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Pozvánka do Jemnice
Na slavný Barchan dojet zkuste
a ukážem vám, jak  
ožívá město jindy pusté,
až přechází všem zrak.
V těch starodávných zdech
bodáky, barvy, bubny víří.
Hledíte zbožně za rytíři
a tají se vám dech.
Čtyři běžci k sobě táhnou dav.
Pistole k ráně namířena.
Kterému kyne první cena?
Připrav se, pozor, plav!
Královna jim pak předá sama
své dary. Kdo by chtěl se smát?
Co na tom, že jsme tohle drama
viděli víc než třicetkrát?
Všechno to známe z minulosti
a zas nás dojme král.
I ti, co složili už kosti,
žijí v té naší pouti dál.
Milan Růžička

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
přichází období léta a s ním snad netrpělivě očekávané lepší a teplejší počasí. Co je však
důležitější, nastupují do práce firmy, které budou realizovat již očekávané akce. Jak to ale
většinou bývá, dochází i nyní ke zpoždění. Rekonstrukce kanalizace začíná v těchto dnech,
most na Želetavské ulici začne místo 25. května až 8. června s tím, že termín dokončení
20. září 2015 by měl být dodržen. Byla potvrzena rovněž oprava úseku krajské silnice
na Dačice ve Smrčku. Oprava bude provedena celoplošně frézováním a následným položením koberce z balené směsi. Lokálně pak bude opraven celý úsek až do Jemnice. Termín
této akce je potvrzen na 1. – 3. července. V souvislosti s opravou mostu na Želetavské bych
rád požádal občany Červenomlýnské ulice o pochopení a ohleduplnost při odstavování vozidel. Tato ulice je určena jako objízdná trasa pro autobusy veřejné dopravy směrem
na Želetavu. I když bude instalováno patřičné dopravní značení, nevhodně zaparkovaná
vozidla by způsobila, že ulice by byla pro autobusy neprůjezdná.
V poslední době se dozvídáme řadu informací ohledně zdravotního střediska a budoucnosti lékařské péče v Jemnici vůbec. Je pravda, že se s firmou Pateb jedná o prodeji budovy zdravotního střediska. Rada města na svém květnovém zasedání schválila vyhlášení
záměru prodeje této budovy. Bylo to na základě znalosti výsledků jednání, která probíhala
již od února tohoto roku nejen s jednatelem firmy Pateb panem Benešem, ale i s lékaři,
kteří mají v budově své ordinace. O jejich průběhu byli členové rady samozřejmě vždy
informováni.
Zde je třeba vysvětlit několik okolností, které k tomuto rozhodnutí vedly. V minulém
roce jsme usilovali o dotaci na zateplení s výměnou zdroje vytápění na budovu zdravotního
střediska podobně jako v případu mateřské školky. Byla to akce na základě výzvy Operačního programu životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí se snažilo opět na poslední chvíli využít co nejvíce prostředků z nevyčerpaných peněz a lákalo obce na rychlé
využití. V našem případě nebylo reálné akci dokončit v témže roce, což byla podmínka.
I přes dotaci byl vlastní podíl (včetně opravy střechy) cca 4,5 mil. Kč. Vzhledem k využití
budovy asi 50 % to byla investice dosti nevýhodná. Protože firma Pateb plánovala rozšíření
o nástavbu jejich budovy, zkusil jsem oslovit pana Beneše, zda by si nepronajal zbývající
prostory zdravotního střediska. Ten ale navrhl odkoupení celé budovy s tím, že plánované
investice využije na zateplení a rekonstrukci celé budovy. Prostory pro lékaře zůstanou
zachovány, stejně jako jejich nájemní smlouvy a podmínky v nich zakotvené. Na základě
této skutečnosti proběhlo několik jednání s lékaři i společně s panem Benešem. V současné
době jsou zpracovány dva znalecké posudky s cenou objektu, je vyhlášen záměr prodeje,
připravuje se kupní smlouva, ve které bude zakotveno umístění ordinací lékařů (všichni
budou mít ordinace v přízemí budovy). Pokud zastupitelstvo města smlouvu schválí, může
se práce na zateplení budovy rozběhnout ještě letos.
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Všichni asi víme, že odchodem do důchodu ukončila svoji činnost MUDr. Chvojková.
Bohužel se za ni nenašla zatím náhrada. Nepříjemná situace nastala u pana MUDr. Weidenthalera, který dostal výpověď z nájmu užívaných nebytových prostor. Navzdory různým
informacím, které městem kolují, bylo jediným důvodem to, že od roku 2012 narůstal dluh
za neplacení služeb, které pan doktor využíval. Částka ke konci roku 2014 to je nemalá,
a proto muselo město, stejně jako v několika dalších případech, přistoupit k výpovědi nájemní smlouvy.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města

Postřehy z radnice
Vážení spoluobčané,
jako bych už z dálky slyšel bubny a fanfáry naší starobylé slavnosti Barchan. Nebo mi možná ještě zní v uších po zhlédnutí
pořadu Folklorika. S radostí jsem zaznamenal pouze kladné
reakce a věřím, že tento dokument dokázal uceleně podat informace, které zejména „přespolním“ osvětlily slavnou historii
jádra slavnosti, tedy „Běhu o barchan“. Ten je dnes národním
kulturním klenotem s aspirací do UNESCA. V letošním roce
bychom této významné příležitosti rádi využili tak, abychom
se setkali se zástupci našich partnerských měst (pro úplnost:
Raabs nad Dyjí – Rakousko, Reszel – Polsko). Mimochodem,
víte, kdy jsem na naše město nejvíc hrdý? Třeba při příležitostech, které oceňují naši víc
jak třísetletou tradici. Například 28. května 2015 na zámku ve Valči budu za město přijímat ocenění Kraje Vysočina jakožto prvního nehmotného statku zapsaného na krajském
seznamu nemateriálních tradic. Zároveň budu v kostce prezentovat jeho bohatou historii.
Musím říct, že se vždy setkám s velkým a pouze pozitivním ohlasem. Zkrátka – VIVAT
BARCHAN 2015!
V tomto článku bych se rád věnoval především kulturním záležitostem a propagaci města. Jakožto jmenovaný a zodpovědný za investice města Vás ale musím obeznámit s jednou
nepříjemnou okolností. Tou je vzdalující se realizace přechodů v Podolí (Červenomlýnská
ul. / 28. Října / Na Podolí). Dodavatel projektu nestihl zajistit dokumenty nutné pro stavební řízení. A my tím pádem nejsme schopni podat žádost o dotaci Kraje Vysočina – Bezpečná
silnice. Projekt ale nekončí, žádost o dotaci podáme příští rok. Možná si někdo řekne: „Proč
žádají dotaci, když je to jen pár čar?“ Není to jen pár čar, jde o úpravu chodníků, svislého
značení a asi nejnákladnější je lokální osvětlení. Proto se nám částka uvažovaných nákladů
vyšplhala do řádu statisíců korun.
S investicemi souvisí zpracování Strategického plánu rozvoje města Jemnice. My víme,
že je nutné plánovat a také jsme se podle toho zařídili. Oslovili jsme zástupce politických
subjektů zastoupených v Zastupitelstvu města Jemnice a zpracovali jejich návrhy a připomínky do uceleného dokumentu. V rámci pracovní skupiny všech stran „vychytáme mouchy“, předložíme Radě města Jemnice k posouzení a nakonec Strategický plán rozvoje
města schválí Zastupitelstvo města Jemnice. Je třeba si uvědomit, že plán není dogma a že
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ve světě nejistých dotací, výběru daní apod. nelze plánovat přesně a do detailu. Ještě větší
problém je s časovým harmonogramem uvažovaných akcí. Jedno je však jisté, jakmile se
shodnete na investicích napříč politickým spektrem, pak se můžete spolehnout na to, že
„uvedení plánů v život“ nalezne politickou podporu i v budoucnu. V tomto vidíme hlavní
přínos Strategického plánu rozvoje města Jemnice.
Dovolte mi, abych Vám ještě připomněl, že výstava „Bojovníci za svobodu“, kterou
jsme oslavili výročí 70ti let od konce nejstrašnějších zvěrstev v dějinách lidstva nekončí,
ale pouze se přesouvá do prostor turistického informačního centra. O důvod víc naše „íčko“
navštívit! Výstava však nebyla zdaleka jedinou událostí, kterou jsme ocenili hrdinství našich bojovníků za svobodu. Představitelé zastupitelských stran, skautů, muzejního spolku
a široké veřejnosti se zúčastnili slavnostního kladení věnců u památníků padlých hrdinů.
Stejně tak Křižovníci s červeným srdcem – Cyriaci při této příležitosti otevřeli svou válečnou expozici v hlavní budově zámku.
Je třeba též připomenout, že v měsících červenci a srpnu bude opět otevřen veřejnosti
kostel sv. Víta se sympatickými průvodkyněmi. Pokud jste naši ojedinělou gotickou památku ještě nenavštívili, pak budete mít mnoho příležitostí to napravit. Proč bychom vynakládali tak významné finanční prostředky na něco, co neukážeme veřejnosti, že?
V běhu je další významný projekt v rámci propagace města, a to orientace na židovské
památky a jedinečnou historii židovství v našem městě v návaznosti na město Třebíč (jediná
ucelená židovská památka na seznamu UNESCO) a další lokality, které mají bohaté židovské dějiny. Věřím, že pár set z desítek tisíc turistů cestujících do Třebíče zavítá i do našeho
překrásného města.
Závěrem mi dovolte poděkovat fotografům z uskupení SFOJE (Skupina fotografů Jemnicko), kteří věnovali svá zdařilá díla pro stálou výstavu na radnici. Věřím, že mnohdy
nut(d)nou návštěvu úřadu Vám tak můžeme zpříjemnit i tímto způsobem.
Vážení a milí spoluobčané, jako vždy máte možnost se na mne obracet na
e-mailu: mistostarosta@mesto-jemnice.cz, telefonu: 775 394 944 nebo přímo
na osobní schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 13. května 2015 (výtah z usnesení)
Rada města schválila:
• Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
• Smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti.
• Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 20. 4. 2015 mezi městem Jemnice se
sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, zastoupené Ing. Miloslavem Nevěčným a panem
Bohumilem Jungem, tr. bytem Slavice 91, 674 01 Třebíč.
• Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice, zastoupené Ing. Miloslavem Nevěčným a Moravským zemským muzeem se
sídlem Zelný trh 6, 659 37 Brno, zastoupené PhDr. Mgr. Martinem Reissnerem, PhD.
Předmětem smlouvy jsou blůza a kalhoty, kovový odznak, řádové stužky a 2 ks čepic
Fr. Zabloudila.
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• Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31
Jemnice, zastoupené Ing. Miloslavem Nevěčným a Muzeem Vysočiny Třebíč se sídlem
Zámek 1, 674 01 Třebíč, zastoupené Ing. Jaroslavem Martínkem. Předmětem smlouvy
jsou 2 ks uniforem.
• Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v ulici Palackého 129 v Jemnici, ke dni
31. 5. 2015.
• Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7, v ulici Tyršova 872 v Jemnici, ke dni
30. 6. 2015.
• Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 16 v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici,
ke dni 31. 5. 2015.
• Prodloužení nájemních smluv.
• Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 18 v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici,
ke dni 31. 5. 2015.
• Přidělení bytu v DZU č. 3 (1+kk) v ulici Palackého 129.
• Přidělení bytu č. 16 (1+kk) v ulici Pod Tržištěm 608.
• Přidělení bytu č. 18 (1+kk) v ulici Pod Tržištěm 608.
• Přidělení bytu č. 7 (1+1) v ulici Tyršova 782 v Jemnici.
• Pronájem nebytových prostor - budovy smuteční síně č. p. 362 na ul. Dačická v Jemnici
- pod podmínkou doložení oprávnění k výkonu pohřební služby. Nájemní vztah bude
uzavřen od 1. 7. 2015.
• Ukončení pronájmu nebytových prostor ordinace zubního lékaře a místností s tím
spojených v č. p. 625 na ul. Budějovická v Jemnici. Pronájem bude ukončen dohodou
ke dni 31. 5. 2015.
• Ukončení pronájmu nebytových prostor v bývalém autoparku, jejichž nájemcem je
Agentura Free Time Jemnice, o.s., Třešňová 993, 675 31 Jemnice. Pronájem bude
ukončen dohodou ke dni 30. 6. 2015.
• Ukončení pronájmu nebytových prostor v bývalém autoparku. Pronájem bude ukončen
dohodou ke dni 31. 5. 2015.
• Záměr směny částí p. č. 1097 a 2698/1 o celkové výměře cca 5700 m2 (bude upřesněno
geometrickým plánem) kultura ostatní plocha v k. ú. Jemnice s tím, že náklady spojené
se směnou budou placeny městem Jemnice.
• Záměr prodeje pozemku p. č. 1582 o výměře 649 m2 kultura zastavěná plocha a nádvoří
včetně budovy č. p. 625 v k. ú. Jemnice s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
• Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
a provádění stavby „Jemnice, odvodnění pozemků Na Předlískách“ uzavřenou mezi
městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a firmou Ladislav Marek, U Hřiště
194/13, Brno – Starý Lískovec, IČ 46321691.
• Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Obnova kostela sv. Víta v Jemnici“ uzavřenou
mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a firmou Stavební huť Slavonice,
Nádražní 298, 378 81 Slavonice.
• Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výměna dožilých oken a dveří domu
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č. p. 622, 872, ul. Tyršova, Jemnice“ uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103,
675 31 Jemnice a firmou Marie Tumová - Truhlářství, obchodní činnost, Budějovická
647, 675 31 Jemnice, IČ 62853406.
• Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31
Jemnice a Římskokatolickou farností, nám. Svobody 63, 675 31 Jemnice.
• Výběr dodavatele na obnovu muzea č. p. 75, nám. Svobody v Jemnici (zadní dvůr
a stodola), jako nejvýhodnější byla shledána nabídka firmy Stavební huť Slavonice,
Nádražní 298, 378 81 Slavonice.
• Vyvěšení vlajky Moravy vždy dne 5. 7. 2015 - 2018.
• Záměr prodeje pozemku p. č. 607 kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2
a části pozemku p. č. 565 kultura ostatní plocha o výměře cca 115 m2 (bude upřesněno
geometrickým plánem), vše v k. ú. Jemnice za cenu 350,- Kč za 1 m2 s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
• Ukončení pronájmu nebytových prostor - sklepa - v č. p. 872 na ul. Tyršova v Jemnici.
Pronájem bude ukončen dohodou ke dni 30. 6. 2015.
• Pronájem nebytových prostor – bývalé prádelny - v č. p. 77 na nám. Svobody v Jemnici o výměře 12 m2. Nájemní vztah bude uzavřen od 1. 6. 2015 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
• Smlouvu o poskytnutí dotace ID 001152.0015 uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava na realizaci akce
„Historická slavnost Barchan“.
Rada města vzala na vědomí:
• Nabídku na odprodej 1487 ks akcií společnosti OTAVAN a.s. Třeboň novému akcionáři
společnosti za částku 25,00 Kč za 1 akcii a tuto doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
• Sdělení ředitele Základní školy v Jemnici p. o. o vyhlášení ředitelského volna na den
29. 6. a 30. 6. 2015.
• Informaci MPSV o změně zákona č. 111/2006/Sb. o pomoci v hmotné nouzi, na základě
které jsou obce povinny poskytovat na žádost Úřadu práce ČR formou závazného stanoviska souhlas obce pro účely posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatelů
o dávky, kteří užívají bydlení v ubytovacích zařízeních nacházejících se v katastrálním
území dané obce.
• Žádost o směnu p. č. 2664/3 o výměře 3442 m2, p. č. 2661/1 o výměře 173 m2, p. č.
2662/1 o výměře 42 m2 a p. č. 2663/5o výměře 12 m2 vše kultura ostatní plocha v k. ú.
Jemnice, které jsou v jeho vlastnictví za části pozemků p. č. 1097 a 2698/1 o celkové
výměře cca 5700 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) kultura ostatní plocha v k.
ú. Jemnice, které jsou ve vlastnictví města Jemnice.
• Žádost firmy PATEB s.r.o., Psychiatrie-lůžkové a ambulantní zařízení se sídlem
Budějovická 1013, 67531 Jemnice o prodej budovy č. p. 625.
• Organizační řád Městského úřadu Jemnice od 1. 7. 2015.
Rada města neschválila:
• Zřízení odboru kultury Městského úřadu v Jemnici.
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Rada města odvolává:
• Miroslava Prokeše, Petra Ambrůze a Martina Hotaře z funkce členů dozorčí rady
společnosti Správy majetku města s. r. o. Jemnice
Rada města volí:
• Miroslava Prokeše, Josefa Ambrůze a Martina Douchu do funkce členů dozorčí rady
společnosti Správy majetku města s. r. o. Jemnice
Ing. Petr Novotný, místostarosta města

