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Milan Růžička
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ZPRÁVY Z RADNICE
Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
v nedávno uplynulém období proběhla řada událostí, o kterých jste byli informováni již
dříve. Přesto bych se rád k některým alespoň stručně vrátil.
Bezesporu ojedinělým zážitkem bylo odhalení památníku akad. sochaře Jaroslava
Šlezingera, kterému předcházelo zahájení výstavy zaměřené na život umělce. Podařilo
se shromáždit množství dokumentů vypovídajících o jeho osudu a díle i cenná díla
z jeho tvorby. S potěšením mohu říci, že průběh oslav byl velmi důstojný a příjemný pro
všechny zúčastněné. Je to zároveň nejlepší odměna pro ty, kteří se podíleli na
organizaci a přípravě. Patří jim za to mé upřímné poděkování. Rovněž bych rád ocenil
zajištění dozoru na zmíněné výstavě, která probíhala v měsíci květnu. Podíleli se na
něm členové muzejního spolku a Svazu tělesně postižených v Jemnici. Příjemná byla i
spolupráce s paní Marií Bohuňovskou, která velmi pomohla se zajištěním exponátů a
jejich instalací v kulturním domě. Uznání samozřejmě patří autorovi památníku
Stanislavu Millerovi, který odvedl perfektní a svědomitou práci od vlastního návrhu až po
realizaci. Ohlas laické i odborné veřejnosti na umístění památníku potvrdil, že to byla
dobrá volba a Jemnice tak získala další zajímavé místo k zastavení pro místní i
návštěvníky.
Méně příznivou zprávou je, věřím, že prozatím, informace o železnici a provozu na
naší regionální trati. Přes veškeré úsilí a opakované žádosti se zatím nepodařilo
dosáhnout toho, aby kraj Vysočina objednal osobní vlakovou dopravu tak, aby bylo
možné tyto spoje zapracovat do změny jízdního řádu pro 2. pololetí letošního roku.
V minulých JL jste si mohli přečíst vyjádření odpovědných osob ke stížnostem, které jim
posílal pan Hrbek v rámci nesouhlasu se zastavením osobní dopravy. Obrázek si každý
udělá jistě sám. Z poslední odpovědi pana náměstka Joukla, kterou jsem obdržel 6.
května, je stále vidět jasná snaha využít zdánlivě nepřehledné situace ke konstatování,
že objednávka veřejné dopravy není možná. A nic na tom nemění ani ujištění na závěr
dopisu, že udělá vše pro to, aby trať zůstala zachována.
Tato situace byla hlavním důvodem naší snahy objednat alespoň jednorázově vlakové
spoje na období slavnosti Barchan a víkendové spoje v období července a srpna, tj. 20
dní po třech párech vlakových spojů denně. Záměr jsme projednali s Ing. Šatavou
z JHMD Jindřichův Hradec a ten předložil konkrétní cenovou nabídku. Jízdní řád jak na
období Barchana, tak na období prázdnin je uveden na jiném místě tohoto čísla JL.
Cena za jízdy 17., 18. a 19. června je 25 tis. Kč. Na období od 1. 7. do 31.8. je
spočítána na 222 tis. Kč. Objednání bylo projednáno v radě města a hledáme partnery
na spolufinancování. Oslovil jsem město Moravské Budějovice a Moravskobudějovický
mikroregion. Dohromady přislíbily 45 tis. O příspěvku bude na své schůzi jednat i
Jemnický mikroregion. Protože je možné na vlakové soupravě prezentovat svoji firmu,
oslovil jsem i místní firmy s žádostí o finanční příspěvek, stejná snaha je i v Moravských
Budějovicích. Věřím, že s příspěvkem města se podaří vlak znovu oživit a dát jasně
najevo veřejný zájem na pravidelné osobní dopravě a svůj nesouhlas s rušením
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provozu na této trati. Pro kraj Vysočina a jeho zastupitele je to zároveň důkaz, že
objednávka dopravy je možná a je to jen otázka jejich vůle.
Vážení spoluobčané, období měsíce června bylo vždy poměrně bohaté na různé
společenské události a ve znamení tradiční slavnosti Barchan. Přípravy na tuto
významnou událost v roce jsou v plném proudu. Větší změna oproti loňskému roku
bude v rozmístění kolotočů. Po neblahých zkušenostech z předchozích let
zapříčiněných deštivým počasím se upustilo od jejich umístění na dopravním hřišti. Ani
probíhající rekonstrukce kanalizace Dyje II by neměla zásadně ovlivnit průběh oslav,
pokud pomineme místní potíže s parkováním vozidel.
Přeji Vám příjemný začátek léta, školákům pevnou vůli a odhodlání dosáhnout co
nelepšího hodnocení před klasifikací na konec školního roku. S ohledem na složitější
dopravní situaci během prací v rámci Dyje II prosím o pochopení a vzájemnou
ohleduplnost. Jedině tak můžeme předejít nepříjemnostem nebo dokonce ohrožení
zdraví hlavně dětí.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Den za dnem ubíhají zběsilým tempem a opět nastal čas seznámit Vás s událostmi a
jednáními měsíce května.
Jak se jistě mnohým z Vás doneslo, naše tradiční slavnost Barchan se zúčastnila
ankety Zlatá jeřabina. Ačkoliv jsme nezískali jedno z předních míst, musím zde vyjádřit
spokojenost s trendem, jenž jste hlasováním v této soutěži nastolili. V loňském roce byl
počet hlasů 27 a v tom letošním již 89. Na vítězství stačilo 246 hlasujících. Věřím, že
vše v příštím roce ještě vylepšíme. Barchan si to rozhodně zaslouží. Na tomto místě se
přímo nabízí poděkovat všem, kteří Barchan zajišťují a ve svém volném čase nacvičují
vystoupení pro pobavení nejen místních.
Jsem moc rád, že Vás mohu seznámit i s tím, že mezi největší akce letošního roku,
kromě Barchanu, bude patřit i tzv. 1 jemnická bitva - o upevnění královské moci
lucemburské. Téměř sto přislíbených šermířů Vám předvede volnou rekonstrukci bitvy,
kdy Jan Lucemburský „vysvětlil“ sádeckým, kdo je v zemi české pánem. Takže se
všichni můžeme těšit na sobotu 6.8.2011, kdy se jistě na bitvě v prostoru „letiště“ mezi
Pálovicemi a Jemnicí potkáme.
O obrovském úspěchu našich florbalistů, reprezentantů Základní školy v Jemnici, jistě
víte. Dostalo se jim, i když trochu později, přijetí na radnici, kde jsme je ocenili malým
dárkem v podobě větrovky se znakem města. Navíc borcům osobně poděkovala i radní
kraje Vysočina paní RNDr. Marie Kružíková a předala pamětní listy podepsané panem
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem.
V rámci ekologické osvěty mladým lidem jsme (díky pracovnici odboru výstavby a
životního prostředí paní Janě Krejčí, firmě A.S.A. a EKO-KOM) uspořádali tzv. EKOden. Žáci prvního stupně základní školy si zde vyzkoušeli jak svoje vědomosti v oblasti
třídění a nakládání s odpady, tak i svou zručnost v důmyslných soutěžích. Věříme, že
akce podobného stylu mají smysl.
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Stejně tak má jistě smysl zabývat se narůstajícím problémem drogové situace
mládeže v našem městě a problémům z toho vyplývajícím. Pozitivní informací je jistě i
to, že jsem získali dotaci z fondu kraje Vysočina na monitorování potřebnosti
nízkoprahových služeb na území Jemnice.
S potěšením mohu též konstatovat, že dále rozvíjíme vztahy s našimi partnerskými
městy. Od 9. 7. 2011 do 12. 7. 2011 pojede celá řada jemnických občanů navštívit
polské město Reszel.
Bohužel se stávající i věci, nad kterými zůstává rozum stát. Partička vandalů, patrně
v rámci oslav hokejového vítězství, poničila celou řadu dopravních značek v centru.
Navíc se nám objevily i sprejované grafity na zánovní fasádě informačního centra. Obě
dvě záležitosti jsem předal k vyšetřování Policii ČR. V důsledku podobných okolností
proběhne testování kamer na veřejných prostranstvích. Ve spolupráci s Vámi a policií
jsme pevně odhodláni naše město a obecní majetek chránit!
Kapitolou samou pro sebe je výstavba a rekonstrukce kanalizace, která Vám jistě,
více či méně, znepříjemňuje život. Věřte, že intenzivně spolupracujeme s realizátorem
stavby na tom, aby Vás veškerá činnost, která je s tím spojena, obtěžovala co nejméně.
Pakliže budete mít jakékoliv dotazy či připomínky, jsem jako osoba mající za město tuto
akci na starost připraven Vaši záležitost projednat. Asi nejmarkantněji to všichni
poznáme na sektorových uzavírkách ulice Budějovická. Trasy objížděk budou značeny,
kamionová doprava odkloněna. Komplikace s parkováním na Větrném kopci jsme
částečně vyřešili vytýčením dalších parkovacích ploch. Přesto bych rád poprosil
všechny řidiče a parkující o to, aby pokud možno, využívali svých garáží, nájezdů a
dodržovali vytýčený zákaz parkování. Je nezbytné brát ohled na projíždějící autobusy.
V podstatě kompletně „odříznuti“ od světa jsou obyvatelé Horních valů. S realizátorem
stavby, stejně jako se zástupci firmy A.S.A., jsou dohodnuta náhradní řešení svozu
odpadů.
Byl jsem dotázán jedním známým, proč je na Malé brance značena jednosměrka.
Není tomu tak, jedná se o šipky v rámci značení pěšího naučného Okruhu královny
Elišky. První a velká startovací směrovka je v ulici Velká brána, odkud značení vede jak
místní občany, tak turisty po vytipované trase. Záhy přibudou odpadkové koše a lavičky.
Jako poslední budou instalovány trojjazyčné cedule. V současné době jsou texty paní
Jánské a PhDr. Třísky překládány do německého a anglického jazyka ve spolupráci
s Památkovým ústavem v Telči. Rád bych tímto poděkoval i sponzorům naučné stezky,
bez kterých by realizace proběhla jen velmi těžko: Potraviny Chalupa, EMPO s.r.o.,
KOVA s.r.o., Jemnická stavba a.s., Kuchyně Karásek, Správa majetku města s.r.o., BaN
STAV s.r.o. .
Ačkoliv by se toho dalo napsat ještě spousta, ze zkušenosti vím, že příliš dlouhé texty
celou řadu čtenářů odradí, a proto mi už pouze dovolte popřát Vám nádherný měsíc
červen, který je pro naše město jistě ten nejvýznamnější.
Ing. Petr Novotný – místostarosta města Jemnice
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Vážení občané
Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o výstavbě kanalizace v Jemnici
realizované sdružením firem DIS spol. s.r.o. a PKS INPOS, a.s.
Výstavba kanalizační stoky a vodovodu ve Vaší ulici Budějovické (od ulice Znojemské
po ulici Jana Vrby) bude realizována v termínu od 1.6.2011 do 30.6.2011.
V průběhu prací bude po nezbytně nutnou dobu omezen provoz vozidel na
komunikaci. Omlouváme se Vám za dočasná omezení v okolí této stavby.
Více informací Vám v případě zájmu poskytne stavbyvedoucí p. Broža na tel.
602 102 847.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Oznámení
Oznamujeme všem spoluobčanům, že ve dnech 4.-8.7.2011 bude z důvodu malování
kanceláří omezen provoz na MěÚ v Jemnici.
Dana Babišová

EKO DEN v Jemnici
Dne 13.5.2011 se uskutečnil v Jemnici na dopravním hřišti EKO den. Bylo to
dopoledne určené pro první stupeň Základní školy v Jemnici zaměřené na třídění
odpadu. Tuto akci zajišťovala lektorská skupina Domino, která pro společnost EKOKOM zajišťuje dětský program Tonda Obal na cestách a také společnost A..S. A.
Dačice.
V rámci této akce se děti při
přednášce dozvěděly, jak třídit
odpad a co se se setříděným
odpadem
děje
i
co
se
z recyklovaného odpadu vyrábí.
Dále byly připraveny soutěže, při
kterých se děti zábavnou formou
učily třídit odpad (například
třídění odpadu do správných
kontejnerů, skládání domina a
další). Odměnou jim byly drobné
reklamní i poučné předměty.
Této akce se kromě zástupců
skupiny
Domino
zúčastnily
zástupkyně firmy A.S.A. Dačice
Ivana Procházková a Jana Honzírková a za firmu EKO-KOM se přijel podívat její
zástupce z Brna Roman Zouhar.
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Tato akce měla kladný ohlas jak u dětí, tak u jejich pedagogů. Naštěstí nám přálo i
počasí a věříme, že akce podobného druhu se budou v Jemnici uskutečňovat častěji.
Jana Krejčí, odbor výstavby a životního prostředí

