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Vánoční dobo, srdci blízká,
už se nám po tvém kouzlu stýská,
po dnech, kdy sobci roztají,
najdou-li děcko ve stáji.
Kéž by nám sílu nadělila
ta noc, co svítí barvou lila,
až víra spjatá s radostí
se v očích lidí rozhostí.
A zavítá-li anděl k vám,
ať neodchází nepoznán
či zabalený v pozlátku.
Ať zůstane i po svátku.
Milan Růžička
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ZPRÁVY Z RADNICE
Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
v posledním vydání JL tohoto roku Vás nechci obtěžovat jakoukoliv bilancí.
Myslím, že předvánoční čas by měl člověk prožít v klidu a souladu se svým okolím a
všemi blízkými. Realita bývá bohužel jiná a konec roku bývá pro mnoho z nás
nejuspěchanějším obdobím roku. Když se ale ohlédnu zpět, člověku to nedá, musím
říci, že tento rok byl přes všechny nepříjemnosti vcelku úspěšný. Podařilo se pokročit
v řadě projektů a připravit si dobrou výchozí pozici pro období příští. O tom ale až
příště.
Nyní bych Vám rád popřál klidný konec roku a hodně radosti se svými blízkými.
Snažte se jim věnovat co nejvíce času, zvláště svým dětem a vnoučatům. Obdarujete
je i sebe více než drahými dárky.
Přeji Vám krásné vánoční svátky a hodně štěstí v novém roce 2013.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Vážení občané královského města Jemnice,
předem mého článku se Vám omlouvám, že listopadové Jemnické listy byly o můj
příspěvek „ochuzeny“. Nebyl za tím ani záměr, ale nedostatek času a pak neočekávaná
událost v rodině. Termín uzávěrky je neúprosný ke všem, včetně nejužšího vedení
města. Budu se snažit, aby se obdobná situace v budoucnu již nestala.
Je měsíc prosinec a to bývá vždy obdobím rekapitulace končícího roku. I já si zde
dovolím ve stručnosti shrnout pár nejdůležitějších věcí roku 2012, které mají, či budou
mít dopad na naše město.
Skočím rovnou na tenký led a zaměřím se na akci Dyje II (etapa – rekonstrukce
vodovodů a kanalizace v Jemnici). Až na drobné nedodělky je v Jemnici položeno 1,1
km kanalizace nové, 3,4 km bylo zrekonstruováno, stejně tak 2,5 km vodovodů. I
když jde o poměrně velké číslo, byla Dyje II oproti původnímu záměru „okleštěna“
zhruba na 1/3. Stav dalších kilometrů potrubí je mnohdy alarmující, proto často vídáte
pracovníky Vodárenské akciové společnosti a. s. při nápravě havarijních stavů. S tím
souvisí i zásadní rekonstrukce ulic Topolová a Lípová a její nedotažení až k hlavní
ulici Budějovická (v úseku u kurtů je vodovod už „pět minut před smrtí“). Tato stavba
je v plném proudu. Úsek před hasičskou zbrojnicí se do konce roku opravovat nebude,
zejména z důvodu složitého technického řešení opěrné zdi (změny projektu, vysoká
akumulace sítí, betonování…), Správa majetku města s. r. o. bude povrch udržovat ve
sjízdném stavu. Stavba se soustředí na kopec pod kostelem sv. Víta, probíhá pokládka
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konstrukčních vrstev a obrub. Dle počasí se bude pokračovat dál směrem k Motorpalu
a. s.. Požadujeme položení vrstev až do obalovaného kameniva, horních 10 cm
asfaltobetonu bude zabaleno na jaře příštího roku. Konec realizace je smluvně ošetřen
do 30.6.2013.
Ještě nebudu utíkat od nepříjemného tématu a vrátím se k opravě povrchů
komunikací. Těšil jsem se, jak mi (nám) spadne obrovský balvan ze srdce, ovšem
pouze do chvíle, kdy nám zhotovitel sdělil, že se porouchal finišer (stroj pro pokládku
asfaltu). Proto je ulice Budějovická opět upravena provizorně. Problém Horních a
Dolních valů a ulice Polní by měl být v této době již vyřešen.
Ulice Dačická je o to komplikovanější, že je v majetku krajském. Kraj Vysočina
nepočítal s investicí do povrchu vč. vrstev, připojil to však k plánovaným akcím na
příští rok. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli počkat na „holuba na střeše“ a celkové
zapravení vč. podkladových vrstev je plánováno na jaro příštího roku s tím, že konec
investice je plánován nejpozději k 31. květnu 2013.
K dnešnímu dni je v Jemnici prostavěno v rámci Dyje II téměř 52 miliónů korun,
což je celých 83 % rozpočtových nákladů stavby.
Zatím poslední poznámkou k Dyji II se dostanu ke kritice: „Jste na zhotovitele
moc měkcí, já bych si na ně došlápl.“ Předně je třeba říci, že se nám podařilo
dohodnout velmi výhodné ceny v rámci souvisejících investic. Jednání byla naopak
velmi tvrdá a ve většině měst se na podobných cenách se zhotovitelem dohodnout
nepodařilo. Jisté projevy kompenzací za pronájmy veřejných prostor (skládka
materiálu pro stavbu apod.) se projevily například výstavbou chodníku ulice V Ráji,
taktéž v podobě plánovaného chodníku na ulici Dačická. Zhotovitel by měl také na
výše zmíněnou kritiku jiný názor – tolik požadavků města, které vyplývají
z pravidelných kontrolních dnů a koordinačních porad dlouho nezažil. Na druhou
stranu jsou naše možnosti omezené, investorem je Dobrovolný svazek vodovodů a
kanalizací se sídlem v Třebíči, závažné věci se musí řešit (a řeší) přes tuto organizaci
(investora).
Vysílání R1 Vysočina z Jemnice pro letošní rok skončilo, tato organizace řeší
otázku možnosti/nemožnosti vysílání na stanici Prima Love. Jestliže se problém
rozlouskne, budete moci opět sledovat svou Jemnici v televizi. Kdy to bude – to Vám
nejsem schopen sdělit.
Po turistickém okruhu královny Elišky jsme označili i okruh sv. Víta. V příštím
roce ještě doděláme okruh sv. Jakuba (vedoucího kolem židovského hřbitova, Pod
Jandovem až do Podolí). Ten bude zejména zaměřen na historii havířské činnosti
v Jemnici.
Policie ČR obv. odd. v Jemnici pozitivně reaguje na započatý kamerový systém,
který již nese své ovoce – pomohl k dopadení pachatelů některých přestupků. Do
budoucna počítáme v rozumné míře s jeho rozšířením.
Nezapomínáme ani na památník akademického malíře Romana Havelky, který
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doznal pár negativních změn. Problémy ve velmi dohledné době odstraní sám autor –
Stanislav Müller.
Od příštích Jemnických listů pro Vás připravujeme rozšíření o zveřejňování
usnesení Rady města Jemnice a Zastupitelstva města Jemnice. Samozřejmě za
přísného dodržení citlivého nakládání s osobními údaji (z důvodu srozumitelnosti
budeme volit literární formu).
Často jsem dotazován na pokračování oprav na zámku. Objekty zámeckého
areálu byly pronajaty řádu Křížovníci s červeným srdcem – Cyriaci. Právě v těchto
dnech probíhá intenzívní oprava krovu, získali jsme mimořádnou dotaci z fondu
ministryně kultury. Oproti nulovým injekcím minulých let se podařilo v roce 2012
proinvestovat (získat) zhruba 3 milióny korun. Doufám, že nastolený trend bude
pokračovat a městská dominanta č. 1 se dočká toho, co si už mnoho let zaslouží –
kompletní rekonstrukce. Důkazem toho, že to Cyriaci myslí skutečně vážně, je i záměr
jejich generálního převora zakoupit v Jemnici nemovitost, v Jemnici bydlet a přímo se
soustředit pouze na budování Evropského centra válečných veteránů.
Rád by se s Vámi podělil o informace ve vývoji cen vodného a stočného na příští
rok. Cenu zásadně ovlivňuje finanční model, který je pro příjemce evropských dotací
povinný. Pakliže bychom jej měli naplnit, výše vodného a stočného by překročila
hranici 90 Kč/m3. To je pro nás absolutně nepřijatelné, maximální cena by měla vzrůst
nejvíce o 5%. Třebíčský svazek vodovodů a kanalizací se rozhodl proti finančnímu
modelu postavit a „vyburcovat“ další svazky k podobnému postupu.
Dovolím si zde být trochu tajuplný a mohu Vám pouze říci, že tajemství
objevených nástěnných maleb v kostele sv. Víta je rozluštěno. Za spolupráce
s odborníky budeme tuto skutečnost medializovat, z článků v novinách se dozvíte
podrobnosti….
Bilancovat bychom mohli do nekonečna, velmi zajímavým způsobem ve stručnosti
shrnul situaci v Jemnici pan Vladimír Hrbek v říjnových Jemnických listech. Moc mu
za tento příspěvek děkuji!
Závěrem je mou milou povinností pozvat Vás na Vánoční setkání, které se
uskuteční 25.12.2012 od 15:00 na náměstí Svobody. Věřím, že se zde potkáme a
každý z nás si přijde na své. V každém případě Vám přeji klidné a příjemné prožití
vánočních svátků.
Jako vždy mne v případě potřeby neváhejte kontaktovat na telefonu 775 39 49 44,
e-mailu mistostarosta@mesto-jemnice.cz, facebookovém profilu, případně na osobní
schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Na Silvestra bude radnice zavřena
Na Silvestra (v pondělí 31.12.2012) bude radnice uzavřena. Současně bude
uzavřena i městská knihovna.
Dana Babišová

Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích
a na Nový rok
Oznamujeme všem občanům města Jemnice, že svoz komunálního odpadu
v našem městě, který měl proběhnout v úterý 1.1.2012 se uskuteční v sobotu
29.12.2012. Svoz odpadu 25.12.2012 zůstává beze změn.
Jana Krejčí, životní prostředí

Pečovatelská služba Jemnice
Poskytovatel: Město Jemnice,
Husova 103, 675 31 Jemnice
IČ: 00289531
Statutární zástupce: Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města
Kapacita: 70 uživatelů; Forma poskytování: terénní
www.mesto-jemnice@seznam.cz
Posláním Pečovatelské služby Jemnice je nabídnout podporu a pomoc lidem,
jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v v pracovní dny v době
od 7.00 do 15.45 v domácnostech uživatelů, a to občanům města Jemnice a občanům
místních částí (obec Louka a Panenská).
Pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné smlouvy o
poskytnutí pečovatelské služby v těchto činnostech:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Cílová skupina
Pozitivní vymezení okruhu osob, kterým může být pečovatelská služba poskytnuta
seniorům a osobám s chronickým onemocněním. Věková struktura cílové skupiny:
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dospělí (27-64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).
Cíle Pečovatelské služby Jemnice
Cílem pečovatelské služby ve vztahu k uživatelům je poskytnout službu na základě
individuálních potřeb tak, že:
 uživatel zůstává ve svém přirozeném prostředí
 uživatel žije běžným způsobem života
 uživatel má v maximální možné míře zachované své schopnosti, dovednosti a
zvyklosti
 uživatel je začleněn do podpůrné vztahové sítě
 uživatel využívá veřejné instituce
 uživatel s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli
Zásady poskytování služby
Ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy. Naplňování základního
poslání Pečovatelské služby v Jemnici vychází z následujících principů:
 Zásada individuálního přístupu
 Zásada respektování hodnot uživatele
 Zásada respektování volby uživatele
 Zásada respektování práv uživatele a rovného zacházení
 Zásada profesionálního poskytnutí služby
 Zásada partnerství
 Zásada nezávislosti
 Zásada flexibility
 Zásada ochrany lidské důstojnosti
 Zásada podporování sociálního začlenění uživatele







Co dělat v případě zájmu o pečovatelskou službu?
Formulář žádosti o poskytnutí pečovatelské služby je k dispozici:
v kanceláři sociálního odboru Městského úřadu, ulice Husova 103, Jemnice,
tel. 568 450 221 provolba 103 nebo 104, e-mail soc-ref@mesto-jemnice.cz,
v kanceláři Pečovatelské služby Jemnice: Na Předlískách 1154-115, Jemnice
na webových stránkách města Jemnice www.mesto-jemnice.cz
vyplněnou žádost předejte na výše uvedenou adresu Městského úřadu v Jemnici

Naše pracovnice Vás poté navštíví a seznámí s nabídkou poskytovaných služeb.
Při rozhovoru s Vámi zjistí, jestli můžeme Vaše potřeby uspokojit a sepíše s Vámi
záznam z místního šetření, na jehož základě je vyhotovena smlouva o poskytnutí
sociální služby. I když nebudeme moci Vašim požadavkům vyhovět, poradíme Vám,
jaké další možnosti k vyřešení své životní situace můžete využít.
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CENÍK za úkony pečovatelské služby
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání
- pomoc při prostorové orientaci
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- doprovod k lékaři
2. Pomoc při osobní hygieně
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
3. Pomoc při zajištění stravy
- dovoz nebo donáška jídla
Jemnice
Louka, Panenská
- příprava a podání jídla a pití
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti
- údržba domácích spotřebičů
- velký úklid domácnosti (např. po malování,sezonní úklid…)
- topení v kamnech, včetně donášky topiva
- běžné nákupy a pochůzky
- velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení …)
5. Praní a žehlení prádla, popř. drobné opravy
- praní a žehlení osobního prádla, popř. drobné opravy
- praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy
- pouze žehlení prádla

90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
15 Kč/úkon
18 Kč/úkon
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
50 Kč/úkon
40 Kč/kg
40 Kč/kg
90 Kč/hod.

