Turistické informační centrum Jemnice
Husova 2, 675 31 Jemnice
Telefon: 721 508 737
Web: www.tic.jemnice.cz
E-mail: tic@mesto-jemnice.cz

JEMNICE
královské věnné město

Poskytované služby:
- informace pro turisty o Jemnici a okolí
- přehled o ubytování a stravování
- prodej upomínkových předmětů, map, pohlednic a průvodců
- informace o kulturních, sportovních a společenských akcích
- úschovna kol a zavazadel
- služby v rámci certifikace Cyklisté vítáni
- veřejný přístup na internet, kopírování

GPS: 49°1‘4.388“N, 15°34‘21.541“E

Město Jemnice
Husova 103, 675 31 Jemnice
Telefon: 568 450 221
Fax: 568 450 877
Web: www.mesto-jemnice.cz
E-mail: info@mesto-jemnice.cz
Úřední hodiny:
PO 7.00 - 11.30 a 12.15 - 17.00 hod.
ST 7.00 - 11.30 a 12.15 - 17.00 hod.

Historická slavnost
BARCHAN
se uskuteční ve dnech

Aktuální program a další informace najdete na
www.barchan.jemnice.cz

Základní údaje
Počet obyvatel: 4287
Poloha: Jihozápadní Morava, rozhraní Křižanovské vrchoviny a Jevišovické pahorkatiny
Nadmořská výška: 470 m
Nejvyšší bod: Inženýrský kopec 602 m
Místní části: Louka, Panenská
Nejbližší hraniční přechod s Rakouskem: Vratěnín - Drosendorf
Jemnický mikroregion
Jemnický mikroregion se nachází v ekologicky čistém, malebném zákoutí jihozápadní části Moravy. Byl založen 17. prosince 1999. V současné době sdružuje 30 obcí a jejich místních částí z okolí sídelního
města Jemnice z okresů Třebíč, Znojmo a Jindřichův Hradec.

BARCHAN

jedna z nejstarších historických slavností
ve střední Evropě
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Historická slavnost BARCHAN
V červnu po svatém
Vítu se v Jemnici koná
Barchan, slavnost s tak
trochu podivným názvem.
Traduje se, že patří mezi
nejstarší v Čechách a na
Moravě. Prokazatelné je
však pouze to, že se už uskutečnila v roce 1713. Tehdy
byla v městské knize popsána rozepře mezi měšťany Seidlem a Pišlem o věci potřebné k
slavnosti. Tato kniha s nadpisem: „Protocollum Miesta Swobodnego Jemnicze w Marktabstwij Moravskem“ nám o stáří slavnosti nemůže pověděti více. Pod nadpisem je totiž napsána věta:
„Zalozenij Letha Panie
Sedumnactiestiego Tržinacte.“ Z textu však
vyplývá, že uvedeného
roku 1713 nebyla slavnost pro měšťany žádnou novinkou. Naopak,
v té době už byla zřejmě zavedenou tradicí.
Průběh oslav se měnil
podle vkusu měšťanů. Nikdy se však nezměnilo jádro celé slavnosti. Tím je běh čtyř poslů, kteří nesou zprávy své královně
Elišce Přemyslovně. Podle pověsti ji manžel Jan Lucemburský
zanechal za pevnými hradbami města Jemnice a sám vedl vojenskou výpravu k potrestání vnitřních nepřátel. Král ani v boji
nezapomíná na svoji mladou manželku. Vysílá čtyři posly se
zprávami o průběhu bojů a královna všechny doručitele postupně odměňuje. První běžec dostane barchetový náprsník /od něj
byl odvozen název historické slavnosti/, druhý šátek, třetí punčochy a čtvrtý cenu útěchy, věnec.
Zda je slavnost Barchan
postavena na skutečné
události, je dlouholetým
předmětem sporů.
Po tři dny město žije
jarmarkem a pouťovými atrakcemi. V areálu zámku a sokolovny
probíhají kulturní a historické programy.
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Celá slavnost je zahájena v pátek průvodem
kostýmovaných postav
- vyvěšením praporu
barchanu a městského
praporu na radnici. Následuje otvírání mázháuzů.
Večer jsou na programu
taneční veselice na zámku
a sokolovně.
V sobotu ráno vzbudí jemnické tzv. „budíček“, kdy průvod
bubenic a trubačů prochází ulicemi města. V dopoledních hodinách se koná běh historických poslů, kteří přináší zprávy královně Elišce od jejího manžela Jana Lucemburského.
V odpoledních hodinách přijíždí král Jan se svou družinou do opevněné Jemnice. Společně se svou
chotí a asi 200 členným
průvodem se přemisťují do areálu sokolovny,
kde probíhá rozloučení
královského páru s Jemnicí, doplněné rytířskými souboji, historickými
písněmi a tanci. Po scéně následuje vystoupení jemnických mažoretek, které vyplňuje dobu před hlavním kulturním programem na sokolovně. Od rána se
v areálu zámku na historickém tržišti předvádí řemesla, divadelní scénky, dobové písně, tance apod. Ve večerních hodinách městem opět prochází průvod historických postav s pochodněmi, který dovede návštěvníky do
areálu zámku. Den je zakončen velkým ohňostrojem. Na sokolovně a zámku současně pak probíhají taneční veselice.
Na nedělní odpoledne je v areálu zámku připraveno další
kulturní vystoupení /
koncertní, divadelní,
…./. Třídenní slavnost končí poutí ke
kostelu sv. Víta. Ve
stínu lipového háje
se u svatovítské lípy
scházejí věřící z celého okolí na slavnostní mši.
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