Slovo hejtmana
Před rokem mě potěšila zpráva, že byla zpřístupněna evidence válečných hrobů
umístěných v kraji Vysočina a dále v celé České republice i v zahraničí. Tato evidence
zahrnuje nejen místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku
aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, ale i pomníky a
pamětní desky nebo jiné symboly připomínající válečné události. V kraji Vysočina je
nejvíce evidovaných válečných hrobů a pietních míst na Jihlavsku (713), dále pak na
Třebíčsku (295), na Havlíčkobrodsku (256), na Žďársku (255) a na Pelhřimovsku (193).
Vzpomněl jsem si na to, když jsme začátkem května u mnoha památníků a pomníků i
v našem kraji uctívali památku obětí druhé světové války – jedné z nejstrašlivějších
událostí v historii lidstva.
V této souvislosti bych se rád vyjádřil k diskusi nad poválečnými násilnostmi proti
civilnímu německému obyvatelstvu – například i v našem kraji v Dobroníně. Tyto
násilnosti, včetně mnoha vražd bezbranných Němců, jsou neomluvitelné a jejich
iniciátory byli nejednou ti, kteří měli určitý sadismus v sobě a využili příležitosti k jeho
vybití. Můj táta se aktivně zúčastnil v Praze květnového povstání proti okupantům,
v němž zahynulo mnoho českých vlastenců. Ale zažil taky ty „bojovníky“, kteří se zapojili
až do represí těch bezbranných ve chvílích, kdy už jim nic nehrozilo. A pak si za
„zásluhy“ obsadili byty po Němcích a úspěšně se hlásili o odbojářský důchod a výhodná
místa ve státních službách. Když to můj otec viděl, obojí odmítl.
Často ovšem tyto excesy vznikly také jako výbuch chvíle nashromážděného hněvu a
dlouhodobého života pod tlakem a ve strachu. Je třeba vnímat tyto časové souvislosti.
Nebyly to za okupace jen ty viditelné šílené akce jako bylo vyhlazení Lidic. Za více než
šest let okupace byli Češi v protektorátu svědky krutého tyranského zacházení
s jednotlivci i skupinami svých spoluobčanů, kteří končili v koncentrácích, nebo pod
katovou sekyrou. To bohužel za mlčení nebo dokonce nadšeného přitakání velké
většiny německé komunity. A ještě jen pár dní před koncem války museli čeští občané
přihlížet nemilosrdným masakrům, které nevznikly ze zloby a letité křivdy, ale z chladné
hlavy a rozpálených samopalů esesáků a nejednou i jejich civilních německých
pomahačů. Desítky mrtvých z konce války v Třešti nebo Velkém Meziříčí jsou jednou
z těch posledních připomínek nesmyslného vraždění.
Každá krutá smrt jakéhokoliv nevinného člověka je odsouzeníhodná. Ale je nutné vidět
i tyto věci v kontextu doby vyváženě a ne podle dobových tendencí preferovat jen jednu
stránku historie. A to ve všech směrech a v každé době. Je nutné, abychom vnímali
příčiny a důsledky, souvislosti dějů. Abychom nenahrazovali jedno zjednodušení historie
zase zkreslením opačným. A konkrétně je jednoznačné, kdo druhou světovou válku
rozpoutal a kdo byl tedy viníkem miliónů zmařených životů. Poválečné útrapy civilních
občanů německé národnosti byly někdy zbytečné, mnohdy nespravedlivé, ale byly
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přímým důsledkem dřívějších fašistických zvěrstev.
Už řecká bohyně spravedlnosti Diké držela, mimo jiné, v levé ruce váhy. Jako symbol
nutnosti pečlivého vážení viny a neviny – i té rovnováhy pohledů na činy. Nic se nedá
hodnotit bez vyváženosti posuzování. Ještě jeden příklad ze současnosti. Příznivci
Usáma bin Ládina lkají nad jeho koncem, dokonce se rozhořčují nad způsobem jeho
pohřbu. A co ty tisíce nevinných lidí, co šli do práce v newyorských mrakodrapech, jeli
vlakem na nádraží v Madridu nebo autobusem v Londýně? I tady jsou ty váhy silně
nachýlené na jednu stranu.
„On si začal,“ žalují děti. V jejich pojetí spravedlnosti je to důležité. U dospělých je vše
trochu složitější, ale i zde hraje prvotní příčina pro další děje podstatnou roli.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

CO SE DĚJE
Víte, že...
jistě jste zašli při návštěvě kostela sv. Víta i k památné lípě v jeho blízkosti. Informační
tabule ve stručnosti podává zprávu.
Co však napsal v únoru 1975 ve Zpravodaji Dr. Jan Dvořák, známý právník v Jemnici
a znalec historie Jemnice, si alespoň ve zkratce připomeňme.
Zastavíme-li se před touto lípou, rádi bychom se dozvěděli, jak je vlastně stará. Nikde
ve starých listinách však nenajdete žádnou zmínku, kdy a kým byla zasazena. O
zasazení této památné lípy jsou nejznámější tři lidové pověsti.
Jedna z nich se vztahuje k pobytu královny Elišky Přemyslovny. Lípa prý byla
zasazena při jejím pobytu v Jemnici.
Na tuto lidovou pověst navazuje další pověst, že prý pod ní kázal výmluvný
františkánský mnich Jan Kapistrán. Ten byl vyslán do našich zemí, tehdy převážně
kališnických, papežem Mikulášem v létě roku 1451. Z jeho popudu byl také postaven
v letech 1451 – 1455 františkánský klášter a kostel sv. Víta. U něj pak lípa zasazena.
Konečně podle jiné pověsti prý lípu zasadili františkáni, jimiž byl klášter osazen od
poloviny 15. století. K této pověsti se ještě dodává, že ji zasadili korunou do země, když
klášter opouštěli. O pobytu františkánů v jemnickém klášteře jsou doklady ještě z let
1673 – 1675. Jejich pobyt v Jemnici nebyl nepřetržitý. Tak roku 1546 byli z kláštera
vypuzeni a roku 1560 sami odešli. Klášter opustili natrvalo v roce 1675. Některý z těchto
letopočtů by měl určovat stáří naší lípy. Říká se jí lípa „kapistránská“, ale také
„svatovítská“ podle kostela sv. Víta.
Přistupme proto k této památné lípě s úctou, snad se podaří ji zachovat i do
budoucna. Výrůstky v levé části tuto naději dávají.
Vladimír Hrbek
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Studentský projekt pomáhá seniorům na Facebook
Projekt přibližující moderní komunikační technologii seniorům připravili studenti VŠE
v Praze.
Výukový modul www.jaknafacebook.eu umožňuje překonat seniorům nedůvěru a
obavy z nové technologie.
„Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem
často a rádi pracují. Facebook přitom nabízí užitečné komunikační funkce, které právě
senioři mohou s úspěchem použít. Zdálo se nám zbytečné, aby mezi Facebookem a
seniory stála bariéra předsudků a obav, proto jsme se rozhodli seniorům připravit
uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvikové prostředí,“ vysvětlil Antonín Hráský, člen
studentského projektového týmu.
Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili prostřednictvím
komunitního webu www.sedesatka.cz, určeného právě seniorům, který měsíčně navštíví
desetitisíce dříve narozených.
„Dostupnost nových internetových komunikačních technologií seniorské populaci je
často omezena zvýšenými nároky na uživatelskou zdatnost. Typickým uživatelem
Facebooku je člověk, pro kterého je internet médiem stejně samozřejmým, jako třeba
televize. Senioři však na internetové informační dálnici potřebují zpočátku navigovat,
zkoušet si jízdu na trenažéru, učit se dopravním pravidlům,“ uvedl Jan Vojvodík,
šéfredaktor www.sedesatka.cz .
Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou z možností, jak předcházet budoucímu
sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbariérový přístup k internetu a komunikačním sítím
totiž otevírá okno do světa i lidem, kterým věk a zdravotní problémy neumožňují
každodenní sociální kontakt.
Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha, 721 564 564, hrasky@centrum.cz

STŘED, o.s. informuje
Nejde jen o fotbálek
Nízkoprahové zařízení v Moravských Budějovicích nabízí své
služby čtyřikrát týdně a nejedná se pouze o volnočasové aktivity.
„I když máme stolní fotbálek a další hry (šipky, deskové hry,
počítače, sportovní vybavení), nejsme volnočasové centrum, jsme
sociální služba“ informuje Dagmar Medňanská z občanského
sdružení STŘED.
Nízkoprahové zařízení Klub Su-Terén je pro děti a mladé lidi ve věku od 7 do 20 let.
„Pracovníci nejčastěji pomáhají klientům v situacích, jako jsou špatné známky,
nefunkční vztahy, nuda, absence kamarádů, šikana, první sexuální zkušenost, přijetí
vlastního těla, experimentování s návykovými látkami apod.,“ sděluje Medňanská.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež je službou sociální
prevence, pracovníci realizují
skupinovou
práci
s klienty
s preventivním, výchovným a
pedagogickým zaměřením. Jde
o programy vytvořené dle
specifických
potřeb
klientů,
skupinové aktivity v rámci tzv.
primární specifické prevence a
aktivity zaměřené na rozvoj
dovedností klientů. „Na každý
měsíc
pracovníci
připravují
nejrůznější dílny, workshopy, dny
zaměřené na holky a kluky,
promítání filmů, hraní divadla a
to vše se zaměřením vždy na nějaké preventivní téma jako vztahy a sex, bezpečný
internet, volný čas, mám se rád, rodina a další“, doplnila Medňanská.
Služba v listopadu loňského roku úspěšně splnila podmínky Inspekce poskytovatelů
sociálních služeb a zařadila se tak mezi ty, které mají potvrzenou a garantovanou kvalitu
své práce. V loňském roce reprezentovali nízkoprahový klub klienti na turnaji ve stolním
fotbálku. Spolu s dalšími kluby z okolních krajů se na Cool Cupu utkali v Blansku a
Moravském Krumlově. V prosinci klub vyrazil na horolezeckou stěnu na Mikulášské
lezení, kde si svoji mrštnost vyzkoušelo 10 klientů.
V roce 2010 pracovníci v rámci nízkoprahového zařízení podpořili celkem 148 dětí a
mladých lidí a zapojili je mezi vrstevníky i do preventivních programů.
Nízkprahové zařízení pro děti a mládež Klub Su-terén je otevřeno v pondělí od 15 do
19 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin a ve středu od 16 do 18 vyráží
pracovníci do terénu.
Mgr. Dagmar Medňanská, vedoucí Klubu Su-Terén nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež

