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Co mi poskytuje park
Když v letním čase stoupne rtuť
a zmírám krutým horkem,
na těžké hříchy ztratím chuť
a jdu se projít parkem.
Pokaždé cítím nadšení
z těch krásných pěšin z písku,
když vidím plavat kačeny
a slyším chřástat lysku.
Než najdu někde pod stromy:
pro oči stín, klid uším,
vášnivý rybář řekne mi,
abych šel pryč, že ruším.
Tak jdu. Na čele žhne mi pot.
V protější břeh si sednu.
Bahnitou vůni dýchám z vod,
a spouštím nohy ke dnu.
Milan Růžička

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
vím, že bude ještě mnoho napsáno k historické slavnosti
Barchan 2015. Nechci se k této výjimečné události dlouze vracet. Je však na místě poděkovat všem, kteří se o její zdárný průběh zasloužili, stejně jako Správě majetku města s. r. o., která si
ke své cti bravurně poradila se zajištěním úklidu jak v průběhu akce, tak po jejím skončení. Ojedinělost a krásu Barchanu
ocenili naši významní hosté, kteří přijali pozvání – zástupci
partnerských měst Reszelu a Raabsu nad Dyjí. Nemohu vynechat jméno pana Ladislava Sedla – vedoucího odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Kraje Vysočina, který se
netajil vděčností, že se mohl jádra slavnosti zúčastnit. Nelze opominout paní Danutu
Konopnickou, které se dostalo naší pocty nejvyšší, tedy stala se čestnou občankou naší
Jemnice.
Dovolím si Vás ještě pozvat na další akci, která se bude konat 8. srpna 2015 v zámeckém parku, totiž už V. jemnickou bitvu. Odpoledne plné krásných dam, historických
tanců, udatných šermířů a velkolepých klání si určitě nenechte ujít.
Už tradiční je prázdninová víkendová vlaková doprava, již můžete využít během měsíců volna. Takový výlet s dětmi vláčkem na Hrachovec stojí zato. Mluvím z vlastní zkušenosti.
Co nám lehce znepříjemní prázdninové měsíce, je rekonstrukce vodovodů a kanalizací ve městě Jemnici. Prosím Vás o trpělivost. Shledáváme se i s rozumnými názory:
„Chápeme, že je to potřeba, udělat se to prostě musí.“ S tímto postojem souhlasíme,
jsme rádi, že můžeme využít čerpání poměrně štědrých (v tomto směru posledních)
dotačních titulů.
Závěrem mého článku mi dovolte, abych poděkoval zástupcům Základní školy v Jemnici, kteří se dne 25. června 2015 zúčastnili uložení vzkazů pro budoucnost - pod topoly
v ulici Topolová. Žáci si opravdu dali velkou práci, aby jejich „poselství“ byla kvalitně
propracována a drží tak symbolický prapor v další výjimečné tradici našeho města. Jsem
rád, že události byli přítomni pamětníci, kteří zde vzkazy nechali už v roce 1948.
Vážení a milí spoluobčané, prožijte dny volna tak, jak nejlépe umíte, odpočiňte si
a načerpejte sil do další práce, načerpejte optimismus do dalšího života. Hezké prázdniny,
příjemné dovolené všem!
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice
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Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 3. června 2015 (výtah z usnesení)
Rada města schválila:
• Ocenění za příkladný čin, který napomohl k zadržení pachatele trestného činu.
• Účetní závěrku Mateřské školy v Jemnici, příspěvkové organizace, IČ:70887675,
za účetní období roku 2014, sestavenou k 31. 12. 2014, včetně rozdělení hospodářského
výsledku organizace s tím, že částka 530.956,90 Kč bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace.
• Darovací smlouvu uzavřenou mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
a městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice na poskytnutí finančního daru ve výši
2.000,- Kč na podporu činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.
• Darovací smlouvu uzavřenou mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
a městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice na poskytnutí finančního daru ve výši
85.247,- Kč na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách
škol a školských zařízeních.
• Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 8, v ulici Větrná 1059 v Jemnici, ke dni
30. 6. 2015.
• Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7, v ulici Na Předlískách 1151 v Jemnici,
ke dni 30. 6. 2015.
• Dohodu o změně nájmu mezi pronajímatelem městem Jemnice, Husova 103,
67531 Jemnice, na základě které vzniká výlučný nájem v bytu č. 8, o velikosti 2+1,
na ulici Tyršova 872, 675 31 Jemnice.
• Přidělení bytu č. 15 (1+kk) v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici, a to na 1 rok
do 30. 6. 2016.
• Přidělení bytu č. 8 (1+1) v ulici Větrná 1059 v Jemnici 675 31 Jemnice, a to na 1 rok
do 30. 6. 2016.
• Přidělení bytu č. 3 (2+1) v ulici Větrná 1062 v Jemnici, a to na 1 rok do 31. 8. 2016.
• Přidělení bytu č. 7 (2+kk) v ulici Na Předlískách, a to na 1 rok do 30. 6. 2016.
• Ukončení pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 625 na ulici Budějovická dohodou ke dni 4.6.2015.
• Smlouvu o nájmu pozemku p. č. 1832/1, ostatní plocha o výměře 15527 m2
v k. ú. Jemnice, uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a Sborem dobrovolných hasičů Jemnice, pobočným spolkem, se sídlem Lípová 923, 675 31
Jemnice, IČ: 64269892.
• Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Obnova muzea č. p. 75, nám. Svobody, Jemnici
(zadní dvůr, stodola), parc. č. 108 k. ú. Jemnice“ uzavřenou mezi městem Jemnice,
Husova 103, 675 31 Jemnice a firmou Stavební Huť Slavonice s. r. o., Nádražní 298,
Slavonice.
• Podání žádosti na restaurování bočního oltáře sv. Antonína Paduánského v kostele
sv. Víta v Jemnici do Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2016.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení plynárenského zařízení a to STL
plynovodu včetně 16 ks plynovodních přípojek v rámci akce „Inženýrské sítě a komunikace, Jemnice, Předlísky“ uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a RWE GasNet se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústi nad Labem.
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• Smlouvu č. 1030024166/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene u akce
„Jemnice – Budějovická: NN kabel. přeložka“ uzavřenou mezi městem Jemnice,
Husova 103, 675 31 Jemnice a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice.
• Umístění sídla Muzejního spolku Jemnice v objektu na adrese Tyršova 592, 675 31
Jemnice.
• Povodňovou komisi města Jemnice ve složení: Ing. Miloslav Nevěčný - předseda komise, Ing. Petr Novotný - místopředseda komise, Ing. Miloš Pacas - tajemník komise,
Rudolf Svoboda – člen komise.
• Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31
Jemnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava na zpracování předprojektové
dokumentace obnovy kulturní památky budovy pivovaru zámku Jemnice.
• Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31
Jemnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava na zpracování předprojektové
dokumentace obnovy kulturní památky budovy kočárovny zámku Jemnice.
• Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31
Jemnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava na zpracování předprojektové
dokumentace obnovy kulturní památky budovy konírny zámku Jemnice.
• Výběr dodavatele na opravu elektroinstalace a omítek v přízemí kulturního domu
č. p. 49 v obci Panenská, kde byla shledána jako nejvýhodnější nabídka od firmy DLABAJA s. r. o., Žižkova 1967/17, 586 01 Jihlava.
• Smlouvu o dílo na opravu elektroinstalace a omítek v přízemí kulturního domu č. p. 49
v obci Panenská uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a firmou DLABAJA s. r. o., Žižkova 1697/17, 586 01 Jihlava.
• Záměr pronájmu části střechy 5 m2 na ul. Větrná 1054 v k. ú. Jemnice.
Rada města vzala na vědomí:
• Žádost Osadního výboru v Panenské o navýšení rozpočtu pro obec Panenská ve výši
30.000,- Kč na uskutečnění akce „Oslavy 300. výročí založení obce Panenská“
a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
• Strategický plán rozvoje města Jemnice a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
• Účetní závěrku města Jemnice za účetní období roku 2014, sestavenou k 31.12.2014,
a tuto doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
• Celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2014 a tento doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bez výhrad.
• Rozpočtová opatření č. 2 na rok 2015 a tato doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
• Informaci o programu pořádané historické slavnosti Barchan 2015.
• Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 3 v ulici Větrná 1062 v Jemnici.
Rada města ruší:
• Bod č. 14 usnesení č. 4/2015 ze schůze Rady města Jemnice, konané dne 15.4.2015
– Pronájem části pozemku p. č. 1832/1 o výměře 15527 m2 kultura ostatní plocha v k.
ú. Jemnice SDH Jemnice se sídlem Lípová 923, 675 31 Jemnice na dobu 5 let za cenu
1.000,- Kč za rok.
Rady města Jemnice konané dne 17. června 2015 (výtah z usnesení)
Rada města schválila:
• Koncept zpracovaných událostí ve městě Jemnice za rok 2014 k zapsání do kroniky
města Jemnice.
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• Smlouvu o dílo na bezdrátové hlasovací zařízení.
• Výběr dodavatele na vypracování projektové dokumentace „Odkanalizování lokality
U Černého mostu – čerpání odpadních vod na městskou ČOV“. Jako nejvýhodnější byla
shledána nabídka firmy Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, 586 01 Jihlava, IČ: 32004401.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě před zahájením stavby kanalizace v rámci akcí „Jemnice, odvodnění pozemků
Na Předlískách“ zavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a Českou
republikou – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 11a, 130 00 Praha 3.
• Záměr prodeje pozemků p. č. 2639 kultura ostatní plocha o výměře 1147 m2, p. č. 2640
kultura ostatní plocha o výměře 4946 m2 a p. č. 2641 kultura zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 236 m2 včetně objektu bez č. p. a č. e. postaveném na tomto pozemku vše
v k. ú. Jemnice.
• Smlouvu č. 1030025243/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a E.ON Česká republika, s. r. o.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
• Nájemní smlouvu na bezúplatný pronájem parcely č. 2047/1 v k. ú. Jemnice,
na uskutečnění „V. Jemnické bitvy“ uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103,
675 31 Jemnice a panem Martinem Bahounkem, Na Podhoře 205, 588 13 Polná,
IČ: 71981594.
Rada města vzala na vědomí:
• Žádost o prodej pozemků p. č. 2639 kultura ostatní plocha o výměře 1147 m2, p. č. 2640
kultura ostatní plocha o výměře 4946 m2, p. č. 2641 kultura zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 236 m2 včetně objektu bez č. p. a č. e. postaveném na tomto pozemku vše
v k. ú. Jemnice.
• Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 9 v ulici Větrná 1056 v Jemnici ke dni 31. 5. 2015.
Rada města neschvaluje:
• Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 9, v ulici Větrná 1056 v Jemnici, ke dni
31. 7. 2015.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

ENERGO 2015 – výběrové šetření o energetické spotřebě
v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech (ENERGO 2015). Šetření je realizováno na základě požadavku nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES).
Hlavním cílem je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní činnost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních
prostor, na ohřev vody, vaření, osvětlení atd.). Výsledky ze šetření se například využijí při
plánování dalšího směřování dotační politiky státu v oblasti energetických úspor či ke srovnání spotřeby energie našich domácností s ostatními státy Evropské unie.
Šetření se uskuteční na území celé ČR přibližně ve 20 000 domácnostech. Proběhne
od 7. července 2015 do 15. ledna 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je společně
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s občanským průkazem opravňují k provedení šetření ENERGO 2015, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a data
jsou chráněna podle přísných požadavků zákona o ochraně osobních údajů.
Řízením šetření ENERGO 2015 je pověřena paní Ing. Šárka Freudenreichová, pracovnice Krajské správy ČSÚ (tel. 567 109 069, mobil 737 915 691), kterou v případě dotazů
můžete kontaktovat. Další informace naleznete na www.czso.cz/csu/czso/energo-2015.
Iveta Kinclová, odbor investic a výstavby města