Slovo hejtmana
Máme za sebou půl roku fungování nových zastupitelstev měst a obcí. Mnohde pokračují ve své práci dosavadní starostové a zastupitelé, jinde začali realizovat (díky vůli
občanů) své volební programy i nově zvolení představitelé.
Důležité je, že pokračuje dobrá spolupráce městských a obecních úřadů s naším krajským úřadem. Chci vědět o jejich starostech a problémech z přímé zkušenosti, proto pravidelně navštěvuji i menší města a obce. V první polovině letošního roku to byly například
Batelov, Hodice, Kněžice a Kostelec na Jihlavsku a v jiném regionu Jimramov, Svratka,
Okrouhlice nebo Leština u Světlé. V obcích se setkávám většinou s obdobnými problémy. Dílčí možnosti pomoci máme na našem úřadě, jiné problémy obcí se snažím přenášet
na úroveň ústředních státních orgánů. Mou výhodou je, že se mohu jako poslanec obracet
přímo na jednotlivé ministry. Přiznávám, že někdy je to boj s větrnými mlýny. Častěji se ale
podaří dosáhnout alespoň částečných výsledků.
Těch problémů je spousta. Neustálé a rostoucí jsou požadavky administrativy ze strany
státu na obecní úřady. Obce trápí také (mimo jiné) čištění odpadních vod, protože současné
přísné limity na vypouštění odpadních vod znamenají pro malé obce neufinancovatelné
investice do ČOV a následné vysoké provozní náklady. Shodujeme se, že existují alternativní možnosti přírodních čistíren odpadních vod s nižší investicí i menšími náklady na provoz – samozřejmě nemají takovou účinnost, ale jsou dostupnější a není lepší čistit trochu,
než vůbec? Kraj se snaží pomoci alespoň prostřednictvím Fondu Vysočiny uvolnit finance
na zpracování dokumentací, ale samotné investice jsou mimo možnosti rozpočtu kraje.
Evergreenem stesků obcí je stav silnic. Kraj dělá v rámci svých možností, co se dá,
povedlo se nám leccos prosadit, věnujeme na komunikace z krajského rozpočtu nemalé
investice. Ale rozsáhlá síť a její vnitřní dluh jsou tak rozsáhlé, že nelze napravit vše v krátkodobém horizontu. Díky mimořádné podpoře Státního fondu dopravní infrastruktury letos
čeká motoristy i na Vysočině řada omezení, ale trpělivost přinese komfortnější cestování
po opravených silnicích. Především v menších obcích jsou významnou součástí jejich fungování sbory dobrovolných hasičů. Mimo výpomoc profesionálnímu sboru jsou i aktivním
prvkem sportovního a kulturního života. Kraj je podporuje vybavením novou technikou,
případně pomáhá s jejím repasováním. Vnímám nelehkou práci zastupitelů ve městech
a obcích a budu se snažit i nadále jim v rámci svých možností pomáhat. V zájmu našich
občanů je nutné spolupráci mezi krajem a obcemi rozvíjet a podporovat. Jsem rád, že drtivá
většina zástupců našich obcí si to uvědomuje a pracuje ve všeobecný prospěch.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Víte, že...
Začíná se hovořit o úpravě prostoru před hřbitovem, vybudování parkoviště, úpravě
hlavních cest a zlepšení celkového stavu hřbitova. Když přicházíte, nemůžete si nevšimnout
úpravy hrobů kněží na levé straně za vchodem. Práce byla provedena brigádnicky, je potřeba poděkovat všem zúčastněným. Vše se změnilo k nepoznání.
Horší je stav památkově chráněných náhrobků kolem kamenné zdi. Zvláště pak neoznačený pana Josefa Augusty, prvního českého starosty Jemnice. Narodil se 6. 3. 1853
a zemřel 28. 3. 1933. Byl řezníkem a bydlel na náměstí Svobody v domě č.p. 33. Starostou
Jemnice byl plných 29 let – od roku 1890 do roku 1919. Podílel se na výstavbě základní
školy (1898), železnice Mor. Budějovice – Jemnice (1896), Lesnické školy (1907), silnice
Jemnice – Budeč (1897) a řadě dalších akcí. Je připomínán pamětní deskou na domě č.p. 33,
kde bydlel. Desku se souhlasem majitele umístil Muzejní spolek Jemnice dne 2. 11. 2009.
I když nemá majitele (podle informace MěÚ Jemnice), snad by se našly prostředky
alespoň na opravu jeho hrobu, který byl naposledy opraven v roce 1995 nákladem paní
Marie Augustové, jak je napsáno na mramorové desce na hrobě. Ne všichni starostové Jemnice měli čas uskutečnit všechny plány. Někteří funkci vykonávali jen krátce, jiní dovedli využít příznivé doby a svých znalostí a schopností ku prospěchu města. Z celé dlouhé
řady českých starostů jich bylo do současnosti 24. Čas běží, jen vzpomínky a poznámky
připomínají, co udělali. Chodíme okolo, nevnímáme a bereme vše samozřejmě. Snad pan
Mgr. M. Havlíček, Ing. A. Finda, Dr. J. Tříska by mohli vyprávět a doplnit poznámky, co
vše se za jejich starostování podařilo a co ne. Než se vše zapomene, je jim třeba poděkovat.
A těm ostatním? Přiznávám, že řadu jejich hrobů se mi nepodařilo zjistit. A tak až budete
třeba posuzovat jejich práci, vzpomeňte, co jste třeba vy udělali pro naše město!
Až se bude opět rozhodovat o rozpočtu města, snad by zastupitelé našli potřebnou částku alespoň na opravu hrobu pana Josefa Augusty. Je čtvrtý zprava v řadě neupravených
hrobů u zdi. Takových starostů asi již v Jemnici mnoho nebude.
Vladimír Hrbek

Okénko základní školy
Žáci 6. B narazili v gramatickém vyučování na básničku o pavoukovi. Byli vyzváni, aby
vymysleli básničku o zvířátku. Tady jsou ukázky:
Jitka Strebelová
Kočka a vrána
Jednoho dne zrána,
sedla na větev vrána.
Koukala se po očku,
na parapetu rozvalenou kočku.
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Divíte se, lidičky,
proč kočka nechytá myšičky?
Má totiž nadváhu,
proto leží na okně a čučí na vránu.

Pavouk
Pavouk nosí štěstí,
pro mouchy smrt věští.
Spřádá hbitě sítě,
tenčí nežli nítě.
Moucha pozor nedává,
do sítě se dostává.
Pavouk mouchu sežere,
ohled na ni nebere.
Alena Kuchařová, 6.B
ZAJÍC
Běží, běží zajíček,
nese pytel vajíček.
Běží, běží přes Jemnici,
ukrad talíř s jitrnicí.
Jitrnice dobrá byla,
na nikoho nevyzbyla.
Zajíc si však nuvědomil,
že ho čeká trest,
tak na pány policisty
nastražil velkou lest.
Lest ho však zradila,
zajíce zabila.
Pavel Kincl, 6.B

		

Natálie Pravdíková, 6.B

Zpěv motýlů
Pokaždé, když si sednu do stínu,
uslyším zpěv motýlů.
Jejich zpěv však málokdo slyší,
je to výplod našich fantazií.
Motýli jsou létající květy,
co odhalí vám pohádkové světy.
V záplavě sluneční záři
svými barvami úsměv rozzáří.
		
Valerie Cébe, 6. B
Píseň května
Léto už k nám přichází,
sluníčko brzy vychází.
Ptáčci nás budí svou krásnou písní
a rázem nás tak zbaví všech tísní.
Nezaleknou se chladnějších rán,
ani skřeku černých vran.
Bez nich by byl smutný svět,
tak ať nic nebrzdí jejich božský let.
		
Nela Satrapová, 6.B

Ledňáček
Zobáček má do špičičky,
očíčka má jako tři perličky.
Krásná barva! Krásný pták!
Škoda, že je u Karpat!
U vodičky v zátoce,
sbírá malé rybky velice.

Bára Švambergová, 6.B

Vypravování je oblíbeným slohovým útvarem i u deváťáků. Ze zadaných témat ve škole
vymysleli následující vypravování:
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S tím jsem nepočítal
Svaly na zadních končetinách se mi napnuly, když jsem jedním skokem překonal dvoumetrovou řeku. Tlapy se mi bořily do ledových krystalek sněhu. To jsem ale nevnímal. Byl
jsem na lovu, což jsem miloval. Běžet tak rychle, že se okolí změní v rozmazanou šmouhu.
Cítit nápor větru ve svém kožichu. To bylo to, po čem jsem tak příšerně dlouho toužil. Viděl
jsem kousek od sebe periferním viděním svého spolulovitele. Srst mu v stříbrné záři měsíce
svítila a občas se ve tmě zaleskly jeho tesáky. Vědomí, že tak taky vypadám, mě těšilo,
protože to podle mě byl ideál krásy.
Poté jsme je spatřili. Asi sto metrů od nás na mýtině postávaly čtyři srnky. Měli jsme
štěstí. Dneska bude dobrý lov. Cítím to v kostech. Vítr fouká směrem od nás, a tak nás
nemohou ucítit. Spatří nás, až budeme pár metrů od nich, a to už nebudou moci uniknout.
Znovu jsem pohlédl na mého spolulovitele a po jeho vzoru jsem se přikrčil. Chvilku jsme
takto zůstali. Kousek od srnek rozjařeně poskakovalo jejich mládě. Úplně jsem cítil chuť
mladého, svěžího masa na jazyku a jeho karmínovou krev na svých ostrých drápech. Nahromadil jsem všechnu svoji energii do zadních končetin a odrazil se. Chvilku jsem letěl
vzduchem a pak se mi přední tlapy mírně zabořily do sněhu a já se znovu poddal tomu
úžasnému pocitu, který mnou proudil pokaždé, když jsem běžel.
Srnky o nás vůbec neměly ponětí. Když jsme od nich byli asi padesát metrů, stalo se
něco, s čím jsem nepočítal. Mrtvolné ticho, které v zmrzlém lese panovalo, proťal výstřel.
Můj spolulovitel klesl k zemi. Lehce našedlá kožešina se měnila do rudé, jak rána začala krvácet. Ani na moment jsem nezaváhal. Rozběhl jsem se ještě větší rychlostí a začal
zběsile kličkovat mezi stromy. Zvláštní, jak rychle se z predátora stane kořist. Slyšel jsem
neustávající rány a do stromů, kolem kterých jsem kličkoval, se zabodávaly kulky. Útroby
mi sevřel strach. Věděl jsem, že už to dlouho nevydržím. Můj spolulovitel nepřežil, tak proč
bych měl já? Na vteřinu jsem lehce zpomalil, abych se vyhnul velkému stromu. Jenže ta
vteřina se mi stala osudnou.
Z ničeho nic jsem ucítil ostrou bolest na hrudi. Pod jejím náporem jsem se svalil do sněhu. Pozoroval jsem černou oblohu posetou hvězdami a čekal, až se mě zmocní smrt.
K. Krajíčková, 9.A
Proč psi nenávidí zajíce
Už je to docela dávno, kdy byli psi a zajíci spřátelení. Dokonce vedle sebe bydleli,
ale to by už dnes asi nešlo. Šli jednou psi a zajíci společně do města nakupovat. Cestou si
povídali a hráli různé hry. Třeba na honěnou hráli všichni moc rádi. Jenže zajíci byli přece
jenom o něco rychlejší, a tak psi vyhráli málokdy. Nejstaršího psa už nebavilo pořád prohrávat a tak řekl: „Pojďme si zahrát jinou hru, tuhle hrajeme pořád dokola!“ Ale to už byli
ve městě. Vešli do obchodu a začali dávat věci do košíku. Zajíci začali nosit mrkve, zavařené petrklíče, nakládané pampelišky a saláty. Psi si dali do košíku pouze 20 kilo masa. Řekli
si, že už snad mají vše a že půjdou zaplatit.
U pokladny se dozvěděli, že nemají dost peněz na zaplacení celého nákupu. „Tak tu
necháme mrkev, vždyť tu stejně nikdo nežere!“ pronesl jeden pes. „Proč mrkev? Proč vy tu
nenecháte to vaše maso?“ řekl jeden ze zajíců. Tak tam stojí zajíci přímo naproti psům a hádají se. Lítá jedna narážka na psy za druhou a psi se brání výhružkami. Až ani jedni nemají
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trpělivost. Vypukla válka. Válka mezi psy a zajíci. „Na ně, chlapi!“ vykřikl nejstarší pes.
„Za naši čest!“ pronesl další pes. Zajíci se ale bránili. „Nás nikdy nedostanete!“ vykřikli
všichni zajíci společně. Pustili se do sebe. Mlátili se, kousali, škrábali a řvali na sebe. Psi
byli ale přece jenom silnější, a tak utrpěli zajíci porážku. Vrátili se domů, každý do svého
tábora. Přes noc začali zajíci ze strachu stavět zeď, která rozdělí tábor psů a zajíců. „Stavějte
rychlejc, hoši! Maltu nahoru a cihly vedle Vaška!“ začal dirigovat zajíc, který vystudoval
stavební školu. Když se psi probudili a viděli zeď, trochu je to naštvalo, ale zároveň byli
rádi, že už je nemusí vidět.
Nikdo neví, jestli to tak bylo, nebo ne, ale rozhodně to pomohlo tomu, aby se psi a zajíci
rozhádali. Dnes, když pes vidí zajíce, snaží se ho chytit a pomstít se. A když zajíc vidí psa,
jen zbaběle utíká pryč.
M. Sevelda, 9.A
S tím jsem nepočítala
Prodávám sušenky jako vždy. Obcházím postupně všechny domy, kde si každý kupuje,
na co má chuť. Už mám vše obejité až na jeden dům. Jdu k němu a zaťukám na zchátralé
dveře. Nic. „Halóó. Je tam někdo?!“ optám se. Nic. Už jsem skoro na odchodu, když se
dveře náhle otevřely. Vejdu dovnitř. Nikoho nevidím. Zkouším to znovu: „Halóó. Je tady
někdo?! “ Něco se ve tmě pohnulo! Zatajil se mi dech. Bylo to jen staré vosí hnízdo. To mi
nic nemůže udělat. Bzzzz!! Trhla jsem sebou. Z hnízda vyletěl roj vos. Dávám se na útěk.
„To néé !“ zakřičím. Vchodové dveře zmizely! Utíkám z místnosti do místnosti. Nevidím
je. Vykouknu ven. Padám na zem. „Teď nesmíš panikařit. Uteč! Uteč!“ říkám si v hlavě.
Vosí roj se proměnil ve veliké obří Vosáky!!
Vrhnu se ke vchodovým dveřím. Otevřu je. Stojí tam velký, starý chlápek, který mě vzal
za mikinu a táhl zpět do nějaké komory. Zamkl mě tu i s jeho vosou. Moc se bojím. Ale vždy
v kapse kalhot nosím nůž, který mi dal bratr na památku. „Musíš být silná! Ty to zvládneš!“
mumlám si pro sebe. S roztřesenou rukou jsem se do vosy pustila. Muž otevřel dveře. Vidí,
že je jeho vosa mrtvá. Neváhám a odstrkuji ho ze dveří a vybíhám ven z komory.
Jedna vosa mě píchla do ruky. Nevzdávám se. Utíkám směrem ke vchodovým dveřím.
Otvírám vrzavé dveře a běžím, co mi síly stačí. Maminka už na mě čeká. Rychle nasedám.
Řeknu jí: „Rychle jeď odsud pryč!“ Nevěděla, co se stalo. Jen viděla, že mám ruku jak
balón. Nikdy jsem to nikomu neřekla. Sušenky roznáším dále, ale tomu domu se vyhýbám
velkým obloukem.
J. Křivanová, 9.A

XI.  Superstar ZŠ v Jemnici
Učitelé hudební výchovy na Základní škole v Jemnici každoročně organizují pěveckou
sólovou soutěž školní SUPERSTAR.
Dne 27. dubna 2015 se na nádvoří školy konalo finále již 11. ročníku soutěže. Svými výkony potěšilo početné publikum celkem 8 finalistů z 5. až 9. ročníku. Závěrečnou píseň pak
zazpívala loňská vítězka Pavla Deutscharová. Všichni účinkující podali velmi vyrovnané
výkony, které byly odměněny bouřlivým potleskem. Pro porotu tedy nebylo snadné vybrat
mezi soutěžícími ty nejlepší, ale nakonec rozhodla takto:
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1. Jitka Kadrnožková, 9. A
2. Rudolf Ošmera 5. A
3. Lenka Kotounová 7. B
Vítězům blahopřejeme.