Jarní výlet muzejního spolku
Bylo úterý 10. května a už od rána krásný den. A právě tento den byl stanoven
k uskutečnění jarního výletu jemnického muzejního spolku. Už dobrou půlhodinu se na
autobusovém nádraží v Jemnici scházeli ti, kdo se rozhodli, že se zase podívají po
30
30
krásách naší vlasti. Odjezd byl v 11 hodin. Asi 5 minut po 11 přijel pohodlný výletní
autobus, do kterého si nastoupili nedočkaví výletníci. Krásné počasí ještě umocňovalo
cestovní náladu poznat zase nové lokality. I tentokrát byly vybrané cíle lákavé. Prvním
cílem cesty bylo Muzeum kuriozit v Pelhřimově a jeho historické náměstí, které se
zaskvělo novotou domovních fasád. Kroky výletníků vedly na pelhřimovské náměstí,
kde se chvilku zdrželi pohledem na domy kolem náměstí. Potom nastal čas na návštěvu
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muzea kuriozit, které se nachází ve věži a má pět pater. Účastníky zájezdu přivítal
v muzeu pracovník tohoto muzea, který docela podrobně uvedl celou expozici
vystavených věcí. Po prohlídce muzea nastala chvíle volné prohlídky centrálního
náměstí. Každý toho využil k odpočinku a doplnění energie v podobě kávy, zákusků,
limonády či piva. Čas se nachýlil a cesta pokračovala na památnou horu zvanou
Křemešník s poutním kostelem Nejsvětější trojice, Zlatou studánkou s periodickým
pramenem a rozhlednou zvanou Pípalka. Cesta k tomuto cíli vedla krásnou lesnatou
krajinou ozářenou sluncem a oblohou téměř bez mráčků. Na hoře a v prostoru kostela
přivítal muzejníky průvodce, který podrobně vyprávěl historii tohoto místa a okolí. Když
utichla slova vypravěče, byl tu okamžik k návštěvě kostela. I zde se všem dostalo
podrobného výkladu a každý si mohl zakoupit pohlednice a brožurky, na kterých je
vyobrazen kostel Nejsvětější trojice s okolím. Asi po půl hodině se výletníci rozdělili na
dvě skupiny. Jedna, ta méně zdatná, šla ke studánce, druhá, ta zdatnější, čítající osm
osob, šla na rozhlednu Pípalku. Na odvážlivce čekalo 203 schodů. Po namáhavém
výstupu se na vyhlídkové plošině naskytl těmto zdatným odvážlivcům nádherný pohled
do krajiny s prosluněnou oblohou. Chvíle odpočinku a honem cestu dolů a ještě navštívit
Zlatou studánku. To čekalo oněch osm vysokohorských turistů. Myslím, že léčivé vody
Zlaté studánky využili všichni, kdo se jarního výletu účastnili. Ti, kteří chtěli, si mohli
vyzkoušet energetické síly vycházející z jedné skály pod vrchem Křemešník.
Následovala krátká přestávka a přesun na poklidnou večeři. Večeře byla připravena
v penzionu Chytrov, který je zasazený v nádherné krajině nabízející poklidnou relaxaci.
Po chutné večeři si výletníci sdělovali prožité zážitky z tohoto, ale i z předešlých výletů
pořádaných muzejním spolkem. V závěru překrásného dne se členové MS vydali
k domovu z opravdu vydařeného poznávacího výletu. Cesta k domovu proběhla bez
nehody a všichni se vrátili domů určitě plni dojmů, na které budou zajisté dlouho
vzpomínat.
Závěrem bych za všechny, kteří se tohoto výletu účastnili, poděkoval realizačnímu
týmu za perfektně připravený výlet. Děkujeme! A při dalších výletech s muzejním
spolkem na viděnou.
Napsal a výletu se zúčastnil Rudolf Šustr

Informace
z městské knihovny
Našimi malými čtenáři velmi oblíbenou spisovatelku Ivonu Březinovou jsme letos
pozvaly na setkání s žáky 2. ročníků ZŠ. Paní Březinová dětem představila své knihy
pro začínající čtenáře, vyprávěla humorné zážitky z přípravy a sbírání materiálů pro
nové knihy a přečetla ukázku z novinky Kluk a pes, příběhu o postiženém chlapci a jeho
věrném kamarádu Césarovi. Přemýšlíte, co dětem doporučit k prázdninovému čtení?
Můžete si přijít vybrat z více než 50ti titulů Ivony Březinové, které najdete v naší
knihovně.
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Stále zvyšující se zájem dětí o dnes už tradiční vědomostní Pizza kvíz, který
v knihovně připravujeme k různým svátkům a
událostem, nás velice těší a rády
zveřejňujeme nejúspěšnější účastníky. Jenom
nevíme, jestli děti tak moc touží předvést své
vědomosti nebo tak moc milují pizzu, že jsou
ochotny přemýšlet a podat výkon i mimo
školní výuku ☺. Přesto chválíme všechny
zúčastněné, ať už byl jejich motiv jakýkoliv.
První místo (a pizzu) tentokrát získali Zuzka
Hronová a Šimon Kovář.
Před námi jsou prázdniny, a proto chceme
všechny návštěvníky knihovny informovat, že
v tomto období (červenec, srpen) bude
knihovna otevřena v obvyklých výpůjčních
dnech bez omezení. Maminky s dětmi, jimž je
pravidelně vyhrazeno čtvrteční dopoledne,
upozorňujeme na poslední návštěvní čtvrtek 23. června 2011, další možnost návštěvy
bude až 8. září 2011 v obvyklých hodinách. Zároveň bychom chtěly všem čtenářům
Jemnických listů popřát pohodové a klidné léto a stále platí naše pozvání do knihovny –
jistě si vybere každý z vás.
Výběr z nových knih:
Toulová Eva – Šťastná: román pro ženy a dospívající o prvních milostných vztazích
Tomsová Kamila - My, sex a podpatky: humoristický román o čtyřech přítelkyních,
popisuje život jaký skutečně je, těžký a složitý,ale také neskutečně vtipný a krásný
Teremová Lenka – Útěky tam a zase zpátky: čtyřicetiletá žena se pokouší splnit si
svůj sen, utéct z města před stresem a hemžením lidí, veselé i vážně příběhy
Tejkalová Jiřina – Já a štrúdl: smutně veselý román pro ženy, které chtějí lépe
porozumět svým mužům
Škorpilová Klára – Jizvy a jiný tajemství: román pro dospívající, dvě kamarádky trpící
psychickou poruchou sebepoškozování
Švabach Petr – S jedním uchem naveselo: povídky
Řeháčková Věra – Dívka s cizí tváří: příběh dívky se znetvořeným obličejem po
explozi, psychologický román
Rýznerová Eva – Říkal jsem ti amo: příběh mladé Češky, která se zamiluje do
atraktivního Itala a zcela propadá kouzlu Itálie a její božské kuchyně
Keleová-Vasilková Taňa – Já a on: příběh jednoho manželského života
Frýbová Zdena – Dvě dámy v tísni: humoristický román, dvě dámy se vypraví autem
na společnou dovolenou do Alp
Jakoubková Alena – Chytrá žena pro manžela přes plot skočí: humorné vyprávění
ženy o hledání manžela a otce pro své malé dvojčátka
Kessler Leo – Štvanci: válečný román z 2. světové války
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Percha Igor von – Christina Marie 3. díl: pokračování historické ságy o půvabné
hraběnce
Darznik Jasmin – Poslušná dcera: historie jedné iránské rodiny
Lukjaněnko Sergej Vasiljevič – Spektrum: fantasy román
Vávra Otakar – Paměti aneb moje filmové 100letí: paměti filmové a režisérské
legendy
Zvelebil Jan – Na vandru s Reflexem VI.: zážitky „našinců“ v cizině, cestopisné
vyprávění
Autoškola 2011 : učebnice, testové otázky
Detlef Pape – Hormonální dieta: hubnutí, rádce
Historické romance pro ženy:
Coulter Catherine – Takovým patří
svět
Deveraux Jude – Šarlatové noci
Feehan Christiane - Nebezpečné
proudy
Jeffries Sabrina – Skotova zajatkyně
Laurens Stephanie – Svéhlavá
nevěsta
MacGregor – Mistr svádění
Small Bertrice – Koruna osudu
Detektivní romány:
Vondruška Vlastimil – Prokletí
brněnských řeholníků: historický
detektivní román
Soukup Jiří – Sbohem miláčku: skutečné kriminální případy
Ed McBain – Kalypso: román z 87. revíru
Dušek Milan – Mrtvý před barem: skutečné kriminální případy
Harris Lee – Vražda na Den otců: další z případů bývalé jeptišky
Kallentoft Mons – Zimní oběť: první díl kriminální série, skandinávská detektivka
Edice Klasická česká detektivka:
Niedl František – Štvanice
Kačírková Eva – Abchazský med
Výpůjční doba v období červenec, srpen:
Pondělí 8:00 – 11:30 12:15 – 17:00
Středa
8:00 – 11:30 12:15 – 17:00
Pátek
8:00 – 11:30 12:15 – 15:00
Pracovnice knihovny
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ZUŠ Jemnice informuje
V jarních měsících se uskutečnilo na naší pobočce několik akcí.
14. dubna proběhla jedna z nejdůležitějších, kterých se každý
rok zúčastňujeme. V místním kině se odehrál jeden z 10 koncertů
Hudebních
slavností,
které
již
po
deváté
probíhají
v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Pro letošní rok na nás
„vyšel“ Fleret se zpěvačkou Jarmilou Šulákovou. Večer se vydařil
a žáci a žákyně si mohou připsat další společný hudební zážitek.
Díky patří i všem návštěvníkům koncertu, protože i letošní výtěžek
ze vstupného vylepší naši finanční situaci ve škole.
29. dubna se podílela naše škola na oslavách výročí narození
jemnického rodáka sochaře Jaroslava Šlezingera.
10. května jsme připravili „Koncert nejen pro maminky“. Ten
proběhl v sálku naší nové školy. Svými výkony chtěli žáci
poděkovat svým maminkám, babičkám a vlastně všem ženám, které se věnují výchově
a s láskou pečují o děti. A podle názvu koncertu nezapomněli ani na ostatní.
I závěr školního roku s sebou přinese další aktivity. Chceme uvést několik z nich a tím
zároveň pozvat spoluobčany k jejich návštěvě.
20. května chystáme zájezd do Janáčkova divadla v Brně na operu G. Verdiho
Nabucco.
2. června v dopoledních hodinách pozvou již tradičně mladí hudebníci „zušky“ své
mladší kamarády ze školky a školy, aby se s nimi podělili o radost z muzicírování.
Dva koncerty se uskuteční v sálku naší školy.
------------------------------------------------------------------------------------Závěrečný koncert
2. června v 18.00 v sále jemnického kina
srdečně zveme všechny přátele školy
--------------------------------------------------------------------------------------------Výběr žáků do přípravné hudební výchovy a l. ročníku ZUŠ v Jemnici
na školní rok 2011-2012 se uskuteční
10. a 13. června od 14.00 do 16.00 hodin
v budově školy.
-----------------------------------------------------------------Přihlásit se mohou zájemci o hru na klavír,
akordeon, zobcovou flétnu a elektrické klávesové
nástroje. Do konce června budou rodiče žáků
informováni o případném přijetí svého dítěte.
Nemůžete-li se dostavit v tomto termínu, je možno
si schůzku domluvit telefonicky (568 450 590 )
nebo přijít v odpoledních hodinách do školy.
Upozorňujeme na změnu našeho působiště.
Nová adresa zní: Husova 96 (budova bývalého
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soudu) na náměstí.
Těšíme se na setkání s Vámi i vašimi dětmi.
Luba Jánská