Naše město recyklací starých spotřebičů
výrazně ulevilo životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 289 televizí, 79 monitorů a 1.646,93 kg drobného elektra. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše město získalo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Díky společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že „občané
našeho města v loňském roce vytřídili 289 televizí, 79 monitorů a 1.646,93 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 96,75 MWh elektřiny, 3.913,34 litrů ropy, 441,76 m3vody
a 4,39 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 22,60 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 85,58 tun.“
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti,
kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Zpětný odběr a recyklace (např. stovky mobilních telefonů) uspoří tolik energie, kolik
spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho
notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno
při 30 cyklech myčky nádobí.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených elektrospotřebičů do nového produktu. Pro každou
frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Jana Krejčí, odbor výstavby a životního prostředí
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Slovo hejtmana
Na začátek července letos připadá významné výročí – 600 let od upálení Mistra Jana Husa.
Už od začátku roku si ho připomínáme mnohými diskusemi historiků, články v nejrůznějších periodikách, filmy dokumentárními i tím monumentálním hraným. Jan Hus bez ohledu
na vlastní riziko poukazoval na nešvary v praktikách církve, na potřebu její obrody a vůbec
sociálně spravedlivé společnosti. Potřeba silnějšího duchovního rozměru života naší společnosti a vymýcení korupce a nespravedlivě rozmařilého života některých skupin obyvatel jsou
bezesporu tématy, která vnímáme i dnes jako naléhavá. Proto je jeho odkaz stále aktuální. Stačí
připomenout malý úryvek z Husova kázání: „Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi,
aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou
po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně
krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.“ I po šesti stech letech ta slova nejsou jen
citátem z historie, ale cítíme v nich i odkaz na neveselou součást naší přítomnosti.
Tolik k historii, ve které nacházíme i neradostné poučení pro současnost. Na červenec
připadají ovšem i příjemnější chvíle – spojené s dovolenou a cestováním. Jedinci s českým
pasem je dnes otevřený celý svět i s mnohými exotickými destinacemi – pokud může dostatečně otevřít i svou peněženku. Ale můžeme si také najít příjemné a zajímavé místo v některém z půvabných koutů naší země. S menšími náklady, bez stresů z náročného cestování,
bez obav z obtížné domluvy nebo své nejisté bezpečnosti v neznámém prostředí. Průběžně se proto snažíme propagovat naši Vysočinu. Kraj i města vydávají stovky hodnotných
i krásných brožur a informačních letáků o tom, co můžeme u nás zažít.
Letos jsme se rozhodli podpořit povědomí o našem kraji i novým způsobem. Roadshow
(tedy cestovní zábavný program) Poznejte Vysočinu je název pestré turistické nabídky, která byla už v červnu postupně představena v sedmi městech České republiky, odkud na Vysočinu turisté přijíždějí nejčastěji. Šlo nejen o informace, ale také o zábavné hry a soutěže.
První ohlasy byly pozitivní. Organizátorem akce byla příspěvková organizace Vysočina
Tourism a doufám, že se bude podílet na zvýšení povědomí a také následné návštěvnosti
celého našeho regionu.
Na závěr mi proto dovolte použít můj oblíbený citát s dovětkem: Léto budiž pochváleno
– na Vysočině zvláště!
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Kotlíkové dotace pro domácnosti v Kraji Vysočina
V rámci Operačního programu životního prostředí jsou vyčleněny prostředky na výměnu kotlů na tuhá paliva pro domácnost. Tyto prostředky budou jednotlivým domácnostem
poskytovány prostřednictvím Kraje Vysočina. Níže jsou uvedeny základní informace:
Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za:
• kotel na uhlí – dotace nejvýše 70 %
• kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 %
• plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 %
• tepelné čerpadlo – dotace nejvýše 75 %
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Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů.
Maximálně způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč.
Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být
součástí projektu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení
energetické náročnosti budovy, jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje ve výši max. 20 tis. Kč.
První výzva pro občany k podávání žádostí o kotlíkové dotace na Kraji Vysočina je
plánován na první čtvrtletí roku 2016. Pro nastavení systému financování prosíme o vyjádření předběžného zájmu/nezájmu na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky.
Kontaktní osoby: Ing. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563; 724 650 194
a Ing. Stanislava Lemperová; lemperova.s@kr-vysocina.cz; 564 602 532; 724 650 144.
Zdeněk Chlád, člen rady kraje

Víte, že...
Možná nevíte, že za domem č.p. 75 na náměstí Svobody (muzeum) je budova bývalé
maštale (fotografie od pí Hlouškové na zadní straně JL). Jedná se o ojedinělou stavbu, která
zřejmě není v žádném jiném domě na náměstí ani nikde v okolí. V letech 2011 – 2014 došlo
k opravě střechy zadní i přední části fasády maštale. Vnitřní část je opravená a zachovalá.
Nabízí se tedy znovu myšlenka bývalého předsedy Muzejního spolku v Jemnici a kronikáře
města pana Miroslava Nováčka z roku 2005 a některých dalších rozšířit expozici muzea o tuto
budovu a ukázat návštěvníkům muzea zajímavost ve městě. Pan Nováček, velmi aktivní člověk a schopný kronikář, přišel s myšlenkou rozšířit ve dvoře vybudováním po stranách pergoly možnost vystavit zde i další zemědělské stroje používané v našem kraji, které nenávratně
končí ve šrotu. V budově zůstala jen mlátička. Muzejní spolek ve spolupráci s občany by jistě
postupně zajistil dostatek předmětů k instalaci v těchto prostorách.
Do samotného domu, ve kterém je muzeum a jehož majitelem je město Jemnice, byly investovány v průběhu let značné finanční prostředky. Byla opravena střecha, vyměněna okna, nová
fasáda, elektroinstalace, byl upraven vnitřní prostor, nová instalace expozice čaje, v loňském
roce expozice historické slavnosti Barchan (zásluhou paní Jany Lochmanové, roz. Pešlové, velmi schopné paní, ve které Jemnice získává odborníka se vztahem k Jemnici, kde i bydlí).
Do oprav památek bylo v posledních letech věnováno hodně prostředků, a tak se snad podaří uskutečnit starou myšlenku o rozšíření části muzea i o zajímavou stavbu maštale ve středu
města. Snad se najde pochopení, hlavně pak peníze k realizaci myšlenky pana Nováčka, který
by si za svoji práci pro Jemnici konečně její realizaci zasloužil. Muzeum je součástí Muzea
Třebíč a Kraje Vysočina, proto věřím, že se i zde najde pochopení. Ve volebních programech
na toto volební období se strany přihlásily k podpoře historie Jemnice. Uvidíme, jestli to myslely vážně. A odměna? Za opravenými hradbami za budovou maštale bude možná nádherný
výhled k západu na Bažantnici, Smrček, Vlčí horu, Vlažinku a Bábu (660 m).
Vladimír Hrbek
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Okénko základní školy
O setkání žákovských parlamentů v Jihlavě
Ve středu 10. 6. 2015 se 8 zástupců žákovského parlamentu Základní školy v Jemnici
vydalo na 2. setkání žákovských parlamentů v kongresovém sále na Krajském úřadu v Jihlavě. Nás prezentovaly Sára Lindušková (8. A), Anna Leitkepová (8. A), Monika Fukalová
(8. B), Sára Šestáková (8. B), Natálie Křivanová (6. A), Tereza Sedláčková (7. A), Denisa
Abrhámová (7. A ), Dominik Šroufek (4. B) a koordinátorka Mgr. Jana Petráková.

V kongresovém sále už čekalo asi 120 žáků z 20 škol. Zasedli jsme na volná místa
a pan Ivo Mikulášek, ředitel pořádající setkání v ZŠ v Dobroníně, pronesl krátký proslov.
Následovalo rozdělení do skupin s jinými školami, abychom vypracovali projekt o činnosti jednotlivých parlamentů. My jsme spolupracovali s Dobronínem, Větrným Jeníkovem,
a Velkým Beranovem.
Ve skupině jsme se vůbec neznali. Proto jsme si zahráli hru, kdy jsme si házeli s míčkem
a zároveň říkali svoje jména. Naším hlavním úkolem bylo sepsat na velký list papíru nejpovedenější akce parlamentářů a pár informací o svém parlamentu.
O přestávce jsme se občerstvili chlebíčky, koláčky, kávou, čajem, na co měl kdo chuť.
Potom jsme opět zasedli na svá místa, každá skupina přednesla svůj projekt, čímž jsme se
prezentovali a zároveň se vzájemně inspirovali pro další práci.
Z konference jsme se vrátili s pocitem dobře odvedené práce, přivezli jsme si mnoho
nápadů a navíc jsme poznali nové parlamenťáky.
Monika Fukalová, parlamentářka 8. B
Astronomická olympiáda
Do celostátního finále astronomické olympiády postoupila žákyně 6. ročníku ZŠ v Jemnici Eva Feldbabelová. Evča se stala úspěšným řešitelem a umístila se na krásném 12. místě
v kategorii GH (tj. 6. a 7. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií). Měla 78 %
úspěšnost ve srovnání s prvními třemi umístěnými a jak řekl jeden z organizátorů, byla mezi
0,3 % nejlepších v celé republice.
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A jak taková astronomická olympiáda vypadá? První částí byl obrazový test, dále výpočtová část. Třetí byl znalostní test. Dalších pět částí olympiády tvořily praktické úkoly
na stanovištích (u dalekohledů, hvězdných map, meteoritů ap.).
Samotné finále probíhalo 22. 5. 2015 na Štefánikově hvězdárně v Praze a trvalo
4,5 h. Odpoledne byla na Akademii věd ČR připravena odborná přednáška o vzniku Sluneční soustavy a poté následovalo vyhlášení výsledků.
Blahopřejeme Evči k tomuto mimořádnému úspěchu!
http://www.zsjemnice.cz; www.facebook.com/zsjemnice
Mgr. Martin Švanda
Dějepravné soutěžení
8. června 2015 proběhl v areálu třebíčského zámku 11. ročník Dějepravného soutěžení
s názvem Ve víru šílenství aneb 2. světová válka 1939 – 1945. V historických znalostech
a dovednostech soutěžilo 24 družstev ze základních škol a víceletých gymnázií.
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Naši školu reprezentovala dvě družstva žáků devátých tříd – Hitlerjugend Jamnitz (Filip Tobolka, Daniel Šimáček, Lukáš Bařinka, Jiří Šesták, Ondřej Kadlec a Ondřej Tesař)
a Bombarďáci (Kristián Havlíček, František Samek, Martin Sevelda, Julie Křivanová, Klára Dvořáková a Kateřina Nováková). Během soutěže na ně čekalo 20 stanovišť, kde např.
hádali historickou osobnost, luštili šifrované zprávy, účastnili se bitvy o Anglii, tancovali
swing, skrývali se v krytu, nakupovali za protektorátní ceny, či provedli rekonstrukci atentátu na Heydricha.
Tým Hitlerjugend Jamnitz byl vyhlášen nejsympatičtějším družstvem soutěže a zároveň
obsadil 3. místo se 157 body, přičemž od vítěze jej dělily pouze 4 body, a Bombarďáci zaujali místo v druhé polovině tabulky se 114 body.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Poděkování
V průběhu letošního školního roku se žáci osmých ročníků v hodinách dějepisného
semináře seznamovali s historií Jemnice a okolí.
Již několik let spolupracujeme s paní Janou Jánskou, která nás provází památnými místy
našeho města a vypráví nám o událostech, jež se zde odehrály. Díky ní máme možnost si
jemnické památky prohlédnout opravdu zblízka a dozvědět se mnoho zajímavostí ze života
v Jemnici v průběhu staletí.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Druhá světová válka v naší škole
V letošním roce uplynulo 70 let od konce druhé světové války. Toto významné výročí
jsme si připomněli několika akcemi, kterými jsme doplnili výuku o událostech z let 1939
– 1945.
Žáci devátých ročníků zavítali v rámci dějepisné exkurze do Lidic a do Terezína.
O jemnickém odboji nám vyprávěla paní Olga Pitourová. Děti se dozvěděly zajímavé
informace o organizování odbojové činnosti v našem městě a poznaly její hlavní představitele, kteří za svoji účast v odboji mnohdy zaplatili cenu nejvyšší.
Na tuto besedu navazovala výstava, jež byla instalována ve vestibulu kulturního domu,
s názvem Bojovníci za svobodu – 2. světová válka v příbězích těch, kteří se nebáli bojovat.
Její prostory navštívila většina našich žáků a své pocity, dojmy a postřehy ztvárnili formou
kreseb, koláží, básniček a dopisů adresovaných dětem do koncentračního tábora. Nejlepší
z vytvořených prací, které jsou vystaveny v městské knihovně a turistickém informačním
centru, byly oceněny.
Děkujeme pí Pitourové a p. Podhrázkému, kteří přišli dětem do školy předat odměny.
O pohár starosty města Jemnice
V úterý 23. 6. 2015 se konala pod záštitou města Jemnice, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby soutěž O pohár starosty města Jemnice,
která byla určena pro žáky 2. stupně ZŠ. Pětičlenná družstva soutěžila na závodní trati
v hodu granátem, topografii, zdravovědě, šplhu a v požárním útoku, mimo trať pak ve střelbě, člunkovém běhu, jízdě na člunu a ověřila si své znalosti i v dopravní soutěži. Sportovní
dopoledne zakončilo slavnostní vyhlášení výsledků. Zástupci města předali soutěžícím medaile a vyhodnotili nejlepší družstvo, které si odneslo pohár starosty města.
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Slavnostní závěr školního roku
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo Základní školu v Jemnici 456 dětí.
Každoročně jsou v jeho závěru ředitelem školy vyhodnocováni a odměňováni nejlepší
žáci. Letos si ocenění za účast v soutěžích, olympiádách, vzorné chování a výborný prospěch odneslo 165 chlapců a dívek. Celkem bylo uděleno 50 pochval ředitele školy a 115
pochval třídního učitele.
Nejlepší žáky z jednotlivých tříd pozval ve čtvrtek 25. 6. 2015 na radnici starosta města,
zde všem poblahopřál k dosaženým úspěchům a předal věcné dary. Také pro žáky devátých
tříd je předávání vysvědčení v závěru školní docházky slavnostnější než obvykle, neboť
i jim vysvědčení předávají zástupci města.
Přejeme všem prosluněné prázdniny plné neopakovatelných zážitků.
**********
Žáci II. stupně navštívili výstavu o II. světové válce, která proběhla v jemnickém kulturním domě. Pocity z výstavy vyjádřili nejčastěji obrazem, dva žáci se pokusili o slovní
vyjádření - konkrétně úvahu. Domnívám se, že vytvořili vzhledem k jejich věku velmi solidní
zamyšlení, které stojí za to si přečíst.
J. Strebelová
Riskovat nebo přežít?
Pro většinu lidí na světě je druhá světová válka něčím hrozným, něčím nepopsatelným.
Po celý rok, převážně nyní v květnu, slýcháme o hrůzách a útrapách této války. Někteří z nás
ji možná zažili, někteří z nás o ní slyšeli jen z vyprávění.
U nás v Jemnici byla vytvořena výstava o jemnickém odboji. Přečetl jsem si tam o mnoha zajímavých osobnostech a jejich činech. Zaujala mě ale jedna otázka, nad kterou se zamýšlím doteď.
„Představte si, že žijete na území protektorátu, máte rodinu a děti a v noci vám na dveře zaklepe nějaký muž. Řekne vám, že je to parašutista a potřebuje úkryt před Němci. Jak byste se
zachovali?“ Zamyslím-li se nad tím, slyším spousty lidí, jak říkají, že by neváhali a parašutistovi pomohli. Samozřejmě, naše slovanská krev, bojovný a odvážný duch tomuto názoru dost
napomáhají. Vždyť i já sem si napoprvé řekl, že bych se nezachoval jinak.
Pokud se ale vžiju do role obyvatelů protektorátu, kde byly popravy za pomoc odboji
na denním pořádku, začínám mít strach o svoji odvahu. Domnívám se, že právě ta naše slovanská nátura byla příčinnou smrti tolika lidí. Začínají mě napadat věci, jako že moje rodina
je přednější než jeden parašutista, a že on sám válku stejně nevyhraje. Ale na druhou stranu je
to taky jeden z nás, a když si představím ty hrůzy, co by s ním po dopadení udělali, dělá se mi
mdlo. Nejde však jen o toho parašutistu. I on má s největší pravděpodobností někde rodinu.
Má někde svou matku, a já ji svým sobeckým činem připravím o syna. Jak by asi bylo mě,
kdyby se tohle stalo mému synovi? Sám nevím, protože zatím děti nemám, takže nedokážu
říct, co je to mateřská láska.
Riskovat nebo přežít? Tahle otázka mě pronásleduje už celkem dlouho, a já na ni pořád neznám odpověď. Řekl bych: „Rychle! Pojďte dál!?“ Nebo bych práskl dveřmi a dělal, že jsem
nikoho neviděl? Domnívám se, že na tuto otázku nenajdu odpověď. Možná, že kdybych prožil
ty hrůzy druhé světové války, tak bych odpověď znal. Ta výpověď z dokumentů o této válce je
mnohdy zkreslená, a tak není divu, že si ani v nejmenším nedovedu hrůzy té války představit.
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Uvažuji o tom, že je možná dobře, že si na tuto otázku nedokážu odpovědět. Je to ale
správné? To nevím. Vím jen to, že bych se do takovéhle situace dostat nechtěl.
Filip Tobolka, 9. A
Válka, proč vlastně?
Údolí plná krve, miliony mrtvých lidí. Lidí, kteří za nic nemohou. A proč vlastně? Jaké
důvody vedou k tomu, že se vlastní druh obrátí proti sobě?
Nad těmito otázkami jsem vždycky přemýšlela. Ale nikdy mě nenapadl dostatečný důvod k takovému teroru. Asi nejvíc mě udivuje, jak se to vlastně mohlo stát. Jak se kvůli
přesvědčení jediného člověka mohla rozpoutat nejničivější válka v dějinách lidstva? To byli
němečtí občané tak zvrácení, že nechali dopustit, aby se Hitlerův sen o vyhlazení Židů stal
skoro skutečností?
Myslím, že byli lapeni. Lapeni v jeho ujištěních o tom, jak je německý národ nejlepší.
Uvěřili a pak ho následovali. Nepochybuji o tom, jak muselo být hrozně lehké uvěřit
tomu, že jsou vyvolená rasa. Možná až příliš snadné. A pak nebylo lehčí to vše hodit
na někoho jiného?
Myslím, že se spousta z nich snažila nevnímat ten tenký hlásek v jejich hlavě, který
jim říkal, že to není dobře. Bylo asi mnohem snazší to nevnímat, snažit se to překřičet a jít
s davem. Samozřejmě se také báli. Kdo by se také nebál? Vždyť za vzbouření je čekala
smrt. Je i celou jejich rodinu. Často volíme mezi tím, co je správné a co je snadné. Jediná
věc, co nám brání volit si to snadné, bývá naše svědomí a přesvědčení. Na druhou stranu,
co je však správné? Nepochybuji o tom, že Hitler také věřil v to, že dělá správnou věc.
Málokdo se sám pokládá za zlosyna. I ti nejhorší věří, že se rozhodli nejlíp, jak mohli.
Na to asi nemám odpověď.
Hitler ze začátku neměl moc, ale uměl mluvit. A to je asi ta nejmocnější zbraň, kterou můžete vlastnit.
K. Krajíčková, 9. A