První pomoc do škol
Základní škola v Jemnici se dlouhodobě účastní projektu Kraje Vysočina s názvem
1. pomoc do škol. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Cílem projektu, který v Kraji Vysočina probíhá každoročně již od roku 2004, je poskytnout žákům kvalitní výuku laické zdravotnické první pomoci se zaměřením na úkony zachraňující život s důrazem na praktické
nácviky s použitím improvizovaných pomůcek.
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Na naší základní škole se žáci 8. ročníků šest vyučovacích hodin věnovali nácviku poskytování první pomoci pod vedením paní Hany Fukalové. Závěrečný tříhodinový vyučovací blok pak probíhal s profesionálními záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby
Kraje Vysočina s výjezdovým vozidlem.
www.zsjemnice.cz, www.facebook.com/zsjemnice
Mgr. Martin Švanda

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc duben hasiči evidují 14 mimořádných událostí se zásahem jednotek požární
ochrany. Tento měsíc došlo k jedné dopravní nehodě a třem požárům. Ostatní zásahy byly
technické pomoci.
První požár byl v Jemnici na ulici Velká brána, kde došlo po technické závadě ke vznícení motorového prostoru u tahače T815 a hrozilo nebezpečí rozšíření požáru na přepravovaný náklad. Na likvidaci požáru se podílely jednotky HZS a JSDHo Jemnice.
Druhý požár byl nahlášen v obci Jiratice a jednalo se o požár stromu. Požár likvidovala
jednotka HZS Jemnice. Třetí požár byl v Jemnici a jednalo se o požár komínu. Na zásahu se
podílely jednotky HZS a JSDHo Jemnice. Vážná událost se zásahem jednotky HZS Jemnice se odehrála na území Jihomoravského kraje v penzionu Rumburak u Bítova. Ubytovaná
osoba nejevila známky života a bylo nutné násilím vniknout do uzavřené místnosti. Vše
nasvědčovalo pokusu o otravu.
nprap. Milan Šerka, HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

Rizika na sociálních sítích
V současné době je facebook a další sociální sítě již běžnou součástí života velké většiny populace. Jejich vznik přinesl řadu pozitiv, ale sociální sítě s sebou přinesly také množství negativ a rizik, zejména pro mládež.
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Ačkoli v této oblasti již existuje velmi dobrá prevence zaměřená právě na děti a mládež,
které jsou informovány a varovány před nebezpečími, přesto se policisté stále setkávají
s případy, kdy se uživatel sociální sítě stal obětí protiprávního jednání.
K rizikům je tak nutné se stále vracet a o skrytých nebezpečích informovat. Jedna z oblastí rizik na sociálních sítích je v souvislosti s pořizováním obrazových materiálů zachycujících intimní partie těla, vyzývavé a erotické pózy nebo jakékoli jiné fotografie či videa
se sexuální tématikou a jejich následným zveřejňováním nebo zasíláním jiným osobám.
Mnoho dopívajících a mladých lidí se prostřednictvím sociálních sítí seznamuje s osobami opačného pohlaví. Této situace využívají pachatelé, kteří si vytvoří falešnou identitu,
oslovují mladé lidi a navazují s nimi „přátelství“. (V této chvíli je nutné podotknout, že
veškeré údaje, které k sobě pachatel uvede, jsou smyšlené a většinou diametrálně odlišné
od skutečnosti.) Po vytrvané komunikaci, jejímž cílem je získat si důvěru a která může trvat
i poměrně dlouhou dobu, pachatel zcela cíleně láká od protějšku intimní fotografie nebo videa. Pokud tak ale oběť učiní, stane se poté obvykle terčem vydírání. Pachatel začne hrozit
zveřejněním, veřejnou ostudou a požaduje zaslání dalších odvážnějších fotografií či videí
nebo (v horším případě) osobní schůzku. Oběť se tak postupně dostává do situace, která je
extrémně psychický náročná a ze které nemá velké šance dostat se sama. V této oblasti existuje velmi jednoduché opatření, jak se do rizikové situace nedostat, a to intimní fotografie
a videa nikomu neposílat a v lepším případě je vůbec nepořizovat. Je také nutné zmínit, že
i když si osoba pořídí svoji intimní fotografii nebo video a zašle ji pouze tomu, koho osobně zná, může i v tomto případě nastat riziko zveřejnění, a to buď záměrně (nejčastěji jako
pomsta při rozchodu), nebo neúmyslně - například při odcizení výpočetní techniky nebo
mobilního telefonu, kde je fotografie nebo video uložené.
Další oblastí rizik na sociálních sítích je zveřejňování fotografií, na kterých se mladí
lidé zachycují spoře oblečeni, ve vyzývavých nebo erotických pózách. Při zveřejňování
takových fotografií je nutné mít na paměti, že si ji může kdokoli stáhnout a dále použít. Fotografie se pak může objevit s velmi hanlivým komentářem na nelichotivých internetových
stránkách, nebo jinde, kde by vyfotografovaná osoba určitě být nechtěla.
Mylnou představou je, že obětí na sociálních sítích se stávají jen dívky a ženy. Pachatelé
se zaměřují také na chlapce, ze kterých lákají intimní fotografie. Přičemž „přátelství“ může
být v tomto případě navázáno přes oblast počítačových her a na rozdíl od dívek může být
jako protislužba nabídnuto například dobití kreditu na mobilním telefonu. Pro názornou
ukázku jeden případ z poslední doby: Mladý muž se prostřednictvím facebooku seznámil
s dívkou, se kterou navázal „přátelství“. Následně se při spojení prostřednictvím webkamery dívka obnažila a požadovala to i po mladíkovi, který tak učinil, poté však dívka mladému
muži oznámila, že jeho jednání nahrála a záznam zveřejní, pokud nezaplatí požadovanou
částku.
Na závěr je důležité uvést, že pokud už se někdo stane obětí pachatele, je nutné případ
oznámit policii. Mezi policisty jsou specialisté, kteří se zabývají počítačovou kriminalitou,
dokáží účinně zasáhnout a oběti pomoci. Pomoc je možné rovněž vyhledat u svých blízkých, kteří by se ale také potom měli obrátit na policii. Každopádně je důležité nesetrvávat
pod vlivem pachatele a nezůstávat na problém sám.
por. Bc. Jana Kroutilová,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence
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Informace z Okresní hospodářské komory Třebíč
Na zasedání představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč,
které se konalo 20. dubna 2015, bylo přijato pět nových členů. S celkovým počtem 218 členů se třebíčská hospodářská komora řadí mezi největší
okresní hospodářské komory v ČR. Po zasedání představenstva následovalo Shromáždění delegátů OHK Třebíč.
Účastníci byli informováni o činnosti komory v loňském roce a o plánech na rok letošní,
kterými jsou:
•
Reprezentační ples OHK Třebíč
•
Společenská setkání členů OHKT (červen, září)
•
FORTEL – Veletrh firem a práce v regionu – 26. - 27. června 2015
•
Veletrh vzdělávání Didacta 2015 – 15. října 2015
•
Adventní setkání členů OHKT
V průběhu shromáždění byla schválena účetní závěrka za rok 2014 a plán rozpočtu
na rok 2015. Zároveň zde byli voleni delegáti na Valnou hromadu Krajské hospodářské
komory Kraje Vysočina a na XXVII. Sněm HK ČR.
Okresní hospodářská komora Třebíč pro Vás připravila následující semináře (podrobné
informace naleznete na www.ohktrebic.cz/seminare):
•
9. června 2015 – Jednání se zákazníkem – Mgr. Lenka Přívětivá
•
11. června 2015 – Cestovní náhrady v roce 2015 – Květoslava Novotná
Petra Valová, projektový manažer

Služby LPS stomatologické – 6.6. – 28.6.2015
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne

6.6.
7.6.
13.6.
14.6.
20.6.
21.6.
27.6.
28.6.

MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Málková Ivana
MUDr. Machová Eva
MUDr. Novotná Irena
MUDr. Novotná Irena

Husova 898, Náměšť n/Osl.
Husova 898, Náměšť n/Osl.
Husova 898, Náměšť n/Osl.
Husova 898, Náměšť n/Osl.
Jelínkova 991, Třebíč
Husova 898, Náměšť n/Osl.
Vltavínská 1346, Třebíč
Stom. centrum Třebíč,
s.r.o., Kpt. Jaroše 1123,
Třebíč

568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 827 982
568 620 248
568 843 718
568 856 880
776 166 268

Bc. Veronika Ramachová
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Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
před námi jsou prázdniny, a proto chceme všechny návštěvníky knihovny informovat, že
v tomto období (červenec, srpen) bude knihovna otevřena v obvyklých výpůjčních dnech
bez omezení. Doufáme, že si i v létě najdete čas na návštěvu knihovny a splníte některé
z našich knih její velké přání – vyrazit si k moři, na chatu nebo pod stan :-).
Všechny zájemce o vyřazené ročníky novin a časopisů upozorňujeme, aby si dobře poznamenali do kalendáře datum 12. června 2015 (pátek) od 8:00 hodin - tento den bude možnost vybrat si ve vestibulu knihovny z téměř 50ti titulů periodik, které knihovna odebírá.
Z nových knih:
Soukupová Petra - Pod sněhem: rodinné drama zachycuje spletité osudy jedné rodiny.
Sekyrka Pavel – Bez soudu: román zavádí čtenáře na jih Čech do městečka Dub, kde
začíná dramatický příběh, který sleduje osudy několika postav v rozpětí let 1927-1950.
Eidler Peter – Na šábes se nevraždí: v pražském domově pro Židovské přeživší holocaust dojde ke dvěma náhlým úmrtím klientů. Protože vedení nechce v ústavu vyvolat
paniku, najme si na doporučení rabínovy manželky soukromého detektiva. Detektivovu
domněnku, že bude třeba pátrat v minulosti, brzy potvrdí náhodný nález jednoho válečného
deníku.
Bauer Jan - Svatý grál: další příběh série V tajných službách Otce vlasti začíná v roce
1368, kdy dominikán Pavel jako agent císaře a krále Karla IV. zařizuje v Římě císařskou
korunovaci jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské.
Grisham John - … a je čas zabíjet: román nás zavádí do malého městečka na americkém
jihu, kde dojde ke znásilnění desetileté holčičky. Její otec bere spravedlnost do svých rukou
a pachatelům se pomstí.
Follett Ken – Kavky: Den D druhé světové války se blíží. Špičkovou agentku britské
tajné služby, jejíž prací jsou sabotáže v týlu nepřítele, čeká akce klíčového významu.
Připomínáme:
Výpůjční doba v období letních prázdnin – červenec, srpen:
Pondělí
8.00 – 11.30
12.15 – 17.00 hodin
Středa
8.00 – 11.30
12.15 – 17.00 hodin
Pátek
8.00 – 11.30
12.15 – 17.00 hodin
Všem čtenářům přejeme příjemné a pohodové léto.

Pracovnice knihovny

Národní eucharistický kongres
Národní eucharistický kongres je součástí liturgického období, které universální církev
prožívá jako Rok zasvěceného života. (Od 30. 11. 2014 do 2. 2. 2016.)
Sekretář Kongregace pro společnosti zasvěceného a apoštolského života arcibiskup Rodríguez Carballo řekl (11. 6. 2014) pro list Osservatore Romano toto: „Čtrnáctiměsíční
období má bilancovat současný stav zasvěceného života  a rovněž odhalit budoucí výzvy“.
(Viz sousloví Vetera et nova = Staré a nové.)
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A aby toho bylo ještě více - souběžně v témže čase, v období dvou roků - probíhá Synoda biskupů o rodině. Prolínání těchto tří skutečností do sebe dobře zapadá. Vždyť právě
rodina je tím privilegovaným místem, kde se iniciuje vztah člověka s Bohem, probouzí víra
a následně utváří život podle evangelních rad. Rodina je zároveň základním východiskem
pro vznik povolání k zasvěcenému životu v obecné, ještě nespecifikované podobě. Teprve
později - obvykle po pubertálním tápání - se vytváří prostor pro osobní odpověď mladých
při rozhodování o volbě budoucího stavu. Tam, kde je za rodinné stříbro považována pevná
víra, živá naděje a obětavá láska, tam se nemusíme bát o nová povolání k zasvěcenému
životu; nemusíme trpět nedostatkem nových křesťanských rodin, kněžských primicí a řeholních slibů.
Žáci třetí třídy slaví letošní Rok zasvěceného života také tím, že poprvé přijmou pozvání
k účasti na přijetí svátosti jednoty a lásky - sv. přijímání. Stane se tak o Slavnosti Nejsvětější
Trojice v neděli 31. května 2015 v 9.45 v kostele sv. Stanislava v Jemnici. Těmto dětem
se tak otevírá možnost hlubšího osobního spojení s Kristem a následně i s ostatními comunikanty. A nejen to. Následně - ve čtvrtek 4. června 2015 - bude Slavnost Božího Těla.
V průvodu bude nesena NSO v historické jemnické monstranci. (Znají ji jenom pamětníci
procesí z dávných Svatovítských slavností města.)
Přijetí Krista v NSO však není jenom osobní událostí, ale má velký společenský přesah.
Každý křesťan má být Christoforem - to znamená nosit Krista v srdci do přítomného času
a lokality. Papež František vyjádřil tuto výzvu k učednictví a následování Krista slovy:
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ Mt 5,8. Je to i téma pro třicátý
Světový den mládeže. (Bude se konat 30. 8. 2016 v polském Krakově.)
Všem mladým pak vzkazuje: „ Ptejte se v čistotě duše a nemějte strach z toho, co Bůh
žádá. Pokud kladně odpovíte na Pánovo volání, stanete se novou nadějí pro církev a společnost. Nezapomínejte, že Boží vůle je naše štěstí.“
Propojení a sjednocení všech iniciativ letošního roku 2015 může významným způsobem
přispět k prohloubení svátostného života křesťanských rodin, aby se v nich rodila nová
generace Kristových učedníků; vždyť svátostný znak Eucharistie je střed a vrchol naší vzájemné sjednocenosti v Kristu. Skrze Krista, s Kristem a v Kristu je Bůh přítomen v církvi
a skrze církev i ve světě.
Položme si však otázku: Co v nás oslabuje účinky tohoto Eucharistického znaku naší
svátostné jednoty s Bohem? Odpověď zní: Formálně a povrchně žitá víra!
Nejlépe to pochopíme na biblickém příběhu o marnotratném synovi. Svou pozornost
zaměříme na staršího bratra, který se nechce zúčastnit slavnostní hostiny připravené otcem
z vděčnosti za návrat mladšího - ztraceného syna. Proč? Jeho přebývání v otcově domě
bylo formální a povrchní. Nechoval se jako dědic, neměl radost ze společného díla prožívaného v jednotě s otcem. Nepociťoval a ani nevytvářel hlubokou jednotu vyjádřenou slovy:
„Vždyť všechno mé je tvé.“ Necítil se být dostatečně milovaný.
A jak jsme na tom my? A ptejme se zcela osobně: Cítím se milovaný? Chválím Boha
za svůj život? Mám se rád takový, jaký jsem? Věřím, že Bůh je Láska?
Eucharistie je zpřítomněním a oslavou Boží Lásky v člověku. Kde se projevuje Bůh
svým Svatým Duchem, tam je božský život pramenem radosti a pokoje. Ježíš se stal člověkem, abychom v něm měli život a měli ho v hojnosti. Máme tedy proč se cítit milovaní
a slavit Eucharistii jako svatební hostinu s Pánem. Ježíš posílá své učedníky po dvou, aby se
mohl v nich a mezi nimi zjevit On, který je Láska. Aby byla na zemi viditelná Láska mezi
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bratry, aby se mohlo říci: „Pohleďte, jak se milují.“ / Tak píše Tertulián, historik 3. stol.
o životě prvních křesťanů./
Rodina, eucharistie a zasvěcený život tvoří nerozdělitelnou jednotu. Naším úkolem je
rozvíjet farní a rodinné společenství s Kristem tak, aby přecházelo do společenství s ostatními lidmi a naopak. Svatý Josefe, ochránce církve a patrone rodin, přimlouvej se za nás!  
Svatá Maria, Matko rodin, oroduj za nás!
Letošní rok je bohatý na liturgické slavnosti. Takovou mimořádnou událostí je i Diecézní pouť v kostele Božího Těla ve Slavonicích. Koná se v sobotu 6. června 2015 v 10.30.
Po mši sv. půjde průvod s NSO do farního kostela Panny Marie Nanebevzaté, kde bude
adorace a svátostné požehnání. Všichni jsou srdečně zváni.
P.S. Svatovítská pouť v gotickém kostelíku pod Kapistránskou lípou v Jemnici - neděle
21. června 2015. Mše sv.: 8.00 a 10.00 - Mons. Miloslav Kabrda SDB, spirituál kněžského
semináře v Praze-Dejvicích.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat paní Kamile Andělové a Michaele Urbanovské za poskytnutí první pomoci.
Marie Prokešová

Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval panu Stanislavu Bradovi, který našel moji peněženku
s penězi a doklady a odnesl ji na místní stanici Policie ČR.
Pavel Jobbagy

Jak je Jemnice spojená s připravovaným atentátem
na Hitlera v Jihlavě
Minulý měsíc jsem si na jemnické výstavě o druhé světové válce „Bojovnici za svobodu“ vzpomněla na jeden článek v časopise History, který mě před pár lety zaujal. Byl
o připravovaném atentátu na Hitlera, který se měl uskutečnit v Jihlavě roku 1939, při jeho
první cestě do protektorátu. Jihlavští Židé si tenkrát na tento atentát najali jihlavského Žida
Johanna Appelfelda, narozeného roku 1908 v Jemnici.
Časopis a článek jsem už nedohledala, ale díky internetové době a Googlu, jsem o tomto
jemnickém rodákovi a atentátu přeci jen spousty informací našla.
Atentát se měl uskutečnit v Jihlavě dne 17. března 1939, a to pomocí trhavin, které měly
být umístěny ve větrací šachtě jihlavského podzemí, přímo pod řečnickým pultem. Adolf
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Hitler měl tehdy projíždět z Prahy do Brna a vystoupit před jihlavskou radnicí. V Jihlavě
té doby žilo převážně německé obyvatelstvo. Na vůdce však tenkrát na jihlavském náměstí
krom stovky lidí marně čekal i kameraman, který z jeho cesty protektorátem připravoval
filmový týdeník. Tajná služba se o chystaném atentátu dozvěděla. Z plánování útoku byl
už den před plánovanou návštěvou zatčen Johann Appelfeld, sekretář komunistické strany
v Jihlavě. Toho gestapo následně vyslýchalo ohledně přípravy útoku a Appelfeld pod nátlakem doznal, že mu jihlavští Židé na atentát poskytli milion korun. Kromě Appelfelda zatklo
gestapo ještě další tři Židy, všichni byli krutě vyslýcháni a následně odvezeni do koncentračních táborů.
Během výslechů vyplulo na povrch, že se v jihlavském Grandhotelu sešli židovští obchodníci za účelem finanční sbírky na přípravu atentátu na Hitlera. Ti společně vytvořili
seznam, kdo a kolik poskytl peněz. Netušili však, že tento dokument najde hotelový poslíček, který vše nahlásil.
Appelfeld prošel tábory Sachsenhausen, Osvětim a Mauthausen, jako jediný z obviněných válku přežil a po návratu si změnil jméno na Jan Křemen. Existuje i domněnka
některých historiků, že chystaný atentát byl jen iniciativou jihlavských Němců proti Židům
a komunistům. Možná prý jen na sebe chtěli v prvních dnech okupace upozornit a ukázat,
jakou mají starost o bezpečnost vůdce.
Johann (Křemen) Appelfeld se po návratu z války ve vzpomínkách o plánovaném atentátu už nikdy nezmínil. Zemřel roku 1990 v Ústí nad Labem. Ať to bylo jakkoli, jisté je,
že Hitler tenkrát skutečně svoji cestu do Jihlavy zrušil a na místo Jihlavy byl jeho projev
toho dne v Brně. Dne 18. března 1939 se pak neslo z jihlavských rozhlasových ampliónů:
„Vůdce z důvodu časového zaneprázdnění bohužel nepřijede, jeho příjezd můžete očekávat
v dalších dnech…“ Následující den však Hitlera vítají ve Vídni a později doma v Berlíně.
Do protektorátu se už nikdy nevrátil.
Irena Dlouhá

Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy.
Na počest této události bude na naší radnici vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka
je v současnosti také vnímána jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího
duchovního a společenského života.
Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev, zlaté a červené, kterých se od počátku 19. století používalo k výzdobě, později začaly být vyvěšovány
i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se definuje zemský znak
a zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo
hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“
Od stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva
vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je červený.
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Zemské barvy a znak Moravy, 1900

Současná podoba moravské vlajky

V druhé polovině 19. století a počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to
byla právě moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost. Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme
o ní doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce 1989. Tradiční žlutočervené
moravské vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém
poli, a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní
a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky současnosti.
Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována i v další dny
spjaté s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod Karla staršího ze Žerotína. Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem
připadá na první říjen, 28. října si připomínáme nejen vznik Československé republiky, ale
také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou
výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či některým z významných
rodáků.
Další informace
Historie moravských barev a symbolů: http://zamoravu.eu/mno-k-morave/moravskebarvy-a-symboly/
Kontakt na prodejce vlajky: http://www.moravskypatriot.eu/morava-eu/eshop/1-1Vlajky/1-2-Moravske-vlajky
Občanská iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky“: http://zamoravu.eu/vyvesime/
Významné moravské dny: http://zamoravu.eu/dokumenty/vyznamne-moravske-dny-2012.pdf
Zpracovala Moravská národní obec, o.s., http://zamoravu.eu/
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Nad náměstím Svobody
Jsou tomu právě dvě léta. Nějaký čas už tušil, že bude muset jít. V září, půl roku před
smrtí, se mi svěřil, že by si ještě přál napsat o zážitcích z jemnického náměstí. Už to nestihl,
bohužel. Nastoupil svou dalekou cestu a náměstí zůstalo osiřelé. Teď se na nás dívá z nebe.
Dívat se na Jemnici shora lze z vrtulníků nebo v Google Earth. Tam se nejprve objeví
mapa. Použijeme-li zoom, město se rychle přibližuje. Dokážu rozlišit silnice, domy, uličky,
dokonce i jednotlivé keře. Skoro se mi zdá, že je vidět i smetí na chodnících. Ne, omyl, bylo
to jen smítko na mém monitoru.
Dokáže technika simulovat to, co svým duchovním zrakem vnímají nebešťané? Kdybych zrovna seděl na náměstí, viděl bych sám sebe? Jistě ne. Obrazovka neukazuje aktuální
stav. Takhle to přece vypadalo před několika lety: u kulturáku stojí ještě tři pyšné smrky,
na rohu zámku nevisí prapory. Náměstí se však rýsuje zcela zřetelně na svém historicky
založeném půdorysu. Z kostela sice vidím jen střechu, špici věže a jimi vržený stín, ale
poznávám dobře orientaci k východu. Tady ve slavném centru sídlili zasloužilí občané, pan
Augusta, krátce i spisovatel Vrba. I v současnosti zde bydlí lidi, kterých si vážím.Vidím zřetelně střechu domu, kde žije paní Turánková. Také novou střechu pana Tesaře. Můj známý,
sokol a mistr, se díval z oken naproti.
Jednou jsem s ním nad šachovnicí diskutoval o tom, jestli má Jemnice správné jméno
pro své náměstí. „Lepší se už nenašlo,“ nadhodil jsem skepticky. Ale to jsem narazil. „Svoboda je přece to nejvzácnější, musíme si jí vážit,“ řekl mi. A nepleťte do toho náměstí. Berte
to spíš jako šachovou hru. Svoboda neznamená, že si každý táhne, jak by chtěl. Svobodný
hráč činí tahy, které uzná za správné. Dělat dobré tahy má smysl vždycky. I když se už
zdá, že prohráváme. Svoboda je tam, kde platí pravidla a řád. Zákony svobodu neomezují,
nýbrž ji umožňují, je tomu tak v přírodě i ve společnosti. Ať každý na sebe bere důsledky
svých činů, byť byly i nešťastné. Ve hře se nelze vracet. Nejdůležitější je pro nás pokaždé
tah, který právě děláme. Mít naprostou volnost a nekonečný čas, nevěděli bychom co dřív.
A nikdy bychom nic nedokončili. Ani tuto partii (přiznávám se, že jsem ji nakonec prohrál).
„Žít svobodně je holt umění,“ dodával. „O to větší, čím víc možností existuje, čím víc
je toho povoleno. Je lehké svobodu ztratit, těžší je ji znovu získat. Nestačí dělat jen to, co
musíme.
Pravá míra svobody se ukáže, až se rozhodnu udělat něco, co nemusím.“ Cítil jsem, že
má pravdu, sděloval mi zkušenost.
Jak to teď domyslet do konce, když jsem na to zůstal sám? V čem spočívá svoboda?
Mnohým stačí pomyšlení, že něco můžou, i když to stejně neudělají. Říkají třeba: můžu
si kdykoli zajet na kafé do Vídně a ještě tam nikdy nebyli. Můžeme jít svobodně volit, ale
zrovna se nám nechce. Na druhé straně je spousta lidí, kteří o svobodě ani nevědí. Chybí
jim fantazie, nedokážou si představit, že by něco mohli vyzkoušet. A dokud to nezkusí,
neodhalí, jak svoboda chutná.
Často slýchám bláhový názor, že svobodní budeme, až nebude nic chybět, až všechno,
co budeme potřebovat, dostaneme. Pletou si svobodu s konzumem. Jiní doporučují jako
cestu ke svobodě zbavit se přání, omezit se na minimum. Jistě je důležitá skromnost i nezávislost. Ale to jsou pouhé předpoklady svobodného života. K těm podmínkám bychom
mohli přičíst pevné zdraví, kondici (získanou či zděděnou od rodičů) a spoustu dalších věcí.
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Nikdy nebudou splněny všechny. Často děláme kompromisy. Například: prodám kus své
svobody za vyšší životní úroveň, za prázdné sliby, za klid. Stojí mi to za to?
Kdo ještě nevyrostl z puberty, myslí si naivně, že svobodný bude, až nikoho nebude muset poslouchat. „Ale svoboda není libovůle,“ kladl mi na srdce můj bývalý spoluhráč. Copak nelze svobodně slíbit poslušnost? Když někdo tvrdí, že naše republika ztratila svobodu
vstupem do EU, odpovídám mu, že tam vstoupila dobrovolně. Že se pak musíme řídit tím,
co žádá Brusel? To už zkrátka patří k tomu. I tento myšlenkový tah jsem se naučil při šachu.
Vzpomínám na poslední setkání. Už nežertoval tak, jak jsem byl z dřívějška zvyklý. To,
co říkal, znělo jako citát. Já jsem se sice usmíval, ale začínalo mi být smutno. Dnes však i tato
slova chápu coby moudrost. „Už brzo bude slunce nad mojí hlavou vycházet a zacházet a já
budu bezstarostně spát.“ Spi klidně, Rudolfe. Snad už tu svobodu nějak zvládneme sami.
Milan Růžička