Venkovská tržnice II
- informační systém pro území působnosti Místní akční skupiny Jemnicko,
o.p.s.
V období 1. čtvrtletí roku 2011 byl úspěšně dokončen tzv. Projekt spolupráce
realizovaný Místní akční skupinou Jemnicko, o.p.s. Jedná se o projekt, který byl velmi
náročný a jeho administrativa a realizace probíhaly od prvních koordinačních porad v
říjnu 2008 až do téměř současné doby. Je to propracovaný ucelený informační systém,
který má pomoci všem zájemcům z regionu působnosti MAS Jemnicko, o.p.s. ve větší
informovanosti ohledně živnostenských aktivit a dalších akcí pořádaných jak obecními
úřady, tak neziskovými a obecně prospěšnými organizacemi.
Výstupy projektu jsou informační katalogy, informační vitríny a zejména interaktivní
webové stránky, které může aktivně využít v podstatě každý občan či subjekt v našem
regionu.
Součástí systému je internetová aplikace, kterou lze nalézt na webové adrese
www.venkovskatrznice.eu. Vitríny jsou na území MAS Jemnicko, o.p.s., umístěny
v těchto obcích (řazeno abecedně): Budkov, Dešná, Jemnice, Menhartice, Písečné,
Police, Třebelovice, Třebětice, Uherčice a Vratěnín. Tyto vitríny jsou určeny zejména
těm uživatelům, kteří nemají přístup na internet anebo ještě stále upřednostňují tradiční
způsoby předávání a sdílení informací.
Vzhledem k tomu, že do informačního systému Venkovská tržnice II je zapojeno
celkem šest venkovských území (Projekt Spolupráce), vstupuje uživatel na svoji
regionální stránku z hlavní stránky systému www.venkovskatrznice.eu a odtud potom
kliknutím na tlačítko s názvem svého území nebo kliknutím na barevně vyznačené
území na mapě České republiky nebo přímo prostřednictvím adresy
www.venkovskatrznice.eu/jemnicko/
Mezi základní funkce informačního systému Venkovská tržnice II, které může uživatel
aktivně používat, patří:
• Předávání informací o akcích všeho druhu, které na území probíhají či proběhnou
(Akce)
• Vytváření prostoru pro směnu a prodej místních produktů a použitého zboží (Bazar)
• Přehled o podnikatelských a nepodnikatelských subjektech (Katalog)
Akce
Pokud připravujete nějakou obchodní, sportovní, kulturní, vzdělávací nebo jinou akci,
můžete o tom spravit veřejnost a všechny potenciální zájemce tak, že vyplníte formulář,
který naleznete po kliknutí na odkaz v záhlaví stránky Seznam akcí, do které vstoupíte
kliknutím na tlačítko AKCE v horním menu na hlavní stránce regionální aplikace.
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Bazar
Sháníte něco, chcete něco prodat nebo směnit? Potom klikněte na tlačítko BAZAR,
které naleznete v horním menu na hlavní stránce regionální aplikace. Vstoupíte na
stránku Seznam inzerátů, v jejímž záhlaví naleznete Formulář pro vložení nového
inzerátu. Další možností, jak inzerát zveřejnit, je vhození inzerátu do vitríny ve výše
uvedených obcí.
Katalog
Pokud jste nenašli svoji kontaktní adresu v předkládaném tištěném Katalogu
podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, ale přesto působíte na daném území,
lze to napravit tak, že kliknete na tlačítko KATALOG na hlavní stránce regionální
aplikace a zde si pomocí odkazu „Zaregistrovat subjekt“ otevřete elektronický formulář,
kde vyplníte povinné údaje označené červenou hvězdičkou. Vyplněný formulář odešlete
prostřednictvím tlačítka „Uložit“ administrátorovi, ten po schválení údaje o Vás vloží do
katalogu.
Je na škodě dobré věci, že když se sbírala data pro tištěný katalog, řada
podnikatelských subjektů, které jsme oslovili, neměla zájem v katalogu být z různých,
často neudaných a zbytečných důvodů. Po vyjití katalogu se na rozdíl od předešlé
situace začaly některé subjekty samy hlásit, že uvedeny nejsou. Interaktivní webový
katalog lze doplňovat a může být průběžně doplňován jak samotnými subjekty, tak
administrátorem, tj. MAS Jemnicko, o.p.s.
Navíc MAS Jemnicko,o.p.s. na základě dalších jednání ohledně finančního krytí bude,
pravděpodobně v horizontu jednoho roku, iniciovat druhé vydání katalogu.
Podrobný návod, jak užívat informační systém Venkovská tržnice II, naleznete ve
složce „Návod“, do které vstoupíte kliknutím na stejnojmenné tlačítko - naleznete ho
v pravém horním rohu na hlavní stránce systému www.venkovskatrznice.eu
Závěrem
Dovolujeme si doporučit všem zájemcům, aby se seznámili s výše uvedeným
projektem a je naším přáním, aby se tento interaktivní informační systém začal využívat
v co nejširším měřítku. Vždyť platí stále více, ne vědět, ale vědět, kde to hledat...... A
dnešní, do jisté míry uspěchaná doba, je dobou informací, ať už jsme ochotni
individuálně tuto myšlenku přijmout nebo nepřijmout...
Systém je funkční a pro všechny zájemce funguje naprosto zdarma a není třeba mít
nějaké obavy systém využívat, zejména vkládáním spolkových a obecních akcí i
nabídek a poptávek produktů a služeb.
Pokud potřebujete více informací o informačním systému Venkovská tržnice II,
obracejte se s dotazy a připomínkami přímo na nás, administrátora naší regionální
aplikace, kterým je MAS Jemnicko, o.p.s.
Kontakt mail masjemnicko@jemnice.cz , popř. telefon 602 779 923.
Ing. Milan Svoboda, manažer MAS Jemnicko, o.p.s.
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Tolle, lege.
(Vezmi a čti.)
„…slyšte všichni lidé slovanští,
slyšte slovo, od Boha přišlo,
slovo, jež krmí lidské duše,
slovo, jež sílí lidské srdce i rozum,
slovo to, jež vede k poznání Boha…
Nahé jsou všechny národy bez knih
a nemohou zápolit beze zbraně
s protivníkem našich duší.“
/Předzpěv k překladu Písma./

Výzva, která podnítila sv.Augustina k četbě Bible, byla v letošním roce vybrána jako
impuls k četbě Písma svatého v rámci přípravy na blížící se jubilejní Cyrilometodějské
oslavy. V roce 2013 si totiž máme připomenout 1150 let od příchodu slovanských
věrozvěstů na Moravu. Abychom si z toho výročí odnesli maximum užitku, je třeba se
na jeho slavení cíleně připravovat. Hlavním darem řeckých bratří Cyrila a Metoděje
našemu národu bylo vytvoření písma pro překlad textů Písma svatého do našeho
slovanského jazyka.
Náročný úkol se oběma bratřím podařilo zvládnout mimořádně dobře. Díky tomu mohl
papež Hadrián II. překlad schválit. Slovanské liturgické knihy požehnal o Vánocích
roku 868. Stalo se tak v bazilice Santa Maria Maggiore nad oltářem, kde se uchovává
torzo betlémských jeslí. /Pamětní deska zde umístěná tuto událost všem římským
poutníkům nestále připomíná./ A tak se vedle hebrejštiny, řečtiny a latiny stal dalším
„světovým“ a liturgickým jazykem i nově schválený překlad v našem jazyce
slovanském. V současné době je Bible dostupná téměř ve všech jazycích různých
národů světa a současně s vývojem řeči se neustále aktualizuje. Poslední překlad
Písma do češtiny a jeho následné vydání nese název Jeruzalémská bible. Vyšla v roce
2009.
Kniha knih - Bible patří do každé křesťanské rodiny tak jako autoatlas nebo navigace
do každého auta. II.Vatikánský koncil v dogmatické konstituci Dei verbum zdůraznil
nepostradatelnost znalosti Písma v životě věřících. Dokonce tímto podmínil i pravou
obnovu církve. Žádá, aby se Bible stala modlitební knihou všech křesťanů. Také
současný papež Benedikt XVI. přikládá velký význam poznání Písma a jeho šíření
formou života i slova. Jeho dokument Verbum Domini /Boží Slovo/ vyšel právě
v letošním roce. Ve stejném duchu byl napsán i Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha
čtený 5.září 2010.
Proč se Bibli věnuje tolik pozornosti, když popisuje události dávno minulé?
Stručná odpověď může znít takto: Moudrost Bible a její platnost je nadčasová.
Tak jako Pythagorova věta nebo Archimedův zákon nám slouží dodnes k výpočtům
v matematice či při navrhování konstrukce stavby lodí, tak i každé slovo Písma Starého
a Nového zákona je nadčasové. Určuje jednou provždy hranice dobra, pravdy,
moudrosti a lásky. Je měřítkem kvality a perspektivnosti našich myšlenek, slov i
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skutků.
Kniha Knih odhaluje trvalou přítomnost Boha a dokumentuje jeho skryté i zjevné činy
od samotného vzniku Univerza přes dílo spásy uskutečněné v Ježíši z Nazareta a
jeho uplatnění v životě prvních křesťanských společenství. Zachycuje tak dílo Boha
Otce, Syna a Ducha Svatého: Stvořitele, Spasitele a Obnovitele.
Starý zákon nabízí doklady o Boží činnosti a jejich vysvětlení podávají především
proroci a jejich žáci. Bůh „mluví“ méně slovy, ale více činy. Jeho láskyplná aktivita
byla a je v konkrétních událostech srozumitelná jen těm, kteří se stali božími
spolupracovníky, ostatní ji poznali až po ovoci. V Novém zákoně je tomu podobně. V
Kristu je veškerá Boží moudrost a moc vtělena a zpřítomněna. On je naplněním
Písem. V jeho osobě je sjednocena Litera zákona a prorocký Duch svobody. V jeho
lidství se snoubí věci nebeské s pozemskými a vytvářejí dokonalou harmonii. Proto
evangelista Jan připomíná, že nestačí Bibli jenom číst a znát, ale především se stát
svědkem Božího Slova. Proto v páté kapitole zaznamenal , co řekl o Písmu svatém sám
Ježíš: „ Zkoumáte Písma, neboť si myslíte, že v nich máte věčný život, ale právě ona
svědčí o mně...“ Jan 5,39
Z toho plyne , že jenom v Kristu je garance plnosti života a jeho jednoty s Bohem.
Duch Boha - Stvořitele stále hledá ty, kteří jsou ochotni spolupracovat na moudrém
užívání hmotných statků světa, aby „ jedněm nepřebývalo a druhým nechybělo“. Duch
Krista - Vykupitele též nabízí obdarování všem, kteří hlásají milosrdenství všem, kdo
uznávají svá selhání a v lítosti je vyznávají. A tak tentýž Duch, který od Otce a Syna
vychází, je schopen tvořit věci nové a to doslova z „ pahýlu Jesse “. (Fatimská výzva,
kterou je lidstvo vyzváno Pannou Marií k přijetí milosti kajícnosti, je trvale aktuální. /
Dnes , kdy dopisuji toto zamyšlení, je právě pátek 13.5./) Podstatným projevem
působení Božího Ducha je vytváření společenství z těch, kteří se nacházejí
v otevřenosti k přijetí rozmanitých podnětů. Proto je nepostradatelná četba Knihy Knih
nejen v soukromí, ale i v rámci společného slavení. Tak jako kdysi v životě dívky
z Nazareta - Miriam- tak i dnes hledá Boží Slovo ty, které by naplnilo svou tvůrčí silou
lásky. Hledá , nalézá a přetváří všechny, kteří jsou ochotni je v poslušnosti přijmout.
Z jejich zkušenosti se pak rodí nezpochybnitelná víra a činí je neohroženými svědky.
/Svědek = martyr./
Toto živé Tělo Kristovo, které v sobě nese Boží moc v lidské skořápce slabosti, je
minulá, současná i budoucí Církev. /Trpící, bojující a vítězná./ Miluj ji a nedej si ji nikým
oslabit, nebo nedej Pán Bůh snad vzít důvěru v toto nesmrtelné dílo milosrdné lásky.
Ani Slunci nemohou žádné šmouhy na obloze či temné mraky vzít nebo zničit jeho
životodárné světlo. Stejně tak září i současná Kristova církev nepřehlédnutelnými
svědky. Posledním z nich je nezapomenutelný papež Jan Pavel II. Svatý Otec
Benedikt XVI. jej 1.května 2011 na náměstí před bazilikou sv.Petra v Římě prohlásil za
blahoslaveného. Co lepšího jsme si mohli přát. Vždyť i díky jemu se život církve
v Evropě stal svobodnější a též ve světě rozkvetl novými plody.
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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OBČANSKÁ SONDA
Matka
Matka, máma, maminka,
Žena, co nám život dala,
Žena, která nás přivedla na svět,
Žena, která nás nepřestane milovat,
Ma ma jsou první slabiky, máma je první slovo, které vyslovíme,
Máma, maminka nám život dala, Máma, maminka nás vychovala,
Máma, maminka nás nepřestane milovat,
Kdo poznal lásku matky, šťasten je,
Kdo mateřskou lásku poznal, umí říct mám Tě rád, miluji Tě, za vše Tobě děkuji,
Matka, máma, maminka, žena, co nám život dala,
Matka symbol života.
MUDr. Zdena Kohoutová