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc květen hasiči evidují 8 mimořádných událostí se zásahem jednotek požární
ochrany. Tento měsíc došlo k 1 požáru na ulici Větrný kopec a jednalo se o požár sazí v komíně. Na likvidaci požáru se podílely jednotky HZS a JSDHo Jemnice. Ostatní zásahy byly
technické pomoci.
nprap. Milan Šerka, HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice

O prázdninách se riziko zranění dětí zvyšuje - nebezpečným
situacím je nutné předcházet
V souvislosti s nadcházejícími letními prázdninami by chtěli policisté rodičům připomenout, aby věnovali dětem v zájmu zajištění jejich bezpečí patřičnou pozornost. Rodiče
by měli vždy vědět, jakým způsobem, s kým a kde jejich dítě tráví volný čas a v ja14 / Jemnické listy / červenec - srpen 2015

kém stavu se vrací domů. Děti mají v této době velké množství volného času a zvláště
ty starší jsou mnohdy bez dohledu dospělé osoby. To s sebou nese riziko, že se děti dostanou do situací, které pro ně mohou být nebezpečné nebo přímo ohrožující jejich život
a zdraví.
Především malé děti je nutné nenechávat bez dozoru. Pokud dítě přece jen zůstane
doma samotné, je dobré zkontrolovat okna a dveře, zda jsou dobře zavřené. Po setmění je
vhodné zatáhnout rolety, žaluzie, závěsy. U telefonu by měla být připravená důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, hasiči, zdravotníci, příbuzní, sousedka). Zazvoní-li telefon,
neměly by se děti s cizí osobou vybavovat, zejména by jí neměly říkat, že jsou doma samy
a nesdělovat žádné informace o sobě ani o ostatních členech rodiny. Rodiče by měli mít
na paměti, že je pro děti obzvláště nebezpečná manipulace s plynem, elektřinou, zápalkami a hořlavinami. Pozornost je nutné věnovat také chemikáliím, kyselinám a čisticím prostředkům, které může dítě vypít nebo se s nimi potřísnit.
V době nepřítomnosti dospělé osoby je důležité zabezpečit jakékoli nádoby naplněné vodou, do kterých by děti mohly spadnout. Jedná se zejména o venkovní bazény
a sudy nebo jiné sběrné nádoby na vodu k zalévání. Nelze podceňovat ani dětské bazénky s malým množstvím vody, i ty představují pro děti nebezpečí. Děti je nutné poučit
o bezpečném chování při návštěvě koupališť. Obzvláště nebezpečné je pro děti skákání
do rybníků s neznámou hloubkou vody. Vážné zranění si může dítě způsobit při skoku
do místa, kde je rybník mělký, nebo je dno kamenité. Před skokem do vody je v teplém
počasí důležité se předem zchladit a především nepřeceňovat své síly.
Děti je důležité v době nepřítomnosti dospělé osoby zaměstnat nějakou bezpečnou
činností (kreslení, čtení, sledování televize, apod.). Pokud jsou děti doma samotné a někdo zazvoní, nesmí hned otevřít dveře. Nejprve si musí ověřit, kdo stojí za nimi a otevřít jen lidem, které dobře znají.
Děti by se měly vyhýbat neobydleným opuštěným ulicím, neosvětleným a tmavým místům. Nebezpečné jsou i zchátralé nebo opuštěné objekty a rozsáhlé areály
firem. Rodiče musí vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo domu by
děti neměly nikdy nosit viditelně.
S cizími lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i kdyby nabízeli
něco velmi zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu, peníze, nebo třeba hračky. Při
kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly
připravené v případě nebezpečí utéct.
Při jízdě na jízdním kole musí být pro děti samozřejmostí cyklistická přilba, při
jízdě ve vozidle použití zádržných systémů. Nelze podceňovat ani krátké jízdy, nejsou
bezpečnější. I při těchto cestách může dojít k vážné dopravní nehodě. Důležité je připoutat dítě správně.
Autosedačka musí být plně funkční a pro dítě bezpečná, pohodlná a příjemná. Nesmí
být pro dítě příliš malá. U starších dětí nesmí vést pásy přes břicho a krk. Podsedák dítě
vyzvedne tak, aby mohlo správně použít bezpečnostní pásy, ty by měly vést přes pánev
a rameno. Velmi nebezpečné je mít dítě při jízdě posazené na klíně nebo zajištěné bezpečnostním pásem spolu s dospělou osobou.
pprap. Mgr. Pavla Císařová,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
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Informace z Okresní hospodářské komory Třebíč
Dne 12. 5. 2015 se v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě konala Valná hromada Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, které se
účastnili zástupci Okresní hospodářské komory Třebíč. Hostem Valné
hromady byl hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, který přítomné informoval o spolupráci Kraje Vysočina s KHK KV a o komunikaci s podnikateli. Poté zástupci jednotlivých okresních komor přednesli
zprávy o činnosti v roce 2014. Dalšími body programu byla zpráva dozorčí rady, schválení účetní závěrky za rok 2014 a diskuse.
Dne 25. května 2015 se v prostorách Teplárny SEVER sešli zástupci Okresní hospodářské komory s europoslancem Luďkem Niedermayerem. V průběhu setkání představil
předseda představenstva Ing. Richard Horký činnost Okresní hospodářské komory Třebíč,
činnost firmy TTS a provedl europoslance areálem teplárny. Jedním z hlavních témat následné debaty bylo téma regionální energetiky a dostavba Jaderné elektrárny Dukovany.
Dne 28. května 2015 se v pražském TOP HOTELU konal XXVII. Sněm Hospodářské komory České republiky, kterého se zúčastnili také zástupci Okresní hospodářské
komory Třebíč. Na slavnostním zahájení vystoupili se svými projevy prezident České
republiky Miloš Zeman, předseda vlády Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda vlády pro
ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš, místopředseda vlády Pavel Bělobrádek nebo
ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Ekonom a prezident Hospodářské komory ČR
Vladimír Dlouhý v rámci sněmu vyzval politickou reprezentaci napříč politickým spektrem, aby spolupracovala s Komorou na realizaci nejpalčivějších problémů podnikatelů,
jakými jsou například nedostatek technicky vzdělaných absolventů nebo vysoké zatížení
práce. Seznam problémů shrnul v desateru pro zlepšení podnikatelského prostředí v zemi
„Deset kroků k prosperitě“.
Petra Valová, projektový manažer

Služby LPS stomatologické – 18. 7. – 30. 8. 2015
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
so 18.7.
ne 19.7.
so 25.7.
ne 26.7.
so 1.8.
ne 2.8.
so 8.8.
ne 9.8.
so 15.8.
ne 16.8.
so 22.8.
ne 23.8.
so 29.8.
ne 30.8.

MUDr. Machová Eva
MUDr. Rolincová Monika
MUDr. Sedláček Milan ml.
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Šabrňák Petr
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
MUDr. Blažek Jan		
MUDr. Tomková Alena
MUDr. Machová Eva
MUDr. Vodička Petr		

Husova 898, Náměšť n/Osl.
Sokolská 3, Třebíč			
Zákostelní 9, Hrotovice		
Husova 898, Náměšť n/Osl.		
Husova 898, Náměšť n/Osl.		
Husova 898, Náměšť n/Osl.		
Jungmannova 116/18, Třebíč		
Husova 898, Náměšť n/Osl.		
Husova 898, Náměšť n/Osl.		
Husova 898, Náměšť n/Osl.		
Sv. Čecha 840/39, Třebíč		
Vltavínská 1346, Třebíč		
Husova 898, Náměšť n/Osl.		
Na Potoce 78, Třebíč		
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568 620 248
568 840 820
568 860 256
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 844 350
568 620 248
568 620 248
568 620 248
568 844 002
568 844 296
568 620 248
568 844 102