Ceník byl zpracován podle vyhlášky č.505/2006, kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a byl schválen usnesením
Rady města Jemnice č.1/2011 ze dne 11.1.2011, s účinností od 1.1.2011.
Kamila Hlaváčová, sociální pracovnice

Slovo hejtmana
Skončilo první volební období krajské „vlády“ sestavené sociální demokracií.
Spokojenost občanů s naším působením se zřejmě odrazila v tom, že po podzimních
volbách nám bylo voliči umožněno i po další čtyři roky pokračovat v této práci se
svými dosavadními spolupracovníky. Bereme to jako nejen naše ocenění, ale také jako
celkové ohodnocení práce krajské samosprávy, samotného krajského úřadu a rovněž
měst a obcí a jejich dobré spolupráce. Nejsme ovšem naplněni pouze nějakým
domýšlivým sebeuspokojením. Víme, že i balónek, který se moc nafoukne, může
prasknout.
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Rád bych všem, kteří se na vzájemné součinnosti úřadů a institucí podíleli,
upřímně poděkoval. Před volbami bylo cítit určité napětí, objevily se různé tahanice.
Ty také doznívají i po volbě orgánů krajské samosprávy. Ale doufám, že nyní se
atmosféra zklidní a budeme moci společně pokračovat v užitečné činnosti ve prospěch
celé Vysočiny. Pokud se ohlédnu zpátky, kromě drobných logických politických
rozepří jsme na Vysočině nezaznamenali podstatné problémy, jež by narušovaly běžný
život občanů. Nebyli jsme svědky žádných korupčních afér, některé uměle vyvolávané
drobné kauzy byly ve srovnání se situací v celostátních orgánech opravdu malicherné.
Očekávám, že v dalším období za námi zůstane stejná pozitivní stopa.
Jsem rád, že na všech úrovních v našem kraji se setkávám s množstvím lidí
ochotných poctivě pracovat pro společný prospěch. Starostové měst a obcí, úředníci,
zaměstnanci kulturních, školských a zdravotnických zařízení, pracovníci ve službách,
ve firmách a ostatní občané Vysočiny - všude jsem nacházel poctivé a zaujaté
pracanty. Chci všechny vyzvat k pokračování na společném díle bez rozdílu politické
příslušnosti. Můžeme mít různé názory na řešení problémů, společná musí být slušnost
v jednání a vůle pracovat ve prospěch všech občanů Vysočiny. Takové postoje chci
prosazovat po další čtyři roky. Nebude to snadné, protože jak vypadá vývoj
ekonomiky a mnohdy nepochopitelná rozhodnutí vlády, bude další volební období
ještě těžší než to minulé.
Ale naštěstí není život jen politika, můžeme myslet i na příjemnější věci.
Nadcházející svátky jsou příležitostí k rozjímání a zamyšlení nad uplynulým rokem.
Mimořádně příznivá skladba volných dnů ve vánočním kalendáři nám umožňuje užít
si dostatečně příjemná setkání celých rodin. Přeji Vám krásné prožití nejhezčích
svátků v roce, vychutnejte si přátelskou pohodu se všemi svými blízkými.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

CO SE DĚJE
Víte, že…
Některá pracovní místa zanikají, jiná vznikají. Jsou i různá řemesla. Jedním z nich
je i dříve rozšířené řemeslo kovář – podkovář. Mnohá kovářství a tím i zruční
řemeslníci, kteří si dovedli poradit s železem (dokázali zpracovat doopravdy každý
kousek a také okovat koně – podkováři) zmizeli z našeho města. Například: kovář pan
J. Marek, který bydlel ve Velké bráně č.p. 119, kovářství velkostatku Pallaviciniů,
později JZD Jemnice č.p. 584, dále kovář pan Holeček, Na Podolí 545 – dům zbořen
při rozšíření silnice v roce 1986 (zatáčka u Neradových), kovář pan Mucha, Dělnická
ulice č.p. 476, kovář pan J. Svoboda, Stará cesta č.p. 303, nebo pan A. Štefl, Pod
Tržištěm č.p. 607.
Mnohé kovárny byly přestaveny, adaptovány - většinou na obytné domy. Koně
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v Jemnici potkáte tak o slavnosti Barchan. K čemu pak kovář – podkovář? Ostatně,
zmizela i jiná řemesla a živnosti.
Přišla doba, kdy v Jemnici zůstal kovář pan Pavel Fučík, umělecký kovář. I on si
dovede poradit s každým kouskem železa. Zdá se však, že ani jeho by zakázky
z Jemnice a okolí nestačily uživit. Jeho kovárna v blízkosti dačické silnice, dům č.p.
360 je v bývalém mlýně pana B. Jelínka. Když se podíváme na přestavbu tohoto
mlýna na kovářství, musíme uznat, že pan Fučík není jen zručný kovář, ale i člověk,
který dokázal z chátrajícího objektu udělat nejen pěknou dílnu, ale i dům k obývání se
vším, co k pěknému venkovnímu i vnitřnímu vzhledu patří. A tak až budete potřebovat
něco udělat od mistra kováře pana Pavla Fučíka, jistě nebudete odmítnuti a s jeho
prací budete spokojeni.
Vladimír Hrbek

Oční ambulance v Dačicích
Oční ambulance u zámku v Dačicích oznamuje změnu ordinačních hodin
v průběhu vánočních svátků:
do 21.12.2012 normální ordinace
ve dnech 24.12.2012 - 2.1.2013 se neordinuje, s výjimkou 31.12.2012, kdy
ordinace bude otevřena od 700 do 1100 hod.
MUDr. Mário Novák, Oční ambulance Dačice

Okénko ZUŠ
Vánoční koncert
žáků základní umělecké školy
19. prosince 2012 v 18.00 hodin
v koncertním sálku ZUŠ Jemnice
Srdečně zveme rodiče našich žáků a širokou veřejnost!
Luba Jánská

Poděkování Nadačnímu fondu Albert
Mezi cíle Nadačního fondu Albert patří podpora zdravého životního stylu, podpora
projektů vzdělávání či integrace a rozvoj sociálně znevýhodněných dětí a dospělých.
Díky tomuto fondu získal Dětský domov v Jemnici v rámci grantového programu
finanční prostředky k zakoupení vypalovací pece na keramiku. Děti z dětského
domova tak budou nyní moci rozvíjet svou zručnost, představivost a kreativitu. Ve
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výtvarném kroužku, který v dětském domově chlapci a dívky navštěvují, budou tvořit
nejrůznější výrobky z keramické hlíny.
Věříme, že se práce s keramikou bude dětem dařit a své výrobky budou také
prezentovat veřejnosti při kulturních akcích, na nejrůznějších výstavách v Jemnici i
okolí a také při příležitosti dnů otevřených dveří. Jistě si také vytvoří mnoho výrobků,
kterými budou moci obdarovat své nejbližší. Nejdůležitější však pro všechny děti
bude radost z vlastního díla a příjemné využití volného času. Právě pro děti, které
nejsou vždy ve všech oblastech úspěšní, je velmi důležité najít aktivitu, která bude mít
pozitivní vliv na jejich osobnostní růst.
Finanční prostředky na vypalovací pec nejsou jediným darem, který naše zařízení
získalo. Nadační fond Albert také podporuje či podporoval některé naše studenty na
středních a vysokých školách.
Alberte, moc a moc děkujeme!!!
Ilona Švandová, vychovatelka DD v Jemnici

Zprávy z Gymnázia Dačice
Informace pro žáky 9. tříd
Ve školním roce 2013/2014 připravuje naše škola otevření jedné třídy
čtyřletého gymnázia pro 30 žáků. Čtyřleté, všeobecně zaměřené
gymnázium (obor 79 – 41 –K/41) je určeno absolventům 9. tříd
základních škol. Uchazeči, jejichž prospěchový průměr v posledních
třech klasifikačních obdobích na 2. stupni základní školy před odevzdáním přihlášky
ke vzdělávání není větší než 1,5, budou přijati ke vzdělávání bez přijímací zkoušky.
Ostatní uchazeči vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.
Informace pro žáky 5. tříd
Ve školním roce 2013/2014 připravuje naše škola otevření jedné třídy osmiletého
gymnázia pro 30 žáků. Osmileté, všeobecně zaměřené gymnázium (obor 79 – 41 –
K/81) je určeno žákům 5. tříd základních škol. Uchazeči, jejichž prospěchový průměr
v posledních třech klasifikačních obdobích na 1. stupni základní školy před
odevzdáním přihlášky ke vzdělávání je menší než 1,25, budou přijati ke vzdělávání
bez přijímací zkoušky. Ostatní uchazeči vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka
a matematiky.
Den otevřených dveří 7. 12. 2012
Všechny zájemce o studium čtyřletého i osmiletého gymnázia a širokou veřejnost
srdečně zveme na prohlídku naší školy. Den otevřených dveří se tentokráte bude
konat za plného provozu školy od 8:00 do 17:00 hod., návštěvníci se v případě zájmu
budou moci zúčastnit výuky a seznámí se se všemi projekty, které na naší škole
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realizujeme. Ukázky výuky s využitím nejmodernějších výukových prostředků budou
probíhat i v odpoledních hodinách po skončení pravidelné výuky.

Fyzikální duet
V květnu tohoto roku se studenti oktávy Pavel Beneš a Jakub Jeřábek přihlásili do
soutěže Fyzikální duet, kterou zaštítil program Natur Tech. Studenti si vybrali okruh
Laserové ukazovátko. Po nastudování potřebné teorie sestrojili funkční stabilizovaný
obvod pro napájení laserové diody. V pátek 2.11.2012 navštívil naši školu Doc. Ing.
Stanislav Průša z VUT v Brně, garant této soutěže. Pozitivně ohodnotil projekt
studentů, povzbudil je do další práce a pozval do dalšího ročníku této soutěže.
Studentům předal dárky využitelné v jejich další práci.
Krajské kolo logické olympiády
V pátek 2. listopadu se naši studenti Anna Steinhauserová, Luboš Landa a Matěj
Polák zúčastnili krajského kola logické olympiády. Mezi 40 nejlepších řešitelů v kraji
se probojovali ze základního kola, které každý student řešil samostatně ve svém
volném čase.
Nejlépe z našich studentů se umístil Matěj Polák na 13. místě. Všem gratulujeme a
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Podzimní brigáda G-ONE.tv
V sobotu 3. listopadu proběhla podzimní brigáda studentů a učitelů pod hlavičkou
školní internetové televizi G-ONE.tv. Po dohodě s ředitelem TS Dačice p. Mojmírem
Holcem jsme pracovali celý den na úklidu listí ze starého hřbitova. Naše celodenní
práce nebyla zbytečná a celý hřbitov byl v sobotu odpoledne krásně uklizen.
Jménem vedení školy děkuji všem účastníkům z řad studentů a učitelů za podporu
této akce. Dále děkuji paní Mašátové za zajištění občerstvení v bufetu u fotbalového
stadionu.
Podrobnější informace o škole na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
Mgr. Milan Točík
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Stužkovací večírek oktávy
V pátek 9. listopadu se konal ve sportovním centru Rockhill v Dačicích stužkovací
večírek oktávy. Pozváni byli všichni naši nynější učitelé a i někteří, kteří nás učili v
dřívějších ročnících. Na plátně jsme si promítli fotky ze sekundy, tercie, lyžařských
kurzů nebo sportovního výcviku minulého roku. Po krátkém přivítání jsme se mohli
pustit do večeře, kterou nám zdejší restaurace připravila. Nezbývalo než, přejít ke
stužkování a jako ostužkovaní se už můžeme považovat za budoucí maturanty.
Následující program byl ve sportovnějším duchu a to bowling. Někteří pánové a naše
paní učitelka třídní dokonce využili dětského koutku, a to se nedalo jinak než zvěčnit
fotografií.