Slavnost Barchan aneb vzpomínka, jak královna Eliška
v Jemnici pobývala
2. část

V té době, v květnu, také král Jan v čele svých ozbrojenců vytáhl z Prahy na Moravu.
Ale výprava postupovala mnohem pomaleji, než jak cestovala Eliška v průvodu opata či
později, když jela se svou malou družinou. K hradu Sádek, který byl prvním cílem jeho
tažení, přitáhl až začátkem června. Jan podle předchozího slibu posílá manželce zprávu, že
s vojskem přitáhl k hradu Sádek, vojáci rozložili tábor a k boji se chystají. Poslem byl ten
samý zbrojnoš, který před časem do Jemnice králův dopis přinesl.
Jan byl členem rytířského řádu a později i jeho hlavou. Proto v jeho družině byli, vedle různých služebníků, také řádoví rytíři, i ti, kteří o členství usilovali. Členové řádu se
od ostatních bojovníků odlišovali, mimo jiné, i způsobem odívání. V té době se šlechtické
tituly nedědily, ale získávaly za službu králi, a to na základě prokázané statečnosti a věrnosti. Králi příslušelo, aby za udatnost projevenou v boji bojovníka povýšil přímo na rytíře, a to
tím způsobem, že jej lehce udeřil plochou stranou meče postupně na obě ramena, předal mu
přilbu, štít, ostruhy a připnul mu pás s mečem jako odznak rytířství. Rytířské ostruhy však
mohl získat i ten, který věrně sloužil králi či královně.
V klášteře, kde byla Eliška vychovávána, ji neučili jen zbožnosti a pokoře, ale také tomu,
jak se má chovat, jaké povinnosti a práva má a jakým způsobem je uplatňovat. Jak bylo uvedeno výše, příslušelo jí udělovat poddaným svobodu a za služby jí prokázané mohla konkrétní
osobu povýšit do rytířského stavu. Ale nebylo to tak jednoduché jako u krále. Královna měla
radost, že posla zná. Když si přečetla králův dopis, vyptávala se ho, jak se manžel má, jaká
byla cesta i na řadu jiných věcí. Také mu vyprávěla, jak cestou onemocněla a jak je tu o ni
dobře postaráno. Než posla propustila, přistoupila k truhlici, vyjmula z ní bílý plášť, který byl
ve složeném stavu a vypadal jako by šlo o kus bílé látky a předala mu ho se slovy: „Ten nos.“
Posel poklekl a královně děkoval za velkou přízeň, kterou mu projevila, a slíbil, že bude věrně
sloužit. Přítomní měšťané se divili, jakou odměnu posel dostal a proč tak děkuje za kus bílé
látky. Ráno posel převzal od Elišky dopis pro krále, který přes noc napsala, a odjel zahalen
do bílého pláště. Bílý plášť dříve symbolizoval čistotu člena řádu, ale v té době byl znamením,
že královna využila svého práva a posla zařadila mezi uchazeče přijetí do rytířského stavu.
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Král hrad Sádek oblehl a ti uvnitř hradu věděli, co je čeká. Neměli jiné volby než smrt
v boji nebo z rukou kata. Všem útokům se bránili. Jan nechtěl hrad dlouho obléhat, a tak
se rozhodl obránce obelstít. Když se rozestřela noc a pod hradbami panoval klid, vojsko
se v tichosti hnulo. Přinášeli s sebou žebříky a pahýly stromů, po kterých se dobře šplhá.
Obránce hradu probudil až křik útočníků na hradbách. Boj netrval dlouho. Kdo z loupežné
roty nepadl, byl předveden před krále a ten rozhodl o jejich smrti. Kat vykonal svoji práci.
Jan ušetřil jen jednoho. Byl jím Jimram, pán té čeládky, za slib poslušnosti a závazek dodržovat zemský mír. Předtím než vojáci hrad zapálili, vynesli odtud všechny cennosti a mezi
sebe je rozdělili.
Elišce na Jemnici tuto dobrou zprávu přináší stejný posel. Tentokrát ho odmění pestrobarevnou korouhví, která má svůj původ v řádové zástavě, tzv. beauseant. Korouhev
předává složenou, takže přítomným měšťanům to připadá, že mu dává část svého oblečení,
šátek. Opět nerozumí tomu, proč posel tak děkuje za projevenou přízeň a slibuje, že bude
věrně sloužit. Když posel při příjezdu do králova tábora měl na kopí připevněnou korouhev,
všem bylo zřejmé, že je pážetem ve službách královny.
Jan s vojskem vytáhl proti Fridušovi (Fridrichovi) z Linavy. Ten byl pánem několika
hradů. Z nich zemi škodil ohněm i mečem. Nejmocnější byl hrad Račice. Postavil ho teprve nedávno a vyprávělo se, že je nedostupný a nedobytný. Královské vojsko ho oblehlo
a pokoušelo dobýt. Ale hrad odolával. Jeden z vojáků prohlásil, že ví, jak to udělat, ale že
to prozradí jen králi. Dříve pracoval jako horník, ale řemeslo ho neuživilo. Proto se stal vojákem. Králi pověděl, aby najal jeho kolegy, horníky, kteří za několik dní poddolují hradby
a ty spadnou; v jednom místě nebyly postaveny na pevné skále, ale na hlíně. Král souhlasil.
A skutečně za několik dnů se část hradeb zřítila. Fridrich krále prosil o milost a ten mu ji
udělil s podmínkou, že mu veřejně složí slib poslušnosti a hrad Račice rozboří. Ve skutečnosti svůj život vyplatil pěknou sumou peněz.
Potřetí přijíždí králův posel na Jemnici a předává Elišce manželův list. Vedle radostné
zprávy o dosaženém vítězství v něm stojí, že ho ještě čekají v Brně jednání s Mikulášem
Opavským, členem vedlejší přemyslovské větve. Vyslovuje přesvědčení, že se dohodnou
a válčení skončí. Tentokrát Eliška odmění posla punčochami; ty jsou odznakem štítonoše.
Přihlížející opět nechápou význam její odměny.
Víra Jana v to, že vzpoura moravských pánů proti němu bude ukončena smírem, se vyplnila. Mladý Mikuláš Opavský spolu s ostatními šlechtici složil v Brně králi slib věrnosti,
když mu předtím Jan vyplatil zálohu na 8 000 hřiven stříbra, za které mu postoupil opavské
vévodství. Vzhledem k tomu, jak král optimisticky nahlížel na budoucí vývoj, královna očekávala manželův příjezd do Jemnice každým dnem. Netrpělivě vyhlížela posla přinášejícího zprávu o úspěšných jednáních v Brně, i o tom, že král se vrací do Prahy, na Jemnici ji
vyzvedne a dál budou cestovat spolu. Dočkala se ho až po několika týdnech. Jan se v Brně
zdržel déle. Vedl tam různá jednání, sháněl peníze a mimo jiné také kázal založit klášter
sv. Anny věnovaný dominikánkám. Eliška tentokrát po příjezdu posla neotvírala truhlici a nepředávala mu žádnou „část svého oděvu“. Propustila ho s tím, aby se znovu za určený čas
dostavil. Přikázala též, aby tam přišli i někteří měšťané a členové jejího doprovodu.
Mezitím dvorní dámy v zahradě natrhaly myrtu a květiny a upletly z nich věnec tvarem
připomínající královskou korunu. Když všichni pozvaní v určený čas vstoupili do královniny
komnaty, uviděli tam Elišku sedět uprostřed místnosti na židli se zeleným věncem na hlavě. Jakmile vstoupil posel, pokynula mu, aby přišel blíž a poklekl. Následně věnec sejmula
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Obraz Albrechta Dürera Růžencová
slavnost - výřez
z hlavy a vložila ho na jeho hlavu; zelený věnec ve tvaru koruny nahrazoval její královskou
korunu, kterou s sebou na Jemnici neměla. Při tom pronesla slova: „To je za věrné služby, statečnost a odvahu při doručování zpráv.“ Tímto posla povýšila, pasovala na rytíře. Od té doby
měl práva rytíře, např. obklopit se vlastní družinou. Přítomní měšťané, kteří ve skutečnosti
byli svědky pasování, tomu jednání nerozuměli a velmi se všemu podivovali.
Obyvatelé města i širokého okolí mladému králi a jeho družině připravili slavné uvítání.
Pro mnohé z nich byl příjezd Jana spojen s návratem otce nebo syna, manžela či milého,
protože také obyvatelé kraje jemnického se tohoto tažení zúčastnili. Také setkání mladých
manželů bylo radostné. Eliška poprvé za dobu trvání manželství Jana nevnímala jako dítě,
ale vzhlížela k němu jako zkušenému bojovníkovi a byla na něj hrdá. Tento vztah však
dlouho nevydržel. Eliška se s měšťany rozloučila, král jim poděkoval a společně odcestovali do Prahy.
Někteří měšťané byli zklamáni tím, že král Jan město za poskytnutou ochranu a pohostinství královně a jejímu doprovodu neodměnil, ale ani náklady s tím spojené neuhradil. Rozhodnutí se zúročilo až s odstupem času, kdy na základě významných privilegií
udělených mu Janem a jeho synem Karlem dochází k rozkvětu města, a to prožilo svou
„zlatou dobu“. Např. kolem roku 1355 došlo k vytvoření Jemnické provincie se sídlem
v Jemnici. Město nebylo jen centrem kraje, ale stalo se také hospodářským a soudním
centrem, i když zemský soud zde sídlil jen krátce. Bylo však postaveno na úzké ostrožině
a nemohlo se rozrůstat. Krajská správa a úřady postupně přešly do Jihlavy.
Stálo tedy za to, aby si měšťané rozhodnutí svých předků připomínali a vzpomínky
na pobyt Elišky v Jemnici a na slavné přivítání krále přetrvávaly v myslích obyvatelů
co nejdéle. Rozhodli proto, že z vděčnosti budou na pobyt královny Elišky každoročně
vzpomínat. Aby vzpomínka, připomínka byla srozumitelná a zároveň lidi zaujala, bylo
nutné ji dát snadno zapamatovatelnou podobu. Příjezd poslů na koni do města s časovým odstupem, kteří by byli odměňováni stejnými dary, jaké královna předala poslům,
by zabral mnoho času a nezaujal by přítomné tak, jak to dokáže závod, běh čtyř běžců
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- barchanický běh. Jak bylo uvedeno dříve, nejdříve mohli být běžci jen synové měšťanů.
Později je však již dávná tradice neoslovuje a běhu se nechtějí účastnit. Hrozí tak jeho
zánik. Někdy v té době k původní pověsti byla připojena část obsahující jakousi sankci,
trest, která bude následovat v případě nepořádání připomínky. Říká: „Kdyby snad vzpomínka na tu dobu ve vlnách času utonula a slavnost se nekonala, ukáže se bíle oblečený
mládenec a jeho naříkání a kvílení pro ni bude pronikat všemi místnostmi radnice do té
doby, než bude slavnost opět uspořádána.“ Prý se tak stalo jen jednou v dobách husitských, kdy hned neděli po tom, co se slavnost měla konat, nářek a kvílení se za nočního
času radnicí rozléhaly. Tenkrát prý se naši předkové nemohli dočkat vysvobození a nikdy
již konat slavnost neopomněli.
I když se v průběhu staletí slavnost měnila podle vkusu měšťanů nebo vůle politiků,
nikdy se neměnila její podstata, jádro slavnosti, kterou je běh čtyř běžců znázorňujících
posly krále Jana Lucemburského, kteří královně nesou zprávy o průběhu bojů, za což jsou
jí odměněni. Slavnost měla i velký význam v době národního obrození. Tehdy pomáhala
udržovat v myslích obyvatel vzpomínku na slavnou minulost města i národa. Je tedy
s podivem, že vrchnost její konání povolovala, a to i v době největšího odnárodňování.
Naopak na její pořádání později krajský úřad ve Znojmě poskytoval příspěvek.
JUDr. František Kačenka, zdroj: Ing. Karel Bakeš
– nepublikovaný článek „Slavnost Barchan v Jemnici“ (1871)

Kulturní přehled
6. 6. 2015
		

Jízda výletního vlaku SVDJZM
- odjezd z Jemnice: 18.30; odjezd z Mor. Budějovic 12.20
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

6. 6. 2015
		
		
		

Večerníčkův pohádkový les
- vstup do lesa od KD v Panenské
- více na www.pohadkovyles.jemnice.cz
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz

6. 6. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt, Párty kapitána Morgana

7. 6. 2015
12.30 – 13.00
		
		
		

Dětské rybářské závody - spodní nádrž v Panenské
- prezence, není potřeba rybářský lístek
- startovné zdarma, pro všechny účastníky připraveny odměny
- více na www.pohadkovyles.jemnice.cz
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz
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9. 6. 2015
17.00 hodin
		

Závěrečný koncert žáků ZUŠ
- Kino Jemnice
- pořadatel ZUŠ Mor. Budějovice, pobočka v Jemnici

13. 6. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Ričí, Citrus party

19. - 22. 6. 2015 Historická slavnost Barchan
19. 6. 2015
		
20. 6. 2015

Jízda výletního vlaku SVDJZM – vlakem na Barchan
- odjezd z Jemnice: 23.00; odjezd z Mor. Budějovic 18.00
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

		
		

Jízda výletního vlaku SVDJZM
- odjezd z Jemnice 12.30; 16.30; 20.30; 23.30;
- odjezd z Mor. Budějovic 10.00; 14.00; 18.00; 22.00
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

19. 6. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys, Barchan

20. 6. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas + Dj Izzy Cooper, Barchan

27. 6. 2015
9.00 hodin
19.00 hodin
		

JeMaVaTe CUP nohejbalový turnaj trojic
- sokolovna Jemnice, skákací hrad, trampolína
- zábava s kapelou KT band
- pořadatel spolek příznivců nohejbalu

27. 6. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys, Hello holiday - Tullamore dew night

28. 6. 2015

15. ročník Hasičské pohárové soutěže SDH Panenská
- pořadatel SDH Panenská

4. 7. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas, Malibu party

11. 7. 2015
1400 hodin
		

Jemnická harmonika a heligonka
- sál KD v Jemnici, vstupné 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

11. 7. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt, Crazy summer night
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7. - 8. 8. 2015
		
		

V. Jemnická bitva
- zámecký park
- pořadatel Novus Origo a město Jemnice, www.novusorigo.cz

29. 8. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt, Welcome back in Cool

Prázdninový provoz Diskotéky – Cool dance club Jemnice: 4. 7. 2015, 11. 7. 2015 a 29. 8.
2015 – (tzn., že otevřeno bude o sobotách prvních dvou týdnů v červenci a poslední sobotu měsíce srpna).

Historická slavnost Barchan klepe na dveře
Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy... Přesně tahle slova mi proběhla hlavou,
když jsem zasedla k počítači, abych napsala několik řádků o tom, na co se mohou Jemničtí
i návštěvníci slavnosti těšit. Rok se sešel s rokem a letošní Barchan nám už klepe na dveře.
Přípravy jsou v plném proudu...
Určitě je každému jasné, že se s konceptem celé slavnosti nedá moc hýbat. Velká změna proběhla v roce 2013, kdy byla hlavní scéna přemístěna z areálu sokolovny do areálu
zámku. Z ohlasů účastníků slavnosti se nám potvrdilo, že to byl „dobrý krok“. V souvislosti
s tím se změnily časy některých průvodů a byla přidána jedna divadelní scéna do dopoledních hodin. Tak tomu bude i letos.
A co čeká návštěvníky mimo historické průvody a scény?
V pátek tradičně zahraje před radnicí dechovka Hudba z Marsu revival, představí se
i Mažoretky DDM Jemnice. Koncert dechovky bude pokračovat od 18.30 hodin na zámku, na pódiu u kašny. Ve 20.30 hodin na druhém pódiu vystoupí Lucrezia Borgia ze Znojma. Ani letos nebude chybět ohňová show ve 22.00 hodin, ve které se divákům představí
skupina hist. šermu Lucemburk, Fakír Dragon a Novus Origo. Určitě se bude na co dívat.
Zbytek večera vám pak k tanci a poslechu bude hrát duo Carrie, které tvoří zpěvák skupiny
Secret Martin Riška a zpěvák skupiny Spektrum Aleš Krotký.
V areálu bývalého letního kina připravilo občanské sdružení AlerNaiva Alternativní
scénu, kde od 20.00 hodin vystoupí Bob a Fabián, Kúrovec, Zero Number One, F.N.S.
V sobotu budou probíhat v areálu zámku doprovodné programy – dobové tance, ukázky
středověkého ležení a kuchyně, divadelní představení N.K.N. Jemnice Černý den na Tolštejně aneb veselé krveprolití tamtéž, fakírské vystoupení a tradiční trh. Pozvání přijalo
trio Inflagranti, což jsou tři půvabné houslistky, které hrají slavné melodie z klasiky, rocku
i popu v úpravách pro elektrické smyčce. Můžete se na ně těšit v 15.30 hodin. Po jejich
koncertu budou následovat vystoupení Mažoretek DDM Jemnice a hiphopové skupiny
4K DDM Jemnice. Na 17.30 hodin je naplánován koncert skupiny Tempus - hudební skupina, která se zabývá hraním renesančního folkrocku. Repertoár skupiny tvoří nejen vlastní
tvorba v češtině, ale i písně převzaté především od zahraniční hudební skupiny Blackmore´s
Night. Pro navození pravé atmosféry vystupují v dobových kostýmech a zapojují do hudby
repliky středověkých hudebních nástrojů. V 18.30 se mohou návštěvníci těšit na bubenickou show Jumping Drums. Ivo Batoušek a jeho Jumping Drums přinese k vašim uším
a očím strhující bubenickou delikatesu. Bubny a perkuse jemně okořeněné zpěvem jsou
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výživnou směsí pro každého milovníka zvuků a rytmů bubnů z celého světa. O ohňovou
show se ve 22.00 hodin postará skupina Lucius, po které bude následovat tradiční ohňostroj. Po zbytek večera vám k tanci a poslechu bude hrát jihlavská rocková kapela Vigo.
Na sobotní Alternativní scéně se představí Almost Acoustic, Tynytus, Hickory Jack,
MMM Crew, DJs + Flashmob / Fotovýstava / Zážitek naboso / Barvy.
Neděle patří tradičně poutní mši u kostela sv. Víta. Letos se budou konat mše dvě v 8.00 hodin a v 10.00 hodin, kterou bude sloužit Mons. Miloslav Kabrda SDB, spirituál
kněžského semináře v Praze-Dejvicích. Ve 13.00 hodin zahraje divadelní spolek při N.K.N
Jemnice ještě jednou představení Černý den na Tolštejně aneb veselé krveprolití tamtéž.
Od 13.30 hodin začne v areálu zámku vystoupení žáků ZUŠ Moravské Budějovice, kteří si
říkají (J)elita Band, následovat bude vystoupení žáků ZUŠ Dačice s názvem Blue moon.
Nedělní program na zámku zakončí Jindřichohradecký Band.
		