Co by se mělo utajit před turisty
Vlastně jsem tento měsíc nechtěl nic psát, totiž chtěl jsem do Listů poslat jen
prázdnou stránku, abyste nad ní mohli nerušeně meditovat. Ale na to by v červnu, kdy
se slaví Barchan, stejně nikdo neměl čas. A tak radši sesmolím něco o Jemnici.
Jemnice, prohlásil M. Šoba, který tu kdysi sloužil v zámeckých kasárnách, je díra. Já
toto příkré odsouzení vzal jako urážku a málem jsem ho, svého bývalého přítele, vyzval
na souboj, protože on tou dírou jistě nemyslel tu stále nezazděnou myší. Budete-li to
vyžadovat, podám na něj trestní oznámení, protože, zdůrazňuji, Jemnice žádná díra
není.
Na tom nic nemění, že vlastně díry jsou tu všude, jsou od nepaměti na silnicích, na
plotech i fasádách a dokonce už i v okenních tabulích. Od těch děr (vyslovte si to třeba:
dír) bychom se mohli učit! Ty, co pocházejí z dávného středověku, se tu mírumilovně
přátelí s dírami včerejšími, ale i s jizvami, které tu nechaly sovětské tanky v srpnu roku
1968.
Svobodník M. Šoba si ve své omezenosti nikdy neuvědomil, že Jemnice jsou vlastně
takové Athény v miniaturním vydání. Má svou tajemnou historii, svá živá strašidla, svůj
slavný barchanický maraton, svůj Parthenon v lipovém hájku nad městem, svého Feidia
i Praxitella. Možná to nevíte, ale dodnes zde máme Sokrata, který místo k smrti
otrávením byl odsouzen k tomu, aby zde otráven žil. Ti otrlejší z nás se denně zdraví s
Diogenem, věčně žíznivým a věčně bez peněz, který vypadá, jako by právě vylezl ze
sudu. A když budete mít moc štěstí, smekne před vámi svůj slamák i manažer
budoucího amfiteátru. Psst! Právě teď se kolem nás mihnul stín prokletého básníka
Jemnického, jehož poslední sbírka o starých náhrobcích už tři měsíce elektrizuje
znuděnou pražskou smetánku. Možná ho právě zastihnem při práci na hřbitově.
Kdepak, kdoví kde je mu konec, s kým se opět zapovídal.
A tak budu pokračovat. Ačkoli nemáme divadlo, máme režiséra. Máme budovu soudu,
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ale žádný soud, máme nádraží i koleje, ale žádný vlak, máme pivovar, ale pivo se tam
nevaří, máme saunu, ale lidi se tam nesaunujou, máme lokalitu nazývanou V ráji, kde z
rajských věcí lze občas objevit nanejvýš vyzvracenou omáčku. Je třeba, abych
pokračoval?
Dokud jsem tu ještě nebydlel, byla pro mě Jemnice městem výletů a zájezdů (pozor,
abyste si neprohodili ty předpony). Do Jemnice jsem brával buď lidi příliš vážné, abych
je rozesmál, nebo i ty rozverné, aby trochu zesmutněli. Protože, jak jsem už tehdy tušil,
sami od sebe by sem zavítali asi těžko. Říkával jsem jim: „Odsud si můžete vyšlápnout
na všechny čtyři světové strany a bude to jedno. Neobjevíte-li nic zajímavého, můžete
se kdykoli vrátit, protože Jemnici je odevšud vidět.“
Jak už jsem napověděl, největší předností Jemnice je, že tu chybějí turisté. Turista
sem sice občas zabloudí, ale bohudík profrčí a nezůstane, a tak nám aspoň nic
neodnese. V Jemnici totiž, a to je dobře, nemáme na turisty žádný magnet. Tak nějak si
vysvětluji fakt, že jemnický půvab zůstává pouze v očích těch, kteří se tu narodili, nebo
kteří tu něco nezapomenutelného prožili.
Jemnici cizí návštěvník nedocení, protože se domnívá (mylně), že se tu nedá sjet do
příkopu či si nějak jinak způsobit výlev adrenalinu. Dokonce i zazobanci s plnými
štrajtoflemi jsou zde zklamáni, protože se je tady dosud nikdo nepokusil obrat. V
Jemnici je tak bezpečno, že se můžete pod zámkem nebo u hradeb natáhnout do trávy,
spát do rána, a kromě nachlazení a přisátých klíšťat či občasného nakopnutí se vám nic
nestane.
V Jemnici si občas, zejména když zavřete oči, budete připadat jako za mlada. Dosud
tu vyhrává sentimentálně chraplavý amplión, bučí kráva, štěkají psi a vržou cvrčci. Jestli
vám něco občas skřípne i pod nohama a pak jsou to buď střepy flašek nebo kousky
psích hovínek.
Jemnice má zaviděníhodnou raritu. V Jemnici můžete zajít večer co večer do letního
kina, uvidíte krásně ohvězdněnou oblohu. Až vás to omrzí, můžete se pro změnu dívat
na oprýskanou promítací plochu a představovat si, že tam právě běží film vašeho života.
Něco vám prozradím. Nejkrásnější jemnické místo není v Jemnici (tudíž to nemůže
být ta myší díra, jak se nám to její majitel snažil vsugerovat). Nejkrásnější místo je v
Podolí hned za mostem. Ano tam, kde hned vedle chodníku koncem srpna stála
nalomená podolská máj. Stále si vybavuji její věnec, jak se zhlížel v hladině Želetavky.
Panebože, udělejte si čas, běžte tam, posaďte se na hodinku za masivní dřevěný stůl
a pozorujte projíždějící vozidla. Garantuji, že bude na co se dívat. Zvlášť přijede-li
autobus. Tady na této křižovatce jste se octli přímo na tepně života. Po třetí, možná už
po druhé Plzni si dáme za pravdu (doufejme, že to nebude ta polská). Kolem nás budou
proudit obličeje známých i neznámých a my si budeme připadat jako na Václaváku.
Navíc uvidíme takřka současně oba nejstarší jemnické kostely, benzínovou pumpu a
zahlédneme i střechu penzionu Pod Kaštany. Po delším holdování hořkému moku
možná i všechno navíc dvojmo. No, přiznejte se, kde jinde byste mohli mít takový
zážitek? Ale teď bude záležet na vás, abyste to náhodou neprozradili těm všetečným
turistům, kteří dovedou všechno pokazit.
Milan Růžička

- 19 -

Jemnické listy / červen 2011
Malá úvaha před Barchanem
V Turistickém informačním magazínu 5-6/11 se objevil krátký článek o jemnickém
Barchanu. Mimo jiné se tam píše: „Příběh oslav se měnil podle vkusu měšťanů. Nikdy
se však nezměnilo jádro celé slavnosti. Tím je běh čtyř poslů, kteří nesou zprávy své
královně Elišce Přemyslovně“. Což, jak všichni dobře víme, je lež jako věž! Jádrem
slavnosti už dlouhou dobu není běh, ale několikrát opakovaný průvod. Samotný
Barchan, tedy onen běh čtyř poslů v historických krojích je už léta jen nevýznamným
přívěskem průvodu. Jsem přesvědčen o tom, že dokud se běh znovu nestane
opravdovým jádrem slavnosti, pak nemáme v souvislosti s touto akcí žádné právo
nazývat ji Barchanem, natož se odvolávat na její historické tradice.
Chci však mluvit o něčem jiném. Totiž o tom, čeho se týká první zápis o Barchanu
v městské kronice. V r. 1713 odmítl měšťan Jan Karel Seidl vydat slavnostní prapor na
protest proti tomu, že za běžce byli přijati pacholci a ne měšťanští synci. Kniha Dějiny
Jemnice uvádí, že v r. 1899 „...závodění v běhu provedou čtyři sokolové v kroji
středověkých pážat rytířských“. Jinak toho o způsobu výběru běžců moc nevíme.
Je pravděpodobné, že i převážnou část 20. století se o běžcích pro Barchan
rozhodovalo v Sokole. Do jisté doby zcela oprávněně, neboť právě v Sokole byla tehdy
soustředěna fyzicky zdatná mládež. Avšak nejpozději od 60. let význam Sokola začíná –
ne jeho vinou – slábnout. V r. 1962 byla naše školní štafeta na 4 x 100 m ve své věkové
kategorii nejrychlejší na okrese a jednou z nejlepších v kraji – a pokud se dobře
pamatuji, ani jeden z nás nebyl členem Sokola. Pokud vím, nikdo z nás také nikdy
neběhal Barchan, ačkoliv si troufám tvrdit, že kolem poloviny 60. let bychom na této trati
v Jemnici těžko našli přemožitele. Nepíšu to s pocitem ukřivděnosti, tak to prostě tehdy
bylo.
A dnes? Jak se vybírají běžci dnes? Nevím. Podle výkonnosti, myslím, opět nikoliv. Za
zásluhy? Ze známosti? Losují se? Tahle část Barchanu je, aspoň pro mne, stále
zahalena rouškou tajemství.... Jak jsem se dočetl v posledních Jemnických listech,
nejrychlejším občanem Jemnice je momentálně zřejmě Petr Štumfol. Jestlipak poběží
Barchan? Měl bych takový návrh. Aby se týden nebo dva před Barchanem /při dobré
vůli by se to letos ještě stihlo/ konal kvalifikační závod uchazečů o „barchanický dres“.
Pan učitel Novák by jistě vymyslel spravedlivý systém, bubenice, trubači a spol. by si
mohli udělat generálku a Jemnice by téměř zadarmo získala další turistickou atrakci. Při
Barchanu by pak mohli běžet ti opravdu nejlepší. Doufejme, že už brzy opět v tradičním
a historickém čase: v nedělním odpoledni!
Luboš Tesař

Paměti aneb Jemnice, malý kluk a druhá světová válka
Když situace dospěla až sem, tak jsem teď často nacházel matku, jak sedí u stolu a
po tvářích jí tečou slzy. Chápal jsem trochu vážnost situace i to, že mohu také přijít o
otce. Chápal jsem, ale asi ne dost. Měl jsem totiž hlavně ten pocit, že dospělí, hlavně
pokud to jsou ženy, mají už takový zvyk, občas jen tak sedět a plakat. Podobný „zvyk“
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jsem pak zaznamenal i u babičky ve Vranovské Vsi, ale té ten „zvyk“, bohužel, vydržel
podstatně déle. O tom ještě bude řeč.
Od roku 1939 až do září 1941 byl říšským protektorem v protektorátě von Neurath.
Pak byl pro údajnou přílišnou shovívavost nahrazen ve funkci Reinhardem Heydrichem.
Nebyl přítelem Čechů a protiněmecký odpor potíral. Zachovával však v poměru
k potlačeným Čechům jistou zákonnost a k těm nejtvrdším krutostem se neuchyloval.
Na rozdíl od svého nástupce Reinharda Heydricha. Možná proto měli zatčení, kteří
nicméně všichni čelili obvinění z velezrady, ještě celkem korektní soud a tresty, které
dostali, byly tvrdé, ale nebyly tak obludné, jakými by byly, kdyby byli zatčeni až za
Heydricha, nebo dokonce po atentátu, který na něj spáchali českoslovenští parašutisté
z Anglie. Otec a ostatní také byli odsouzeni do káznice a ne do koncentračního tábora.
V případě zatčení až po atentátu by asi bylo hodně rozsudků smrti. Češi, občané
protektorátu, měli statut občanů Říše, a tak protiněmecký odpor, který byl u jiných
národů chápán jako legitimní vojenská akce, a zajatí protagonisté byli považováni za
válečné zajatce, byl u Čechů hodnocen jako velezrada proti vlastní zemi, Německé říši.
Proto byli všichni i českoslovenští zahraniční vojáci vystaveni v případě zajetí mnohem
většímu riziku než ostatní. Tam, kde jiným hrozilo zajetí, Čechům hrozil trest smrti. Jak
těsně ti s otcem souzení unikli tomu nejhoršímu, ukazuje fakt, že už v době soudu,
v polovině roku 1942 se poměry „venku“ natolik zostřily, že na základě odhalení
podobné odbojové činnosti berního úředníka Štěpána Bouzara pocházejícího
z Blížkovic u Moravských Budějovic byla kromě něj pozatýkána i celá jeho rodina,
rodiče i vzdálenější příbuzní i dva kamarádi Láník a Holík, celkem jedenáct lidí a všichni
byli v Kounicových kolejích v Brně postříleni.
I když tedy to zatčení ještě za Neuratha asi bylo určitým štěstím, většině to
nepomohlo. Vězeňské poměry byly takové, že z uvedených jedenácti zahynuli téměř
všichni. Snad nejsmutnější to bylo u učitele Penka. Krátce před jeho smrtí zemřel jeho
otec, strojvůdce a v Telči zůstala jeho stará matka sama s jeho tělesně těžce postiženou
sestrou. Často jsme je v Telči navštěvovali a byly to vždy velmi přátelské, nicméně
smutné návštěvy. Vězni umírali hladem na následky mučení, vyčerpáním z otrocké
práce, nebo při odstraňování nevybuchlých pum. Ale hlavně hladem. Proto také
pomáhat vězňům znamenalo hlavně pomáhat potravinami. Občas povolenými balíčky
(většinou cenzory zabavenými), nebo pašováním. Nejsem si jist, jestli ještě někdo
z jemnické organizace ON přežil, ale pokud sám vím, byl to můj otec a páter Gross.
O již výše zmíněném pokusu mého otce a pátera Grosse o zřízení ilegální vysílačky
pro spojení s Londýnem jsem se dozvěděl až v roce 2008 od pana Huberta Crhy, který
měl s mým otcem nadstandardně přátelské styky. (O Hubertu Crhovi, bratrovi paní
Golobové, autorky „Dětí na zabití“, bude ještě řeč.) Otec o pokusech o zřízení vysílačky
nikdy nemluvil, tudíž jsem Hubertovi Crhovi nevěřil. „Vždyť bych o tom musel vědět.“ Až
mi poslal dopis, který kdysi dostal od otce. Tam o tom otec skutečně píše a posílá mu
pohlednici s mauzoleem. Ta je na následujícím obrázku. - Takže to zřejmě byla pravda.
Ilegální rádiové spojení s vedením v Londýně bylo pro odboj životně důležité.
Předávaly se špionážní zprávy o německých aktivitách, předávaly se pokyny a zprávy
nutné pro organizování sabotáží, pro přípravu povstání a pro přípravu převzetí moci
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v okamžiku, kdy to bude mít šanci na úspěch. Domlouvaly se shozy zbraní z Anglie,
shozy agentů a podobně. Bez spojení nic z toho nebylo možné. Rádiové spojení odboje
s Londýnem bylo nakonec zajištěno až s rozhodující pomocí českých dobrovolníků,
agentů-parašutistů vysílaných z Anglie. Fungovalo po celou dobu války, i když se
Němcům několikrát podařilo jej na přechodnou dobu skoro úplně zlikvidovat. Začátek
fungování spojení se ale datuje až někdy od konce roku 1941, takže pokusy o zřízení
vysílačky v Jemnici patřily k prvním snahám o ilegální spojení se zahraničím vůbec.
Nad Jemnicí jsem za války
několikrát
viděl
přelétat
Junkers Ju 52 s něčím, o čemž
se lidé domnívali, že je to
specielní
anténa
na
zaměřování
ilegálních
odbojových vysílaček. Já sám
jsem o tom byl přesvědčen.
Prostě mi to bylo jasné a bral
jsem to velmi osobně.
Na obr. Ju 52 s podezřelou
anténou. V poválečné letecké literatuře jsem se dočetl, že anténa sloužila k vyhledávání
magnetických námořních min. Jenže u nás žádné moře s eventuálními minami nebylo a
Ju 52 s tou kruhovou anténou tu přesto létala dost často a dost nízko. A tak jsme měli
pochopitelně divný pocit, něco asi tak ve smyslu: „Hele, tak oni už nás sledují!“
(Foto z knížky: Aircraft of WWII, Sharpe,Scutts,March. Foto z kolekce Alfred Price
Collection/Aviation photographs International
Jan Kopeček