Děkujeme všem učitelům, kteří se zúčastnili, za příjemný společný večer.
Studenti oktávy dačického gymnázia

Pohlednice Moravských Budějovic z let 1898 – 1947
(nová kniha)
Dva sběratelé pohlednic František Vlk a Milan Procházka vydali na předvánoční
knižní trh 2012 skvostnou bibliofilii, která potěší každého, kdo má rád Moravské
Budějovice. Spojili své vzácné sbírky, uspořádali 346 černobílých a barevných
pohlednic do tematických skupin (zámek s náměstím, ulice, kostel, historické objekty
města a jejich proměny, přírodní rámec, svérázné občany své doby; podali až
Vernerovskou představu rozvoje dopravy svého města během XX. století, které např.
přisoudili nebe kryté zepeliny a tramwayové zácpy na náměstí). Vše na křídovém
papíře s 214 listy, v pevné umělecky zdobené obálce 295 x 187 mm. Výstižný český
text, anglický, německý a španělský souhrn. Kniha je doplněna seznamem firem, které
kdy pro Moravské Budějovice pohlednice tiskly. Knihu vysázel J. Kaláb, Jarmark,
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Slavíkovice, vytiskl Ekon Jihlava ve 1000 výtiscích.
Jde o vzácný tisk, nejen o krásný dárek k letošním Vánocům. Jako dílo pomocných
věd historických bude vzorem aktivit regionální vlastivědné obce pro poštovní
muzejnictví (c.k., čs, cz) v Praze i Vídni. Jeho prvé vydání ještě po desetiletí
v zámecké prodejně bude na prodej návštěvníkům Moravských Budějovic jako
vzpomínka na město, které se zapsalo do jejich srdcí.
Jak už to bývá, oba sběratelé, jak mnohaletý předseda moravskobudějovského
muzejního spolku pan František Vlk, tak pan Ing. Milan Procházka časem dostanou
z rodinných archivů do jejich sbírek darem další exempláře, sbírku pohlednic doplní, a
vydají druhé vydání alba pohlednic již s ISBN Českého národního písemnictví. Pan
Vlk má daleko široko nejproslulejší sbírku poštovních pohlednic našeho regionu, celé
jihozápadní Moravy, které laskavě a bezplatně poskytoval k reprodukcím do všech tří
dosavadních čísel Vlastivědného sborníku Moravskobudějovicka I/2004, II/2008 a
III/2011.
MUDr. Ladislav Hosák CSc

Pozor na kapsáře
Blíží se opět předvánoční čas provázený nákupní horečkou. Tento předvánoční
shon je právě také velikým lákadlem pro kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, kde
se pohybuje větší množství lidí a hlavně místa, kde mají možnost okamžitě zmizet
v davu. Využívají tak nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními
doklady. Okradení se většinou o krádeži dozví až u pokladny, kdy zjistí, že nemají
nákup čím zaplatit. Mnohdy to kapsářům však sami příliš usnadňujeme – batohy na
zádech, peněženky vystavené v nákupních taškách, odložené kabelky a peněženky na
pultech, v nákupních vozících apod.
V závěru loňského roku v měsících listopadu a prosinci zaevidovali policisté na
Vysočině celkem 25 případů kapesních krádeží. Za prvních devět měsíců letošního
roku evidují policisté 104 případů kapesních krádeží v rámci celého kraje. Jde o
trestnou nebo přestupkovou činnost, kterou se bohužel daří objasňovat velice obtížně.
Pachatelé jsou dobře organizováni a jedná se mnohdy o celé skupiny. Dále si kapsáři
volí prostředí, které jim poskytne anonymitu a možnost rychlého opuštění místa
krádeže. Mezi typická riziková místa patří hromadné dopravní prostředky, obchodní
centra, kulturní a sportovní akce, rušné ulice, tržiště a čekárny ve zdravotnických
zařízeních. Příležitost ovšem pachatelé využijí téměř kdekoli.
Obezřetní by měli být také prodavači. Zloději využívají nepozornosti obsluhujícího
personálu a následně v nestřeženém okamžiku odcizí vystavené zboží mnohdy
nemalých hodnot. V neposlední řadě by měli být na pozoru i řidiči motorových
vozidel, kteří přijedou na nákupy a vozidla parkují u obchodních center. Základním
pravidlem je nenechávat na sedadlech ve vozidle nic, co by mohlo upoutat pozornost
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případných zlodějů. Řidiči by neměli zapomenout při svém odchodu vždy vozidlo
uzamknout. Vozidlo by nemělo zůstat odemčené ani při ukládání nakoupených věcí do
zavazadlového prostoru, nebo při odvezení nákupního vozíku, byť by to bylo jen na
krátký okamžik.
Mějte proto neustále své věci pod kontrolou:
- tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam
nevidíte,
- svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu,
- nenoste své osobní doklady v peněžence a identifikační číslo platební karty (PIN)
mějte zásadně odděleně od samotné karty,
- kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla,
- uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního vozíku, mějte je stále na očích,
nprap. Martin Dušek, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina

Zubní pohotovost
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, je pověřena zřizovatelem, tedy
Krajem Vysočina, k zajišťování stomatologické lékařské pohotovostní služby.
Rozpisy služeb zubní pohotovosti jsou vyvěšeny před vstupy do zubních
ambulancí, dále jsou k dispozici na Informačním centru nemocnice Třebíč, p.o., a to
na recepci, telefon 568 809 111 a na webu nemocnice. Rozpisy jsou rozesílány také na
všechny obce okresu Třebíč.
Rozsah služby: sobota, neděle, svátky: 09:00 - 12:00 hodin.
V pracovní dny poskytuje zubní pohotovost zařízení Kraje Vysočina, pracoviště
v Jihlavě, Vrchlického ulice č. 57 (vstup z ulice U Cvičiště – u hlavního hřbitova –
bývalý Dům zdraví) v době od 15:00 do 19:00 hodin, telefon 567 574 585.
Nepřetržitou SLPS o So, Ne a svátcích a ve všední dny od 17:00 do 7:00 hodin
zajišťuje také Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno, telefon
545 538 421.
S ohledem na možnost dodatečné výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla
včas oznámena, nebo nebylo možné již zajistit její zveřejnění, doporučujeme předem
telefonicky ověřit aktuální stav na informačním centru nemocnice nebo na příslušném
stomatologickém pracovišti.
prosinec 2012
so
1.12.
ne
2.12.
so
8.12.
ne
9.12.
so 15.12.
ne 16.12.

MUDr. Novotná J., Stomat. centrum, Kpt. Jaroše, 1123, Třebíč 568 826 880
MUDr. Novotný V.,Stomat. centrum, Kpt. Jaroše, 1123, Třebíč 568 826 880
MUDr. Piálková Irena, Chmelova 21, Třebíč
568 843 086, 605 009 000
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
568 620 248
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
568 620 248
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
568 620 248
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so
ne
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ne

22.12.
23.12.
24.12.
25.12
26.12.
29.12.
30.12.

leden 2013
út
1.1.
so
5.1.
ne
6.1.
so
12.1.
ne
13.1.
so
19.1.
ne
20.1.
so
26.1.
ne
27.1.

MUDr. Rolincová M., ESTHES, Sokolská 3, Třebíč
MUDr. Řepová Jitka, Vltavínská 1346, Třebíč
MUDr. Sedláček Milan, Zákostelní 9, Hrotovice
MUDr. Sedláček Milan ml., Zákostelní 9, Hrotovice
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
MUDr. Svobodová Jana, manž. Curieových 657, Třebíč

568 840 820
732 873 041
568 860 256
568 860 256
568 620 248
568 620 248
568 826 049

MUDr. Šabrňák P., Jungmannova 116/18, Třebíč
MUDr. Šmídová Irena, Vltavínská 1346, Třebíč
MUDr. Špalek Bohumil, SV. Čecha 39, Třebíč
MUDr. Špinarová K., DentSmile, Matinské nám. 149/3, Třebíč
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
MUDr. Machová Eva, Husova 898, Náměšť n/Oslavou
MUDr. Blažek Ivan, Komenského nám. 30, Jaroměřice n/R.
MUDr. Tomková Alena, Vltavínská 1346, Třebíč

568 844 350
568 840 736
568 844 002
568 841 188
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 440 495
568 844 296

MUDr. Karla Chvojková

Informace z městské knihovny
Milí čtenáři,
beseda s Jarmilou Mandžukovou, sympatickou autorkou mnoha kuchařek a knih o
zdravém životním stylu, byla příjemným zpestřením podzimního podvečera pro téměř
padesátku návštěvníků. Besedovalo se nejen o zdravém a vhodném stravování, ale
připomněli jsme si zdravější kuchyni našich předků, naučili se drobná procvičování
některých částí těla a hlavně dostali jednu důležitou radu: „Být pozitivní“. Nedivte se
tedy, až budete na ulici potkávat usmívající se známé – jsou to ti, co byli na besedě .
Dětské návštěvníky knihovny zveme na několik tradičních prosincových akcí:
v pondělí 17. prosince ozdobíme vánoční stromeček, ve středu 19. prosince od 13:00
hodin proběhne V. ročník turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“ a v pátek 21. prosince
od 13:00 hodin nabízíme společné sledování vánoční pohádky. Zároveň vyhlašujeme
dětskou soutěž na celý měsíc prosinec: „Zimní rýmování“ – stačí vymyslet krátkou
básničku (max. čtyřverší) na téma zima nebo Vánoce a odevzdat v knihovně,
vyhodnocení proběhne 9. ledna 2013. Bližší informace najdete na www.mestojemnice.cz odkaz městská knihovna.
Z nových knih:
Jiránek Jiří – Země jako vesmírný terč: o tom, co všechno víme o dřívějších srážkách
Země s vesmírnými tělesy a zda jsme schopni proti nim nějakým způsobem účinně
zasáhnout.
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Vašíček Arnošt – Záhady Tichomoří: autor představuje nejzajímavější objevy ze svých
cest.
Na plovárně s Markem Ebenem: 24 osobností z umění, sportu, vědy a podnikání se
zpovídá oblíbenému moderátorovi.
Mandžuková Jarmila – Myšlení uzdravuje: kniha přináší zajímavá doporučení
k aktivizaci léčivých schopností organismu a procesu sebeuzdravení.
Guinness World Records 2013: nové a nikdy nepublikované světové rekordy.
Vondruška Vlastimil - Jednooký král Václav I.: druhý díl Přemyslovské epopeje.
Ebert Sabine – Kletba porodní báby: čtvrtý díl ságy z ranného středověku.
Připravujeme:
19. prosince od 13:00 hodin – V. ročník turnaje ve hře Člověče, nezlob se!
21. prosince od 13:00 hodin – společné sledování vánoční pohádky
Celý měsíc prosince – soutěž „Zimní rýmování“ pro děti
Připomínáme:
V období vánočních svátků od 27. do 31. prosince 2012 bude knihovna zavřena.
Prvním půjčovním dnem v novém roce bude středa 2. 1. 2012.
Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny přejeme klidné vánoční svátky a pěkné
knihy pod stromečkem.
Pracovnice knihovny

Rok víry
25. října 2012 vyhlásil papež Benedikt XVI. zahájení Roku víry. Stalo se tak u
příležitosti 50. výročí od svolání II. Vatikánského koncilu. Cílem zasedání biskupů,
svolaných před půl stoletím z celého světa do Říma, bylo oživení víry v současném
světě. Setkávání více jak 2.500 nástupců apoštolů zahájil papež Jan XXIII. v roce
1962 a úspěšně je ukončil jeho nástupce Pavel VI. v roce 1965. Prvním dokumentem
byla konstituce o Posvátné liturgii a posledním Katechizmus katolické církve. Tento
praktický přehled všeho koncilního učení byl jako ovoce vydán teprve před dvaceti
lety. Ano, tak dlouho trvalo, než se Učitelský úřad církve vypořádal
s přeformátováním teologických a právních formulací sněmovních materiálů do
formulací srozumitelných současnému člověku. Letos vyhlášený Rok víry má trvat
do Slavnosti Krista Krále, která připadá na neděli 24.11 2013. Jeho průběh má navíc
posílit připomínka oslav příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje, kteří
připutovali před 1150 lety na Moravu. V daném období bude v každé farnosti
nabídnuta celá řada programů zaměřených k prohloubení a posilnění víry.
Slavení Roku víry nemá oddělit věřící od nevěřících, ale naopak poukázat na
vzájemnou propojenost. Abychom si tuto skutečnost lépe uvědomili, můžeme si
položit základní otázku: Jaký je rozdíl mezi člověkem věřícím a nevěřícím? Kdosi
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mně na tuto otázku dal velmi výstižnou odpověď: „Já jsem ateista a musím se
spoléhat jenom sám na sebe, naopak vy můžete navíc spoléhat na Boha.“
Život však není černobílý. Je mnoho poloateistů i mnoho polověřících. Proto je na
místě otázka. Je možné nějaké transparentní odstupňování intenzity víry či naopak
totálního ateizmu? Kdy se člověk může považovat ještě za nevěřícího a kdy již za
věřícího? Nebo řečeno jinak: Kdo ve svém životě spoléhá na Boha a kdo jen na sebe?
Kdo má živou, účinnou víru?
Poznání intenzity víry či nevíry má pro život člověka tak zásadní význam jako
palivoměr v autě pro řidiče nebo ukazatel nabití mobilního telefonu. Obojí potvrzuje
konkrétní naději. Dojedeš k cíli? Dovoláš se? Skutečnost živé víry je např. podmínkou
křtu dětí. Pokud rodiče víru nemají, nemohou ji ani předat svým potomkům a křest
postrádá minimální naději účinnosti. Nouzovým řešením je pak garance křesťanské
výchovy, kterou dává křestní kmotr nebo kmotra. Církev v takovém případě kmotry
pověřuje úkolem nejen napomáhat rodičům při předávání víry dětem, ale stát se přímo
ručiteli křtu. Kdysi byla tato skutečnost zdůrazněna otázkou: „Co žádáš od Církve
Svaté?“ A správná odpověď zněla: „Víru“. A dále se kněz tázal: „Co ti dá víra?“
Rodič, popř. kmotr a nebo dospělý křtěnec odpověděl: „Život věčný.“ V tomto
dialogu je ve třech slovech obsažen zásadní rozdíl mezi věřícím a nevěřícím a zároveň
je signalizována síla aktuální víry. Právě toto otestování víry - posouzení míry
naplnění Duchem Svatým může každému nabídnout ohlášený Rok víry. Biblické
vyjádření faktu živé víry je obsaženo v Ježíšových slovech: „Já a Otec jedno jsme!“
nebo „Kdo vidí mne, vidí mého Otce.“ Náš vstup do jednoty s Otcem znamená
zakoušení faktu Božího království v nás a mezi námi - věčný život ve vzkříšeném
Kristu. Toto dílo je však nehotové a nenaplněné. Čas je neustále prověřuje a někdy i
zpochybňuje. Často též odhaluje dosud nevyužité rezervy a upozorňuje na další
možnosti růstu. Všem společně, věřícím i ateistům totiž hrozí nebezpečí vytváření
klamných jistot a následné selhání v tom, na co spoléhají. Proto je třeba čas od času
ověřit ryzost víry a naopak. Nadarmo se neříká: „Důvěřuj, ale prověřuj!“ Prázdná
rezerva v autě, na kterou řidič spoléhá, nedává jistotu dojezdu v případě defektu.
Stejně tak nepomůže nedospělá víra v čase nouze, nebo proklamovaná nevíra v hodině
pravdy.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

