají na víc, než mají, a potom se ukáže, že vlastně měli na víc - viz Einstein. Na rubu
mince jsou ti, co kromě bezmezné troufalosti nevládnou žádnou jinou kvalifikací. Takové
si pak volíme jako ústavní činitele – vždyť je přece nemůžeme nechat umřít hlady na
ulici.
Blahopřejeme jubilantům:
Č e ch o v á Josefa
74 let
F u č í k Antonín
60 let
L i š k a Josef
71 let
L i š k a Lubomír
50 let
Jan Vyletěl. občan obce Radotice

Družstevník Radotice
již každoročně pořádá Vánoční turnaj ve stolním tenise,
který se letos bude konat v úterý 27. 12. 2011 od 10:00 hod. v KD v Radoticích.
Turnaj v letošním roce bude pouze v kategorii DOSPĚLÍ.
Zúčastnit se mohou pouze neregistrovaní hráči.
Přihlásit se můžete nejpozději do 10. 12. 2011 u pana Jana Seveldy (Radotice 47)
Startovné činí 100,- Kč.
Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší pořadatelé
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Mladoňovice
Česko se hýbe
Do této celorepublikové iniciativy se letos zapojila i naše tělovýchovná jednota. Jejím
cílem je získat co největší počet lidí pro cvičení, sport a zdravý životní styl.I letos pracují
v naší organizaci dva oddíly: oddíl žactva a oddíl žen. Vzhledem k rostoucímu počtu
členů a odlišným zájmům chlapců a dívek jsme museli vytvořit dvě družstva. Děvčata se
věnují spíš taneční průpravě, akrobacii a „jemnějším“ sportům, kluci zase preferují
„drsnější“ sporty a nářadí. Na tuto tělesnou přípravu pak navazují okresní soutěže. 3.
listopadu jsme se v Třebíči zúčastnili čtyřboje v disciplínách: člunkový běh, medicinbal,
šplh a skok daleký. Náš rekordman David Novák opět zabodoval. Získal 3. místo ve své
kategorii a 12. listopadu postoupil do krajského kola soutěže v Havlíčkově Brodě.
Naše ženy rovněž bojují statečně, i když zatím na domácím poli. Po úvodním
zahřívacím cvičení se již oddělilo zrno od plev a konečným počtem je 15 členek.
Děvčata už si zvykla, že intenzita tréninku se plánovitě zvyšuje, přibývají technicky
náročnější cviky. Vždyť chtějí být krásné a fit. Ale na prvním místě je samozřejmě
regenerace sil, odpočinek od každodenních starostí a také pravidelné setkávání v partě
nadšenců. Bez aktivního přispění mnohých bychom to už dávno mohly zabalit. Cvičení
v tělovýchovné jednotě je „gratis“, a to se bez týmové práce neobejde. Hity letošního
podzimu jsou zumba, Aerobic Dynamic Kickbox a břišní pekáč. Vše doplňujeme
Powerjogou a občas si dáme kruháček.
*****
Z pohádky do pohádky
Poslední den před podzimními prázdninami ožila naše škola pohádkovými postavami
z pohádek českých, cizích, filmových i kreslených. Tematickým dnem vyvrcholilo naše
období seznamování s pohádkami a pohádkáři, experimentování v oblasti literární
tvorby. Mladší děti se věnovaly spoustě zajímavých pohádkových úkolů a využily naši
novou interaktivní tabuli. Ty větší se zaměřily na naše nejslavnější spisovatele: Boženu
Němcovou a K. J. Erbena. Přečetli jsme všichni spoustu jejich pohádek, vytvářeli
obrázková vyprávění, charakterizovali postavy, pokusili se napsat svou vlastní pohádku,
učili se písně z pohádek…
Postupně vznikala zajímavá portfolia, chystala se
konference k projektu. Na konferenci k projektu se vždy všichni těší. Je to malá
divadelní show, kde každý má svou roli, má možnost pochlubit se s prací. Je to prostě
den odlišný od ostatních školních dní, třešnička na dortu. Vždyť kdo by nechtěl někdy
zapomenout na realitu všedního života a být aspoň na chvíli pohádkovým hrdinou?
*****
Žhavá novinka z TJ Dance Step Mladoňovice
Naši reprezentanti ve čtyřboji se v krajském kole umístili na těchto postech:
David Novák - druhé místo (STŘÍBRNÁ MEDAILE).
Martin Ondrák - deváté místo.
David postupuje v prosinci do dalšího kola soutěže v Bratislavě.
Jsme hrdi na to, že i v malé organizaci jako jsme my, se najdou takto úspěšní
sportovci.
Za TJ a ZŠ Mladoňovice Ivana Tesařová
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Police
Klub maminek Police Vás zve na vánoční prohlídky zámku v Polici. Na jeden večer se
pro Vás otevře interiér zámku, aby Vás mohl překvapit sváteční náladou. Prohlédnout si
zámek, který bude ladit s tónem Vánoc, a dozvědět se něco málo o vánočních tradicích
00
30
budete moci 10. prosince v 17 hod. nebo v 18 . Doufáme, že s námi co nejlépe
strávíte dobu čekání na příchod Ježíška.
Karel Janoušek, starosta obce