Bc. Veronika Ramachová

Nekonečný příběh…
Letos tomu bude již 500 let, co původní farní kostel sv. Jakuba v Jemnici - Podolí - byl
rozšířen o další sakrální část. Stalo se tak v roce 1515, kdy vedle prostorově nevyhovující
románské apsidy z roku 1108 byla realizována další stavba. Ta byla pak ještě prodloužena
od vítězného oblouku směrem na východ. Nově vzniklý presbytář se svou gotickou klenbou zdobenou freskami biblických postav a též českými národními světci se tak - vedle
románské věže - stal nejkrásnějším prvkem celého chrámu. Skvostem této části interiéru je
však nepochybně sloupové pastoforium pro uchovávání NSO z roku 1518. Tři roky před
tímto kamenickým dílem sloužila k témuž účelu nica v pravé stěně vedle gotického sedilia,
ozdobená ostěním z kamene a opatřená dvířky na klíč.
Po vybudování hradní kaple na nedaleké vyvýšenině a jejím přestavěním na kostel - pod
patronací sv. Stanislava - byla na druhý břeh říčky Želetavky přenesena i duchovní správa.
Od té doby se nedělní bohoslužby konaly vždy ve městě a podolský kostel sv. Jakuba se
stal spíše místem posledního rozloučení s drahými zemřelými. Současná podoba nynějšího
hřbitovního kostela je architektonicky přehledná a čitelně představuje fáze jednotlivých
stavebních úprav. Mezi tyto zásahy patří i statické zajištění chrámu ocelovými kleštinami
v posledních letech minulého století. Při následném pokusu o zlepšení odvodnění základového zdiva se ani přes aplikaci sanačních omítek nepodařilo vlhkostní poměry obvodových
zdí výrazně změnit k lepšímu a v důsledku toho je stavba stále podmáčená a tzv. pracuje sedá. V důsledku toho se v polovině presbytáře znovu objevila výrazná trhlina.
Zub času se projevuje na všem, co člověk tvoří, proto je nutné každé dílo neustále opravovat, a tak prodlužovat jeho existenci. Jiný úděl ostatně nesdílí ani samotné lidstvo. Přes
všechny úspěchy lékařské vědy a jakés takés prodloužení věku člověka je nadále vše pod
vládou času a pomíjejícnosti.
Má nás tato skutečnost deprimovat nebo vést k rezignaci?
Nikoliv. Stárnutí lidstva se také dá nazývat jeho zráním. Každý člověk je v tomto celku
jako originální stavba, která prošla mnoha „úpravami“. Čím více toho prožijeme, tím bohatšími se stáváme. Proto je kvalitativní rozdíl mezi prvotinami umělců a jejich nejstaršími
díly. Skotačivé kozlátko je roztomilé a vrásčitý stařec je znalým, a proto vítaným pamětníkem toho, co bylo, je, ale i nějak bude. Navíc dílo každého života má kromě horizontály
času také vertikálu věčnosti. Ta sice začíná na zemi, ale má směřovat k nebi.
Nedávno jsem byl pozván k doprovázení poutníků do Maria-Lanzendorf nedaleko Vídně. Jeden autobus vezl (kromě účastníků zájezdu) i klec s poštovními holuby. Bylo jich
celkem osm a na závěr bohoslužby byli vypuštěni a za potlesku přítomných se po krátkém
zakroužení zformovali do houfu a bezpečně nabrali kurz směrem domů. Při poslední takové
akci moravský holubář marně čekal na návrat celé letky, vrátili se mu jen dva miláčci. Letos
pršelo, a tak se nebeští letci na cestě zpátky opozdili a zatím se jich ze sedmi vrátilo pět.
Cesta zpátky není nikdy bez rizika. Poštolky a jiní dravci nedělají rozdíly mezi různými
okřídlenci a poštovními holuby. Co jim vletí do cesty a je jedlé, tím se bez váhání zasytí.
Též přelet nad loveckým teritoriem různých střelců je spojen s nebezpečím jejich přesné
mušky. Také kuny a divoké kočky jsou stále při chuti. A nemusí to být vždy z hladu, ale
také ze „sportu“. Přistát v jejich lovišti se pak nevyplácí. V neposlední řadě může též jít
o holoubky, kteří chtějí poznat svět, a tak s návratem domů moc nespěchají.
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Také člověk byl povolán k pouti světem a je důležité, aby se jednou bezpečně vrátil
domů, a pokud možno, ne s prázdnou. Každopádně jde o to nadobro nezbloudit, a když
se tak přece jenom omylem stane, tak se ze všech úletů, co nejdříve, tzv. zretírovat. Letos i narok bude k takovému návratu do Otcova domu a živého společenství s Kristem
a jeho ovečkami dvojnásobný důvod. Papež František ohlásil na letošní podzim Rok Božího
milosrdenství. Všem vzdáleným je nabídnuta obnova ve společenství víry, naděje a lásky.
V jednotě s druhými je nejen síla, ale i bezpečí. I vlkům zajde chuť na ovečky, které jsou
pohromadě na salaši, pasou se pospolu a doprovází je bdělý pastýř:
Mons. Josef Brychta, jemnický farář

Poděkování
V sobotu o Barchanu po večerním průvodu srazilo auto na přechodu Velké brány moji
snachu. Auto nezastavilo, ale zvýšilo rychlost a ujelo. V tuto chvíli byla kolem spousta lidí,
kteří velice rychle zareagovali. Zavolali záchranku a zjistili číslo auta.
Touto cestou bych chtěla poděkovat těmto hodným lidem za jejich pomoc.
Olga Pitourová

Kostnice po 600 letech
Pod výrazem „moc“ se rozumí někdy moc pravá, jindy jen ta předstíraná či nepravá ...
Ctitelé Kristovi, kteří se chtějí stát syny Božími, se proto mají stavět na odpor každé předstírané moci. Tím neodporují Božímu nařízení, nýbrž pouze jeho zneužívání.
(Jan Hus De ecclesia kap. 11)
Kdo by neznal počeštělé jméno města Konstanz u Bodamského jezera? Každý už
ve škole slyšel, že tam byl v roce 1415 za své názory upálen katolický kněz a intelektuál
Mgr. Jan z Husince. Největší zásluhu na tom, že to tak dobře víme, má náš, téměř jemnický
rodák: Petr z nedalekých Mladoňovic, kde najdem i jeho pomník (viz foto). Bakalář Petrus
de Mladoniovicz, pozdější děkan a rektor na Karlově universitě, sloužil v mládí jako písař
panu Janovi z Chlumu a společně s ním Husa na kostnický sněm doprovázel. Průběh celého nespravedlivého procesu pozorně sledoval a byl svědkem i jeho nelítostného závěru.
Po návratu do Prahy o tom podal písemnou zprávu. Sepsal ji latinsky pod názvem Relatio
de magistri Joannis Hus causa in Constantiensi consilio acta. Byla však záhy přeložena
do češtiny pod názvem Umučení Jana Husa, byla opisována a její závěrečná kapitola byla
dokonce čtena při bohoslužbách českých utrakvistů.
Kostnický církevní sněm svolaný císařem Zikmundem můžem považovat za největší
setkání církevních hodnostářů, ke kterému ve středověku došlo. Kromě dvou papežů a císaře se jej zúčastnilo na dva tisíce kleriků, 124 opatů, 92 biskupů, 20 arcibiskupů a 23 kardinálů. Do toho se samozřejmě nepočítali světští hosté ani stovky komediantů a půl tisíce
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žen vykonávajících nejstarší řemeslo světa a připravených starat se o tělesné blaho
a obveselení sněmujících.
Mistr Jan si podobných zábav neužil,
naopak se po půlročním žaláři sám stal
nechtěnou podívanou a pramenem zábavy
pro senzace chtivé obyvatele města. Když
3. listopadu 1414 do Kostnice dorazil,
ubytoval se v ulici svatého Pavla vedoucí ke katedrále, tudíž v těsném sousedství
biskupského paláce, kde už pobýval papež Jan XXIII., který přijel o 6 dní dříve.
Podle Petra z Mladoňovic byla Husovou
bytnou kostnická měšťanka, bohatá vdova
Fída, zřejmě majitelka penzionu. Historikové však (např. Blechner v článku „Wo in
Konstanz war die Herberge“ 1983) zpochybňují tradici, podle níž Hus měl bydlet
ve skromnějším domě č. 64, který je dnes
mylně veden jakožto jeho památník.
Dlouho tam však nezůstal. Již 28. listopadu ho vysoce postavení církevní hodnostáři dali zatknout a odvést do vězení
navzdory slibu, který byl písemně vystaven císařem a zaručoval svobodný pohyb
i bezpečný návrat do vlasti.
Když se Zikmund proti uvěznění svého poddaného pokusil protestovat, bylo mu duchovními autoritami sděleno, že slovo dané kacířům lze kdykoli porušit, není přece závazné. Pobyt v podzemním vězení ještě víc podlomil Husovo už tak chatrné zdraví. Ve studeném a vlhkém žaláři čekal na svůj proces celá dvě roční období: zimu a jaro. Kdo viděl film
vysílaný Českou televizí v poslední květnové dny, tak si možná ani neuvědomil, že scény
z Husova vězení byly natáčeny v románské kryptě třebíčské baziliky.
Hus pořád věřil, že bude mít příležitost ke svobodné diskusi, aby se mohl před církevním
shromážděním ospravedlnit, nebyl si totiž vědom žádného výroku, který by byl v rozporu
s Písmem. Jeho soudcům však nešlo o skutečné poznání případu, chtěli pouze, aby jedním
prohlášením paušálně odvolal všechny výroky kladené mu za vinu. Když se pokoušel odpovídat na jednotlivá obvinění, řekl mu florentský kardinál: „Mlč, tvé řeči nás nezajímají.“
Hus tedy požádal, aby mu byl přidělen obhájce. Protože mu jakožto kacíři byl obhájce odmítnut, řekl: „Budiž tedy mým obhájcem Pán Ježíš Kristus.“ To všechny přítomné právníky
okamžitě rozesmálo. Potom však jeho odvolání k Bohu uvedli jako rouhání a další blud.
Nakonec opět cituji Petra z Mlaďonovic (zemřel r. 1451, datum jeho narození zůstalo
neznámé): „Když mu dali na hlavu pro posměch papírovou korunu, řekli mu: Odevzdáváme
tvou duši ďáblu. A on sepjav ruce a pozdvihnuv oči k nebi pravil: Já ji odevzdávám nejmilostivějšímu Pánu. Když se před hranicí modlil, potupná koruna pomalovaná třemi ďábly
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mu spadla. Okolostojící však křičeli: Dejte mu ji znovu na hlavu, ať je s ní ten ďábelský
kacíř upálen! Když hranice dohořívala, zbytky těla ještě visely za krk v řetěze. Katové
ohořelé tělo strhli, kýji rozbíjeli kosti a znovu házeli do ohně, aby se všechno proměnilo
na popel a nezůstaly žádné ostatky. Veškerý popel i ze shořelých dřev pak naložili na káru
a hodili do proudu Rýna.“
Z tohoto příběhu plynou poučení i pro naši současnost: Mocní a bohatí, místo aby Ježíšovo učení odmítli, přišli na myšlenku, jak je rafinovaně využít pro své vlastní účely.
Nezajímá je pravda, nýbrž chtějí pouze udržet svůj monopol. Postaví-li se někdo proti nim,
přestávají v jeho případě platit běžné právní zásady. Nerozumný dav nakonec vždycky zatleská tomu, co je namalováno na papírových korunách.
Milan Růžička

Poděkování
Můj dlouholetý sen se pomalu ale jistě stává skutečností, protože již zanedlouho otevřu
ve Slavonicích svůj první charitativní bazárek Kapička.
Ráda bych tímto poděkovala panu starostovi Hynku Blažkovi a Radě města Slavonice,
kteří vyhověli mé žádosti a prostory k bazárku mi poskytli zdarma. Dále bych také chtěla jmenovitě poděkovat Nikole Kadrnoškové, Ireně Kněžínkové, Michaele Tscheplákové,
Barboře Havlíkové, Jitce Kárové, Ireně Cáhové, Drahoši Libišovi, Šárce Bártů a celé své
rodině. Tato jména souvisejí s budováním charitativního bazárku Kapička. Bez jejich pomoci bych jen máloco zvládla.
A samozřejmě Vám všem, kteří již po dobu dvou let přispíváte nákupem či darem
v rámci mých pravidelných charitativních akcí. Díky Vám mohu obdarovávat nemocné děti
na hematologických odděleních v Praze a Českých Budějovicích a díky nově otevřenému
bazárku v tom budu moci pokračovat. O otevření prodejny budete s předstihem informováni prostřednictvím městského rozhlasu.
Naďa Cigaleová

Od zubaře ke kováři
Koho z nás by někdy nebolely zuby? Když se tak stane, jdeme ke svému zubnímu lékaři.
Tedy pokud ho máte! U nás v Jemnici, ale i jinde v České republice je to tak trochu problém
a složitější situace. S určitou nadsázkou si můžeme zahrát hru „Chyť si svého zubního
lékaře“.
Pro příklad nemusím chodit daleko. I mně a mé rodině se taková věc nedávno stala.
A tak jsem začal hledat (chytat svého zubního lékaře), který by si nás vzal do své odborné péče. Ale tady narazila kosa na kámen. Byli jsme naší zubní doktorkou, která už šla
do zaslouženého důchodu, posláni k místním zubním lékařům, nebo k zubní do Dačic, Moravských Budějovic a Slavonic. Bohužel jsme nikde neuspěli, všude měli plno a ani jedno
volné místečko pro zoufalé budoucí klienty.
Ještě se vrátím k situaci zubních doktorů v Jemnici. Paní doktorka Chvojková je v důchodu, kam zamíří i pan doktor Kříž a paní doktorka Kovářová má plný stav svých pacientů.
Ptám se, jak vlastně vyřešit tuto patovou situaci? Nechci někomu radit, ale snad by pomohla
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nějaká pobídka pro zubního lékaře, aby ordinoval u nás v Jemnici. Také osobně vyhledat
tyto lékaře a přijít s výhodnou nabídkou. Ale v tom by se mohla angažovat jemnická radnice.
Už jsem sice jednu dobrou radu dostal: „Jeď do Brna nebo do Rakouska.“ Já ale nemám
eura na zaplacení jejich služeb a za druhé, naši zubaři jsou lepší a zatím i levnější. Napadla
mě zoufalá myšlenka. Budeme s bolavými zuby chodit k místnímu kováři Fučíkovi, jak se
chodilo ve středověku, a budeme rádi, že nás ošetří. Ale i ten půjde jednou do důchodu, tak
nevím. Možná, že je u nás kovářů víc než zubních doktorů, a proto volám - vzhůru do středověku!!!
P.S. Nevíte o nějakém zubaři? Může být i z EU.
Rudolf Šustr