OBČANSKÁ SONDA
Předvánoční shánění
Taky už od Dušiček bloumáte nebo surfujete po obchodech a lámete si hlavu co
komu darovat? Nebo to necháváte na poslední chvíli? Společenská norma je jasná.
Kupuj, dávej, uděláš tím někomu radost, když ne jiným, tak přinejmenším sám sobě a
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prodejci. A tak táta své ratolesti koupí model železnice, protože se těší, jak si bude hrát
sám. Žena zabalí manželovi pod stromeček elektrickou vrtačku, aby mu naznačila, že
má konečně opravit plot. Nebude překvapením, když řeknu, že dárky nebývají
projevem nezištné lásky. Mohou být motivovány i sebeláskou. Obdarovaného zavazují
k vděčnosti. Drahé dárky můžou zahanbit, laciné urazit.
Každoročně mi toto téma vrtá hlavou. Mám obavy z toho, co mi kdo letos nadělí.
Určitě to nebude jen příjemný úsměv. Nejmenší problém mi však způsobují ti, co
dávání dárků berou jako povinnost, trošku toho sebezapření. Když už to musí být,
říkají si, tak ať je to něco praktického. Dostávám od nich každoročně tlusté ponožky,
šály a mýdla. Už dnes mám tolik mýdel, že by mi stačila na dalších 50 let. Málokdo
ovšem tuší, že pro mě je větším sebezapřením ne shánění dárků, nýbrž povinnost je
přijímat.
Vedle nich existují lidi se smyslem pro spravedlnost. Ti dávají druhým přesně
tentýž sortiment, který od nich sami dostali. Nejvzornější z těch spravedlivých často
nechávají dárky zabalené, aby je mohli znovu neporušené o příštích Vánocích darovat
dál. Sám jsem to zkoušel až do okamžiku, kdy jsem jednu váženou osobu podaroval
tím, co jsem od ní obdržel rok předtím. Považte ten trapas.
Jsou mi ovšem známi i dobrodinci, kteří si chtějí za každou cenu hrát na
velkorysého Ježíška. Dárky jsou jim příležitostí, jak předvést svou nápaditost. Musí
ohromit, aby se staly nezapomenutelným výrazem jejich štědrosti. Nejraději by se na
dárek podepsali a přibalili cenovku. Pro takové dárce by bylo trestem dávat
anonymně. Asi by pro ně Vánoce ztratily smysl.
Jako všude i v obdarovávání se vyskytují osoby od přírody zlomyslné myslící jen
na to, jak druhým zkomplikovat život. Od jedné takové jsem dostal akvárium. Prý
proto, že mám rád vodu. Nejen, že bych to všechno musel rozbalit, instalovat, naplnit
vodou, nalovit někde rybky (přibalené nebyly). Musel bych navíc ještě prostudovat
příručku kurz pro akvaristy, nechat si to všechno několikrát vysvětlit a při tom všem se
tvářit, bůhvíjaké mi to nedělá potěšení: to abych dárci nekazil radost.
Zkrátka, jak už jsem řekl, dostávat dárky je moc těžší, než je dávat. Proto letos
píšu všem přátelům a příbuzným, aby mi nic nesháněli, nekupovali, nebalili. Ať raděj
ten obnos, který hodlali investovat do dárku pro mě, věnují na Charitu nebo ještě lépe
na opravu jemnických památek. Jestli mi někdo přesto něco koupí, slibuju, že se
pomstím. Daruju mu to stále ještě zabalené akvárium (bohužel stále bez rybiček).
Milan Růžička

Paměti
Jemnice pro nás byla městem. Romantickým venkovem byla Vranovská Ves
Vranovská Ves, bydliště rodičů mé matky, byla za války mým druhým domovem,
milovaným stejně jako domov číslo 1, Jemnice. Jen s tím rozdílem, že v Jemnici jsem
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s veškerým okolím komunikoval výhradně česky a ve Vranovské Vsi německy.
Přechod nebyl žádný. Pokud jsme cestou do Vranovské Vsi vystoupili v Grešlově
Mýtě, které bylo v protektorátě, tedy na českém území a dál šli pěšky, mluvili jsme
s matkou česky. Někde mezi Pavlicemi a Vranovskou Vsí jsme si najednou všimli, že
naše komunikace je v němčině, aniž bychom byli zpozorovali, kdy k té změně došlo.
V uvedených místech byl také celou válku hraniční přechod vždy obsazený bdělou
německou pohraniční stráží, ale ten tu změnu jazyka nezpůsoboval. Došlo k ní vždy
ještě daleko před ním.
Pokud jsme jeli vlakem z Moravských Budějovic o dvě stanice dál do Šumné,
odkud se šlo lesem šest kilometrů pěšky, vystoupilo se už na německém území a
hraniční přechod nikde žádný. Přesto automatický přechod na německou konverzaci
fungoval i zde.
Stalo se někdy, že pro nás babička najala pro odvoz z nádraží v Grešlově Mýtě
nebo v Šumné (tehdy Schönwald) v létě kočár tažený koňmi, v zimě sáně tažené
koňmi, a to pak byla ta cesta vrcholem romantiky. Dodnes vidím před sebou ty
baculaté koňské zadnice, jak každou chvíli trousí ty podivně příjemně zavánějící
kobližky. A dodnes si umím vybavit hrčení kol kočáru po štěrkové silnici (zažil jsem
ještě dobu, kdy hlavní silnice Praha - Vídeň nebyla asfaltovaná), nebo tiché vrzání
saní ve sněhu doprovázené zvoněním zvonku, který měli koně zapřažené do saní
povinně na krku. To aby se k někomu nepřiblížili neslyšně a nebyla z toho dopravní
nehoda. Někdy jsme jeli zabaleni do houní jako mumie na saních lesem ze Šumné
v noci v úplné tmě a pod saněmi visela jako jediný zdroj světla petrolejová lucerna. Ať
mi někdo popíše romantičtější situaci.
Ve Vranovské Vsi v domácnosti absolutně kralovala babička. S černým dědou
jsem především chodil na houby. Sbírali se výhradně hříbky a modráci, také lišky
(říkali jsme jim „kuřátka“ a byla jich nesmírná kvanta) a výjimečně se brali i kozáci.
Hub bylo nějak víc než dnes a hlavně víc těch ušlechtilejších druhů. Matka jednou
objevila lesík, v němž rostly ryzce. Snad nejlepší houby vůbec, jak jsme věděli z
Jemnice. Do těch se tenkrát ve Vranovské Vsi kopalo a ani babička je neuznávala.
Byly řazeny mezi jedovaté „prašivky“. Babička dokonce byla přesvědčena, že právě
ony obsahují jed, jehož toxicita je nadprůměrná. Vždyť to už naznačoval jejich tvar a
co teprve ta barva! Když jsme jednou celí šťastní ryzce s matkou přinesli, vynadala
nám, v nestřežené chvíli se jich zmocnila a vyhodila je na hnůj. Byla přesvědčena, že
nám zachránila život. Později jí „pomocnice v domácnosti“ jménem Marie, mladá
sympatická dívka z Hostěrádků, naučila jíst bedly jedlé. (Do těch se také kopalo, ač ve
Vranovské Vsi tenkrát rostly krásné sněhobílé exempláře.) Jí babička uvěřila a bedly
se konzumovaly. Moc nám chutnaly, ale babičce jsme po léta vyčítali, že Marii se
věřilo a nám s ryzci ne.
U obou dědů jsem miloval jejich vyprávění ze života, který u nich v té své
ekonomicky aktivní části probíhal ještě za starého mocnářství. Od černého dědy to
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bylo nejčastěji vyprávění, jak jako četník v Haliči chodil v zimě ve sněhu v noci na
pochůzky mezi několika vesnicemi a přitom ho sledovala smečka vlků. Bílý děda zase
nejraději vyprávěl o své vojenské službě v císařské armádě a zde nejraději o vojínu
Kroupovi, jenž během přehlídky před císařem pánem dostal průjem, který nezvládl.
Pavlice, Boskovštejn a Vranovská Ves tvoří vrcholy trojúhelníka se stranami asi tři
až čtyři kilometry. První dvě jmenované vesnice byly v protektorátě, tedy byly české,
Vranovská Ves byla už v Říši. Z nejvyššího vrcholku hnojiště na dvoře mé babičky
jsem za nízkým kopcem viděl vykukovat střechy dvou boskovštejnských stavení a ve
směru hlavní silnice bylo vidět i něco z Pavlic. Vymyslel jsem si následující sport:
Stoje na nevyšším vrcholku hnojiště jsem zakokrhal jako kohout. Po několikerém
zakokrhání se ozvali další kohouti z druhého konce Vranovské Vsi. Poté i kohouti
z Pavlic a když jsem byl trpělivý a kokrhal dost dlouho, bylo z dálky slabounce slyšet
i kohouty z Boskovštejna. V Pavlicích i v Boskovštejně byl čeští kohouti, u nás ve
Vranovské Vsi němečtí. Kokrhali všichni stejně.
V Boskovštejně jsme měli vzdálenější příbuzné v několika staveních: Dufkovy.
Byli to ryzí Češi. Jedni měli obchod se smíšeným zbožím, v němž bylo často k dostání
leccos, co pan Svoboda, obchodník ve Vranovské Vsi, neměl. (Byl to také Čech, ten
pan Svoboda.)
A tak se někdy občas chodilo nakupovat k Dufkům do Boskovštejna. Byla to
krásná čtyřkilometrová procházka lesem, dělali jsme tam rodinné výlety a nikoho ani
nenapadlo, že přecházíme hranice. Nikdo tam také nikdy nekontroloval. Z polní cesty
z vesnice k lesu jsme přitom viděli státní silnici a na ní hraniční přechod, kde němečtí
pohraničníci kontrolovali každého a přísně vyžadovali i propustky. Bez nich
nepropustili.
Že je to zvláštní, mi došlo až tenkrát, když k nám jednou z Boskovštejna poslali
z jednoho selského stavení chlapce, aby nám přinesl jakési (u nich dříve objednané)
potraviny. Mladík se hrozně bál, že ho chytí, celou válku se do Vranovské Vsi, tedy na
říšské území, neodvážil. Bál se i návratu po té, jinak všemi běžně používané, lesní
cestě. Nakonec jsem ho musel já, o němž se vědělo, že mám veškerý terén v okolí
dokonale prošmejděný různými úvozy, remízky, loukami, a trnkovými houštinami
„ilegálně převést přes hranice“. Takže jsem byl i převaděčem.
Strýc Ota Dufek z Boskovštejna byl známý šprýmař a až hazardérsky odvážný
nebojsa. Alespoň se to o něm u nás říkalo. Pokud nepronesl v průměru každých deset
minut nějaký riskantní protiněmecký politický vtip, dostával prý vyrážku. Jednou se
k nám do Vranovské Vsi také z Boskovštejna vypravil a bylo to už nějakou dobu poté,
kdy německá armáda utrpěla zdrcující porážku u Stalingradu, hned nato i porážky
další, a Německo bylo rozbombardované spojeneckými nálety. A následkem toho
všeho se nořilo do hlubokého smutku. Ota se najednou objevil u předních vrat našeho
stavení na hlavní silnici a jak mu moje matka s tetou a babičkou šly naproti, volal
nahlas na celou ves: „Víte, jak se teď nově jmenuje protektorát? Ne? Země úsměvů!“
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Moje matka mu hned vynadala, vždyť už jsme zažili i to, že za pouhé neodsouzení
atentátu na Reinharda Heydricha byli lidé popravováni a on v německé vesnici
vykřikuje takové velezrádné věci a ještě tak nahlas. Odpověděl otázkou: „Víte, jak se
Berlín jmenuje japonsky? Sama Jama“. Ale to už říkal tišeji.
Doma mu moje máti oplatila německou básničkou rozšiřovanou tehdy v německé
komunitě: „Die Volkssturmmänner gaffen, das sind unsere neuen Waffen. In jedem
Haus ein großes Loch, aber siegen werden wir doch“. Česky, volně přebásněno: Náš
slavný Volkssturm, pohlédněte na ně, to jsou ty naše nové zbraně. V každém domě už
zeje díra, však pevná je naše ve vítězství víra“. Takto jsem se to pokusil přebásnit, aby
to také bylo ve verších.
Na vysvětlenou: Volkssturm byla domobrana složená z mladých kluků, ani ne
odrostlých škole, a ze starších lidí, snad i penzistů, už dávno neschopných normální
vojenské služby. Jednotky Volkssturmu byly ustavovány z nouze, protože na
doplňování normálních početních stavů armády už chyběly lidské zdroje. - Řečeno
bezcitně s použitím odborné terminologie. Aby zabránil poklesu bojové morálky,
Vůdce ve svých projevech často sliboval brzké nasazení zázračných zbraní, jejichž
vývoj je právě dokončován a které průběh války zásadně obrátí. Ve prospěch
konečného vítězství Německa, rozumí se.
Všem třem zakázaným vtipům (protože podkopávaly bojovou morálku Němců) se
uvnitř stavení, kde nás nikdo cizí neslyšel, všichni (Češi i Němci z příbuzenstva)
svorně, i když trochu trpce, zasmáli. Byla to ukázka, jak se obě strany tehdy
shodovaly na názoru, jak válka skončí a své postoje vzájemně chápaly.
Josef Kopeček