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Program kulturních pořadů
2.6.2011
00
18 hodin

Závěrečný koncert žáků ZUŠ Jemnice
- kino Jemnice
- pořadatel ZUŠ Jemnice

4.6.2011
00
14 hodin

Cestování časem
- Mladí za rozvoj Jemnice a DDM zve všechny děti a jejich rodiče na
DEN DĚTÍ v Jemnici
- start a cíl v areálu jemnického zámku
- při cestě časem potkáte bájné postavy a objevíte historická místa
Jemnice
-budete plnit netradiční úkoly a v cíli na vás čeká odměna

10.6.2011
00
00
14 , 16

Výběr žáků do přípravné hudební výchovy a 1. ročníku ZUŠ v Jemnici
- ZUŠ Jemnice
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11.6.2011

Večerníčkův pohádkový les
00
00
- vstup do lesa ve 13 – 15 hodin od KD v Panenské
- více na www.pohadkovyles.jemnice.cz
- pořadatel AFT Jemnice

12.6.2011

Dětské rybářské závody
12.30-13.00 hodin - prezence
- spodní nádrž v Panenské
- startovné zdarma
- pro všechny účastníky odměny
- více na www.pohadkovyles.jemnice.cz
- pořadatel AFT Jemnice

12.6.2011
15
30
8 - 8 hod.

- Barchanický turnaj smíšených dvojic ve volejbale
- prezentace
- tělocvičny v ZŠ v Jemnici
- podmínky účasti: přihláška do 8.6.2011, halovou obuv do tělocvičny
- startovné 50,- Kč na dvojici
Přihlášky zasílejte na adresu: iivanch@seznam.cz

13.6.2011
00
00
14 , 16

Výběr žáků do přípravné hudební výchovy a 1. ročníku ZUŠ v Jemnici
- ZUŠ Jemnice

17.-19.6.2011

Historická slavnost Barchan
- pořadatel město Jemnice, www.barchan.jemnice.cz

17.6.2011
00
20 hodin

Country zábava
- k tanci a poslechu hrají Paroháči
- zahradní restaurace U Srnců

18.6.2011
00
20 hodin

Country zábava
- k tanci a poslechu hrají Jezevci
- zahradní restaurace U Srnců
********

1.7.2011
00
17 hodin

Vernisáž výstavy Báry Kaluzsné a Mirka Bártíka
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

1.-10.7.2011
00
00
9 - 16 hodin

Výstava Báry Kaluzsné a Mirka Bártíka
- vestibul KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

16.7.2011
00
14 hodin

Jemnická heligonka a harmonika
- sál KD Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
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Kino Jemnice – červen 2011
30

4. sobota
Odcházení
začátek 19 hodin
Komedie ČR 2011, 93 min., přístupný
vstupné 59+1
Zfilmovaná verze divadelní hry V. Havla se odehrává ve zlomovém okamžiku života
Dr. Viléma Riegra (J.Abrhám), který po dlouhá léta zastával funkci kancléře. O tu však
nedávno přišel a ačkoliv se snaží nedat nic najevo, v podstatě se mu zhroutil celý svět.
Dále hrají: Dagmar Havlová, Eva Holubová, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Jiří Bartoška, ad.
12. neděle

00

Autopohádky

začátek 15 hodin

Animovaný rodinný film ČR 2011, 87 min., přístupný
vstupné 59+1
Celovečerní povídkový animovaný film je sestaven ze čtyř animovaných epizod (O
princezně, která se nesmála, Účetní a víla, Příběh o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce, Pan
Vincent) a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec příběhu.
Hrají a mluví: Ondřej Vetchý, Petr Nárožný, Eva Holubová, Viktor Preiss, ad.
25. sobota

30

Světová invaze

začátek 19 hodin

Akční sci-fi USA 2011, 112 min., do 12 let nevhodné
vstupné 74+1
Los Angeles se stává poslední výspou lidstva v bitvě s UFO, kterou nikdo nečekal. Vše
nakonec závisí na námořním seržantovi (Aaron Eckhart) a jeho nové četě, aby zastavili
další postup, i když bojují proti takovému nepříteli, s jakým se nikdy předtím nesetkali.
Dále hrají: Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan, ad.
*****
Pokladna je otevřena hodinu před zahájením představení.
Na filmy mládeži nepřístupné a večerní představení má mládež přístup od 15 let.
Rezervované vstupenky musí být vyzvednuty půl hodiny před začátkem představení.
Telefon: 568 450 509. Změna programu vyhrazena.
DOPŘEJTE SI NĚKOLIK PĚKNÝCH VEČERŮ A PŘIJĎTE DO KINA. NEBUDETE LITOVAT.

Poděkování
V období před Velikonocemi probíhala tradičně ve vestibulu kulturního domu
„Velikonoční výstava“. Tato výstava se společně s Vánoční výstavou těší velkému
zájmu a ohlasu jemnických občanů i návštěvníků našeho města.
Obě dvě výstavy si pod „svá křídla“ vzal Svaz tělesně postižených v Jemnici. Nejenže
po dobu výstavy zajišťuje dozor, ale zároveň vystavuje i své výrobky, které členky klubu
tvoří při společných setkáních. Bez jejich pomoci by bylo velmi těžké tyto výstavy po
organizační stránce zajistit, proto jim patří náš velký dík.
Poděkování patří všem, kteří svými výrobky přispěli k tomu, aby letošní Velikonoční
výstava byla zase o něco pestřejší. Své výrobky nám zapůjčil Stacionář v Třebíči,
Speciální škola v Moravských Budějovicích, pobočka Jemnice , Mateřská škola
v Jemnici a jemničtí občané.
Dana Babišová
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Pálení čarodějnic v Jemnici, tentokráte v novém „balení“
Pro místní byl 30. duben 2011 velkým dnem. Odhaloval se zde památník slavnému
místnímu rodákovi, akademickému sochaři Jaroslavu Šlezingerovi, který je oslavou jeho
stého výročí narození. Počasí
odpoledne přálo, účast při této
slavnostní příležitosti byla velká.
Bohužel se k večeru nebe začalo
mračit, zanedlouho se spustil
vydatný déšť. Zejména děti proto
byly zklamány, když se tak
dlouho
očekávané
pálení
čarodějnic nekonalo a odložilo se
o týden.
Kdo si počká, ten se dočká, a
tak i děti se svého
pálení
čarodějnic dočkaly 7. 5. 2011.
Téměř tři stovky malých i velkých
se sešly ve stínu kostela sv.
Stanislava
a
netrpělivě
očekávaly, co se vlastně bude dít. Vrata bývalého soudu se otevřela a v nich se objevil
nejobávanější inkvizitor ve střední Evropě - Hans Lothar. Na jeho povel vyvedli katovi
pacholci místní čarodějnici Boženu Brechtovou, která se dle rozsudku provinila nejen
tím, že létala na koštěti trasu Pálovice – Menhartice – Slavíkovice - Lhotice a zpět, ale
zejména tím, že smilnila na kopci Modrák s kozlem Karlem. Navíc i vařila řadu lektvarů
z jedovatých bylin. Ačkoliv prosila o milost, inkvizitor byl neoblomný. Čarodějnice byla za
zvuků bubnů vyvedena za hradby města na popraviště. V průvodu samozřejmě
nechyběli ozbrojenci, kat, jeho pacholci a obrovský dav lidí s lampióny. Ozbrojená garda
měla spoustu práce, jelikož zejména děti této hanebné ženy se snažily svou maminku
osvobodit. Marně!
Na popravišti Hans Lothar znovu přečetl rozsudek, pak už to vše byla práce pro kata.
Nekompromisně podpálil hranici a inkvizitorův příkaz tak došel svého naplnění.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se na organizaci celé akce podíleli.
Jak zástupcům Policie ČR, tak dobrovolným hasičům z Jemnice, spolku dobového
scénického šermu Lucemburk, bubeníkům z Jemnice, ale hlavně všem místním, kteří
svou účastí celou událost podpořili. Mohu jim slíbit, že pro příští rok vše ještě okořeníme
o hudební produkci a bohatší občerstvení.
Ing. Petr Novotný – místostarosta města Jemnice
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Jemnická palačinkiáda
V sobotu 1.5.2011 se na dopravním
hřišti v Jemnici uskutečnil již VI.
ročník
Jemnické
palačinkiády.
Úkolem soutěžících je v co nejkratším
čase sníst palačinku bez použití
rukou.
Soutěž je rozdělena na dvě
kategorie, mladší do 15-ti let a starší
nad 15 let.
V kategorii mladších se zúčastnilo
celkem 34 soutěžících, z nichž 1.
místo
vybojoval
Ondra
Šálek
z Pálovic,
který
dokázal
sníst
palačinku za 14,88 s. Do kategorie
starších se přihlásilo 17 soutěžících. 1. místo zde vybojoval (v loňském roce druhý)
Tomáš
Bařinka
z Jemnice
s vynikajícím časem 7,62 s. Obhájce
loňského titulu Jaroslav Němec
skončil letos až na 2. místě.
Současně
s Jemnickou
palačinkiádou
zde
probíhalo
i
sportovní odpoledne. Pro děti byla
připravena řada soutěží o drobné
odměny a velká trampolína.
Závěrem jistě patří poděkování
všem pořadatelům za bezproblémový
průběh a přípravu palačinek a všem
účastníkům za jejich soutěživost. Již
nyní se můžete těšit na VII. ročník
Jemnické palačinkiády, která se uskuteční 1. května 2012.
Kategorie nad 15 let
1. místo Tomáš Bařinka (Jemnice) 7,62 s
2. místo Jaroslav Němec (Bystré u Poličky) 15,91 s
3. místo Martin Slepica (Písečné) 43,25 s
Kategorie do 15-ti let
1. místo Ondra Šálek (Pálovice) 14,88 s
2. místo Štěpán Mezer (Jemnice) 15,87 s
3. místo Vendula Skřivánková (Jemnice) 44,38 s
Bc. Zdeněk Hopian
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Chrámový sbor v Rakousku a Maďarsku...
V sobotu 14. května pořádal Institut pro křesťanskou kulturu ve Znojmě-Hradišti
Májovou pouť do Rakouska a Maďarska u příležitosti oslav
800. výročí narození sv. Anežky Přemyslovny. Na tuto pouť
byly vypraveny čtyři autobusy. Jako hudební doprovod pouti
byl pozván paní Ing. Evou Balíkovou Chrámový sbor při
kostele sv. Stanislava v Jemnici, Jemnické Divertimento a
žákyně varhanního oddělení Základní umělecké školy v
Moravských Budějovicích, ze třídy Bc. Josefa Hofbauera Jitka Jelínková (přijatá ke studiu na konzervatoři v Brně) a
Markéta Doležalová. Jako registrátor pak pomohla Radka
Klinerová. Autobus č. 3 vyjel z Jemnice v 5.10 ráno směr
Znojmo, kde se všechny autobusy sjely a hromadně pak
pokračovaly na pouti. První zastávka byla v Maria Loretto v
Rakousku, nedaleko Eisenstadtu. Bazilika minor s přilehlým
klášterem patří k barokním skvostům Burgenlandu na úpatí
pohoří Leithagebirge. Původní kostel z. r. 1659 byl v r. 1683
zničen Turky. Kníže Paul Esterházy jej však nechal znovu vystavět a v r. 1707 byl opět
vysvěcen. Papež Jan Pavel II. jej při své návštěvě v roce 1997 povýšil na apoštolskou
baziliku minor. Po mši svaté v 9. hodin, kterou celebroval novoříšský opat P. Marian
Kosík, O.Praem., a kterou sbor hudebně doprovázel, následovala prohlídka poutního
areálu.
V poledne jsme se vydali do
zámku Fertöd v Maďarsku, kde
jsme byli velmi mile přijati
knížetem Esterházym, kterému
jsme na nádvoří zámku zazpívali
Sbor Židů z opery Nabucco G.
Verdiho. Na památku se s námi
vyfotil a napsal věnování do
kroniky sboru. Poté následovala
prohlídka
zámku.
Je
to
nejkrásnější zámek v Maďarsku,
nazývaný maďarské Versaille.
Pobýval v něm 30 let Josef Haydn
a v r. 1773 zde bydlela císařovna
Marie Terezie. V současné době
objekt ožívá duchem noblesy, kterou mu vrací knížecí rodina Esterházy. Každoročně se
zde koná Haydnův festival, kromě letošního roku, kdy probíhají rozsáhlé opravy zámku.
V 16. hodin jsme zamířili do Šoproně. Po příjezdu následovala za vydatné bouřky
prohlídka historické části města, jehož krása bere dech. Díky svému starému centru je
považováno za nejhezčí středověké město v Maďarsku. Bylo obydleno již ve 4.-5. tis.
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př. Kr. V 1. stol. jej obývali Keltové, později bylo město osídleno Římany. Ve 13. stol. se
stává městem královským a nikdy nebylo zničeno Turky. V 18.30 následoval v
dominikánském kostele sv. Judy Tadeáše koncert Chrámového sboru při kostele sv.
Stanislava v Jemnici, Jemnického Divertimenta a varhaníků - J. Hofbauer zahrál Toccatu
a fugu d moll J. S. Bacha, Markéta Doležalová Preludium C dur J. S. Bacha a Carillon
(Zvon) L. Boëllmanna, Jitka Jelínková preludium Usmiř Kriste služebníky M. Duprého.
Jemnické Divertimetno pak přimnělo zmíněného skladatele Josefa Haydna jeho
Divertimentem G dur, které mohli jemničtí posluchači slyšet při koncertě ke 100. výročí
narození jemnického sochaře Jaroslava Šlesingera. Chrámový sbor zazpíval další
duchovní skladby, včetně té k Svaté Anežce České od Pavla Hanouska. Tento koncert si
kromě našich poutníků přišlo poslechnout mnoho místních. Koncert se všem
účinkujícím velmi zdařil, o čemž svědčil i velký a dlouhý aplaus publika ve stoje na závěr
koncertu. Stejný program koncertu byl proveden ještě ve farním kostele sv. Stanislava v
Jemnici v rámci Noci kostelů v pátek 27. května 2011 ve 21.30 hod.
Poté jsme se vydali na cestu zpět domů. Byl to den plný zpěvu a krásné hudby.
Všichni účastníci mají na co vzpomínat. Závěrem je třeba poděkovat všem zpěvákům a
hudebníkům za vytrvalost při přípravě na tento den a zejména paní Ing. Evě Balíkové,
která nás na tuto pouť pozvala a bezvadně ji zorganizovala.
Bc. Josef Hofbauer, sbormistr