Jsou kameny přežitkem?
Kdyby se Jemnice nejmenovala Jemnice, musela by se asi jmenovat Kamenice, tolik
je tu kamene. Kámen zde odjakživa byl nejdostupnější stavebninou. I městský úřad má
kamenný portál. Ze stejného materiálu je postavena většina domů v centru města. Dlažební kostky, ostění a schody našich domů, obrubníky, skalky na zahradách, městské brány
a hradby, Boží muka a co já vím: to všechno by tu bez kamene nebylo. A naše pověstná
Kamenná panna, která mezitím přišla o panenství, by už nebyla ani kamenná.
Myslím si, že kdybychom měli nějaké proroky, mohli bychom je každou sobotu kamenovat, navzdory radám Vítězslava Hálka. Šutrů je tu zkrátka pořád tolik jako v době
kamenné, ačkoli jsme už pokročili dál. Kameny jsou zkrátka všude, s výjimkou jemnického
muzea, kde si je kdysi vděčně prohlíželi turisté. Minerály z jemnického okolí už tam ale pár
let chybějí. Případní zájemci se za nimi musejí rozjet do Třebíče.
Skoro se zdá, že když sem tam ledacos živého zkamení, kamenů musí přibývat. Příklady známe třeba z pohádek. Navíc jste jistě viděli zkamenělé tvary dávno se vyskytujících
organismů neboli zkameněliny. Však ani tyto fosilie, jak se jim říká, nejsou nesmrtelné.
Pomyslete si na postupný zánik kamenných obchodů v našem městě. Zrovna teď dostal
od majitele domu výpověď obchod na Husové. A to byl, kromě řeznictví a pekárny, poslední „kameňák“ s potravinami uvnitř hradeb. O příštím Barchanu už tu budou prodávat jen
stánkaři.
Jednoho krásného májového rána, když jsem po probdělé noci spokojeně usínal opíraje se o zeď, vyrušil mě hluk. Za zdí naší zahrady na školním dvoře zarachotilo rýpadlo.
Cítil jsem, jak lomcuje celým terénem, ocelové drapáky zřejmě skřípaly po odolávajících
balvanech, a já se začal těšit, že se zeď mezi mnou a školou zřítí a že se mi otevře pohled
na celou severní část hradeb. Kdyby se navíc zeď skácela místo na mě na školní pozemek,
bylo by to vynikající. Co by mi vlastně na tom mělo vadit? Biblické proroctví říká, že stejně
nezůstane kámen na kameni.
Na chvilku je klid, pak rýpadlo opět zahájí další fázi výkopu. Odbagrovaná zemina
s kameny se odváží bůhví kam. Jsem zvědavý, co tam místo přírodního podkladu přijde.
Zřejmě umělý tartan, možná plastické PVC. Nežijeme už v době kamenné. Žijeme (bohudík?) v době plastů.
Milan Růžička
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Vystoupení SNK v Jemnici na zasedání zastupitelstva
Ve čtvrtek dne 11. 6. 2015 proběhlo za minimálního zájmu občanů další zasedání Zastupitelstva města Jemnice (dále jen ZMJ). Z více jak 20 bodů programu zaujaly především dva, které
byly nakonec, zejména díky přesvědčivé argumentaci dobře připravených zastupitelů Sdružení
nezávislých kandidátů v Jemnici (SNKJ), staženy z programu a nebylo o nich hlasováno.
Prvním problematickým bodem byl Strategický plán rozvoje města Jemnice 2015 - 2025
(SPRMJ). Nešlo tu o žádné nové myšlenky a představy, ale pouze o opsaný a dosti ledabyle aktualizovaný SPRMJ 2005 - 2015. V plné nahotě se zde projevila skutečnost, že Jemnice dlouhodobě
postrádá jakoukoliv vizi, představu cílového nebo žádoucího stavu své budoucí existence. Město
se už dlouhá léta potlouká od dotace k dotaci, s naprostou absencí jasného dlouhodobého cíle. Co
je (bude) hýbatelem rozkvětu města v příštích letech? Bude to cestovní ruch, zpřístupnění památek
a hodnotných expozic, důraz na rozmach kultury, na výstavbu nových bytů, či opravu komunikací
a chodníků? A pokud ne, tak co jiného? Průmysl? Doprava? Dolování? Vysoká škola? Vědecký
výzkum? O tom se v SPRMJ nedočteme vůbec nic!
Jemnice vymírá, to je nesporný fakt (k 1. 1. 2015 měla včetně Louky a Panenské 4057
obyvatel). Jak a čím chceme tento trend zastavit či dokonce zvrátit? A chceme to vůbec?
Na tyto otázky radnicí předložený SPRMJ neodpovídá. A co je možná ještě horší, nepočítá
přitom s námi, obyvateli Jemnice. Jsou pro vedení města při realizaci tohoto plánu důležité
představy, názory, podpora, úsilí, ztotožnění se, ochota ke spolupráci, spokojenost a prosperita občanů? Na str. 26 (celkem má plán i s přílohami 34 stran) se jako nutný předpoklad
úspěchu uvádí: „Záměry města, pakliže mají být naplněny, musí mít silnou podporu především ve víře a odhodlání vedení města a jeho spolupracovníků realizovat cíle a nést za ně
zodpovědnost, jinak se stává každý plán jen přáním“…
Bod byl oprávněně stažen z projednávání a bude o něm dále jednat komise zástupců
všech politických subjektů zastoupených v ZMJ. O průběhu a výsledcích těchto jednání
Vás budeme pravidelně informovat.
Druhým bodem, v němž nebylo dosaženo shody, bylo schválení prodeje budovy čp. 625.
Jedná se o bývalou hájenskou školu, dnes zdravotní středisko na Budějovické ulici, kterou
chce město prodat společnosti PATEB s.r.o., zastoupené panem Benešem za 1 935 500 Kč.
Zastupitelé SNKJ oprávněně poukazovali zejména na to, že v kupní smlouvě nejsou stanoveny žádné sankce pro případ, že společnost PATEB nedodrží svůj závazek ohledně zachování lékařských a stomatologických ordinací v přízemí budovy.
Vypadá to, že vedení města je v tomto zcela nepoučitelné. Je to v posledních letech již
několikátý případ, kdy jsou městem uzavírány důležité smlouvy bez jasných sankčních
opatření (viz např. známé prodeje Faastovy vily a mausolea Pallaviciniů či pronájem zámku
Cyriakům). Pokud by oprava zámku měla pod jejich vedením pokračovat současným tempem, trvala by víc jak 200 let… Což je také jedním z důvodů, proč byla kontrola smlouvy
s Cyriaky zařazena pro letošní rok do plánu práce kontrolního výboru ZMJ, v němž mají
zastupitelé za SNKJ významné postavení.
Kvůli prodeji budovy zdravotního střediska se sejde zastupitelstvo na mimořádném veřejném zasedání 25. června. O jeho průběhu a výsledcích Vás budeme neprodleně informovat v naší vývěsní skříňce po levé straně vchodu do kulturního domu.
Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici
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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
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(areál zámku, samostatné vstupné)
(areál zámku)

červenec - srpen 2015 / Jemnické listy / 25

26 / Jemnické listy / červenec - srpen 2015

červenec - srpen 2015 / Jemnické listy / 27

28 / Jemnické listy / červenec - srpen 2015

Foto: Jana Jánská a Dana Babišová
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Jemna a Drozda
aneb jak Jemnice a Drozdovice ke jménům přišly
Úvod
Oblasti Podyjí a Pochubí (Kamptal) ležely stranou velkých cest, chráněny hůře prostupnými lesy. Proto sem v 1. polovině 10. století prchala část slovanského obyvatelstva z Podunají a Pomoraví. Mohl zde dost dobře i vzniknout místní nárazníkový útvar ovládaný ještě
staromoravskými velmoži. Svědčí o tom vznik řady typově a kulturně shodných opevněných
center na ostrožnách řek, např. Sand nad Rakouskou Dyjí poblíž pozdějšího hradu Rakous
(Raabs), Palliardiho hradisko nad Želetavkou poblíž Bítova, Turecký kopec nad Bihankou
u Hornic na Jemnicku či Staré Hobzí nad Moravskou Dyjí. Jejich názvy, jména, neznáme,
ale známe je u možných dvou dalších center, a to Jemnice a Drozdovice.
Výše uvedená hypotéza, datující osídlení uvedeného prostoru Slovany, se odráží v pověsti o Jemně a Drozdě. Jména sester se promítají do názvů dvou krajin, které se zde
nacházejí a které odděluje řeka Dyje. Krajina jemná se nachází na sever od řeky Dyje,
krajina drožďa na jih od ní; do názvů krajin se promítá převažující charakteristika jejich
přírodního klimatu. Krajina příjemná k žití i příjemná podnebím je označována jako krajina jemná (jamná), krajina krásná, nádherná jako drožďa. Charakter přírody se promítá
i do názvů jiných krajin. Např. krajina vlhká, mokrá s drsnými přírodními podmínkami
nese název syrová, krajina vystavená slunečnímu žáru, vyhřátá sluncem, líbezná se nazývá znojná apod.
V krajinách leží sídla nesoucí jména svých zakladatelek dcer, staromoravského velmože neznámého jména, podle jiných pohanského knížete, Jemnice po Jemně a Drozdovice
po Drozdě. Sídla, dvorce, se časem rozrostly ve města. Jde o města sesterská, což podle pověsti měla jejich obyvatelům připomínat stejná podoba a tvar. Obyvatelům Jemnice prý dodnes připomíná zakladatelku města socha nazývaná „Kamenná panna“, která byla v roce
1801 „znovuobjevená“ v suti na dně příkopu Jordán. Jména dcer v kalendáři nenalezneme.
Jejich charakteristika uvedená v pověsti se v podstatě shoduje s charakteristikou krajin
- Jemna byla příjemná, oblíbená, Drozda krásná, ale panovačná.
1. část
Je tomu již hodně dávno, co se měl podle pověsti tento příběh stát. Možná, že to bylo
ještě v době, kdy celá severovýchodní část Rakouska byla osídlena Slovany a na území
rozkládajícím se mezi Dunajem a Dyjí se nacházelo velké a nezávislé knížectví. Dnes již
nikdo neví, jak se nazývalo, kde bylo jeho sídelní město, nebo jak se knížecí rod nebo jeho
jednotliví panovníci jmenovali. Jedno je jisté, že to museli být obratní diplomaté a zdatní
bojovníci, když dokázali ubránit svoji svobodu před mocnými sousedy.
To samé platilo i o posledním knížeti z toho rodu. Proto s ním sousedé žili v míru. Zdálo
se, že je dítětem štěstěny. Nejen, že se mu dobře dařilo a byl rok od roku bohatší, ale měl
také milou a hodnou ženu, která mu porodila dvě krásné a roztomilé dcery. Bylo radost
na ně pohledět. Jediné, co ho trápilo, bylo, že nemá syna. Dobře věděl, že bohatství sousedům nedá spát a ti se dříve či později pokusí z něho získat co nejvíce pro sebe a v bojích,
které budou následovat, může padnout. Knížectví zůstane bez vládce, rodina bez ochránce
a knížecí rod vymře po meči.
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Čeho se kníže obával, stalo se skutkem. Mocný soused nečekaně zaútočil a v rozhodující bitvě se štěstí přiklonilo na jeho stranu. Kníže padl a vítězové se postupně zmocňovali
dalších území, plenili je a z dosud svobodných lidí dělali nevolníky. Hrstce nejvěrnějších
se podařilo zachránit knížecí rodinu jen proto, že přešli přes močály za řeku Dyji, kam se je
nepřátelé neodvážili pronásledovat. Z nejhoršího byli venku, ale trvalo ještě řadu roků, než
vypálili lesy, zúrodnili půdu a postavili pevná stavení.
Čas utíkal jako voda v řece. Dcery rostly, až vyrostly v krásné panny. Jedna byla hezčí
než druhá. Starší se jmenovala Drozda, mladší Jemna. Co do krásy byly si rovné, ale co
do povahy lišily se, jako by ani sestry nebyly. Drozda byla panovačná a chlubivá, Jemna
naopak příjemná, milá, dobrosrdečná a tuze dobrého srdce. Kněžnu mrzelo, že starší dcera
není jako Jemna. Darmo jí však domlouvala. Drozda si z domluv nic nedělala a kárání z ní
sjelo jako z housera déšť.
Jednou zjara seděly všechny tři před dvorem pod košatou lípou a pilně předly. Práce
jim šla dobře od ruky, a tak si ani nevšimly, kde se vzala, tu se vzala, stála při nich stará
shrbená žena. Opírala se o hůl a přes ruku měla přehozenou prázdnou mošničku. Pozdravila
a hned začala naříkat, že od samého rána chodí a o jídlo prosí, ale nikde nic nedostala, aby
jí daly něco k snědku, že je celá ušlá a má velký hlad. Kněžna ji vyzvala, aby si k nim přisedla na lavičku a hned se také začala vyptávat, která že je, když ji tady nikdy neviděla a že
u nich hladoví a žízniví nejsou. Stařenka ale vedla pořád dokola tu svou - má hlad a žízeň.
Při tom ubezpečovala kněžnu: „Jsem tak stará a ničemná a dnešní den je pro mne jistě dnem
posledním.“
Mezitím, co ty dvě spolu mluvily, přestala Jemna příst a utíkala do dvora pro něco k jídlu a pití. Obratem byla zpět. V hrnku nesla mléko, do kterého nadrobila kus chleba, aby se
rozmočil a stařenka ho mohla lépe pojíst. Ta se také hned do jídla pustila a jedla tak lačně,
jakoby hladověla ne jeden, ale hned několik dnů. Když dojedla, obrátila se kněžna ke druhé
dceři a vyzvala ji, aby také ona přinesla něco stařence k jídlu, nejlepší by bylo ovoce. Drozda po celou dobu seděla a tvářila se, jako kdyby stařenku neviděla. Ani nyní se jí nechtělo
vstát a potichu, jen tak pro sebe, povídá: „Copak jsem si celou zimu ovoce šetřila jen proto,
abych ho nyní dala staré bábě? To by mi tak ještě chybělo.“
Když ji ale matka vybídla podruhé a ostřejším tónem, přinesla několik nevábně vyhlížejících jablek a hodila je stařence do klína. Kněžna se zastyděla a aby zakryla rozpaky,
otočila se na Jemnu s otázkou: „ Ty jistě žádné ovoce nemáš, jinak bys ho již dávno donesla.
Opravdu nemáš žádné?“
„Nemám žádné,“ odpověděla Jemna, „a to, co mám, je tak špatné, že bych se styděla
někomu je nabídnout. Dnes nám ale hodně kdákaly slepice a jistě snesly nějaké vajíčko.
Hned se podívám a připravím stařence něco teplého a vydatnějšího k snědku.“
A opravdu odběhla, uvařila mléčnou polévku a rychle ji stařence nese. Bylo vidět, jakou
má radost z toho, že jí může posloužit. Jak jí ale jídlo podávala, zčista jasna se zablesklo,
udeřil hrom až Jemna leknutím misku s polévkou upustila na zem. V té chvíli místo stařenky před ní stála krásná a vznešená paní. Povídá: „Děkuji ti, kněžno, za laskavé přivítání
a pohoštění. Tobě, ale především tvým dcerám, se odměním. Odměna bude spravedlivá
a odpovídat tomu, jak mě každá z nich uctila. Znám tvé dcery již dlouho, a proto poroučím:
Drozda ať se stane ženou mocného sousedního krále a Jemna ať zůstane dobrou, ale od nynějška také bohatou hospodyní. To ji potěší ze všeho nejvíce.”
Jen domluvila, šlehla hůlkou, o kterou se předtím jako stařenka opírala směrem ke sta-
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vení a v mžiknutí oka tam stál nový a výstavný dvorec. A krásná paní mluvila dál: „Jedna
každá od nynějška bude mít to, co si přála a co si zaslouží.“
Jen to dořekla, znovu se zablýsklo, zahřmělo a krásná paní byla pryč. Hodnou chvíli
trvalo, než se ženy vzpamatovaly. Pak ale vešly do nového dvorce a našly tam tolik nového,
že nevěděly, na co dříve pohlédnout. Ve stájích bylo plno krásných koní a krav, v ohradě
se páslo stádo oveček, po dvoře pobíhala hejna hus, slepic a kačen a v kůlnách bylo plno
vozů a nového nářadí. Za stavením byla velká zahrada plničká vzrostlých a rozkvetlých
stromů, které slibovaly bohatou úrodu. Všude bylo radost pohledět. A co teprve, když vešly
do stavení. Co tam bylo všude krásného nábytku a jiného bohatství. Drozda začala Jemně to
její bohatství závidět. Utěšovala se, že když se sestře splnilo, co krásná paní předpověděla,
splní se to také jí.
Od toho dne pro Drozdu utíkal čas pomalu. Nemohla se dočkat, až bude tou královnou.
Kdyby nebylo sestřina statku, byla by si myslila, že všechno, co se zjara přihodilo, byl jen
sen. V tom nekonečném čekání přešlo léto a podzim se již také chýlil k závěru a stále se nic
nedělo. Kolikrát té krásné paní v duchu vyčetla, že ji podvedla, to ví jen ona sama. A přece
se dočkala.
Zdroje:
- Vyprávění Marie Uhrové, provdané za Jana Kačenku, které zaznamenal její vnuk Ing. Karel Bakeš
- Jan Stanislav Menšík, poznámky k pověstem z okolí Jemnice
Napsal: JUDr. František Kačenka