Verše Josefa Veselého, další z jemnických pověstí
Příšerný host
Byl tichý večer, bylo to na podzim,
na polích někde zelenal se ozim.
Měsíček z nebe se díval
na muže, který po cestě se kýval.
V Jemnici dobré víno chutnalo mu
a teď se stěží může dostat domů.
Muž k Ostojkovicím měřil cestu,
byl notně rozehřát i rozepnul si vestu.
Když ztrativ cestu k šibenici přišel,
tu spatřil oběšence, jak tam visel.
Tu povídá mu sedlák bez prodlení:

„ Za týden máme u nás posvícení,
a proto přijď k nám. Slyšíš oběšený? “
V tom slyší sedlák celý vyděšený:
„Přijdu! “ Ozval se z šibenice dutý hlas.
„Přijdu, až bude posvícení čas. “
Sedlák, když slyšel, co oběšený pravil,
hrůzou oněměl a dech se mu zastavil.
Rázem vystřízlivěl a jakoby štván běsy,
dal se na útěk, až ztratil klobouk kdesi.
Domů přišel drkotaje zuby,
pravil: „V neděli nás oběšený zhubí.“
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Jak to žena slyšela, rázem
ve mdlobách padla mu k nohám na zem.
Sedlák křísil ženu, těšil děti,
myslil, že už smrt ji vzala do objetí.
Když žena ze mdlob se probrala,
dlouhá porada hned nastala.
Jak mají v neděli uctít hosta?
Žena praví: „ Má rada je prostá.
Jdi na faru, s farářem se známe,
on ti poví, co udělat máme. “
Farář, když uslyšel snažnou prosbu,
pravil: „Nedejte na žádnou hrozbu.
Oběšence přivítejte mile,
nebudou vám při něm krušné chvíle.
Hlavně ale na mou radu dejte,
nůž i lžíci dřevěnou mu dejte.
Ještě dřevenou vidličku k tomu,
on po jídle klidně půjde domů. “
V Ostojkovicích je posvícení.
Sedláku však do výskotu není.
Neví, kterak pro něj posvícení skončí.
Pomalu už skoro s životem se loučí.
Poledne už zvoní, když ve dveřích rázem
oběšený stojí na krku s provazem.
Přivítal ho sedlák, jak mu farář radil.
Do čela ho za stůl uctivě posadil.
Dřevěný pak příbor dal mu k pojídání
a pak mu nesměle přál: „Dobré
chutnání!“
Když se oběšenec naobědval, chutě
pravil: „Děkuji a též na hody zvu tě.
Poznáš posvícenskou naši veselici.“
Poté oběšenec promluvil řeč krátkou,
pomalu odcházel na krku s oprátkou.
Za týden sedlák rozloučil se s ženou,
přišel k šibenici s duší poděšenou.
Kočár už tam čekal a v něm pár vraníků,
jakmile usedl, letěli ve mžiku.
Přes pole a háje, přes louky a lesy,

až pak zastavil v krásném parku kdesi.
Zámek ten se tyčil celý osvětlený,
do něho byl sedlák ihned uvedený.
Začala hostina, to vám bylo jídel,
to náš prostý sedlák jaktěživ neviděl.
Nejen dobrá jídla, také víno k tomu,
pozdě sedlák vstával, že už půjde domů.
Hostitel ho zdržel: „Zůstaň ještě dnes
tu!“
Pak tě vyprovodím zase k vám na cestu.
Dal si sedlák říci a hodoval znovu,
druhý den hostitel řek to samé slovo.
Ještě jeden večer slavil posvícení,
ale pak už sedlák nebyl k udržení.
Zas jeli přes pole, lesem, vesnicemi,
až zastavili před Ostojkovicemi.
Poděkoval sedlák za skvělou hostinu
a pak rychle chvátal, by viděl rodinu.
Vešel do světnice, světlo zvolna mizí
a tu vidí, za stolem sedí lidé cizí.
„Kde je moje žena a kde jsou mé děti?“
Oči sedlákovi po světnici letí.
„Hledáte někoho?“ Muž od stolu vstává.
„Zůstaňte na nocleh, právě noc nastává.“
„Vždyť jsem ve svém domě,“ sedlák na
to praví.
„Jak vy jste sem přišli? Já jsem vlastník
pravý.“
Nastalo ticho ve světnici,
sedlák si sedl na lavici
a přemýšlí, že jeho žena
v chalupě není nalezena.
Ten muž, co ve světnici byl,
k příchozímu pak promluvil:
„Řekněte, strejdo, dávno tomu,
co odešel jste odtud z domu?“
„Jenom tři dny, víc tomu není,
odešel jsem na posvícení.“
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Hospodář nad tím hlavou kroutí,
záhadu nelze proniknouti.
„Vždyť jsem se tady narodil,
po rodičích statek zdědil.
Kde se to dozvím, kdo mi poví?
Půjdu se zeptat k starostovi.“
„Zatím ke stolu sedněte,
nudle si s námi vezměte.“
Sedlák se za stůl posadil
a trochu nudlí pojedl.
Starosta nedal se pobízeti
a jal se kroniku prohlížeti.
Našel to, není k uvěření!
Sedlák odešel na posvícení.
Teď ale, sousede, věřte tomu,

už je to tři sta let, co šel z domu.
Soused stojí, nechce uvěřiti,
že by se to mohlo přihoditi.
Když to děl hospodář příchozímu,
ten se otřás, cítě smrti zimu.
Náhle se rozpadl v popel a prach.
Rodinu popadl velký strach.
A když se rodina uklidnila,
zřela, jak hromádka nudlí zbyla.
Po jejich hostu a pak popel jen.
Vše se jim zdálo jak hrozný sen.
Dávno už zmizela šibenice,
jinak vyhlíží Ostojkovice.
Jen tady zůstala pověst prostá,
o sedláku jakého měl hosta.

Muž, který v této pověsti kráčel z Jemnice do Ostojkovic, šel tzv. stezkami. Tyto
vedly z ulice Na Pořadí, zhruba v polovině její délky mezi domy a vyúsťovaly
schůdkami do polí. Pokračovaly nad Novým rybníkem, který tam v té době ještě
nebyl. Dále po loukách mezi lesy (po levé straně Bažantnicí a po pravé Smrčkem) do
Ostojkovic. Šibenice stála ve stráni nad dnešním rybníkem. Kříž, který stojí u rybníka
v blízkosti silnice vedoucí do Dačic, je prý rovněž jako kříž u silnice do Slavonic
postaven na památku zde popravených.
František Železný

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
1.12.20112
1600 hodin

Čertovský rej
- sraz Mikulášů, andělů a čertů
- nadílka od Mikuláše, pro neposlušné děti peklo
- areál zámku, pořadatel DDM Jemnice a město Jemnice
1.12.2012
Taneční zábava - hraje Spektrum
- sál KD Jemnice, pořadatel DDM Jemnice
2.12.2012
Adventní koncert v kostele sv. Stanislava
1500 hodin
- vystoupí Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Jemnici,
Komorní sbor při ZŠ v Jemnici, žáci ZUŠ Moravské Budějovice
- kostel sv. Stanislava v Jemnici
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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14.12.2012

Vypouštění 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
- balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma těsně před akcí
1400-1430 hodin
- sraz zájemců o vytvoření rekordu
1515 hodin
- vypuštění balónků, areál zámku, město Jemnice a A.F.T. Jemnice
16.-21.12.2012
900-1600 (po-pá)
900-1400 (so-ne)

Vánoční výstava
- práce dětí a spoluobčanů města Jemnice
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz ve spolupráci
se Svazem tělesně postižených Jemnice

19.12.2012
1800 hodin

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

22.12.2012
830-845

Vánoční volejbalový turnaj smíšených dvojic
- prezence, tělocvičny ZŠ v Jemnici
- přihláška do 13.12.2012 na iivanch@seznam.cz, startovné 30,- Kč
- pořadatel ZŠ Jemnice, ŠSK při ZŠ a město Jemnice

25.12.2012
1500 hodin

Vánoční setkání
- soutěž o nejchutnější vánoční punč a cukroví, o nejkrásnější vánoční
ozdobu, doprovodný program
- živá zvířata, živý oheň, u kterého si můžete opéct buřty nebo se jen
tak ohřát – občerstvení – něco k zakousnutí, něco na zahřátí
- náměstí Svobody v Jemnici, pořadatel město Jemnice ve spolupráci
s o. s. Mladí za rozvoj Jemnice a AFT Jemnice

25.12.2012
2030 hodin

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

31.12.2012
1900 hodin

Silvestrovský ohňostroj
- rozloučení s rokem 2012
- areál jemnického zámku
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

*****
5.1.2013
1600 hodin

Tříkrálový koncert
- společenský sál KD v Jemnici
- žáci ZUŠ, Komorní ženský sbor při ZŠ v Jemnici, Chrámový sbor při
kostele sv. Stanislava v Jemnici, Kdousovská schola
- vstupné 50,- Kč, pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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16.1.2013
1630 hodin

Beseda o dobývání stříbra v Jemnici
- JUDr. Petr Vedra a Richard David
- zasedací místnost MěÚ Jemnice, pořadatel Muzejní spolek v Jemnici

1.2.2013
9.2.2013
16.2.2013
23.2.2013

Městský ples
Hasičský ples
Ples královny Elišky
Ples Motorpalu

*****

Kino Jemnice – prosinec 2012
sobota 8.12.
Ve stínu
začátek v 1930 hodin
Detektivní ČR/SR/Polsko 2012, 96 min., přístupný
vstupné 74+1
V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který ve
svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů a jejich blízkých. Banální krádež
v klenotnictví odstartuje běh událostí, kdy pravda může mít více tváří, zvláště, je-li
pod vlivem nechvalně známé STB.
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, Jiří Štěpnička, Filip Antonio…
neděle 16.12.
Doba ledová 4: Země v pohybu
začátek v 1500 hodin
Animovaná komedie USA 2012, 94 min., přístupný, české znění
vstupné 59+1
Oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, Broskvičky, lenochoda Sida, tydra Diega a
krysoveverčáka Scratta se opět vrací, aby všichni prožili nová napínavá dobrodružství.

Bohoslužby o Vánocích a po Novém roce
pondělí 24.12.
úterý 25.12.
středa 26.12.
neděle 30.12.
pondělí 31.12.

Štědrý den
Rancířov 1630
Budkov 2200
00
Jemnice 24
P ů l n o č n í
Slavnost Narození Páně - Hod Boží vánoční
Jemnice 800 a 945
Budkov:11,15
Rancířov: - - Jemnice 1500
Zpěvy u jesliček zpívá schola z Kdousova
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Jemnice 800a 945
Budkov 1115
Rancířov
1630
Svátek sv. Rodiny
Jemnice 800a 945
Budkov 1115
Rancířov
1630
sv. Silvestra - poděkování za rok 2012
Jemnice 1800
Budkov 1630
30
Jemnice 23 Adorace před NSO a požehnání do nového roku
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úterý 1.1.2013

N o v ý r o k - Slavnost Matky Boží Panny Marie
Jemnice 800 a 945
Budkov 1115
Rancířov 1630
neděle 6.1.
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
Jemnice 830 a 945
Budkov 1115
Rancířov 1630
neděle 13.1.
Křtu Páně
- končí doba vánoční
Jemnice 800 a 945
Budkov 1115
Rancířov 1630
Betlém v kostele je přístupný v čase bohoslužeb a také v sobotu a v neděli od 1400 do
1500 hodin.