Dana Babišová, kulturní pracovnice
Pondělní výlet - V zámeckém areálu bude po dobu konání historické slavnosti Barchan
otevřen „Mázhaus U Jindřicha z Lipé“, který bude mít připraven pestrou nabídku nápojů
včetně koktejlů.
Zde bude také fungovat výběrní místo kelímků, které budou následovně vytříděny
do odpadu s plastem. Za každý odevzdaný „půlmetrový komín kelímků“ dostanou sběratelé
jeden plný kelímek piva či limonády zdarma.
Po loňském úspěchu se provozovatelé tohoto mázhausu znovu rozhodli protáhnout
historickou slavnost Barchan do pondělí. I letos se tzv. Pondělní výlet bude konat v zámeckém areálu. Od 15 hodin zde vystoupí oblíbená kapela z Horažďovic, kterou hlavně
znají diváci TV Šlágr - Malá muzika Nauše Pepíka. Ta se zároveň drží dlouhodobě
na prvních pozicích dechovkových hitparád. Předprodej vstupenek na toto vystoupení
probíhá v TIC Jemnice. Vstupné je 100 korun a v ceně je i nápoj! Vstupenky bude možné
zakoupit i na místě (bez nápoje zdarma). V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do jemnického kinosálu.
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Po 18. hodině je na pódiu vystřídá znojemská kapela Vasr Band, která zpříjemní pondělní večer klasickými zábavovými hity. U tohoto vystoupení vstupné není a v případě nepříznivého počasí se akce konat nebude.
Jiří Prokeš
Jsem přesvědčena o tom, že návštěvníci letošního Barchanu si budou moct vybrat
z opravdu pestrého programu.
Celá slavnost by se nemohla konat bez finanční podpory města Jemnice. V letošním roce
se nám podařilo získat dotaci z Kraje Vysočina ve výši 100.000,- Kč – historická slavnost
Barchan v Jemnici byla zařazena mezi VIP akce na Vysočině. Mohli jsme si proto dovolit
rozšířit fundus kostýmů, které šije paní Marie Valentová. Nové kostýmy obléknou dámy,
myslivci, minesengři a páni. Paní Valentová zhotovila i nový královský prapor a praporce,
které uvidíte v průvodech. Halapartníci dostanou novou obuv a halapartny. Kopí k halapartnám zhotovili v rámci praktického výcviku žáci Středního odborného učiliště zemědělského
a služeb v Dačicích, za což jim patří naše vřelé poděkování. Firma Pemax Lesonice sponzorsky vyrobila „repliky gotických klíčů od bran města“ (jeden z nich bude symbolicky
předán paní Danutě Konopnické z polského partnerského města Reszel).
Vše je připraveno. Jediné, co nemohu ovlivnit, je počasí. Ale i přes různé předpovědi
jsem optimistka a věřím, že bude krásně, abychom si všichni mohli užít a vychutnat letošní
slavnost. Kdyby nám přeci jenom nebylo „shůry dáno“, máme pro mokrou variantu připraven kinosál a společenský sál v kulturním domě, kam se všechny koncerty a taneční zábavy
se přesunou.

Dana Babišová, kulturní pracovnice

Jak jsme slavili květnové svátky
Na začátek měsíce května připadá už tradičně několik významných dnů. Zatím co před
rokem 1990 bylo vše pevně organizováno, dnes je možné zúčastnit se akcí, které jednotlivce zajímají, anebo nejít nikam a ve volných dnech se starat o své koníčky a zahrádky.
Chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří pomohli navodit tu správnou sváteční atmosféru
i v našem městě. Takže co všechno se ve sváteční dny v Jemnici odehrálo?
Pálení čarodějnic proběhlo i letos v režii Josefa Lichtnegera. Na scénu před „soudem“,
dnes základní uměleckou školou, přišlo několik desítek diváků. Ostatní zřejmě odradilo
deštivé počasí. Odsouzenou čarodějnici tentokrát zahrál Rudolf Šustr. Na hranici byl odvezen na dřevěné káře, kterou táhli biřici.
Deštivé počasí pokračovalo i na Svátek práce 1. května. Přesto tradiční „Palačikiáda“,
neboli pojídání palačinek bez pomoci rukou, přilákala děti i dospělé. Program připravila
agentura AFT. Děti se také na dopravním hřišti mohly vyřádit ve sportovních hrách, které
připravili členové jemnické organizace KSČM.
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Jemnická římskokatolická farnost uspořádala první májové setkání v kostele Panny
Marie Nanebevzaté v Rancířově. Po mši sv. byl připraven program v přilehlé herně fary.
Dospělí i děti mohli zhlédnout divadelní představení, které s malými herci nacvičila paní
Blažena Bastlová.
Bohatý program 1. května zakončila v podvečer vernisáž výstavy „Bojovali za svobodu“ věnované 70. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Československa. Zahájení
výstavy se zúčastnili kromě členů muzejního spolku a občanů Jemnice i mnozí čestní hosté.
1. máj je nejen Svátek práce, ale také svátek zamilovaných a k tomu patří líbání pod
rozkvetlým stromem a třešně byly tentokrát v plném květu. I v našem městě se ještě letos
našly ozdobené májky u domů děvčat. Škoda, že tato tradice už skoro vymizela.
Na hřbitově u památníku obětí II. světové války a u hrobu dvou ruských vojáků, kteří zemřeli v našem městě, můžete vidět po dvou věncích. Jeden přinesli členové KSČM
a Klubu českého pohraničí z Jemnice. Město uspořádalo pietní akt dne 7. května odpoledne.
Čestnou stráž u památníku drželi jemničtí skauti. Při krátkém obřadu promluvili starosta
města Ing. Miloslav Nevěčný a místostarosta Ing. Petr Novotný. Kladení věnců se zúčastnil
tajemník MěÚ Ing. Miloš Pacas a zástupci ODS, KDU-ČSL, Hnutí Ano 2011, ČSSD a členové muzejního spolku.
V podvečer dne 7. května sloužil mši sv. za oběti II. světové války Mons. Mgr. Josef
Brychta, jemnický farář, v kostele sv. Jakuba. V sobotu 9. května položili věnec u památníku obětí holocaustu členové řádu Křižovníků s červeným srdcem Cyriaků. Krátký proslov přednesl starosta města Jemnice Ing M. Nevěčný a Mons. Mgr. J. Brychta, jemnický
farář. Čestnou stráž u památníku opět drželi jemničtí skauti.
Jana Jánská, kronikářka

Výstava k výročí 2. světové války
Výstava k 70. výročí 2. světové války, kterou muzejní spolek 1. května představil veřejnosti, si nevzala za cíl věnovat se velkým bitvám, které svedly světové mocnosti. Právě
naopak. Výstava se věnuje lidem, kteří žili v našem městě a okolí, nebo jejich příbuzným.
Městskou kroniku v té době nikdo nepsal. Teprve v roce 1948 ji začal psát pan učitel
Svoboda. Život v našem městě v době 2. světové války krátce popsal ze vzpomínek svých
a lidí kolem sebe, převážně učitelů.
Toto období se snažili popsat i další lidé. Pan Břečka popisuje, jak ještě krátce před
zabráním Československa spolu žili Češi a Němci v našem městě bez velké zášti. Na náměstí a v jeho okolí bylo mnoho obchodů a dílniček řemeslníků. Večer po práci se muži
setkávali v hostinci U Mrkvů. Sedávali pohromadě v té nejlepší shodě. V podvečer toho
dne, kdy naši republiku zabrali Němci, tam seděli opět. Schlegerhofer i Břečka vedle sebe.
Do té hospody přišli němečtí vojáci a odvedli si pana Schlegerhofera, který se později stal
vládním komisařem v Jemnici. A pak se lidé začali dělit. V jednom konci hospody sedávali
jemničtí Němci a vyprávěli si o úspěších německých vojsk a v druhém Češi, kteří si špitali
o tom, co vysílal Londýn.
V těchto vzpomínkách pamětníků a v městské kronice však nejsou dostatečně popsány
činy těch, kteří se vědomě zapojili do odboje a mnozí za boj proti nacismu položili i svůj život
a ohrozili své blízké. A právě těmto lidem se věnuje naše výstava. Byli to lidé jako ostatní, vy-
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rostli v našem kraji, žili tu spokojeně, starali se o své rodiny, vykonávali své povolání, a když
přišla válka, neváhali zapojit se do odboje proti nacismu. Členové muzejního spolku děkují
všem, kteří zapůjčili fotografie a památky na své blízké a dovolili tak výstavu uskutečnit.
Na výstavě byly také použity exponáty uveřejněné už před 10 lety, a které nasbíral pan
Vladimír Nováček. Důležité byly i vzpomínky pana učitele Jandy, které měly být zařazeny
do připravované knihy o Jemnici před rokem 1989, která nebyla vydána. Mnoho dokumentů a historických věcí sesbíral mezi občany místopředseda spolku pan Antonín Podhrázký.
Všechny tyto exponáty jsou významnými dokumenty a budou uchovány pro potřeby budoucího jemnického muzea. Libreto výstavy vytvořila Mgr. Jana Lochmanová.
Na vernisáži výstavy se sešli nejen členové muzejního spolku a jemničtí občané. Ten večer do Jemnice přijela i řada významných hostů: bývalá partyzánka paní Štěpánková, sestra
pilota Hložka, pan Vlastislav Janík, majitel Leteckého muzea v Dačicích pan Kolomazník,
předseda Muzejního spolku v Mor. Budějovicích pan Vlk, bývalý starosta Mor. Budějovic
pan Nekula a redaktoři Třebíčského deníku. Za město promluvil člen rady Petr Ambrůz Dis.
V kulturním domě byla výstava instalována do neděle 17. května a navštívilo ji 650 zájemců. Třídy základní školy provázela výkladem paní učitelka Olga Pitourová. V současné
době můžete část expozice vidět ve výstavní místnosti Turistického informačního centra
v Jemnici.
Jana Jánská, kronikářka

O májovou korunku DDM Jemnice
V sobotu 16. května ožil areál jemnické sokolovny, kde se uskutečnil již 6. ročník nepostupové soutěže mažoretek, která nese název „O májovou korunku DDM Jemnice“. Oproti
loňskému ročníku, který propršel, nám tentokrát počasí přálo. Byl krásný, slunečný májový
den. Kdo se přišel podívat a podpořit týmy mažoretek z celé naší republiky, určitě nelitoval.
Soutěže se zúčastnilo 700 mažoretek a „možoreťáků“ z 24 měst ČR. Ano, vidíte správ-
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ně. Dva týmy měly ve svých řadách i chlapce. Soutěžilo se v těchto kategoriích: miniformace, formace a rodičovské týmy. I mezi rodiči se objevil muž. V roli moderátora se
tradičně představil Milan Řezníček z rádia Vysočina, který provázel celou soutěží. V čase,
kdy porota ve složení Jana Zemanová, Renáta Danicsová, Jana Petráková, Marie a Markéta Koníčkovy, Dana Babišová, Jiří Prokeš a Martin Švanda vyhodnocovala a bodovala
jednotlivá vystoupení, mohli si účinkující i návštěvníci zpříjemnit a zkrátit čekání právě
s Milanem, zaskákat si na skákacím hradě, trampolíně, nechat si něco namalovat na obličej,
nebo se občerstvit u stánků.
Jako porotkyně jsem se soutěže účastnila již pátým rokem. Za tu dobu je vidět velký
pokrok našich mažoretek. Děvčata jsou opravdu rok od roku lepší. Svědčí o tom i fakt, že
si odnesla z této soutěže několik medailí. Pokud alespoň trochu sledujete dění v našem
městě, určitě pro vás není novinkou, že se naše mažoretky zúčastňují nejrůznějších soutěží
po celé republice. Jsou úspěšné, v soutěžích se umisťují na předních místech a vozí „domů“
medaile.
Ráda bych poděkovala paní Renatě Matějkové a paní Jarce Furdanové za obětavou práci, kterou přípravám soutěže věnovaly. Samozřejmě by se soutěž takového rozsahu nemohla uskutečnit bez pomoci dobrovolníků z řad rodičů a příznivců mažoretek. I jim patří velký
dík.
Je skvělé, že se u nás soutěži (i když není postupová) daří. Vytvořila se tak další tradice,
která obohacuje kulturní a společenský život našeho městečka.
Dana Babišová, kulturní pracovnice

Jemnická palačinkiáda
V pátek 1. 5. 2015 se na dopravním hřišti v Jemnici uskutečnil v pořadí již X. ročník
Jemnické palačinkiády. Úkolem soutěžících je v co nejkratším čase sníst palačinku bez
použití rukou.
Letošnímu ročníku nepřálo počasí, ale i přes drobný déšť se našla řada odvážlivců, kteří
se do soutěže přihlásili.
V kategorii mladších se zúčastnilo celkem 17 soutěžících, z nichž 1. místo vybojoval
David Novák z Jemnice, který dokázal sníst palačinku za 11,27 s. Do kategorie starších se
přihlásilo o jednoho soutěžícího více, tedy 18 účastníků. 1. místo vybojoval Ondra Šálek
s časem 4,70 s.
Současně s Jemnickou palačinkiádou zde probíhalo i sportovní odpoledne. Pro děti byla
připravena řada soutěží o drobné odměny.
Závěrem jistě patří poděkování všem pořadatelům za bezproblémový průběh a přípravu
palačinek a všem účastníkům za jejich soutěživost.
Fotografie z akce najdete na stránkách www.aft.jemnice.cz.
Kategorie nad 15 let			
Kategorie do 15-ti let
1. místo Ondra Šálek (Pálovice) 4,70 s
1. místo David Novák (Jemnice) 11,27 s
2. místo Tomáš Bařinka (Jemnice) 5,50 s
2. místo Žaneta Šálková (Pálovice) 16,80 s
3. místo Vojtěch Novák (Jemnice) 8,50 s
3. místo Natálie Stoklasová (Jemnice) 17,50 s
Bc. Zdeněk Hopian
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Klub přátel hudby v Jemnici?
Jemnické listy v minulém měsíci květnu informovaly o nabídce ZUŠ Moravské Budějovice, pobočka Jemnice v hudebním a výtvarném oboru pro školní rok 2015/2016.
V hudebním oboru nabízí ZUŠ několik nových hudebních nástrojů. Ze strunných nástrojů jsou to klasická, elektrická a basová kytara, dále violoncello. Z dechových nástrojů
jsou to trubka, lesní roh a pozoun. Připomeňme i ojedinělý nástroj - klasické (píšťalové)
varhany. Tímto výčtem osvětová činnost ZUŠ zdaleka nekončí.
Vedle pravidelných koncertů, kde se žáci prezentují na veřejnosti buď v sále ZUŠ, nebo
při různých kulturních událostech, zároveň vzniká společnost nadšených rodičů a přátel
hudby, kteří poskytují svým malým hudebníkům servis závozníků, posluchačů a mecenášů.
Stalo se příjemnou tradicí končit hudební zastavení, besídky v restauraci Sluníčko, kde si
rodiče s dětmi, ale i rodiče navzájem vymění momentální hudební starosti a radosti z oboru.
Podporují se a společně relaxují. Takto obohaceni kulturně-kulinářsky odchází klub přátel
hudby s jejich učitelem jen nerad k všedním starostem domů.
Dne 12. května se konala další pozoruhodná akce s názvem: O pavoučkovi, který si
hledal bydlení a začínala asi takto: „Představte si, že po schodech do hudebky mašíroval
nahoru pavouček, aby se tam zabydlel v několika nástrojích. Zkoušel splétat pavučinu
v klavíru, harmonice, v píšťalových varhanech, pozounu nebo kytaře…“ Malí i velcí diváci mohli postupně více smysly zažít hru na známé i méně známé nástroje, kde vedle
žáků ZUŠ prezentovali svůj nástroj i jejich učitelé. Hudební pohádku provázela slovem
paní učitelka Hanka Ukašíková, která si pro publikum vymyslela několik úkolů s odměnou. V průběhu celého vystoupení mnohokrát zpívali všichni diváci i hudebníci dohromady. Věřím, že se takovým autorským přístupem pedagogů a předvedení nových či
známých hudebních nástrojů v ZUŠ Jemnice posune také zájem posluchačů hudby o nové
instrumentální příležitosti.
Jana Průšová