Kulturní přehled
4. 7. 2015
Diskotéka - Cool dance club Jemnice
21.00 - 05.00
- hraje Dj Adas, Malibu party
11. 7. 2015
Jemnická harmonika a heligonka
14.00 hodin
- sál KD v Jemnici, vstupné 50,- Kč
		
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
11. 7. 2015
Diskotéka - Cool dance club Jemnice
21.00 - 05.00
- hraje Dj Kitt, Crazy summer night
18. 7. 2015
Taneční zábava se skupinou Spektrum
20.00 hodin
- sál KD Jemnice
25. 7. 2015
Oslavy 300. výročí obce Panenská
13.00 hodin
www.panenska.jemnice.cz
7. - 8. 8. 2015
V. Jemnická bitva
		
- zámecký park
		
- pořadatel Novus Origo, www.novusorigo.cz
22. 8. 2015
Hasičská soutěž mladých hasičů O putovní pohár starosty města
14.00 hodin
- hřiště v Podolí
		
- pořadatel SDH Jemnice
23. 8. 2015
Koncert Kdousovské scholy
19.00 hodin
- kostel sv. Stanislava
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29. - 30. 8.
29. 8. 2015
21.00 - 05.00
7. - 13. 9. 2015
		
		
		
12. - 13. 9. 2015
9.00-16.00 hodin
		
		
		
13. 9. 2015
16.00 hodin
19. 9. 2015
11.00 hodin
25. 9. 2015
19.00 hodin
		
		

Podolské posvícení
Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt, Welcome back in Cool
Pojďte, pane, budeme si hrát!
- výstava hraček z dob našeho dětství
- vestibul KD, po – pá 9.00 -16.00, so-ne 9.00 – 14.00 hodin
- pořadatel sympatizanti Hnutí ANO 2011 v Jemnici
Dny evropského dědictví
- v rámci EHD budou zpřístupněny kulturní památky:
- kostel sv. Stanislava, kostel sv. Jakuba a kostel sv. Víta
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s Muzejním spolkem v Jemnici,
www.mesto-jemnice.cz
Doteky strun a kouzla měchu – koncert v kostele sv. Víta
- účinkují Jindřich Macek a Jitka Baštová
II. ročník turnaje HMB O pohár města Jemnice
- pořadatel MFC Vysočina ve spolupráci s městem Jemnice
Příběh jednoho hradu
- divadelní představení v sále jemnického kina
- vstupné 100,- Kč, předprodej od 7.9.2015 v TIC Jemnice,
tel. 721 508 737, pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

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

Bojovníci za svobodu očima dětí
V průběhu výstavy k 70. výročí konce 2. světové války pod názvem „Bojovníci za svobodu“ jsme oslovili žáky ZŠ v Jemnici, zda by se nechtěli nechat inspirovat tématem výstavy, něco napsat, nakreslit a podobně.
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Odezva nás mile překvapila, zapojilo se 63 žáků z několika tříd (3.A, 4.B, 6.B, 8.A, 9.A
a 9.B). Výtvory to jsou zdařilé, a tak si zaslouží, aby je viděla širší veřejnost. Proto byla instalována nová výstava v prostorách Městské knihovny pod názvem „Bojovníci za svobodu
očima žáků ZŠ“. K vidění jsou velice hezké koláže, dopisy do koncentračních táborů, kresby a básničky, válečné album a vlastnoručně vyrobené letadlo. Dvě velmi zajímavé práce
Katky Krajíčkové a Filipa Tobolky z 9.A si můžete přečíst v tomto čísle JL.
Všichni žáci, kteří se akce zúčastnili, byli odměněni drobnými dárky ve třídách. Všem
žákům i jejich učitelům patří poděkování.
Tímto článkem Vás zvu na tuto výstavu, která potrvá do konce prázdnin.
Za Muzejní spolek v Jemnici Olga Pitourová

Večerníčkův pohádkový les v Panenské
V sobotu 6. 6. 2015 se v obci Panenská uskutečnil 10. ročník akce pro děti Večerníčkův
pohádkový les. Letos se na pohádkovou cestu vypravilo 620 dětí a skoro 600 dospělých.
V lese bylo pro děti připraveno celkem 17 pohádkových zastavení s různými úkoly, za jejichž splnění dostávaly odměny. V cíli pak dostaly dárkovou tašku s diplomem a dřevěnou
postavičku princezny nebo piráta. Tu si pak mohly za pomoci dětí ze ZŠ v Jemnici dokreslit
a vyrobit z ní přívěšek na krk.
Oproti minulému ročníku byl prodloužen čas, kdy je možné se vydat na pohádkovou
cestu. Díky tomu odpadly dlouhé fronty a celá návštěva pohádkového lesa byla příjemnější
pro děti i rodiče.
V prostoru startu a cíle u kulturního domu v Panenské pak byl připraven bohatý doprovodný program – dětský skákací hrad, trampolína, jízdy na koních + koňský povoz, aquazorbing, malování hrnečků, zábavný program EKO-KOM, dětský koutek, facepainting,
biketrial, dětská dílna s Večerníčkem, kouzelnická a žonglérská show, loutkové divadlo,
barmanská show, vystoupení mažoretek z Dačic, TAMESHIGIRI - TOYAMA RYU (přesekávání japonskými meči), biketrialová show, Aikido – ukázka.
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Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se ve svém volném čase podíleli na přípravě
a realizaci celé akce (zapojilo se opět více jak 120 pořadatelů). Hledat tyto dobrovolníky je
v posledních letech stále obtížnější, a proto si jejich práce velmi vážíme. Děkujeme všem
za jejich pomoc a především čas obětovaný pro druhé.
Poděkovat také musíme všem sponzorům, bez jejichž materiální a finanční pomoci by
se tato akce nemohla uskutečnit:
Lesy ČR, Rhea Holding, A.S.A. Dačice, In Optik Jemnice, Jemča Jemnice, Jemnická Stavba, město Jemnice, Paintball Jemnice, Rain tiskárna Jindřichův Hradec, Správa
majetku města Jemnice, ZZS Kraje Vysočina, Hron Dačice, Western městečko Šiklův mlýn, EKOKOM, Centropen, Kraj Vysočina, Lékárna Alexandra, Mochar Josef,
Panenská, PATEB s.r.o. Jemnice, PAS-D Dačice, Drogerie Svobodová Jemnice, ZD
Menhartice, Sportovní potřeby Urbanovský, SDH Panenská, Nekon – půjčovna nářadí,
Lékárna Sluníčko, Farmář Jiří Staněk, občané Panenské, Tipafrost a.s. Třebíč, MAS
Jemnicko.
Veškeré další informace, včetně fotografií, najdete na našich internetových stránkách
www.aft.jemnice.cz nebo přímo www.pohadkovyles.jemnice.cz. Najdete nás také na Facebooku – www.facebook.com/aftjemnice.
Akce byla podpořena Krajem Vysočina.
Bc. Zdeněk Hopian

Dětské rybářské závody v Panenské
V neděli 7.6.2015 se v obci Panenská uskutečnil další ročník dětských rybářských závodů. Toho letošního se zúčastnilo celkem 41 dětí ve věku 3 až 15 let. Díky vydařenému
počasí strávili rodiče s dětmi krásné nedělní odpoledne a nouze nebyla ani o větší úlovky.
Dětem se mimo jiné podařilo vytáhnout 7 kaprů od 50 do 60 cm. Štěstí však moc nepřálo
jednomu z účastníků, který při vytahování strhal skoro metrového amura.
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V celkovém pořadí se na 1. místě umístila Kamila Šmídová – 2260 bodů, 2. místo obsadil Nicolas Frajt - 1448 bodů a cenu za 3. místo si odnesl Josef Dvorský – 1195 bodů. Cenu
za největší úlovek získal Matěj Kocman z Dyje, který ulovil kapra – 60 cm.
Vítězům ještě jednou gratulujeme a všem ostatním přejeme hodně budoucích rybářských úspěchů.
Fotografie z této akce najdete na stránkách www.aft.jemnice.cz.
Bc. Zdeněk Hopian

Jemnice má svoji první Knihobudku
Od 14. června 2015 stojí u vchodu do zámeckého areálu červeno - žlutá miniknihovna
pro milovníky knih i zvědavce.

Knihobudky jsou velice oblíbeným doplňkem veřejného prostoru měst i venkova
po celé ČR i v zahraničí.
Knihobudka má za hlavní cíl osvěžit veřejný prostor a doplnit ho o možnost využít čas
strávený venku smysluplně, třeba právě čtením. Jednoduše kdokoli si může vypůjčit knihu
a po přečtení opět vrátit. Knihu je také možné vyměnit za jinou, vlastní a dát tak obsahu
knihobudky živost a rozmanitost.
Konstruktérem jemnické knihobudky je Ondřej Ferdan za podpory spolku AlterNaiva, města Jemnice a Řádu Cyriaků. Konkrétní inspirace přišla z liberecké organizace
LOS.
„I po zkušenostech s jemnickým simulátorem vandalismu věříme, že Knihobudku nechá místní mládež přežít a bude o ni zájem. Čeká nás testovací období, kdy rozhodneme,
zda ji zrušíme či přidáme další.“
Vaše AlterNaiva
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Historická slavnost Barchan 2015
Barchan 2015
Hlavním tématem rozhovorů obyvatel Jemnice je v těchto dnech Barchan. Vyslechla
jsem několik debat a všichni lidé hodnotili slavnost kladně. Pro mne byl letošní Barchan
příjemný i z toho důvodu, že jsem po 26 letech poprvé nebyla pořadatel, ani hlavní ani
vedlejší a celý nabízený program jsem si bez stresu mohla užít a mohu potvrdit, že úroveň
Barchanu se stále zlepšuje. Tradiční závod běžců probíhá stále stejně jako před staletími,
ale doprovodné programy - scéna a průvody - se za posledních 20 let proměnily k nepoznání. Nadšení i zkušenosti pořadatelů a pochopení ze strany města napomáhají k výraznému
zlepšení celé slavnosti.
Ocenit musíme hlavně paní Danu Babišovou, která má už po několik roků prakticky
celý Barchan za krkem. Tato kulturní pracovnice zajišťuje vše od pronájmu stánku, kolotočů až po celý kulturní program všech tří dnů. Dana si kolem sebe vytvořila tým lidí, na které
se může spolehnout. Barchanickou komisi vede Mgr. Milan Havlíček. Režii historické části
už napodruhé dělal Miloš Pitour. Na scéně hráli hlavní role Luboš Šálek, Mgr. Milan Havlíček, Petr Kadrnožka, Josef Lichtneger, Michaela Čermáková, Alena Drachovská, František
Jasanský, Ivo Konvalina a Eva Macálková. Královský pár hráli Eva Pokorná a Jan Svoboda. Za pážata se převlékla Terezka Prokešová, Andrejka Hanáková, Nelly Doležalová
a Karolína Cébová. V běhu o ceny barchanu závodili Lukáš Engelmann, Lukáš Bařinka
a bratři Šimon a Štěpán Kovářovi. Bubenice vedl Miloš Pitour, bubenice skupiny Tamburino Marek Šuta. Na trubky hráli Jiří Pitour, Antonín Kazda, Jan Pitour a Dan Šotkovský.
Městské stráži, tzv. halapartníkům, velel David Chvátal. Zpívali a hráli minesengři Martin
Riška, Vlasta Řezáč, Rostislav Vrba a Marie Leitkepová. V hlavním průvodu pochodovalo
na 200 jemnických lidí převlečených do historických krojů, dále ještě šermíři a tanečnice
z najatých historických skupin a jezdci na koních a jejich vodiči. Byl to jeden z nejdelších
průvodů v historii Barchanu.
Slavnost začala v pátek v 18 hodin otevíráním města. Před radnicí vyhrávala dechovka
Hudba z Marsu revival. Starosta města pak ve svém projevu přivítal návštěvníky a všem
představil paní Danutu Konopnickou z partnerského polského města Rezslu, která se stala čestnou občankou města Jemnice. Po vyvěšení barchanického praporu se vydal průvod
v čele se starostou Ing. Miloslavem Nevěčným a místostarostou Ing. Petrem Novotným
na obchůzku šenků a mázhausů.
V sobotu ráno hustě pršelo a zdálo se, že Barchan roku 2015 bude patřit k těm smutnějším. Ale během dopoledne se vyčasilo a po celý den, až na malé přeháňky, se na Jemnici
příjemně usmívalo sluníčko. Dopoledne přivezl král Jan Lucemburský do Jemnice svou
manželku Elišku Přemyslovnu a po krátké scéně na pódiu před zámkem odjel potírat loupeživé rytíře na hrad Sádek. Kdo po jeho odjezdu neodešel, neprohloupil. Hra jemnických
ochotníků Černý den na Tolštejně anebo veselé krveprolití tamtéž byla doslova vynikající
a dokonale zapadala do středověké slavnosti.
Hlavním bodem programu byl tradiční běh o barchan, který tentokrát vyhrál Šimon
Kovář. Na druhém místě doběhl Lukáš Bařinka, na třetím Štěpán Kovář. Věnec útěchy
za statečnost dostal Lukáš Engelmann. Po zápisu do knihy poslů před radnicí odešli běžci
dokončit odpolední scénu na zámek. Tady ovšem došlo pro diváky k nepochopitelnému zdrčervenec - srpen 2015 / Jemnické listy / 37