Adventní putování: Farářova kaplička 2012
Neděle 23.12.2012 - u lesa nad Budkovem ve 1315 hodin
Každoročně se na konci adventu mladí i starší z okolí setkávají na místě, kde
22.12.1927 tragicky zmrznul O. František Maňoušek.
Odchod z Jemnice:
Sraz pro „pěšáky“ je v neděli 23.12.2012 u sv.Víta ve 1130 hodin.
/Cesta trvá 130 hod., jde se lesem asi 7 km./
Odjezd autobusem z Jemnice od kostela sv.Stanislava ve 1245 h
Odchod z Budkova:
Pobožnost navazuje na nedělní bohoslužbu v kostele sv. Martina v Budkově,
která začíná v 1115 hodin.
/Cesta trvá 30 min., jde se po silnici./
Poutníci k Farářově kapličce se nejprve zahřejí u vatry zapálené Betlémským
světlem a po pobožnosti Růžence světla se občerství horkým čajem a koláčky.
Nezapomeňte lampy na světlo z Betléma!
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Koncerty Kdousovské scholy
Kdousovská schola zve všechny příznivce na vánoční a adventní koncerty
2.12. Police (zámek) 17.00
8.12. Blížkovice (kostel sv. Bartoloměje) 17.00
9.12. Moravské Budějovice (kostel sv. Jiljí ) 17.00
22.12. Uherčice (zámek) 17.00
23.12. Zissersdorf 15.00
25.12. Jemnice (kostel sv. Stanislava) 17.00
26.12. Kdousov (kostel sv. Linharta)
17.00
27.12. Znojmo (kostel sv. Jana Křtitele ) 17.00
www.kdousovskaschola.cz
Marie Hofbauerová
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Druhý silvestrovský výšlap na Modrácký kopec
Oddíl žen při TJ Sokol Jemnice zve veřejnost
na „Druhý silvestrovský výšlap na Modrácký kopec“
Sraz účastníků, kteří se s námi vydají na „silvestrovský výšlap“, bude ve 1230 hodin
u kostela sv. Víta. Společně se vydáme cestou přes druhý šraňk na vrchol Modráku,
kde si připijeme na štěstí a zdraví v roce 2013. 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!
V minulém roce se uvedeného výšlapu zúčastnilo celkem 103 dospělých a dětí.
Za pořadatele Zdeňka Mikulová a Jana Jánská

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
A už jsou tady zase po roce
ty nejkrásnější svátky – Vánoce.
Všichni si jich užívejme
Ježíška v jeslích přivítejme.
A pak ke štědrovečerní večeři
společně zasedneme.
Vánoční koledy všude zní
a radostné oči dětí
nad stromečkem a dárky se rozzáří.
V novém roce 2013 zdraví a spokojenost si všichni vespolek popřejeme.
Marie Čurdová

Jak vypadal Barchan před léty
Rok 1968 vešel do dějin Československa jako rok velkých nadějí, které v srpnu
zhatila okupace vojsk Varšavské smlouvy. V Jemnici byla toho roku obnovena
organizace Československé strany lidové. Hned po založení měla 150 aktivních členů.
Jejím předsedou byl zvolen JUDr. Josef Jánský. Členové strany pracovali na opravách
jemnických kostelů, každým rokem organizovali ples, pořádali výlety. A právě strana
lidová spolu s farním úřadem obnovili po letech zákazu o svatovítské pouti tradiční
průvod od kostela sv. Stanislava ke sv. Vítu. Lidí šlo do průvodu velké množství. Čelo
procesí už stanulo u kostela sv. Víta a ve městě se lidé ještě řadili. Pan Rudolf Nunvář
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vzpomíná, že šli i lidé, kteří jindy do kostela nechodili, byla to vlastně jakási tichá
demonstrace.
Na organizaci slavnosti Barchan v roce 1968 jsem se opět zeptala pana Brady,
který vzpomíná, že byla velká chuť udělat vše jinak. Právě toho roku se poprvé dělala
dnes všem známá scéna na sokolovně. Hlavní iniciativu v organizaci měli členové
Tělovýchovné jednoty Sokol. Na levé straně hřiště postavili dřevěné podium 6,5 x 4
m, na kterém se scéna odehrávala. (Betonové a železné podium bylo postaveno
později.) Historické postavy hráli hlavně členové ochotnického divadla. Režisérem byl
pan Karel Hloušek, který zároveň hrál i purkrabího. Královnu tehdy představovala
slečna Draha Šenkyplová. Stanislav Brada byl velitelem stráže. Celkem vystupovalo
asi 25 účastníků. Hra byla vlastně pantomimou. Text scény, který napsal JUDr.
Dvořák, četl pan učitel Pokorný, na jehož zajímavý hlas vzpomínají pamětníci dodnes.
Na scénu přicházeli herci průvodem od budovy sokolovny. Velký průvod historických
postav, který je dnes hlavní atrakcí, tehdy ještě nebyl. Ale na dobových fotografiích
můžeme vidět, že lidé jdou za barchanickým praporem, který po mnoho roků nosil pan
Špičák. Za ním pak prapor města nese pan Fučík, následují představitelé města a
hudebníci. Tak došel průvod ke „staré poště“. Tam pak všichni čekali na start závodu
běžců, kteří se tak jako dnes museli dotknout barchanického praporu a zařadili se do
čela průvodu. Pak všichni odešli na sokolovnu. Neměli bychom zapomenout ani na
pracovnici městského úřadu paní Plucarovou, která barchanický prapor připravovala.
Večer Sokolové uspořádali taneční zábavu na hřišti. Hrál tehdy oblíbený Rytmus a
předskokany jim dělali Dreamers. Nejkrásnější na té době jistě bylo nadšení všech,
kteří Barchan dělali. Jak jinak bychom si mohli vysvětlit, že hoši ze skupiny Dreamers
se po skončení scény přesunuli do amfiteatru (dnes je na tom místě letní kino) a tam
hráli jen tak pro radost sobě a posluchačům, kteří seděli na lavičkách na stráni pod
zámkem. Nikdo z nich se neptal co zato.
Jana Jánská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Ludmilu Š ť a s t n o u z Louky čp. 21,,
která se v měsíci říjnu dožila 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody
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Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Emilii P ř i b i l o v o u z Jemnice,
která se v měsíci listopadu dožila 80 let

,

K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Marně Tě oči hledají,
marně po lících slzy stékají,
osud nevrací, co nám vzal,
vrací jen vzpomínky a žal

Dne 7. prosince 2012
uplynou 4 roky, kdy od nás náhle odešel
pan Luboš K o u k a l z Jemnice
Stále vzpomínají rodiče a sestra Ilona s rodinou

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Motokrosaři z Jemnice bilancují
Ani tomu nelze věřit, že můžeme znovu hodnotit motokrosovou sezónu 2012
jemnických motokrosařů, kteří se zúčastnili motokrosového seriálu CHALUPA CUP
2012. Tento motokrosový seriál měl vyhodnocení dne 3. 11. 2012 v plně obsazeném
kulturním domě v obci Vanov u Telče. Seriál se skládá ze 12 závodů v časovém
období od 1. 4. 2012, kdy se jel první závod v obci Smrk u Třebíče, do 20. 10. 2012. I
poslední motokrosový závod se jel tam, kde motokrosová sezóna začínala - v obci
Smrk. Celý seriál se odejel na motokrosových tratích v obci Smrk 5x, Miroslav 2x,
Telč 2x, Nová Bystřice 1x, Štěpánovice kategoriích a získali následující umístění.:
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Kategorie
Open

Amatér

Pit Bike
Veterán 40
4K Profi

Příjmení
a jméno
Čermák
David
Vysloužil
Jaromír
Čech Zbyněk
Prokeš
Miroslav
Smetana
Lukáš
Bastl
Vlastimil
Prokeš
Radek

Odjeto závodů

Získáno bodů

Kvalifikováno
jezdců

6. místo

2

94

46

15. místo

2

54

46

9. místo

8

109

99

77. místo

1

10

99

7. místo

4

98

23

5. místo

8

254

34

1. místo

5

235

7

Umístění

Z výčtu uvedených výsledků je patrno, že motokrosová sezóna nebyla tak úspěšná
jako sezóny předcházející. Nebudeme si již stěžovat, že nemáme v Jemnici kde
trénovat a stálé zázemí. Máme dojem, že zde, v Jemnici, není pochopení pro toto
sportovní odvětví, i když je to sport jako každý jiný. Při troše snahy si ale myslíme, že
by se našel kousek místa, kde bychom měli trvalé zázemí, jako to mají v Jemnici jiné
sporty. Jako například paintball. Z výše uvedené tabulky si můžeme přečíst i jména
jemnických motokrosařů, kteří tento sport nevzdali a neustále ho provozují, i když je
provázejí zdravotní či technické
problémy. Myslím si, že celkový stav
sportovního vyžití mládeže není
zrovna na požadované úrovni. Asi by
bylo lepší sportovat na bývalém
nádraží ČD, dětském hřišti v parku, u
garáží za bývalým manipulačním
skladem, u vodárny k Městskému
lesu a atd. Nebo v neposlední řadě
v bývalém autoparku nebo areálu
zámku, kde se bez problémů sportuje
v trávě, kterou konzumujete, až se
z vás kouří, poté se tvrdě několikrát
píchnete, až modráte, dostanete
M. Prokeš, R. Prokeš, T. Prokeš, V. Bastl
velkou sílu a hurá na ničení
soukromého i veřejného majetku. Po skončení sportovního vyžití navštívíte KCentrum za účelem výměny sportovního náčiní a získání výsledků, kdy s velkým
překvapením konstatujeme, že jemničtí sportovci se v této disciplíně umístili na
předních pozicích. O takovou sportovní činnost jemničtí motokrosaři opravdu nestojí a
nemají zájem. Vážíme si toho, že jsme zdraví, tělesně zdatní a provozujeme
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motokrosový sport pro naši radost a proto, že tento sport chceme vykonávat.
Nemůžeme opomenout ani trestuhodnou událost pro naše mladé jemnické
motokrosaře Zbyňka Čecha a Vojtěcha Fialu, kterým byly ukradeny závodní
motokrosové motorky, a tak znemožněno zúčastňovat se seriálu Chalupa cup a dalšího
sportovního vyžití. Tento počin nemůže normální člověk pochopit, neboť v této složité
době nebyli okradeni jen mladí motokrosaři, ale i jejich celé rodiny. Proto oběma
motokrosařům přejeme, aby se brzy vrátili mezi nás a na motokrosové tratě tak, aby se
mohli zúčastnit nového motokrosového seriálu v roce 2013.
Touto cestou chceme poděkovat panu Vítězslavu Chalupovi z Volevčic u Telče,
který již po několikáté organizuje motokrosové seriály Chalupa cup. Za tuto
prospěšnou sportovní činnost a vyžití mu patří velký dík, pevné zdraví a hodně elánu
do dalších motokrosových sezón. Nesmíme zapomenout poděkovat ani našim
soukromým zemědělcům a majitelům pozemků panu Miroslavu Prokešovi st., panu
Pavlu Hlouškovi, ZEOBS spol. s. r. o. – panu Josefu Tobolkovi, EMPO s.r.o. – panu
Rostislavu Šamánkovi, kteří nám umožnili trénovat na jejich pozemcích v blízkém
okolí Jemnice, a tak přispěli k stávajícím výsledkům, jak je výše uvedeno. A již dnes
se těšíme na další spolupráci a podporu. Děkujeme, že můžeme vykonávat sport, který
nás těší a baví.
Do nového roku 2013 přejeme všem sportovcům i občanům pevné zdraví, štěstí a
mnoho sportovních úspěchů.
Vlastimil Bastl st.

Biketrial Jemnice 2012
Letošní rok byl náročný na počet vrcholových Biketrialových soutěží MČR, ME i
MS, kde jemnický klub zastupoval Josef Táborský.
V devíti soutěžích Mistrovství České republiky
v kategorii Elite vybojoval celkově 10. místo.
Na začátku června se zúčastnil Mistrovství Evropy
v německém Scheibenbergu, kde skončil v kategorii
Senior na 9. místě.
Na přelomu července a srpna se jel seriál tří soutěží
Mistrovství světa, kde v 7 věkových kategorií soutěžilo
více jak 200 jezdců ze 17 zemí světa. Pepa Táborský
startoval v nejpočetnější kategorii senior (54 jezdců) a
to v Saixu ve Francii převážně na umělých překážkách.
Dále závodil ve 40 stupňových vedrech ve Španělsku
v Igualadě a nakonec v posledním závodě v Sonicu v
horách italských Dolomit. Celkově se na MS umístil na 24. místě.
Josef Táborský
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Jaký byl atletický rok 2012
Skončila letošní atletická sezóna a s blížícím se koncem kalendářního roku, kdy
většina z nás bilancuje uplynulé období, je na místě se ohlédnout a zhodnotit, jaký byl
tento rok pro jemnické atlety. V mnohém určitě velmi úspěšný, něco se dařilo méně a
jak už to tak bývá, určité věci je potřeba v budoucnu zlepšit.
Náš oddíl působí v kraji Vysočina druhým rokem, a proto v úvodu porovnejme
základní oddílovou statistiku za rok 2011 a 2012.
Základní oddílová statistika
Počet zaregistrovaných členů
Počet aktivních trenérů
Počet závodů s účastí ŠSK Jemnice
Počet družstev v krajském přeboru
Počet medailí v krajském přeboru družstev
Počet medailí v krajském přeboru jednotlivců
Počet atletů startujících na MČR
Počet atletů zařazených do KCTM
Počet atletů zařazených do výběrů kraje Vysočina

2011
32
3
10
8
2
26
0
2
1

2012
127
5
24
11
9
45
4
3
11

V krajském přeboru družstev na dráze náš oddíl reprezentovalo celkem 11
družstev. V celkovém pořadí se devět z nich umístilo na medailových pozicích.
Nejlépe si počínalo družstvo starších žáků, které v krajském přeboru obsadilo 2. místo
a vybojovalo si postup na Mistrovství Čech. Zde se naši mladí atleti v nabité
konkurenci deseti nejlepších českých družstev rozhodně neztratili a získali konečné 6.
místo. Největšími oporami s celkovým ziskem přesahujícím 100 bodů se stali Jakub
Zuzák, Tomáš Kincl a Lubomír Fanta.
Celkové umístění našich družstev
v krajském přeboru:
Muži
Dorostenci
Dorostenky
Starší žáci
Starší žákyně
Mladší žáci
Mladší žákyně
Starší přípravka chlapci
Starší přípravka dívky
Mladší přípravka chlapci
Mladší přípravka dívky

3. místo
3. místo
3. místo
2. místo
(postup na MČ)
3. místo
3. místo
2. místo
3. místo
2. místo
4. místo
4. místo