Žákyně ZUŠ v Jemnici zvítězila
na festivalu v Karlových Varech
BÁRA MALOTÍNOVÁ je studentkou Pedagogické školy GPOA Znojmo. V letošním roce zvítězila ve hře na klavír na celostátním Hudebním festivalu pedagogických škol
v Karlových Varech. Za svůj úspěch vděčí nejen své píli a svému nadání, ale též Základní
umělecké škole v Jemnici, která ji pro další studium výborně připravila.
Rozhovor s ní připravily její spolužačky, studentky oboru Školní a mimoškolní pedagogika.
Báro, co by sis vybrala: sport, nebo klavír? Těžko říct. Nevím. Asi obojí…
Od kolika let hraješ na klavír? Od osmi, sedmi, tak nějak.
Jak často hraješ? Každý den? Jo, každý den, ale na intru můžu hrát jen chvilku, třeba
20 minut. Doma pak cvičím dvě tři hodiny, podle času.
A jak dlouho jsi cvičila program, se kterým jsi vyhrála? Skoro dva roky.
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Přihlásil tě někdo na klavír,
když ti bylo 7 let, nebo to byla
tvoje iniciativa? Moje. Jako malá
jsem pozorovala sestru, jak hraje
a chtěla jsem taky.
Takže ti nástroj nevybrali
rodiče? Ne. Tatínek šel se mnou
na zápis do ZUŠky (Základní
umělecká škola v Jemnici), to
je u nás. Dívala jsem se po třídě
a hned jsem dala ruce na klavír,
abych si něco zkusila. Už jsem
u klavíru zůstala. Pod svá křídla
si mě vzala výborná učitelka, která mě toho hodně naučila a které
moc děkuji.
Ale víme o tobě, že zároveň
sportuješ. Jaký sport děláš? Lezu
po skalách, hraju volejbal, běžkujeme celá rodina, jezdím na kole,
no ráda dělám to, co mě baví.
A nevadí ti sport v klavíru?
Měla jsi zranění ruky? Ne. Jen
tak nateklý prst.
To ti nikdo nezakázal hrát volejbal? Jo, moje bývalá paní profesorka z klavíru. Ale
já jsem ho stejně hrála – jeli jsme zrovna na krajské kolo. Přece bych volejbalu nenechala.
Prsty si můžu zranit i při jiné činnosti než sportu.
Jsi jediná, kdo doma hraje na klavír? Na klavír umíme hrát doma skoro všichni. Sestra, ta hraje jenom na klavír, taťka ještě na violoncello a kytaru, mamka umí hrát na flétnu,
brácha hraje na kytaru a jako malý se pokoušel o housle.
Jak to u vás vypadá o Vánocích? Chystáme si pásmo koled. Zpíváme a hrajeme. Právě
tu chvíli u stromečku mám nejraději.
Ráda fotíš, co nejraději? Dělám hlavně portréty. Modelem je zatím jen moje sestra, už
mám v hlavě celou sérii v přírodě. Ale teprve začínám.
Budeš se fotografování nějak profesionálně věnovat? Chce to hodně času a musela
bych se tomu věnovat opravdu plně. I finančně je to náročné. Já si zatím fotím jen tak pro
zábavu a využívám svých nápadů.
Máš doma nějakého mazlíčka? Ano, pokud se to tak dá říct. Mám fenku, švýcarského
bílého ovčáka, je jí 10 let. Kdo ji nezná, tak si myslí, že je to vlk. A pak kocoura.
To se snáší? Perfektně. Kocour se chová jako pes. Chce mňoukat, ale spíše štěká. A lehá
si jako pes. Je to takové štěně.
Jak by sis představovala svého vysněného prince? Já bych chtěla krále…(smích), jen
nesmí být moc starý. Ale zase ne moc mladý. A musel by mě mít rád takovou, jaká jsem.
A to bude problém!
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Jaký by určitě nesměl být? Nesměl by fetovat. A lhát mi. A určitě by to neměl být
žádný mamánek. (smích)
A co tě přitahuje? Nějaká barva vlasů? Prozraď, aby kluci věděli, jestli mají šanci.
Líbí se mi sportovci nebo kluci, co něco dělají a nesedí jen doma na zadku. Mám ráda kluky,
se kterými je zábava, ale na druhou stranu vás dokáží i vyslechnout a pomoct. A… musí
umět na něco hrát.
Děkujeme!
PaedDr. Alena Paulenková, učitelka GPOA Znojmo a ZUŠ Znojmo

Májka v Radkovicích u Budče
Asi každý z nás už někdy určitě slyšel o stavění máje. Tato tradice, známá hlavně na vesnicích, se koná vždy poslední den v dubnu. V tento den se po vztyčení máje na většině míst
koná lampionový průvod a následuje pálení čarodějnic. Májka se až do rána hlídá před
nenechavci z okolních vsí, jelikož by bylo ostudou si nechat májku pokácet.
V Radkovicích u Budče letos vznikl originální nápad, jak se vypořádat s májkou vtipněji
než vsi okolní. Na 16metrové dřevěné kulatině, která je dohladka odkorněna, mají totiž
zvětšeninu plechovky od paštiky Májka. Plechovka má 2 metry v průměru a je 1,4 metru
vysoká. Etiketa na ní se do posledního detailu (složení, čárový kód atd.) podobá originálu.
A je vidět z širokého okolí. Stavění této májky se bohužel neobešlo bez techniky, neboť
na postavení byl vyhrazen pouze jeden pokus. Nikdo totiž nechtěl příliš riskovat, že by se
plechovka mohla poškodit.
Etiketu poskytlo samotné Hamé, které se stalo pro tento rok sponzorem letního kina
(3. - 6. 7.), dětského dne (4. 7.) a noční hasičské soutěže (25. 7.) v Radkovicích u Budče.
Odkaz na fotogalerii ze stavění Májky:
http://kessatko.rajce.idnes.cz/Majka_z_Radkovic_u_Budce/
Za pořadatele akce Martin Kessner
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Vzpomínka
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát
a s láskou na Tebe, tatínku, vzpomínat
Dne 2. června 2015
vzpomeneme 13. smutné výročí úmrtí
drahého manžela, tatínka a dědečka
pana Jana MAURITZE z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina
Vzpomínka
Dne 6. června 2015
vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky, babičky a prababičky
paní Marie FUKALOVÉ z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují dcera Marcela
a syn Alois s rodinami
Vzpomínka
Jak smutno je bez Tebe žít, jak dlouhý je nám čas.
Jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat
a mnoho toho ještě říct.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,
ale ten, kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane
nikdy na Tebe vzpomínat
Dne 6. června 2015 uplynou 3 roky,
co nás navždy opustil
pan Bedřich KARÁSEK z Jiratic
S láskou vzpomínají manželka Marie,
dcery Marie a Alena s rodinami
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Vzpomínka
Scházíš nám, ale v srdcích
a ve vzpomínkách zůstáváš
Dne 9. června 2015
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček,
bratr, strýc, švagr
pan Augustin VÁKA z Jemnice
V tento den by zároveň oslavil své 67. narozeniny
Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery
s rodinami
Vzpomínka

Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene
Dne 10. června 2015
si připomeneme 20. smutné výročí od úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka
pana Jana NEVĚČNÉHO z Radotic
Dne 8. června 2015 by oslavil 72. narozeniny
Vzpomíná celá rodina

KUŽELKY
V sobotu 18.4. hostila jemnická kuželna
pod vedením Moniky Chalupové a Dagmar
Beňadíkové 1. ročník turnaje neregistrovaných hráčů. Na tomto turnaji se sešlo 20 hráčů,
kteří byli rozlosováni do dvojic (viz. tabulka).
Na hladký průběh turnaje dohlížel jako hlavní
rozhodčí pan Beranovský. Po urputných bojích
vyhrálo družstvo ve složení Anna Vedrová - Josef Svoboda.
Vítězné družstvo:
Josef Svoboda, Anna Vedrová
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1. kolo
jméno

plných
Anna Vedrová
Josef Svoboda
Bohumil Tříletý
Jan Šuhaj
Aleš Jedlička
Martin Kovář
Monika Chalupová
Miluše Pokorná
Dáša Beňadíková
Bohumil Endl
Karel Chalupa
Jan Pokorný
František Nix
František Čárnický
Lenka Morongová
Denisa Stejskalová
Michaela Doležalová
Ladislav Danicz
Michaela Wernerová
Veronika Nesibová

2. kolo

15 hodů 15 hodů mezisoučet 15 hodů 15 hodů mezisoučet

73
76
82
67
65
66
80
80
71
83
71
81
64
61
53
61
69
60
56
56

Hráčky „Náhodářky“

dorážka
18
36
35
26
25
45
26
26
25
34
27
24
16
27
25
44
17
28
16
18

plných
91
112
117
93
90
111
106
106
96
117
98
105
80
88
78
105
86
88
72
74

90
89
88
77
73
88
67
82
71
73
61
80
70
72
52
58
53
53
55
59

CELKEM POŘADÍ

dorážka
34
54
32
41
39
30
27
33
26
27
29
25
16
24
23
9
15
26
13
32

124
143
120
115
112
118
94
115
97
100
90
105
86
96
75
67
68
79
68
91

470

1.

445

2.

431

3.

421

4.

410

5.

398

6.

350

7.

325

8.

321

9.

305

10.

Aleš Jedlička

Závody horských kol MTB O putovní pohár Barchanu
Vrátíme-li se nejprve do historie, tak první závod horských kol v Jemnici odstartoval
již v roce 2008. Od roku 2013 jsou závody součástí seriálu závodů ECOREM VYSOČINA
MTB CUP, který sdružuje několik závodů v Kraji Vysočina. Až do roku 2014 se závody konaly vždy v Jemnici a trasy vedly po Městském lese a blízkém okolí. V letošním roce však
došlo ke změně a 8. ročník, který se konal 2. května, byl z organizačních důvodů přesunut
do obce Panenská.
Přesun závodů z Jemnice do Panenské pro nás znamenal řadu organizačních komplikací – trasy vedly na území dvou krajů, bylo potřeba vyřešit uzavírky komunikací a spoustu
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dalších povolení a náležitostí. Kladnou stránkou přesunu však byla možnost vytvoření zajímavých tras v krásné krajině Podyjí a pohraničí s Rakouskem. Pozitivem byla i možnost
vytvoření kompletního zázemí u kulturního domu v Panenské, které poskytlo závodníkům
i všem účastníkům lepší komfort.
Mimo nejdelší trasy pro hlavní závod v délce 52 km byly připraveny i další dvě závodní
trasy – 20 a 10 km. Kromě soutěžních tras byla připravena i fitness trasa v délce 20 km, která
byla určena rodinám s dětmi i jednotlivcům. Přímo v zázemí závodu byla připravena trasa
pro odrážedla a malé děti do 10 let.
Letošního ročníku se i přes mírně nepříznivé počasí zúčastnilo celkem 94 závodníků
včetně dětí. Do hlavního závodu (52 km) o putovní pohár Barchanu se přihlásilo 56 závodníků. Pohár získal Tomáš Bakus z Tábora s časem 1:56:30.
Mimo samotných závodů byl připraven i doprovodný program v podobě skákacího hradu a stánků partnerů akce a zajištěno bylo také bohaté občerstvení.
Výsledky 8. ročníku závodu horských kol najdete na stránkách www.mtb-jemnice.cz
nebo facebook/mtb.jemnice. Stejně tak tam najdete i bohatou fotogalerii z průběhu závodů.
Čas do nadcházejícího ročníku využijeme k provedení několika změn a zlepšení organizace, abychom závodníkům poskytli co nejlepší sportovní zážitek. Z původních závodů,
které byly určeny jen pro dospělé závodníky, se tak pomalu, ale jistě, stává celodenní akce
s vyžitím pro celou rodinu.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat nejen všem partnerům, sponzorům a členům organizačního týmu, ale také všem závodníkům a jejich rodinám a přátelům, kteří se závodu
zúčastnili.
Bc. Zdeněk Hopian

1. FC Jemnicko
Sportika CUP 2015 – starší žáci
Halový turnaj – Hrotovice 28.2.2015
Účastníci: Sokol Hrotovice, FC Rapotice, TJ Vladislav, FC Čáslavice-Sádek, FK BorovinaOpatov, TJ Mohelno, Sokol Přibyslavice, Sokol Stařeč, 1. FC Jemnicko, SK Valeč
Základní skupina A
Hrotovice
Hrotovice

-

Mohelno
Čáslavice

Mohelno

Čáslavice

Jemnicko
6:0

Opatov
3:0

skóre
13:0

body

pořadí

12

1.

2:0

2:0

0:2

-

3:0

1:1

5:0

9:3

7

2.

0:2

0:3

-

1:0

5:0

6:5

6

3.

Jemnicko

0:6

1:1

0:1

-

0:0

1:8

2

4.

Opatov

0:3

0:5

0:5

0:0

-

0:13

0

5.
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Základní skupina B
Přibyslavice
Přibyslavice

Rapotice

-

Valeč

skóre

body

2:0

Stařeč
3:2

Vladislav
2:0

1:0

8:2

12

pořadí
1.

Rapotice

0:2

-

0:0

0:0

1:2

1:4

2

4.

Stařeč

2:3

0:0

-

0:1

0:1

2:5

1

5.

Vladislav

0:2

0:0

1:0

-

0:1

1:3

4

3.

Valeč

0:1

2:1

1:0

1:0

-

4:2

9

2.

Utkání o konečné pořadí:
Utkání o 9. -10. místo

Opatov - Stařeč

0:3

Utkání o 7. - 8. místo

Jemnicko – Rapotice

1:0

Utkání o 6. - 5. místo

Čáslavice – Vladislav

1:2

Utkání o 4. - 3. místo

Mohelno – Valeč

0:0 (pen. 1:2)

FINÁLE

Hrotovice - Přibyslavice

1:1 (pen. 1:2)

Nejlepší hráč

Vala Matěj (Sokol hrotovice)

Nejlepší brankář

Smekal Adam (FC Rapotice)

Konečné pořadí – Sportika CUP 2015 – starší žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sokol Přibyslavice
Sokol Hrotovice
SK Valeč
TJ Mohelno
TJ Vladislav
FC Čáslavice-Sádek
1. FC Jemnicko
FC Rapotice
Sokol Stařeč
FK Borovina-Opatov

Za starší žáky hráli:
Antal Stanislav, Tesař Ondřej, Sevelda Lukáš, Niederhofer Luboš, Trnavský Martin,
Žampa František, Liška David, Kratochvíl Vojtěch.
Zpracoval Pavel Kincl,
předseda 1. FC Jemnicko
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11. ročník Dačického víceboje družstev
vyhrála potřetí za sebou KUROZA
Dne 2. května 2015 se na střelnici Zahrádecký les v Dačicích sjelo dvanáct tříčlenných
družstev, která bojovala o hodnotné ceny od sponzorů. Závod byl vypsán na 60 terčů pro
každého střelce, celkem 180 terčů pro družstvo. Střílelo se ve třech disciplínách: Lovecké
baterii 20 terčů, Loveckém kole 20 terčů a Zajíci s terči 20 terčů (8+12). Letos poprvé
od založení střeliště Zajíc s terči byl vyměněn plechový zajíc za nového, protože starý byl
od broků natolik zohýbaný, že docházelo často k závadám.
Závod probíhal ve velmi přátelské a pohodové atmosféře. Myslivci, kterých je ze všech
závodníků většina, si závod a zápolení v loveckých disciplínách vysloveně užívali.