žení. Na pódiu před zámkem očekávali jemničtí měšťané spolu s Eliškou Přemyslovnou
královské posly se zprávami z bitev o 15 minut déle. Myslím, že se pan rychtář, alias
Josef Lichtneger a minesengři, řádně zapotili, aby tuhle přestávku nějak uhráli.
Pak už šlo všechno jako po másle. Krásná Eliška rozdávala úsměvy, běžci přinášeli
zprávy a odnášeli si dary. Král Jan na svém grošákovi se tvářil důstojně a blahosklonně
kynul poddaným. Průvod byl dlouhý a pestrý a všichni účastníci si užili svůj díl slávy.
Diváci fotili, filmovali a jistě i je, tak jako mne, rozčiloval všudypřítomný kameraman
České televize, jehož hlava se objevovala na většině záběrů. V pozadí se vždy pohybovala režisérka, která minule natáčela pořad o Barchanu pro seriál Folkloristika. Když
mne uviděla, vypálila otázku: „Co znamená pro jemnické obyvatele Svatovítská pouť
a slavnost Barchan?“ Odpověděla jsem něco v tom smyslu, že je velmi důležitá, ale
nevím, jestli to znělo přesvědčivě. A pak jsem viděla ty stovky lidí, kteří si užívali celý
sobotní den a mnozí si potichu zpívali spolu s Martinem Riškou slova písně „Eliško,
královno česká…“ a už nic není potřeba dodávat. Královna Eliška Přemyslovna určitě
netušila, že nejvíce slávy se jí dostane v malém moravském městě Jemnici, kde na ni
budou po celá staletí vzpomínat. V neděli se u kostela sv. Víta na mši svaté sešlo velké
množství lidí, aby si vyslechli kázání Miroslava Kabrdy, spirituála z kněžského semináře v Praze Dejvicích. Sbor kostela sv. Stanislava posílily hlasy sboru z polského Rezslu.
Prostě Svatovítská pouť i slavnost Barchan roku 2015 se až na malá nedopatření
vydařila.
Jana Jánská, kronikářka
*****
Barchan, historická slavnost, která se koná od nepaměti v našem městě vždy po svátku sv. Víta, je již za námi. Město vyzdobené prapory a imitací středověké brány při
vstupu do centra přivítalo návštěvníky z širokého okolí. Areál zámku se stal na víkend
19.-21.6.2015 centrem celého dění. Vyrostlo zde vojenské ležení šermířských skupin,
tržnice se stánky se suvenýry, šperky, keramikou, textiliemi, občerstvením apod. Návštěvníci slavnosti zde měli možnost pobavit se v průběhu tří dnů při různých kulturních
programech, historických scénách připomínajících pobyt královny Elišky v Jemnici
v době, kdy (podle pověsti) král Jan táhl do boje proti loupeživým rytířům, ukázkách
šermířů, ohňových show atd. Ožilo rovněž centrum města a přilehlé ulice. Tyršovou
ulicí běželi královští poslové závod o barchan. Běh o barchan je jádrem celé slavnosti
a stal se součástí národního kulturního dědictví. Diváci měli možnost zhlédnout několik
dalších průvodů kostýmovaných postav. Ten hlavní, který opustil areál zámku po odpolední historické scéně, skýtal více než 200 lidí žijících v našem městě. K tomu je třeba
připočítat postavy šermířů, tanečnic, fakíra se svou asistentkou, 12 koní se svými jezdci
a koněvody atd. Tento průvod byl snad nejdelším průvodem v historii Barchanu. Navíc
se zde vyjímal nový jízdní královský prapor, 11 praporců, nové halapartny, halapartníci a trubači obuli nové boty, minesengři, lovčí, dvorní dámy a pánové oblékli nové
kostýmy. Nově jela v průvodu středověká kára se zlaťáky a drahokamy. Diváky zaujal
žebřiňák vystlaný kožešinou, ve kterém spalo dítě. Malý Martínek Riška byl nejmladším
účastníkem letošníkem průvodu.
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Jako organizátorka slavnosti jsem velmi ráda, že letošní Barchan mohu navzdory nepříznivé předpovědi počasí zhodnotit jako zdařilý. Chci poděkovat všem, kteří se na jeho přípravách
a realizaci podíleli. Děkuji členům barchanické komise, kteří se od podzimu loňského roku
pravidelně scházeli a připravovali slavnost. Dík patří všem účastníkům v historických průvodech a hercům, kteří od dubna víkend co víkend trávili sobotní odpoledne v areálu zámku
a nacvičovali scénu. Město do historického hávu oblékli pracovníci Správy majetku města
Jemnice, kteří se zároveň postarali o úklid v průběhu slavnosti a po ní. Děkuji místním hasičům za dovoz laviček z Moravských Budějovic, příslušníkům Policie ČR za spolupráci při
uzavírkách v době průvodů. Poděkování patří paní Jarce Furdanové za poskytnuté ubytování
šermířských skupin v DDM. Kopí k halapartnám zhotovili v rámci praktického výcviku žáci
Středního odborného učiliště zemědělského a služeb v Dačicích, za což jim patří náš dík. Firma Pemax Lesonice sponzorsky vyrobila „repliky gotických klíčů od bran města“. Smekám
před paní Marií Valentovou, která nám už několik let šije nové kostýmy a letos navíc zhotovila
královský prapor a praporce. V neposlední řadě děkuji své rodině, přátelům a známým, kteří
mi v průběhu slavnosti velice pomohli se zajišťováním spíše technických věcí. Vám všem
(omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněla) z celého srdce ještě jednou děkuji.
Celou akci pořádá a finančně zaštiťuje město Jemnice. Počínaje letošním rokem se nám
podařilo získat podporu Kraje Vysočina ve výši 100.000,- Kč.
Každý rok se budeme snažit pořídit další nové kostýmy,
obuv, rekvizity apod. V příštím vydání Jemnických listů vás
seznámím s výdaji a příjmy letošní slavnosti.
Na úplný závěr svého příspěvku si nemohu odpustit vyjádřit svůj názor ke skutečnosti,
kdy na přechodu v křižovatce na Velké bráně srazil automobil návštěvnici slavnosti. Můžeme
mluvit o velikém štěstí, že u paní stáli andělé strážní a tato nehoda neskončila tragicky. Jako
pořadatelé takto rozsáhlé akce, kdy se ulicemi města pohybují davy lidí, bychom se měli vážně zamyslet nad tím, zda není načase vyřídit potřebné formality a zasadit se o uzavření této
křižovatky v průběhu příštích Barchanů. Jde nám přece o to, aby se návštěvníci našeho města
i místní občané nejen bavili, ale zároveň se u nás cítili i bezpečně.
Dana Babišová, kulturní pracovnice
Král znovu promluvil
Letošní historická slavnost Barchan byla jiná, než ta předchozí. Po mnoha letech král
Jan znovu promluvil, a to francouzsky, protože česky, jak je známo, neuměl. Byl jsem to
před léty já, kdo umlčel krále Jana na scéně o Barchanu. Ale jsem rád, že znovu mluvil. Byl
to dobrý nápad samotného představitele této role a věc se, zdá se, podařila.
Jsem rovněž rád, že se z halapartníků stali zbrojnoši nesoucí nová kopí a šídla. Také
beru s povděkem účast středověké káry se zabavenými zlaťáky a drahokamy v průvodu.
Autorovi této káry patří můj dík. V průvodu se také vyjímaly nové praporce, boty a jiné
novinky. Jen mne rmoutí to počasí, které bylo tak trochu rozmarné. Ale co naplat, slavnost
se i přes to povedla, ne? Povedla se součinností několika prvků jako reklam, jízdy vlakem
a masívní reklamní kampaní.
Snad příští rok bude ještě lepší než ten letošní a přibude zase nějaká ta novinka a i počasí bude příznivější. Barchanu 2016 zdar!!!
Rudolf Šustr
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Město Jemnice udělilo čestné občanství paní Danutě Konopnické
Paní Danuta Konopnická je významnou kulturní pracovnicí polského města Rezslu.
Záběr její činnosti je obdivuhodný. Původním povoláním je učitelkou ruského a francouzského jazyka na základní škole. Později pracovala v knihovně, odkud odešla do důchodu.
Po celou dobu vedla zájmové kroužky - pěvecký a taneční. Dnes vede sekci vzdělávání
důchodců, obdobu české Univerzity třetího věku, kterou v Rezslu navštěvuje 42 lidí. Organizuje schůzky, výpravy do divadla a turistické výlety. Od roku 1998 zpívá v kostelním
sboru a organizuje jeho aktivity. Více než 12 let vede charitu na pomoc chudým rodinám
s dětmi, jejichž rodiče jsou často společensky nepřizpůsobiví. Charita poskytuje nejen pomoc finanční, ale i pedagogickou, psychologickou a právnickou.
Spolu s kamarádkou Halinou Kwiatkowskou stála i u zrodu evropského klubu „Brukselka“, kde vznikl projekt partnerství mezi moravskou Jemnicí, rakouským Raabsem
a polským Rezslem. Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 2003. Od té doby se
každoročně setkávají zástupci měst Jemnice a Rezslu střídavě u nás a následně v Polsku.
Hlavním aktivistou z Jemnice a organizátorem setkávání je pan Stanislav Brada, který byl
v roce 2012 jmenován čestným občanem města Rezsel. Paní Danuta Konopnická navštívila
naše město letos už po třetí. Udělené čestné občanství je výrazem poděkování za udržování
a rozvoj přátelství mezi oběma městy.
Jana Jánská, kronikářka

Kdousovská schola

Milí přátelé,
Kdousovská schola oslaví v červenci 15 let existence. Připravili jsme si proto dva koncerty v nejtradičnějších místech našeho letitého účinkování - v Kdousově a Jemnici. Budeme moc rádi, když budete při tom, protože si tu slávu nechceme nechat pro sebe. Navíc
- budeme hrát jako zamlada!
25. července
Kdousov (kostel sv. Linharta)
19.00
23. srpna
Jemnice (kostel sv. Stanislava)
19.00
Více na www.kdousovskaschola.cz

František Hofbauer

Blahopřání
Dne 30. července 2015
oslaví 70. narozeniny
paní Marie RAČICKÁ
Přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody
a radosti do dalších let
Manžel Josef, synové Josef, Miroslav,
Martin a Jiří s rodinami
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Vzpomínka
Dne 20. července 2015
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Karel DAŇHEL z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Dne 14. srpna 2015
uplyne 25 let, kdy nás navždy opustil
pan Miloslav MYKYSKA z Jemnice
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Jiřina, Šárka, Marika, Markéta s rodinami
a ostatní příbuzní

Barchanický turnaj ve volejbale dvojic
Barchanický turnaj ve volejbale dvojic se uskutečnil 27.6.2015 ve velké tělocvičně ZŠ.
I při malém počtu dvojic měl turnaj dobrou úroveň.
1. místo - Kovář O., Chromá
2. místo - Hopian M., Chromá
3. místo - Šprincl, Brunnerová
4. místo - Tesař R., Kovářová K.
5. místo - Chvojka, Horká L.
Děkuji městu Jemnice za finanční podporu, ředitelství ZŠ za poskytnutí tělocvičny
a všem účastníkům za krásný sportovní zážitek.
Chvojka Ivan

Okrsková soutěž v požárním sportu
V sobotu 9. 5. 2015 se v Menharticích uskutečnila soutěž okrsku Jemnice. Za SDH Jemnice se soutěže účastnila dvě družstva mladých hasičů a jedno družstvo mužů. V kategorii
mladých hasičů se soutěžilo v požárním útoku. V kategorii žen a mužů proběhla soutěž
ve dvou disciplínách. Požární útok a štafeta 4 x 100 metrů. Po ukončení všech pokusů
ve všech kategoriích i disciplínách proběhlo vyhlášení výsledků.
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Mladí hasiči - 1. místo družstvo A, 2. místo družstvo B. V kategorii mužů družstvo SDH
Jemnice obsadilo 3. místo.
Více informací a fotografií naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/
SDH.Jemnice.
Milan Šerka