1. Jemnická bitva „O upevnění královské moci lucemburské“
Bitva se odehrává v počátcích vlády krále Jana Lucemburského, kdy se na hradě
Sádku vzbouřil místní pán, lapka. Zajímá-li Vás, jak dopadne tažení královských vojsk
k Sádku, přijďte se podívat v sobotu 6. srpna Léta Páně 2011 na „Letiště“, kde se celý
střet odehraje. Připraven je bohatý doprovodný program, občerstvení je zajištěno.
Pobaví se jak malí, tak i velcí.
1. Jemnickou bitvu pro Vás připravují skupiny historického a scénického šermu
Lucemburk a Páni z Corštejna, rytíři řádu keltského kříže, generálním partnerem je
město Jemnice.
Program bitvy:
Pátek 5.8.2011
00
průvod kostýmovaných postav městem
20 hod.
Sobota 6.8.2011
00
13 hod.
otevření bojiště, zahájení provozu dobové tržnice
00
14 hod.
vystoupí SHSŠ Lucemburk
00
15 hod.
bitva „O upevnění královské moci lucemburské“
00
17 hod.
bitva s pigmeji (dětská bitva)
00
lukostřelba
18 hod.
30
19 hod.
vystoupení SHSŠ Páni z Corštejna, rytíři řádu keltského kříže
00
noční bitva „Kruh pravdy“
21 hod.
00
22 hod.
noční ohňová show
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23

30

hod.

zavření bojiště

Veronika Binderová
Pozn. redakce:
Plocha „LETIŠTĚ“ se nachází mezi silnicí na Menhartice a Pálovice.

Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Nechce se vám stárnout? Komu by se chtělo. Ale čas není tak nemilosrdný, jak se
nám zdá. Vždyť se všichni chceme dožít vyššího věku , ale chceme, abychom si
zachovali duševní a tělesnou svěžest.
Je nějaký recept na to, jak si zachovat kondici? Je jich spousta. Patří mezi ně cvičení,
pravidelná životospráva, odříkání se alkoholu i nikotinu a ve svých výčtech bychom
mohli pokračovat. Ale jedna věc je mimo diskuzi: k naší tělesné i duševní kondici patří
radost ze života, ať už nám ji dělají naši nejbližší nebo si ji při svých zálibách a
koníčcích děláme sami
Za Klub důchodců Marie Čurdová

BARCHAN
Nešťastný barchaník
Smutný jde alejí,
alejí ze stánků,
leč o to smutněji,
že nemá galánku.

za zbytek drobňásků
koupí je pro krásku.
Se srdcem ve vestě
visícím na vlásku
bloudí pak po městě.
Má pro ni otázku.

Když vidí přítele
s dívkou se objímat,
zkouší se nesměle
přes slzy usmívat.

Však ač je od ní krok,
neví, zda promluvit.
Pohotovější sok
zkazí mu námluvy.

Jedna ho zajímá.
Jen ta ho dojímá.
Leč když ji potkat má,
neví kam s očima.

Komu teď srdce dá?
Nakonec sám je sní.
Barchan je krutá hra
pro ty, co dlouho sní.
Jiří Prokop

Pro srdce z perníku,
seběhne z chodníku,
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Jak zviditelnit naše město aneb jak přilákat turisty
Jemnice měla oproti okolním městům dost velkou smůlu. Pro krále měla cenu, dokud
se v jejím okolí dolovaly vzácné kovy. Ale i tak byla většinu času zastavena. Když král
potřeboval peníze, neváhal předhodit město bohatým šlechticům.
Na rozdíl od okolních měst skončila tzv. „zlatá doba Jemnice“ s vládou Lucemburků, a
to už je hodně dávno. Po roce 1530 pak štěstí malého pohraničního města skončilo
úplně. Královské věnné město se změnilo na město poddanské. Noví majitelé Meziříčtí
z Lomnice si tvrdou rukou podrobovali odbojné měšťany. A soudy jim dávaly za pravdu.
Staré pergameny pozbyly svou platnost. A ani další majitelé, a že jich bylo dost, toho
také moc pro své poddané neudělali. K tomu musíme připočítat války, nakažlivé nemoci
a také lidskou hloupost. Slavné královské město, na rozdíl od Dačic a Moravských
Budějovic, začalo stagnovat.
K nejhorším neštěstím můžeme počítat požár v roce 1832, který způsobil
bezvýznamný opilec. Po tomto neštěstí se město naprosto změnilo. Jeho představitelé
spolu s majiteli panství nechali zbourat prastaré brány a části opevnění. Asi při této
„modernizaci“ netušili, jak cenné by dnes byly a kolik by přilákaly turistů.
Jemnický zámek - dominanta města - je známou kapitolou. Dnes o něj nemá zájem
ani stát, ani žádný bohatý investor. Pryč jsou ty časy, kdy se vyprávělo, jak město
zbohatne po prodeji zámku. Sdružení Mladí za rozvoj Jemnice si dalo do volebního
programu rozvoj turistiky, zviditelnění našeho města a také využití zámeckých budov.
Výsledky voleb ukázaly, že právě toto téma je v Jemnici velmi aktuální. Mladí ve volbách
uspěli a dostali se do vedení města. Možná ve svém nadšení netušili, jak těžký slib
svým voličům dali. Jejich snahu je potřeba ocenit. V posledních měsících si mohli
čtenáři Jemnických listů přečíst úvahu pana místostarosty o slavnosti Barchan, která by
podle odborníků, měla naději být zapsána do seznamu nemateriálního kulturního
dědictví lidstva UNESCO. Cesta k tomuto úspěchu nebude lehká. Město Hlinsko, které
uspělo se svým unikátním Masopustem, se o to snažilo 4 roky. Doufám, že obyvatelé
města budou mít dost trpělivosti a tzv. „Mladí“ dost síly, aby všechny pochybovače
přesvědčili.
Jana Jánská