J. Zuzák – Linz
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V Krajském přeboru jednotlivců v hale a na dráze závodníci z našeho oddílu
získali celkem 45 cenných kovů. Nejúspěšnějším jednotlivcem se stal se ziskem 2
přebornických titulů Lubomír Fanta.
Velkým úspěchem našeho oddílu byl postup tří závodníků na Mistrovství ČR na
dráze. Pavla Hartmanová obsadila v hodu oštěpem 14. místo, Jakub Zuzák se zařadil
svým výkonem v běhu na 300 m na celkové 17. místo. Historicky nejlepšího umístění
našeho atleta na nejvyšším domácím šampionátu dosáhl Vít Králík, který postoupil na
MČR v hale (14. místo v běhu na 400 m) i na dráze (7. místo v běhu na 400 m).
Myslím si, že Víťa má reálnou šanci stát se vítězem ankety Atlet Jemnice pro rok
2012. O kvalitách tohoto mladého závodníka jsem se zmiňoval již v předešlých
číslech Jemnických listů a svědčí o tom i fakt, že o něj projevil zájem TJ Spartak
Třebíč (hostování). S velkou pravděpodobností v příští sezóně budeme moci sledovat
Vítka v třebíčském družstvu mužů, kteří závodí v I. lize.
Potvrzením kvality jemnických
atletů a práce jejich trenérů je i
skutečnost, že v roce 2012 byli do
KCTM Vysočina (krajského centra
talentované mládeže) zařazeni Vít
Králík, Iveta Mocharová a Pavla
Hartmanová. Výrazněji se naši
závodníci a závodnice prosadili
i
do výběrových reprezentačních
družstev kraje Vysočina. Jakub
Zuzák, Lubomír Fanta, Tomáš Kincl,
Vít Králík, Pavla Hartmanová, Iveta
Mocharová
a Pavlína Zvěřinová
M. Mrkva a M. Ondrák – Střelské Hoštice
pomohli svými kvalitními výkony
výběru Kraje Vysočina k celkovému 2. místu v Mezikrajovém mezinárodním utkání
mládeže v rakouském Linci. Martin Ondrák, Ondřej Kadlec, Michal Mrkva a Patricie
Slosarčíková zastupovali náš oddíl na Mezikrajovém utkání mladšího žactva
v Pardubicích. Na Mezikrajové utkání staršího žactva v hale, které se uskuteční 2.
prosince v Hale Otakara Jandery v pražské Stromovce, jsou do krajské výpravy
nominováni Lubomír Fanta, Jakub Zuzák, Iveta Mocharová a Pavlína Zvěřinová. Více
informací o výsledcích našich atletů nejenom v letošní sezóně najdete na webových
stránkách http://sites.google.com/site/atletikajemnice.
Závěrem bych rád poděkoval všem aktivním závodníkům, kteří v letošní sezóně
reprezentovali náš oddíl. Do nové sezóny 2013 jim přeji mnoho úspěchů, pevné zdraví
a spoustu krásných zážitků s atletikou. Rovněž chci poděkovat trenérům za jejich
nezištnou a obětavou práci při výchově našich mladých závodníků. V neposlední řadě
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děkuji i všem sponzorům, kteří různou formou podpořili v uplynulých dvou letech
naši činnost.
Doufám, že rok 2013 bude pro náš oddíl ještě úspěšnější než ten letošní.
Aleš Krajčí – předseda oddílu atletiky

Výsledky 1. FC Jemnicko B III. třída sk. B
Podzim 2012
1. FC Jemnicko B – Lesonice B
Sokol Horní Újezd - 1. FC Jemnicko B
1. FC Jemnicko B – Želetava B
FC Rokytnice - 1. FC Jemnicko B
1. FC Jemnicko B – SK Opatov
FC Šebkovice - 1. FC Jemnicko B
1. FC Jemnicko B - Kojetice
FC Jakubov - 1. FC Jemnicko B
1. FC Jemnicko B – FC Martínkov
Radotice - 1. FC Jemnicko B
1. FC Jemnicko B – TJ Litohoř
FC Čáslavice –Sádek B - 1. FC Jemnicko B
1. FC Jemnicko B – Sokol Předín
Celkem:

stav zápasu
1:3
0:1
8:0
1:3
7:1
3:1
6:3
1:1
4:2
1:1
4:0
4:1
6:2
44:21

poločas
0:1
0:0
1:0
0:2
3:0
0:1
4:1
0:0
1:1
1:0
1:0
1:0
1:1
15:5

body
0
3
3
3
3
0
3
1
3
1
3
0
3
26

Hráči, kteří nastoupili
Jméno
Komenda Radek
Kovařík Jiří
Klejdus Pavel
Mašát Pavel
Bastl Tomáš
Sevelda Martin
Sevelda Roman
Kincl Zbyněk
Prášek Daniel
Tesař Pavel
Trávníček Jan
Koutný Zdeněk
Coufal Jaroslav
Šafrata Marek

doma
7
6
1
2
4
7
3
7
1
7
7
1
2
5

venku
6
6
2
2
6
2
2
1
6
6
0
3
6

celkem
13
12
1
4
6
13
5
9
2
13
13
1
5
11

Jméno
doma venku celkem
Nevrkla Pavel
5
5
10
Habr Ivan
3
0
3
Reegen Ervín
3
3
Kelbler Petr
5
3
8
Kříž František
3
0
3
Obrdlík Radek
0
3
3
Kincl Pavel
1
0
1
Štumfol Petr
3
0
3
Vaněk Stanislav
3
2
5
Tesař Karel
2
2
4
Tesař Pavel ml.
2
0
2
Chalupa Ladislav
0
1
1
Tobolka Štěpán
1
0
1
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Branky
Jméno
Tesař Pavel st.
Habr Ivan
Kincl Zbyněk
Bastl Tomáš
Trávníček Jan
Sevelda Martin
Kelbler Petr
Kříž František

doma
5
3
5
2
1
1
0
12

venku
1
0
0
1
2
0
2
0

celkem
6
3
5
3
3
1
2
12

Jméno
Koutný Zdeněk
Bastl Tomáš
Tesař Pavel
Kelbler Petr

žlutá
1
2
1
1

červená
0
0
0
0

celkem
1
2
1
1

Jméno
Obrdlík Radek
Štumfol Petr
Šafrata Marek
Komenda Radek
Koutný Zdeněk
Tesař Pavel ml.
Nevrkla Pavel
Tobolka Štěpán
Celkem

doma venku celkem
0
1
1
1
0
1
1
1
2
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
36
8
44

Karty
Jméno
Trávníček Jan
Kincl Zbyněk
Prášek Daniel
Celkem:

žlutá
1
1
1

červená celkem
0
1
0
1
0
1
8

Zdeněk Kaisler, vedoucí

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář obcí
Police
2. 12. 2012

16. 12. 2012
23. 12. 2012
24. 12. 2012
31. 12. 2012

Koncert Kdousovské scholy na zámku, začátek v 1700 hodin,
poté zpěv u vánočního stromu a slavnostní rozsvěcení stromu
Zpěv koled u vánočního stromu v 1800 hodin
Noční prohlídka zámku,
1. prohlídka v 1700hod., 2. prohlídka v 1830 hod., vstupné 35,Zpěv koled u vánočního stromu v 1800 hodin
Zpěv koled u vánočního stromu v 1800 hodin
Štědrovečerní průvod ovcí v 1900 hodin od staré hospody
Silvestrovský ohňostroj 030 hodin u vánočního stromu

Mladoňovice
02.12.2012
05.12.2012
24.12.2012
31.12.2012

Adventní koncert
Mikulášská nadílka
Štědrovečerní průvod obcí
Silvestrovský ohňostroj

9. 12. 2012
15. 12. 2012
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Radotice
27.12.2012
Vratěnín
14.12.2012
24.12.2012
01.01.2013
18.1.2013

Vánoční turnaj ve stolním tenise, KD od 1000 hodin
5. Předvánoční koncert v kostele sv. Jakuba Většího, účinkuje Dómský
smíšený sbor při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, od 1800
Štědrovečerní průvod obcí, od 2000
Novoroční ohňostroj, od 1700
23. Společenský ples obce Vratěnín, od 2000

Radotice
Kam až, nakonec?
Pohádka o perníkové chaloupce oslovila jistě většinu z nás. Poučili jsme se z ní, že
uloupení perníčku z chaloupky ježibaby nebyla darebnost dvou dětí, ale zoufalá
záchrana dětí po necitlivém rozhodnutí dospělých. Bylo to, ač to zní paradoxně,
zažehnáním hrůzy, na kterou bylo založeno. Jen ten, kdo se v podobné pozici ocitl,
dokáže posoudit, co pohádkový příběh sděluje dospělým a jejich svědomí. V kladném
případě by ubylo těch, co ho prožijí. Jde o osudy, které byly, jsou a budou součástí
života. Ne že můžeme, ale musíme potlačit na nejmenší míru těžit z bezbrannosti dětí,
do jejichž života se osud zapsal. Těžit z toho, že nemají zázemí, štěstí, vyplakat se do
máminy sukně, kdy ve většině případů toto vyplakání přináší k uspokojení víc než
zahrnutí pohodlím. Pohodlím domovů, kde nestrádají, je o ně postaráno a jsou-li
citově vybaveny i tety, bývá po této stránce lépe než doma. Mají teplo, které však přes
veškerou snahu je studené. Čím se provinily ty děti, kterým krutý osud rodiče
nesebral? Výmluvy na bezvýchodnost, tíživou situaci jsou jenom žvásty, které mají
zastřít nezájem něco obětovat, i když jsou na to vždy dva. Tak kdyby se chovaly naše
mámy, bylo by i nás jistě méně. K nepochopení je podkopnutí stoličky téměř na konci
cesty, kterou takto strádající jedinec absolvoval jen proto, že má svůj názor a obrazně
řečeno, neposlouchá. Zde, se domnívám, chybí velkorysost provázená možností
navršení si starostí navíc. Rozhodnutí jen z pozice moci je přízemní. Že nelze setrvat u
způsobu zabezpečení výchovy těchto dětí založeného před mnoha lety, je patrné. Na
co však současná společnost má? Současná konzumní společnost založená na
penězích. Adopce, či pěstounská péče? Jednoznačně musí převážit adopce, pojmutí
dítěte za vlastní. Známe ze svého okolí tato rozhodnutí s dobrým i horším koncem.
Převažují však ta dobrá. Vypěstování citového vztahu je k nezaplacení a nedá se
vyvážit penězi jak pro rodinu, tak pro společnost. Nebýt škodolibých lidí, kteří vnesou
do podvědomí osvojeného dítěte otázky, na které hledá odpověď a úplně zbytečně je
narušen v rodině soulad, nemělo by toto řešení nedostatků. Ten namazaný krajíc podá
jen ten, kdo tě má rád. Pěstounská péče, které se zbavuje stát, je řešením pro ty, kde k
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osvojení nemůže dojít pro řadu vlivů. Názory na tato řešení se různí. Na množství
peněz, které jsou s tím spojeny, musí kriticky poukázat máma, která z daleko menší
částky situuje celou vícečlennou rodinu a musí jí to stačit. Co však je třeba hledat ve
finanční podpoře je kupování si toho vztahu s tím, že po soužití a citovém sblížení se
bude muset s dítětem rozloučit, vzdát se ho, což také není jednoduché. I když jsou
pěstouni dlouho a pečlivě vybíráni, může být zastřen spekulativní zájem, ve kterém
jde převážně o peníze. K nápravě po odhalení jistě dojde, ale trauma citového strádání
dítěte zůstane. Co se stane s tímto řešením v případě, že stát na takovou bohatou
podporu mít nebude? Že se to stát může, jsme svědky mnoha podobných změn.
V dnešním nezvládnutí vládnutí se dá očekávat cokoliv. Příliš mnoho času jím zabírá
starost o sebe samé a na povinnost správy státu se potřebného času nedostává.
Rozhodnutím jsou pak paskvily vyžadující dalších změn. Podpoření dalšího
problémového vládnutí vyplývá z toho, že příjmy, které většině z nich za funkce
plynou, si chtějí podržet až do konce, ať to stojí, co to stojí. Argumentace s obavami,
že nechtějí postoupit vládnutí socialistům s komunisty, je pouze účelové, zástupné. Jde
o obavy, že si je již voliči příště nevyberou. Vědí asi proč? Že nedochází u nás
ke zbavování se povinností jen k potomkům zcela bezbranným, ale i k předkům, které
již síly opustily, napovídá zjištění, že polovině zemřelých není pozůstalými poskytnuta
pocta posledního rozloučení a jejich ostatky jsou ukládány bez obřadu na účet státu.
Obyčejně se odkazujeme na příklady z okolních zemí. V tomto případě nejsou. Tento
morální poklesek je ryze náš. Jde o nezájem, nebo o pomstu? Kdo si neváží svých
předků, nezaslouží si slitování. Tíživým balvanem na prsou, který nám brání
v nadechnutí je, že ve výrobní sféře, včetně stavebnictví, se pohybuje jen jeden a půl
milionu lidí, zbylých osm a půl milionu nastavuje dlaně na zdroje z rozpočtu státu,
mezi nimi je i šest set tisíc úředníků ve státní správě. Diskutující v televizním pořadu
znalý problematiky říká: „… stačilo by jich na to dvě až dvě stě padesát tisíc a úspora
v rozpočtu dvě stě miliard je na světě.“ My starší si pamatujeme na převedení dvou set
tisíc úředníků do výroby. Ale kam dnes? K obsahu příspěvku můžete namítnout, že do
studnice, ze které čerpám, mě snad stáhly splašky i ze vzdáleného okolí a ta se mně
stala žumpou. Zkuste však zaznamenat v informacích během dne něco radostného,
krom toho, že pacient po požití pančovaného alkoholu je již mimo nebezpečí.
Starejme se proto, nečekejme, že nakonec nám tu udělá pořádek j…..c.
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Jemnických listů, děkuji Vám za tolerantnost a
do nastávajícího roku, navzdory všemu, co nás znepokojuje, vykročme se vztyčenou
hlavou a dobrou myslí. Děkujme za každé dobré ráno a prožitý den.
Převzaté:
Murphyho zákon praví: Unáhlené chování mívá zlé následky.
Poznámka: Manželství se dá uzavřít za pár minut, ale vyhrabat se z něho se někdy
nepodaří do konce života. Moudrý nejprve zváží důsledky každého činu, až potom se
do něho pustí.
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Blahopřejeme jubilantům:
Čechová Josefa
Liška Josef