Vratěnín
Náročný, ale úspěšný rok 2011 pro obec Vratěnín
Obec Vratěnín může končící rok 2011 hodnotit velice kladně, neboť se podařilo
zrealizovat všechny naplánované projekty v hodnotě 8.026.000,- Kč. Nástup do roku
2011 byl opravdu raketový. V měsíci lednu bylo započato s realizací projektu odbahnění
Vratěnínského rybníka. Obec obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve
výši 5.776.331,-Kč a celkové náklady realizace této akce jsou ve výši 6.446.000,-Kč, to
znamená, že vlastní zdroje obce činí takřka 670 tis. Kč. Akce byla dokončena v měsíci
červnu a již v letním období byl rybník hojně využíván pro koupání, neboť voda v něm
byla velice čistá. Dále byl realizován projekt ,,Úprava veřejného prostranství
v památkové zóně – II. etapa“. Jednalo se o úpravu návsi u kostela a s realizací projektu
bylo započato v měsíci březnu a akce byla dokončena 24. května. Tento projekt byl
realizován prostřednictvím MAS Jemnicko v rámci Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova a obec obdržela ze Státního zemědělského intervenčního fondu dotaci
ve výši 703.620,-Kč. Projekt byl realizován nákladem 938.160,- Kč, což znamená, že
vlastní podíl obce činil 234.540,-Kč. Dále obec získala dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci programu rozvoje venkova na dva projekty. První projekt
řešil opravu opěrné zdi u kostela a obdržená dotace činila 200.000,-Kč a obec se
z vlastních zdrojů podílela částkou 100.000,-Kč. Druhý projekt řešil výměnu oken
v budově MŠ. Na tento projekt obec získala dotaci ve výši 150.000,-Kč a z vlastních
zdrojů byla dofinancována částka 158.000,-Kč. To znamená, že se obci podařilo v roce
2011 zajistit dotace na realizování výše uvedených projektů ve výši 6.829.951,-Kč.
Velkou pozornost jsme opět věnovali péči o veřejnou zeleň a čistotu obce, což na
samotném vzhledu obce bylo zřejmé. Oslavili jsme také výročí 760 let od první písemné
zmínky o Vratěníně a v obci se uskutečnila i řada dalších kulturních a společenských
akcí. I pro příští rok připravuje obec další projekty, ale jejich realizace bude záležet na
tom, zdali se nám podaří zajistit potřebné dotace, neboť z vlastních zdrojů není možné
tyto projekty financovat. Již nyní máme podanou žádost na Státním zemědělském
intervenčním fondu o dotaci na pokračování úprav veřejného prostranství v památkové
zóně. Další projekty se týkají parkových úprav a opravy chodníků. Na jejich realizaci
hodláme využít dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Věříme, že i v roce 2012 se
nám podaří alespoň některý z výše uvedených projektů i přes nepříznivou ekonomickou
situaci v naší republice a celé EU realizovat.
Za to, co se nám v tomto roce podařilo a jak obec vypadá, patří poděkování
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zastupitelstvu obce a především těm občanům, kteří nezůstávají stát stranou a jsou
nám vždy nápomocni.
Martin Kincl, starosta obce

OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je v úterý 13. prosince 2011.
Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou
otištěny v dalším čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu
kultura@mesto-jemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo mně na
MěÚ v Jemnici, kancelář č. 209).
Dana Babišová

*****
Dvanácté číslo Jemnických listů roku 2011 nám všem připomíná, že jsme opět o rok
starší. Všichni si jistě přejeme, aby ten další rok 2012 byl alespoň o trochu lepší. Aby se
neuskutečnily všechny chmurné předpovědi, kterými se to ve sdělovacích prostředcích
jen hemží.
Za všechny členy redakce Jemnických listů přeji všem lidem dobré vůle hodně štěstí a
zdraví a přidávám „vinš“ z lidové vánoční hry, která se hrála na Horácku a byla zapsána
roku 1893. Je to půvabná ukázka lidové básnické tvořivosti.
Tak Vám všichni společně vinšujeme do nového roku,
předně zdraví, štěstí, za druhé rajské požehnání
a přitom na světě dlouhé panování.
Kdyby vás ale ráčil Bůh z tohoto světa povolati,
aby vás doprovodil skrze devět kůrů andělských
a dvanáct bran nebeských do věčné radosti,
kde se radují Ježíš a Maria se všemi svatými
až na věky věkův amen.
To vám všichni společně vinšujem.
Za Redakční radu Jemnických listů Jana Jánská
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