Odznaky odborností pro mladé hasiče
V neděli 3. 5. 2015 proběhly na Požární stanici zkoušky mladých hasičů k získání odznaků odborností. Komise složená z členů SDH v Jemnici prověřila znalosti jednotlivých
adeptů na jednotlivé odznaky. Po vykonání písemných i ústních zkoušek následovalo slavnostní předání osvědčení a odznaků úspěšným mladým hasičům.
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Preventista Junior – Dana Leitgebová, Dominik Černý.
Strojník Junior – Adam Pikola.
Preventista – Sandra Brabcová, David Pikola.
Strojník – Klára Vaculová, David Nevrkla.
Velitel – David Lukš, Pavel Vacula.
Kronikář – Aneta Šerková.
Tento den využil kolektiv mladých hasičů SDH Jemnice také k oficiálnímu přijetí dalších členů do svého kolektivu. Slavnostní slib složili a stali se tak řádnými členy kolektivu:
Jana Leitgebová, Dominik Černý, Jakub Vincour a David Nevrkla.
Více informací a fotografií naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/
SDH.Jemnice.
Milan Šerka

Střelecká soutěž O putovní pohár Barchanu
Dne 14. 6. 2015 se na střelnici MS - Mladoňovice konal již XIV. ročník střelecká soutěž
O putovní pohár Barchanu. Soutěže se zúčastnilo celkem 54 střelců ve dvou samostatných
disciplínách: Automatický trap a Lovecké kolo. Z Automatického trapu postoupila šestice
nejlepších střelců do finálového závodu, kdy se po dramatickém souboji na 1. místě umístil
p. Stanislav Doubek se 63 zásahy, 2. místo obsadil po rozestřelu p. Aleš Šváb se 62 zásahy
a 3 skončil p. Josef Pavlásek taktéž se 62 zásahy.
Na Loveckém kole 1. místo obsadil p. Petr Zacpal s 39 zásahy, 2. místo p. Křenek Jiří
s 38 zásahy, 3. místo po rozestřelu p. Stanislav Doubek s 37 zásahy.
Střelecká soutěž se konala v dobré atmosféře a přijatelném počasí jak pro soutěžící, tak
i pro diváky. A že se jedná o soutěž k historické slavnosti Barchan, byla účast královského
páru s družinou, kdy král a královna za zvuků bubnů a fanfár tuto soutěž zahajovali a na závěr předali hodnotné dary střelcům, zcela jasná.
MS Mladoňovice děkuje všem střelcům za hojnou účast a podporu naší střelnice, dále
městu Jemnice za finanční dar, firmě RHEA HOLDING Dešná a ostatním drobným podčervenec - srpen 2015 / Jemnické listy / 43

nikatelům za ceny do tomboly. Poděkování samozřejmě patří celé královské družině,
která na střelnici strávila celý den a svojí přítomností přispěla k propagaci historické
slavnosti.
Za MS Mladoňovice Pavel Kubec

1. FC Jemnicko
Sportika CUP 2015 – mladší žáci
Halový turnaj – Okříšky 14.2.2015				
Pořadatel: OFS Třebíč
Účastníci: Sokol Hrotovice, Sokol Přibyslavice, Sokol Stařeč, Sokol Lipník, SK Valeč, TJ Destrukce Jaroměřice n/Rokytnou, TJ Hartvíkovice, FK Borovina – Opatov,
1. FC Jemnicko
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Základní skupina C

Stařeč
Jemnicko
Opatov

Stařeč
0:2
0:2

Jemnicko
2:0
1:1

Opatov
2:0
1:1
-

2
2
2

0
1
1

skóre
4:0
1:3
1:3

body
6
1
1

poř.
1.
3.
2.

Tabulka skupina C
1.
2.
3.

Stařeč
Borovina – Opatov
Jemnicko

2
0
0

0
1
1

4:0
1:3
1:3

6
1
1

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

Sokol Přibyslavice
Sokol Stařeč
Sokol Lipník
TJ Destrukce Jaroměřice n/Rokytnou
TJ Hartvíkovice
FK Borovina-Opatov
Sokol Hrotovice
1. FC Jemnicko
SK Valeč

Za mladší žáky nastoupili: Tříletý René, Sevelda Lukáš, Čurdová Kristýna, Horká Lucie,
Dřímal Jakub, Prkna Pavel, Kakur Miroslav, Přívětivá Nikola.
Zpracoval Pavel Kincl, předseda 1. FC Jemnicko

Mladoňovice
29. 8.		
30. 8. 		
		
6. 9. 		
		
11. 9.		
12. - 13. 9.
13. 9.		

Kulturní kalendář
Rybářské závody pro děti (nádrž u č.p. 100 - RS) – začátek 13.00 hod.
Rybářské závody pro dospělé (nádrž u č.p. 100 - RS)
- začátek 8.00 hod.
Soutěž „O pohár Petra Mladoně“ - třebíčská liga (sportovní areál
Chobot), 12.00 hod.
Pouťová zábava (kulturní dům - SDH) - začátek ve 20.00 hod
Pouťové slavnosti
Procesí poutníků k Dobré Vodě - začátek 10.00 hod.
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Police
1. 7. - 31. 8.
		
22. 8.		
		
6. 9. 		

Otevření Zámku Police pro veřejnost, otevření návštěvnického
infocentra, prohlídkové trasy pro návštěvníky, výstava
Loučení s prázdninami, soutěžní odpoledne pro děti, areál zámku,
začátek v 15 hodin, v případě nepříznivého počasí se akce ruší
Pouť, poutní místo Hájek, celý týden lunapark u hasičovny

Vratěnín
		
Pouťové oslavy ve Vratěníně:
25. 7. 2015
od 12.00		
vyhrávka po vesnici s krojovaným doprovodem
19.30		
taneční zábava na návsi před OÚ (za nepříznivého počasí v sále KD)
		
- hraje DUO ADRIEN
26. 7. 2015
od 14.00		
sousedské posezení na návsi před OÚ, K TANCI A POSLECHU
		
- hraje STAR BAND
Po celou dobu pouťových oslav stánkový prodej a pouťové atrakce. Občerstvení zajištěno.

Radotice
Byli jsme a budem?
„Bývali Čechové statní jonáci“ - text, který doprovázel malířův obrázek, utkvěl mnohému z nás v paměti. Byl pro nás symbolický, a tak nás znal svět. Husité, Chodové, Selské
bouře a další novodobí nepolitičtí hrdinové o tom vypovídají, máme být na co hrdi. Uvědomujeme si to? Karikování některé z těchto epoch nás nutně uráží a musí znepokojovat, děje
se tak patrně z vlivu někoho, v jehož zájmu je nám tuto minulost bagatelizovat. Podobné je
to i s rozlohou území ve vlivu české koruny dosahující od desátého století až trojnásobku
dneška, kdy máme necelých sedmdesát devět tisíc kilometrů čtverečních. Nebýt vítězů nad
nacistickým Německem, mohli jsme být vymazání zcela. Byly časy, kdy jsme hraničili
i s mořem. Tak trochu to připomíná pohádku „Jak stařeček měnil, až vyměnil.“ Proměny,
které neustaly a neustávají, provází svět od nepaměti. Svět se domlouvá a jedná, aby si porozuměl, není třeba znát až příliš mnoho jazyků. Historie vypovídá o tom, že jen Evropa zažila
od roku 1600 do roku 1945 126 válek. Dnes, kdy je současným společenstvím tato možnost
na kontinentu téměř eliminována, jsme svědky, že usínat na vavřínech nelze, vzdálenosti
ve světě se zmenšily (proti v historii zmiňovaným obdobím) na pouhé časové vzdálenosti
dnešních krajských měst. Velkým vydechnutím lidstva byla příležitost v době pádu železné
opony i možnost pádů vojenských paktů. Zpočátku to bylo i tak prezentováno, bohužel jen
prezentováno. Následným zrušením povinnosti základní vojenské služby jsme dosáhli toho,
že u nastávající generace je vymazáno povědomí o „vlastenecké povinnosti“ na pouhé vědomí země, kde jsem se narodil a žiji. Profesionalita armády, která tuto povinnost za peníze
nahradila, jak se ukazuje, má svá omezení. Opět se rodí nutnost podrobit brance plošnému
odvodnímu řízení jako prvního kroku k návratu plnění vlastenecké povinnosti. Má být jakousi inventurou potenciálu, s kterým lze v případě potřeby počítat. Nejde zatím o nám známou dvouletou základní vojenskou službu, ale zavedení odvodní povinnosti. Nadšený ohlas
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to mezi branci zrovna nenachází. Nebylo to ani za nás, cesty, jak se této branné povinnosti
vyhnout, byly vyhledávány, vojenské sukno nepřitahovalo. Ani se jim nedivím, i mě tenkrát
mrazilo pomyšlení na to, že budu hájit zájmy své vlasti někde na pohraniční řece v Asii.
Zákonitě však musí následovat stav doby výcviku, nemají-li být při dnešní technice branci
pouhou potravou pro děla. Moje generace měla ještě motivaci k obraně vlasti pro živé
vzpomínky na prožitou válku. Generace současná, při volnosti a svobodomyslnosti (někdy
bez hranic), bude jen obtížně motivaci nacházet, budou-li jí chybět peníze. Není její vinou,
že se tak chová, je vychovaná prostředím, ve kterém se nachází a je navíc všímavá. Příklad
sebelepšího rodinného prostředí i s motivací k vlastenectví nestačí dnes po tom, co vidí kolem sebe. Netroufá si z úcty k rodičům říci jim svůj názor na to, jak jsou oni ochotni přinášet
něco nad své povinnosti v naivní představě, že tím přispějí k řešení problémů společnosti,
i přesto, že jsou neustále zahlcování informacemi o tom, kolik milionů zase zmizelo neznámo kam. Příliš mnoho naivity sehrávalo roli po sametové revoluci v našich rozhodnutích,
rozhodnutích lidí, kteří získali moc, a zdá se, že tomu zas tak moc nerozuměli a byli závislí
na našeptávačích, kteří již tomu rozuměli víc. Návraty, či nápravy pak šly a stále ještě jdou
na účet společnosti, daňových poplatníků. Velkým obranným potencionálem je i soběstačnost. Postrádáme ji téměř ve všem, zvláště nedostatek potravin může sehrát tísnivou roli
v krizových situacích. Zdroje, které dnes využíváme, mohou vyschnout ze dne na den, dodavatel si je bude chránit. Jsme špatní hospodáři s produkčním půdním fondem. Denně nám
ho mizí patnáct hektarů a stav trvá. Svět ho za poslední léta ztratil v rozloze Indie, země,
která se blíží k počtu jedné miliardy lidí. Neméně nebezpečné na tomto stavu je, že nejenže
tím ztrácíme možnost výroby potravin, ale výstavbou zamezujeme vsaku vodních srážek,
čímž si přivodíme přívalové povodně. Tyto nám odnáší ornici, což eliminujeme chemickým
hnojením, organické hnojivo nemáme a půda začíná být nemocná. Tvorba jednoho centimetru ornice je proces dlouhodobý. Boj za naše bytí a nebytí se neodehrává jen se zbraněmi,
ale každodenně naším chováním i rozhodováním. Bez nacionálního cítění k svému původu
a národu se těžko může někdo stát dobrým obhájcem obrany vlasti. Pokud toto mladý člověk postrádá a zhlíží se více v sousedech než v domovu, stala se někde chyba. Škola, rodina
a společenství musí dát zdravé základy, které leskem pozlátka zdravý nacionalizmus nezviklají. Proč jsme se začlenili do obranného paktu a Evropského společenství? Domnívám
se, že si společně lépe ochráníme své domovy a svoji zem proti nepříteli. Společenství nám
má umožnit lepší hospodářský rozvoj a současně zamezí tomu, co bylo v minulosti, rvaní
se mezi sebou. To, že po letech hájení společných zájmů hrajeme stále roli přisluhovačů,
je naše chyba, především však našich politických představitelů. Jim o nic nejde, evropskou
úroveň již mají. Nabude-li náš branec i pod tíhou všeho kolem pocitu, že jen tady je doma
a tady je jeho rodná zem, máme velikou naději, že tady stále ještě budeme.
Blahopřejeme jubilantům:
Valchářová Alena
50 roků
Sevelda Josef		
60 roků
Vaňurová Marie		
79 roků
Zelenková Marie		
70 roků
Liška Miloslav		
88 roků
Zelenka Jan		
75 roků

Jan Vyletěl, občan obce Radotice
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Mladoňovice
SDH Mladoňovice pořádal dne 23. 5. 2015 nohejbalový turnaj trojic. Zúčastnilo se jej
7 družstev, hrálo se každý s každým.
1. Mladoňovice B		
- Daňhel, Zvěřina, Janda
2. Mladoňovice A		
- Michal, Karásek, Samek
3. Jemnice			
- Jedlička, Křivan P., Mandát, Krupil
4. Rácovice		
- Fiala, Šimka, Kučera
5. Telč			
- Novák, Tesař, Křivánek
6. Mladoňovice C		
- Máca, Dolejský, Křivan M.
7. Lhotice			
- Matějka, Kvapil, Vrchota
Konečná tabulka:
1. Mladoňovice A

12

2. Jemnice

10

3. Mladoňovice C

8

4. Mladoňovice B

6

5. Telč

4

6. Lhotice

2

7. Rácovice

0

Děkujeme všem sponzorům: Obecní úřad Mladoňovice, ZD Třebelovice, Ing. Miloš
Křivan, Kovo Josef Abrahám, Truhlářství Ladislav Karásek, p. Milan Máca a p. Miloslav
Michal.
Miloslav Michal, SDH Mladoňovice
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Uzávěrka příštího čísla je v pátek 14. srpna 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

Vážení čtenáři Jemnických listů,
přejeme vám léto plné pohody.

inzerce
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Obrazový seriál
Jemnice - nám. Svobody 75
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