75 roků
72 let
Jan Vyletěl, občan Radotic

Pozvánka
Družstevník Radotice Vás srdečně zve
na VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE,
který se bude konat 27. 12. 2012 v KD v Radoticích
Přihlášení možno do 16. 12. 2012 u p. Jana Seveldy
Zúčastnit se mohou pouze neregistrovaní hráči
Začátek v 10:00 h, Startovné 100 Kč
Na vaši účast se těší pořadatelé

Daroval posté krev
Sedmapadesátiletý dárce
František Tobolka z Radotic (vlevo)
daroval na hematologicko-transfúzním
oddělení znojemské nemocnice po sté krev.
Na snímku s primářem zmíněného
oddělení Janem Simonidesem.
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Mladoňovice
V hlavní roli bedýnky
Moderní fitness horuje pro rozmanité náčiní a nářadí ve stylu funkčního tréninku.
Takové cvičení je mnohem účinnější, bezpečnější, zábavnější a hlavně: Tyto pomůcky
myslí za nás.
I my máme slušně vybavenou tělocvičnu. Disponujeme aerobními stepy, činkami,
velkými i malými míči. Používáme magické obruče a další expandery pro zdraví a
krásu. Najdou uplatnění ve všech typech cvičení: aerobiku, posilování, také v body
and mind.
Vzhledem ke studiové formě cvičení u nás si můžeme dovolit nejen náčiní, ale i
tematicky zaměřené programy a individuální plány. Máme své vlastní pojištění. Hitem
současné sezony jsou aerobní stepy /bedýnky/ „na všechny způsoby“. Step aerobik je
o 30 % intenzivnější než ostatní jeho formy, takže něco pro labužníky. Po úvodním
adaptačním programu ve stylu DISCO a poctivém body formingu jsme se věnovali
„pilování“ základních kroků a jejich kombinací. Div se nám nožičky nezamotaly.
Mnohým se možná motaly spíš až druhý den. A zadní část těla dala o sobě vědět
rovněž. Bedny jsou současně nenahraditelným posilovacím nářadím. Možnosti jejich
využití jsou nekonečné. Jaká změna proti monotónnímu natřásání pneumatik!
Po novém roce se objeví i v jiných formách cvičení: romantickém dance stepu,
adrenalinovém drtiči špeků kick box stepu a dalších. Jako vždy bude nějaké to
překvapení …
Za TJ DANCE STEP MLADOŇOVICE Ivana Tesařová

OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 14.12.2012. Zdůrazňuji, že ty
příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny v dalším
čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu
kultura@mesto-jemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo
mně na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 9).
Dana Babišová
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VÁNOCE MÁM NEJRADŠI

Vánoce mám nejradši,
když jsme všichni spolu,
to se nikdo nemračí,
času máme horu.
Vánoce mám nejradši,
to jsou pěkné svátky,
táta má čas na vláčky,
máma na pohádky.
Společně teď jídáme
a pijeme kolu,
koledu si zpíváme
u jednoho stolu.
Jdeme spolu na výlet
- to je prostě prima,

za ruce se držíme
a není nám zima.
Společně si hrajeme,
pak si povídáme,
máme čas si všichni říct,
že se rádi máme.
Vánoce mám nejradši,
říkám vám to znovu,
to se nikdo nemračí
a jsme všichni spolu.
Kdybych já byl kouzelník,
pošeptal bych zlehýnka,
ať má na mě pořád čas
můj táta i maminka.

*****
Cítíte ve vzduchu tu zvláštní vůni upečeného cukroví, řízků a bramborového
salátu? Zažité zvyklosti se sice v rodině těžko mění, ale proč tradici projednou
nevyměnit za neobvyklé vánoční menu – podle vzoru našich předků.
Staročeské Vánoce se od těch současných velmi výrazně odlišovaly. Svátky v
Čechách měly své zvyky, které se dodržovaly, zatímco dnes se ve většině rodin mísí
světové zvyky s těmi našimi tradičními. O tom, že se Vánoce stále více stávají
záležitostí komerční, než časem klidu, odpočinku a rozjímání, netřeba hovořit. Než se
necháte strhnout kolotočem vánočních příprav a nakupováním dárků, zamyslete se nad
tím, zda je skutečně zapotřebí nacházet pod stromečkem kupy dárků a zatěžovat
žaludek a žlučník nadbytkem vánočních pokrmů a sladkostí. Nestojí za to spočinout a
přichystat si hezké a klidné chvilky v útulně vyzdobených domovech a vánoční hosty
přivítat bez hektických příprav?
K předvánočnímu času dříve patřil i půst, kdy se přísně dodržovalo, že maso
nesmělo přijít na stůl, jinak podle pověry dobytek stonal celý rok. Nesmělo se ani
mastit sádlem, používal se jen šmolc - přepuštěné máslo, které se přechovávalo v
soudkovitých, kameninových, hnědě glazovaných hrncích se dvěma uchy. Jako postní
jídlo se podávala pučálka či pálenec.
A jak se pučálka dělala? Hrách se namočil na čtyřiadvacet hodin a nechal důkladně
nabobtnat. Pak se vložil na vymaštěný pekáč, osolil, opepřil a polil sádlem. Nechal se
v troubě opéci po všech stranách, ale pozor - pekáčem se musí během pečení
několikrát zatřást, aby se pučálka nepřipálila. (Pro vylepšení můžeme přidat najemno
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nakrájené uzené maso s kořením či česnekem, nebo pučálku udělat na sladko s medem).
Na Štědrý den muselo být vše poklizeno a hotovo, než se setmělo. Hospodář se
postaral o dobytek, opatřil stromek, ale hospodyně musela mít vše připraveno na stole,
aby od večeře nemusela odcházet. Vařilo se prostě, z nejdostupnějších surovin brambor, hrachu, čočky, krup. Štědrý den býval ve znamení půstu, a tak k obědu
bývala jen hrachová kaše. Večer však byl nejobvyklejším pokrmem tradiční kuba,
který se dělal z krupek, hřibů modráků, od nichž pak pokrm dostal známý přívlastek „černý“.
Štědrovečerní hrachová polévka
150 g suchého hrachu, 1 1/2 l vody, 40 g celeru, 50 g brambor, 1 malá cibule, 20 g
sádla, 20 g hladké mouky, sůl, pepř a kousek zelené petrželky
Hrách namočíme do studené vody den předem a v téže vodě jej druhý den uvaříme.
Když je hrách poloměkký, přidáme očištěný, na kostičky nakrájený celer a brambory.
Na sádle si připravíme cibulovou zásmažku, kterou zředíme hrachovým vývarem,
vlijeme ji do hrachové polévky, dobře rozmícháme a necháme přejít varem. Před
dokončením polévku osolíme, okořeníme pepřem a těsně před podáváním do ní
nasypeme nadrobno nakrájenou zelenou petrželku.
Černý kuba
250 g krupek, 500 g čerstvých nebo 50 g sušených hub, 100 g másla, cibule, česnek,
kmín a sůl
Krupky se uvaří doměkka s kouskem másla, solí a kmínem. Mezitím se na cibulce
podusí houby (sušené se namáčejí alespoň na hodinu do studené vody). Pak se oboje
smíchá dohromady, přidá utřený česnek, dosolí, omastí a zapeče v troubě. Dříve se
černý kuba jedl z jednoho pekáčku a k němu přikusovali švestky naložené nakyselo.
(My je dnes nahradíme nejspíš okurkami nebo zelným salátem.)
Kočičí svatba
500 g hrachu, 250 g trhaných krupek, sůl, kmín, 1 cibule, 120 g tuku, nejlépe sádla
Hrách přebereme a přes noc namočíme, druhý den jej uvaříme doměkka (ale nesmí se
rozvařit). Proto je loupaný hrách nevhodný, lepší je celý, zelený. Zvlášť uvaříme
přebrané a spařené kroupy s kmínem, které po uvaření propláchneme studenou vodou
a promastíme rozpuštěným sádlem. Jakmile je oboje uvařeno, přisolíme, smícháme
opatrně dohromady, omastíme a navrch polijeme zpěněnou nakrájenou cibulkou.
Muzika
560 g sušených švestek, 500 g křížal, 500 g sušených hrušek, 200 g cukru, 1 citron,
špetka rozmarýny, routy a jiného koření podle chuti
Sušené ovoce propereme a ve velkém hrnci postavíme na kamna s takovým
množstvím vody, aby v ní ovoce plavalo. Přidáme cukr, okyselíme a okořeníme.
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Povaříme do měkka. Jí se jako dezert, až když se sní vše, co bylo na stole předtím.
Muzika měla různé ovocné obměny, ale na štědrovečerním stole nesměla chybět.
Věřilo se, že přináší svornost, jaká panuje během hry orchestru.
Hrách na sladko
500 g hrachu, dle chuti cukr, rozinky, perník na strouhání
Hrách uvaříme klasickým způsobem bez soli a prolisujeme na kaši. Poté přidáme
rozinky a cukr a tvarujeme a smažíme hrachové kuličky. Místo cukru a rozinek lze
použít jako obměnu med a tlučené mandle, ovšem s přidáním nastrouhaného perníku.
Škvarkové pracky
170 g mouky, 120 g cukru, 120 g rozemletých škvarků, 120 g strouhaných oříšků,
1 vejce, citrónová kůra i šťáva
Do mouky rozemeleme škvarky a s ostatními přísadami zaděláme vejcem těsto, které
vtlačujeme do vymazaných formiček. Formičky klademe na plech a pracky upečeme
dozlatova, vyklopíme a hned horké cukrujeme.
Mikulášské pečivo
500 g hladké mouky, 50 g tuku, 25 g kvasnic, vlažné mléko
Z ingrediencí se vypracuje tužší těsto. Chceme-li těsto ještě hutnější, přidáme 1
žloutek, 2 lžíce cukru, 50 g tuku, rozinky a případně oříšky. Těsto se dá vykynout a
pak se z něj tvoří figurky, které se vkládají na tukem vymazaný plech a nechají se
dokynout. Pečou se do růžova ve vyhřáté troubě. Těsto se hezky leskne, potřeme-li je
rozšlehaným vajíčkem nebo žloutkem. Mnohé figurky měly i svou symboliku, která se
přenášela na obdarovaného.
Mikulášské pečivo bylo k dostání u trhovců nebo u pekařů, ale často se zhotovovalo i
doma. Zpravidla bylo vyrobené ze sladkého kynutého těsta zdobeného rozinkami,
kořením, usušenými trnkami nebo dřínkami, oříšky, jalovcem apod. Typickými tvary
byli Mikuláš, čert, anděl, husa, kůň, had, panna, panák, liška, pes, zajíc, had na
žebříku, mořská panna, esíčko, preclík mořský koník, brýle, ptáček a růžička, V
chudých rodinách se mikulášské pečivo dělalo z neslazeného rohlíkové těsta. Pečení i
tvarování figurek se účastnily s oblibou i děti.

Stránka 42

Jemnické listy / prosinec 2012







Nastal vánoční čas. Všichni si posílají
přáníčka a přejí si vše nejlepší, přejí si
zdraví, štěstí a lásku.
Děti jsou od rána nedočkavé a těší se,
co jim Ježíšek letos přinese. Dospělí
trochu zmatkují a snaží se ještě vše
dohnat. Kapr je ve vaně, dárky zabalené,
rodina pohromadě.
Všichni hledí k nebi a doufají, že
alespoň ty letošní Vánoce budou opravdu
bílé. Domov je provoněný vanilkou a skořicí, vše je nazdobené a přichystané na
ten nejkrásnější svátek v roce.
Všude je najednou spousta lásky, radosti, citů a štědrosti.
Kéž by se tak lidé k sobě chovali celý rok a nejen o Vánocích.
Nastává večer, rodina se schází u štědrovečerního stolu a všichni jsou
spokojeni. Mají za sebou vánoční shon, nákupy a úklid a teď už se jen těší na
pohodu. Každý sleduje oči těch nejmenších a srdce jim buší štěstím. Štěstím,
protože dětská radost je to nejkrásnější.
Přitom si nikdo neuvědomuje, že ten největší dar mají skoro všichni doma.
Mají zdraví a lásku. Každý z nás, kdo má tyto dva dárky, má nejvíc na světě.
Proto Vám, vážení čtenáři Jemnických listů, přeji za celou redakční radu
hodně zdraví, protože je vzácné a spoustu lásky, protože té je na světě málo.
Kouzelné Vánoce!
Dana Babišová
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OBRAZOVÝ SERIÁL
JEMNICE

Ulice Pod Tržištěm - č.p. 607

Ulice Dačická - č.p. 360, rok 2006
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