Družstvo KUROZA se střelci Bláha Jan, Štefl Jaroslav a Štefl Jiří potřetí za sebou vybojovalo první místo s celkovým výsledkem 131 zásahů. Mladý tým z Jemnice ve složení
Bajgl, Fukal, Tesař se každý rok posouvá výsledkovým pavoukem nahoru a letos s celkovým počtem 127 zásahů obsadil druhou příčku. Na třetím místě skončilo družstvo Kunžak
ve složení Tůma, Janák, Tomíšek se stejným počtem 127 zásahů, ale s horším výsledkem
na střelišti Zajíc s terči.
Všem zúčastněným družstvům děkujeme za věrnost dačické střelnici a již teď se těšíme
na první soutěž v novém střeleckém kalendáři 2016 – Novoroční pohár, kterou pořádá Střelecký klub Dačice na střelnici Zahrádecký les.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu
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Pozvánka na Barchanický  turnaj smíšených dvojic
ve volejbale
Město Jemnice ve spolupráci se ZŠ v Jemnici organizuje turnaj ve volejbale smíšených
dvojic, na který Vás srdečně zve.
Místo: velká tělocvična ZŠ v Jemnici; termín: 27.6.2015
Čas: prezentace od 8.00 do 8.30, zahájení v 8.45 hodin.
Podmínky účasti – nahlášení účasti na mail: iivanch@seznam.cz do 20.6.2015; dodržení času prezentace; nečernící obuv pro hru; startovné 50 Kč na dvojici; možnost hry dvou
děvčat, žen ve dvojici; vstup do tělocvičny po přezutí, platí pro soutěžící i diváky; systém
soutěže bude stanoven podle počtu přihlášených dvojic.
Rozhodčí z řad soutěžících. Turnaj je určen pro maximálně 12 dvojic. Soutěž není pojištěna zvláštní pojistkou, každý hraje na vlastní nebezpečí. V případě malého počtu zájemců
se turnaj konat nebude.
Organizátor turnaje Chvojka Ivan

Kulturní kalendář
Mladoňovice
07.06.		
14.06.
		
26.06.		
30.06.		

Soutěž v PÚ mladých hasičů (sportovní areál – SDH) – začátek 13.00 hod
Střelecká soutěž „O putovní pohár Barchanu“(střelnice MS)
– začátek v 09.00 hod.
Den dětí (sportovní areál - ČČK) - začátek 16.00 hod.
Slavnostní ukončení školního roku ZŠ – začátek 08.00 hod.

Police
24. 6. 		
		

Přijetí budoucích prvňáčků a nejlepších žáků školy starostou obce
v obřadní síni

Hledá se … řešení?

Radotice

Voják si pot stírá, dokonáno jest. Po létech se vrací ke své rodině, bude zase chovat děti
na klíně, pole bude orat, žito bude sít, aby v nové slávě mohl národ žít. Na jednom z posledních jednání spojenců, kdy už byl nezvratný vývoj porážky nacistů, padl výrok, „chceme
zabezpečit světu mír alespoň na padesát let.“ Ten čas pak měl být využit za pomoci vytvořených organizací a rad k jeho zabezpečení. Zájmy politiků, které vystřídala generálská
rozhodnutí, zapříčinily, že tento záměr měl skutečně život jepičí. Bomby nám sice na hlavy
nepadaly, ale strategické zbraně se převtělily do propagandy, která oboustranně zasévala nečerven 2015 / Jemnické listy / 43

návist ve vytřených blocích. Dařilo se tomu jen proto, že hlásné trouby byly jimi ovládány
a ti, o kterých se jednalo, se pro vytvořené opony setkat tváří v tvář možnost neměli. Když
tato možnost nastala, teprve poznali, že jsou již dávno na jedné lodi a jejich problém není
národnostní ale nadnárodní. Pot čpěl na obou stranách stejně. Vývoj ve světě po odstranění
těchto barier nastolil další nová řešení. Jedno takové klade na stůl otázku, zdali je možné jít
nadále cestou vývoje na této planetě, kde je polovina majetku ve vlastnictví jednociferného počtu populace planety a ta druhá polovina majetku ve vlastnictví zbývajících procent
populace, jejíž životní cesta je poseta padesáti tisíci nebožtíky denně? Právem se očekává
odpověď, zda osud těch osmnácti milionů, co za rok zmírají hlady a nemocemi pro nedostatečnou, či dokonce nedostupnou zdravotní péči je možné nějakým způsobem změnit?
Odborníci na tyto otázky říkají ano. Ti mrtví protestují tím nejcennějším, co mají, životem,
ti kteří stojí u kormidla světového dění, jsou jistě vzdělaní a řešení snad hledají. Nejde o volání po rovnostářství, ale o přerozdělení, zatím nemají jasno v tom, jak k tomu rozumově
dospět. Tržním hospodářstvím bez rovné příležitosti pro všechny, co opravdu chtějí, je naděje minimální. Reálné životní i pracovní podmínky jsou nezbytným základním minimem.
Pomiňme rovnostářství, všichni nechtějí být kapitalisty. Jsou i tací, co chtějí pro kapitalisty
pracovat a stávají se partnerem podnikateli, nabídkou pracovní sily a umem za oboustrannou spokojenost a spravedlivou odměnu. Je-li takto zaměstnávaný člověk pak ještě závislý
na sociální výpomoci, aby přežil, je, s prominutím, okrádán. V povinnostech státu pak je
zastat se jej a ochránit ho. Bohužel, je-li výrok politika či ministra k odkazu na zákon „mělo
by se“, dá se očekávat cokoliv. Jde-li ještě takto vlivnému člověku o to, aby jeho bílý límec
zářil i před setměním bíle, pak jsme tam, kde jsme. Že to mají všichni těžké a složité, je
pravdou. Ne každému se podaří dělat v životě to, co ho baví. Jistá míra tolerance, tím je
míněno i v povolání, je nezbytná. Důstojné „ohodnocení“ vykonávané práce je tím hlavním
stabilizátorem. Důstojnost si nelze představovat něco jako rovnost, ale poctivost v plnění
si vzájemných povinností vyplývajících z dohodnutých vztahů. Neméně závažným nedostatkem je nepoctivost přerůstající v okrádání, které se na straně pachatelů stává skoro samozřejmostí. Dle publicity je to v tak hojném počtu k neuhlídání a tím i beztrestné. Velkou
nesnází pro ty postižené je vymahatelnost práva. Vyživovací povinnosti si plní kolem jedné
třetiny rodičů, čímž jsou ohrožovány především děti. Stát zastřešuje tuto nezodpovědnost
a nadále zaručuje takovému „rodiči“ rodičovské právo i přesto, že své dítě vystavuje újmě,
dá se říct i na životě. Bezradnost státu v zasahování proti pančování vína a jeho nelegálního
dovozu ustupuje před argumenty prodejců ohánějících se zvýšenou nákladovostí. Nepořádek v poskytování stravovacích služeb, někdy i za hranicemi nejčernějších představ. To
všechno jen pro peníze, jakoby marže nebyla zisk a je nutné ještě okrádat. Proč se nezavede
taková tvrdost, která by od těchto nešvarů odrazovala? Nikdo není pro šikanu a brutalitu,
ale jak se jeví, lidským přístupem se žádný pořádek nezavede. Argumentace o ztěžování
a komplikování života podnikatelům jsou nezřídka důvodem k vytváření atmosféry toho,
čeho se stát nejvíce obává - „nezaměstnanosti“. Nezaujatý přihlížející tomuto dění musí
pak nutně nabýt dojmu, že stát, či jeho úředníci v tom jedou s těmi nečestnými podnikavci,
poněvadž ve výsledku uloženými pokutami na tom stát vydělává a platí to ti bezbranní
a ošizení, co to nekvalitní snědli a vypili. Nenajdeme-li... řešení, bude to pohroma pro nás
pro všechny, nepomohou pak ani stohy giga peněz, protože jen s „láskou má svět naději.“
Ohlédnutím se do historie zjistíme, že i před sedmdesáti lety jsme něco prospěšného pro
lidstvo udělat „chtěli.“
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Blahopřejeme jubilantům:
Plátová
Anna
Š t ě p á n o v á Marie

73 roků
75 roků

Jan Vyletěl, občan Radotic

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15. června 2015. 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
Složení redakční rady: tajemnice: Dana Babišová, předseda: Milan Šerka, členové: Jana
Jánská a Mgr. Ing. Vít Feldbabel
Poznámka:
V minulém čísle Jemnických listů bylo v příspěvku pana Vladimíra Hrbka nesprávně
uvedeno jméno paní Fuchsové, která byla na fotografii na zadní obálce JL – bylo uvedeno:
paní Fuksová.
inzerce
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Obrazový seriál
Jemnický hřbitov - pohled na náhrobky před opravou v r. 1999

Jemnické listy č. 6/2015 - vydalo město Jemnice, Husova 103, IČ 00289531, 1. června 2015.
MK ČR E 13924. Náklad 2 200 ks. Otištěné příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakce.
Foto: Vladimír Hrbek /archiv/, město Jemnice, kresba na titulní straně obálky: Monika Holíková
kultura@mesto-jemnice.cz, www.mesto-jemnice.cz
Realizace: Petr Večeřa, Bačice

Historická slavnost

Barchan
19.-22.6.2015
Pátek 19.6.2015
17.30 Vystoupení dechovky HUDBA Z MARSU REVIVAL a Mažoretek DDM Jemnice před radnicí
18.00 Slavnostní průvod kostýmovaných postav ulicemi města Jemnice a zahájení slavnosti
vyvěšením praporu barchan
18.30 Otevírání mazhausů
18.30 Koncert dechovky HUDBA Z MARSU REVIVAL
(areál zámku - u kašny)
20.00 Alternativní scéna - Bob a Fabián, Kúrovec, Zero Number One, F.N.S.
(letní kino)
20.30 Koncert skupiny LUCREZIA BORGIA v areálu zámku
22.00 Ohňová show na zámku – LUCEMBURK, FAKÍR DRAGON, NOVUS ORIGO
22.30 Taneční zábava – hraje skupina CARRIE v areálu zámku

Sobota 20.6.2015
8.30
9.00
10.00
13.30

Slavnostní budíček s trubači a bubenicemi a otevření městských bran
Otevření historického tržiště s doprovodným programem
Příjezd krále Jana a královny Elišky do Jemnice – scéna na zámku
Historický běh královských poslů
(Tyršova ulice)
Rozloučení královského páru s opevněnou Jemnicí – scéna na zámku, následuje
slavnostní průvod kostýmovaných postav ze zámku přes náměstí z centra k sokolovně
15.30 Zábavné odpoledne, v němž vystoupí INFLAGRANTI
Mažoretky DDM Jemnice a hiphopová skupina 4K DDM Jemnice
(areál zámku)
17.30 Koncert hudební skupiny TEMPUS
(areál zámku - u kašny)
18.30 Vystoupení JUMPING DRUMS - bubenická show
(areál zámku)
19.00 Alternativní scéna - Almost Acoustic, Tynytus, Hickory Jack, MMM Crew, DJs
+ Flashmob / Fotovýstava / Zážitek naboso / Barvy
(letní kino)
20.30 Taneční zábava - hraje skupina VIGO v areálu zámku
21.30 Večerní historický průvod s pochodněmi ulicemi města
22.00 Ohňová show na zámku - LUCIUS
cca 22.25
Ohňostroj na zámku – po skončení ohňové show

Neděle 21.6.2015
8.00
10.00
13.30
15.30

Poutní mše u kostela sv. Víta
Poutní mše u kostela sv. Víta
Vystoupení skupiny (J)ELITA BAND a BLUE MOON na zámku
Vystoupení skupiny JINDŘICHOHRADECKÝ BAND na zámku

Pondělí 22.6.2015
15.00
18.00

MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
VASR BAND

(areál zámku, samostatné vstupné)
(areál zámku)

PROGRAM NA ZÁMKU
PROGRAM NA ZÁMKU
PÁTEK 19.6.2015
PÁTEK 19.6.2015
18.30 HUDBA Z MARSU REVIVAL (koncert)
18.30
Z MARSU
20.30 HUDBA
LUCREZIA
BORGIAREVIVAL
(koncert) (koncert)
22.00 LUCREZIA
Ohňová show–
LUCEMBURK,
20.30
BORGIA
(koncert) FAKÍR DRAGON, NOVUS ORIGO
22.30 Ohňová
Taneční show–
zábava LUCEMBURK,
– skupina CARRIE
22.00
FAKÍR DRAGON, NOVUS ORIGO
22.30 Taneční zábava – skupina CARRIE
SOBOTA 20.6.2015
9.00
Otevření tržiště
SOBOTA
20.6.2015
9.30
LIBERTAStržiště
13.50
Scéna – vystoupí PORTA TEMPORIS
9.00
Otevření
9.30
LUCEMBURK
15.30
Vystoupení
INFLAGRANTI
9.30
LIBERTAS
13.50
Scéna –skupiny
vystoupí
PORTA TEMPORIS
10.00
PŘÍJEZD KRÁLE – scéna
16.30
Mažoretky
DDMskupiny
JemniceINFLAGRANTI
a 4K
9.30
LUCEMBURK
15.30
Vystoupení
10.30
NKN JEMNICE
17.00
PORTA
TEMPORIS
(tance)
10.00
PŘÍJEZD
KRÁLE- divadlo
– scéna
16.30
Mažoretky
DDM
Jemnice a 4K
11.00
PORTA
TEMPORIS
(tance)
17.30
TEMPUS
(koncert)
10.30
NKN
JEMNICE
- divadlo
17.00
PORTA
TEMPORIS (tance)
11.30
LIBERTAS
17.45
FAKIR
DRAGON
11.00
PORTA
TEMPORIS (tance)
17.30
TEMPUS
(koncert)
11.30
LUCEMBURK
18.30
Vystoupení
JUMPING DRUMS
11.30
LIBERTAS
17.45
FAKIR DRAGON
12.00
LUCEMBURK
20.30
Taneční
zábava
VIGO
11.30
LUCEMBURK
18.30
Vystoupení–JUMPING
DRUMS
13.30
BĚH POSLŮ, SCÉNA
22.00
Ohňová show - LUCIUS
12.00
LUCEMBURK
20.30
Taneční zábava – VIGO
22.25
OHŇOSTROJ
13.30
BĚH POSLŮ, SCÉNA
22.00
Ohňová show - LUCIUS
NEDĚLE 21.6.2015
22.25
OHŇOSTROJ
13.00 NKN JEMNICE - divadlo
PONDĚLÍ 22.6.2015
NEDĚLE 21.6.2015
13.30 (J)ELITA BAND a BLUE MOON
15.00 MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
13.00 NKN JEMNICE - divadlo
PONDĚLÍ 22.6.2015
15.30 JINDŘICHOHRADECKÝ BAND
18.00 VASR BAND
13.30 (J)ELITA BAND a BLUE MOON
15.00 MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
15.30 JINDŘICHOHRADECKÝ BAND
18.00 VASR BAND
Vstup do bran města a do areálu zámku je zdarma (není-li uvedeno jinak).
Za nepříznivého počasí se koncerty a taneční zábavy přesouvají do kulturního domu a kina.
Vstup do bran města
a doPROGRAMU
areálu zámku
je zdarma (není-li uvedeno jinak).
ZMĚNA
VYHRAZENA!!!
Za nepříznivého počasí se koncerty a taneční zábavy přesouvají do kulturního domu a kina.
ZMĚNAVlakem
PROGRAMU
VYHRAZENA!!!
na Barchan
19.6.2015
odjezd z Jemnice – 23:00
19.6.2015
odjezd
z MB – 18:00
odjezd z Jemnice – 23:00
odjezd z MB – 18:00

20.6.2015
Vlakem na Barchan
odjezd z Jemnice – 12:30, 16:30, 20:30, 23:30
20.6.2015
odjezd z MB – 10:00,
14:00, 18:00, 22:00
odjezd z Jemnice – 12:30, 16:30, 20:30, 23:30
odjezd z MB – 10:00, 14:00, 18:00, 22:00

HISTORICKÁ SLAVNOST BARCHAN
V červnu se po svatém Vítu koná v Jemnici
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Běh o barchan je součástí národního kulturního dědictví