Z minulosti historické slavnosti B A R CH A N v Jemnici
(Vyšlo v Tělovýchovném sborníku 12, roku 1970)
Napsal Přemysl Ježek (1914-2006),
Katedra tělesné výchovy strojní fakulty VUT v Brně
(autor spisů „Česká tělovýchovná a sportovní literatura 1919-1945“, 3 díly a „Česká
tělovýchovná a sportovní literatura 1946-1953“)
Již jen málokde se udržely až do současnosti starodávné lidové slavnosti, obyčeje a
zvyky, k nimž patřilo i veřejné prokazování tělesné síly a obratnosti spojované se závody
a odměnami vítězům. K takovým místům patří starobylé město Jemnice se svou tradiční
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slavností nazvanou „Barchan“. Od nepaměti je vyvrcholením jemnické slavnosti terénní
běh čtyř mládenců. Dnešní podoba však už nemá sportovní zaměření. Je to spíše
symbol úcty k minulosti a ke zvykům předků. Docházelo-li někdy v průběhu věků
k přerušení tohoto zvyku, pak to bylo vždy jen v dobách pro město velmi zlých, v dobách
válek, nemocí a hospodářské tísně. Se stabilizací poměrů se jemničtí občané opět ke
své slavnosti vraceli. Zatímco se základní prvek Barchanu, tj.běh o závod, čas od času
různil jen v nepodstatných detailních obměnách (např. v délce trati a způsobu startu i
běhu), ostatní akce, které zpravidla slavnost doprovázely a doplňovaly, se měnívaly od
základu. Jejich náplň podléhala požadavkům soudobé společnosti. Tak můžeme
sledovat období vlivu církve, národního obrození, totalitních režimů i demokratického
období. To dobře vidíme na vývoji názvu slavnosti. Byla nazývána slavností výroční,
lidovou, národní, německy Volksfest a od roku 1853 svatovítskou. Po roce 1918 se
teprve přistupuje k označení Barchan.
Beneš Metod Kulda nazývá při vzpomínce na svou kazatelskou činnost pod
historickou lípou tuto událost „vznešenou slavností církevní“.
Přestože literatura k Barchanu je dost početná, pronikla do veřejnosti jen málo. Jsou
to většinou časopisecké články a drobnější publikace vydávané českými a německými
autory. Jejich hodnota se snižuje tím, že texty bývaly jen opisovány ze starších tisků.
Jejich autoři se nepokusili o hlubší studium. Kromě moravskobudějovického profesora
Františka Jecha se tímto tématem nikdo nezabýval. Barchan tak dosud čeká na svého
historika.
O původu Barchanu a o pověsti, která jej doprovází, nás informují původní
časopisecké zprávy 4 autorů. První dosud známý popis slavnosti vyšel bez uvedení
autora v roce 1817 v májovém čísle německého časopisu „Hesperus“. Napsal jej zřejmě
tehdejší jemnický vysoký úředník Václav Friedrich. Právě on se také zasloužil o
zpracování některých úseků dějin Jemnice a jeho obyvatel. Podle jeho popisu
s několika novými informacemi napsal další zprávu Josef Edmund Horky, ale opět
v německém jazyce.
První český článek o jemnické slavnosti přinesl v roce 1831 pražský časopis
„Čechoslav“. Autorem byl Julius Urban, rytíř ze Švabenau. Také on přispívá k poznání
dalšími detaily. Pozdější obsáhlejší článek od neznámého autora se objevil v roce 1850
ve znojemském „Wochenblattu“. Nepřinesl nic nového, ale v nadpisu se poprvé objevilo
slovo „Wettrennen“ (závod, závodění), což naznačuje, že běh měl charakter skutečného
závodu.
Z historického hlediska jsou cenné stati jemnického písaře a písmáka Josefa
Stanislava Menšíka. První vyšla v roce 1853 pod názvem „Slavnost Svatovítská
v Jemnici na Moravě“ v časopise „Lumír“. V druhé se poprvé setkáváme s názvem
„Barchan“. Vyšla v roce 1856 a zahajovala „Sbírku pohádek a pověstí , které sepsal
Beneš Metod Kulda.
První část spisu pro Jemnické listy vybrala Jánská Jana
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Barchan propojí historii s mladou hudbou. Už v červnu
Poprvé nabídne jemnická slavnost se 700letou tradicí alternativu
Vedle středověkých mečů se objeví i elektrické kytary, drum´n´bass i divadelní
představení, hrnčířský kruh nebo techniky sítotisku. Lidé si mohou užít víkendu od pátku
17. června v Jemnici, kde se koná další ročník historické slavnosti Barchan, jejíž vznik
se váže až k roku 1312 a době českého krále Jana Lucemburského.
Tentokrát se k průvodu postav v dobových kostýmech, jarmarku, taneční zábavě a
hlavně pouti se spoustou atrakcí přidává poprvé i nová scéna v areálu letního kina pod
místním zámkem. „Oslovili jsme mladé herce, hudebníky a další umělce. Pomáhají nám
místní dobrovolníci,“ říká Ondřej Ferdan, hlavní koordinátor z občanského sdružení
AlterNaiva.
Návštěvníci historického městečka si tak mohou užít nejen příběhu o pobytu české
královny Elišky Přemyslovny. Zájemci si zde sami natisknou tričko s motivem akce nebo
dle vlastního výběru, případně vytvoří ozdoby z barevné ovčí vlny. Připraven bude
hrnčířský kruh. „Sobota přinese doprovodné aktivity určené nejen dětem, ale všem
tvořivým lidem,“ láká Ondřej Ferdan.
Alternativní scéna slavnosti v historickém duchu se tak stává vítaným zpestřením pro
tisíce očekávaných návštěvníků, kteří nemusejí zamířit jen mezi střelnice a kolotoče
nebo na hlavní placený program v sokolovně. „Díky podpoře partnerů je k nám vstup
zdarma,“ zmiňuje organizátor, který už se těší na kreativitu všech příchozích a třeba i
možnost obléct se do 100% plastu.
Jemnický Barchan je jednou z nejstarších historických slavností ve střední Evropě.
Proč tedy novinka? „Jedním z důvodů pro založení Alternativní scény Barchanu byla
snaha rozšířit a zatraktivnit současnou nabídku pro mladé lidi. Slavnost tímto způsobem
může oslovit všechny ty, které už třeba akce v každoroční podobě nemusí tolik bavit,“
podotýká Ferdan.
Třeba kapela Hrdinové Fšedních Dní je podle něj partičkou vskutku zábavných
rozměrů, jejichž akustická show dokáže roztančit i zapřísáhlého trampa. Leoš Hort je
zase tvořivý mladík využívající strunné nástroje v kombinaci s elektronikou a vizuální
projekcí. Zajímavým lákadlem je jemnicko-meziříčková kapela Die Blaue Trottel Parade,
která do svého vystoupení vkládá nesčetné množství kuriózních rekvizit, šokujících
kostýmů a modré barvy.
Sdružení AlterNaiva přizvalo ke spolupráci na organizaci Alternativní scény mladé
dobrovolníky i umělce z Jemnice a okolí. Vůbec první akcí byl úklid nepoužívaného
letního kina. Podle sdružení se jedná o první krok k jeho pravidelnému užívání, a to
nejen na promítání filmů. Premiéra se koná o barchanovém víkendu: „Nejedná se o
tajemství, jen bychom chtěli mít nějaké překvapení v záloze.“
Alternativní scénu Barchanu podpořilo Město Jemnice bezplatným poskytnutím
areálu letního kina a zajištěním technické revize. Hlavním partnerem akce je
Koupelnové studio Jiří Fedra, dalšími partnery jsou Jemnická Stavba a ZEOBS
Jemnice a další. Díky podpoře partnerů je vstup na akci ZDARMA.
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Více
o
programu
najdete
na:
www.alternaiva.jemnice.cz
nebo
www.barchan.jemnice.cz
Ondřej Ferdan AlterNaiva o.s., 721 554 088, alternaiva@gmail.com

Společenská kronika
Blahopřání
Dne 28. června 2011
se dožívá 80 let
pan Rudolf Š u s t r

Mnoho zdraví a osobní pohody mu přejí syn s rodinou

Blahopřání
Dne 24.6.2011 se dožívá
životního jubilea 90 let
paní Terezie K n í ž o v á
Chtěli bychom naší milé mamince, babičce a prababičce touto
cestou poděkovat za lásku a za péči, kterou nám celý život
věnovala a popřát pevné zdraví a životní elán do dalších dlouhých
let.
Máme Tě moc rádi a těšíme se, až společně tak úctihodný věk
oslavíme.
Děkují a blahopřejí dcera Věra s manželem Františkem, vnučka Věrka s dcerou
Kristýnou, vnuk Marek s přítelkyní Šárkou a dcerou Leonkou. K přání se připojuje Květa,
Boženka a Leonka.
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Vzpomínka
Dne 1. června 2011
by oslavila své 84. narozeniny
paní Růžena B a r t o š o v á z Police

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Stanislav,
dcery Dana, Zdeňka, Stanislava a Růžena s rodinami,
vnoučata a pravnoučata

Vzpomínka
Jen kytičku květů
Ti na hrob můžeme dát
a s láskou na Tebe,
tatínku – vzpomínat

Dne 2. června 2011 jsme vzpomněli
9. smutné výročí úmrtí
drahého manžela, tatínka a dědečka
pana J a n a M a u r i t z e z Jemnice
S láskou vzpomíná celá rodina

Vzpomínka
Dne 6. června 2011 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky, babičky a prababičky
paní Marie F u k a l o v é z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Marcela a syn Alois s rodinami
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Poděkování
Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s mým manželem
panem Zdeňkem Pechou.
Jarmila Pechová

OKÉNKO PŘÍRODY
Lilie bělostná
(Lilium candidum)
Lilie bělostná je trvalka se široce vejčitou cibulkou dorůstající do výšky kolem 1 metru.
Květy silně voní, kvete v červnu a červenci.
Pochází ze Středomoří. Je to pěstovaná rostlina na našich zahrádkách natolik hojná,
že není nutné ji nějak podrobně popisovat.
Předmětem sběru jsou cibulky a květy. Cibulky obsahují především látky slizovité, dále
třísloviny, gumy, pryskyřice, celulózu a alkaloidy. V květech nacházíme pigment
antertaxin, flavonoidy, acetyleny s protizánětlivým účinkem, organické kyseliny,
aminokyseliny, fytoncidy s účinkem antibiotickým a protiplísňovým. Lilie měla
odnepaměti širokou indikační paletu a moderní farmacie se k ní pozvolna vrací. Cibulky
mají diuretický účinek a upravují menstruační cyklus. Působí též protizánětlivě,
například při bronchitidě a zevně se přikládají na zánět nehtového lůžka. Květy se
používají především zevně – na akné, na kožní záněty a na výplachy zanícených očí.
Liliový olej má vynikající a ověřené léčivé účinky na menší popáleniny a nehojící se
vředy.
Lékovou formou z květové drogy je nejčastěji liliový olej. Z cibulek se doporučuje
připravit odvar nebo tinkturu. Odvar se připravuje mírným asi desetiminutovým varem,
podáváme 2-3 šálky denně. Zevně
používáme
kašovité
obklady
z čerstvých květů, celé nati, nebo
z cibulek.
Liliové
drogy
používáme
samostatně. Nejsou známy žádné
nežádoucí ani vedlejší účinky.
Intenzivní vyplachování očí liliovým
květovým nálevem a následné
potírání pevně zavřených očí
několikrát denně liliovou tinkturou
připravenou z dlouho luhovaných
květů pomáhá u některých forem
šedého očního zákalu. Květ lilie
máčený v olivovém oleji dává výborné mazání na popáleniny a zánětlivá kožní
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onemocnění. Odvar z listů a květů – formou obkladů – léčí křečové žíly a různé
neuralgie. Čerstvá cibulka povařená ve víně, rozetřená a na tři dny přiložená na kuří oko
působí přímo zázračně hojivě. Po tuto dobu se obklad nesnímá.
Povaříme-li cibulku ve víně a odvar vypijeme, vyčistíme „vředotvornou krev“. Lék čistí
slezinu, dělohu a upravuje menstruaci. Čerstvá šťáva z liliové nati smíchaná s medem a
vinným octem v poměru 5:2:1 a krátce povařená léčí přeřezané žíly a rány všeho druhu.
Výborná je i mast z povařené cibulky rozetřená s masťovým základem, například
lanolinem a včelím voskem. Tato mast čistí pleťové skvrny, vyhlazuje vrásky a
odstraňuje lišeje. Čerstvá šťáva z celé rostliny urychluje zrání vředů a hnisavých ran.
Slovenská firma Falko zvedla na trh tři zajímavé přípravky s výtažky z lilie:
Aqualil A – je vysoce účinný přípravek na zlepšení hygieny nohou. Má protiplísňové
účinky a snižuje potivost nohou.
Lil-gel C – je opalovací prostředek vhodný i na léčení drobných popálenin.
Lil-gel D – je uklidňující gel vhodný na ošetřování přecitlivělé pokožky postižené akné.
Liliová pleťová voda: vyrábí se z čerstvých, tedy nesušených květů bílé lilie. Do
poloviny lahvičky z tmavého skla se květy poněkud natlačí a přelijí alkoholem 60 -65%
tak, aby dosahoval asi na dva prsty nad květy. Vyluhování má trvat 40 dní za občasného
protřepání. Potom se část scedí do tmavé skleničky, zředí se destilovanou nebo aspoň
převařenou vodou v poměru 1:1 na mastnou pleť, 1:2 na normální pleť nebo 1:3 na
suchou pleť a používá se k běžnému kosmetickému ošetření pleti. Pokožka se stává
hebkou, hladkou, jemnou, vrásky se vyrovnávají.
Na dně lahvičky se trochu výluhu ponechá, včetně květů. Na opary, podebraná místa
a podobně se přikládá v čase potřeby květ čerstvě vytažený z výluhu a chvíli přiloží,
případně zafixuje leukoplastí. Také svalové bolesti mizí po potření naředěným lihem
liliovým. Aplikace jsou velmi působivé.
Ing. Bedřich Stehlík

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Pozvánka na volejbalový turnaj smíšených dvojic
Sportovní klub při ZŠ v Jemnici ve spolupráci s MÚ v Jemnici pořádají
Barchanický turnaj
smíšených dvojic ve volejbale
Termín : 12.6.2011
Místo : tělocvičny v ZŠ v Jemnici
15
30
Čas : prezentace od 8 - 8 hod.
Podmínky účasti:
přihláška do 8.6.2011
- halovou obuv do tělocvičny
- startovné 50,- Kč na dvojici
Odměny jsou zajištěny.
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Přihlášky zasílejte na adresu: iivanch@seznam.cz
Ivan Chvojka

Pro jemnické atlety a atletky začala nová sezóna výborně!
V sobotu 30. 4. a 7. 5. 2011 se v Jihlavě a Třebíči uskutečnilo 1. a 2. kolo Krajského
přeboru družstev Vysočiny seniorů, juniorů, dorostu a staršího
žactva na dráze. V soutěži máme přihlášeno celkem 5 družstev
(junioři, dorostenci, dorostenky, starší žákyně a starší žáci).

V konkurenci ostatních
družstev z kraje Vysočina
jsme rozhodně neztratili a
upozornili na sebe kvalitními výkony zejména v dorostenské a žákovské kategorii. Po
dvou kolech patří zatím družstvu juniorů 5. místo (Ladislav Danics), družstvu dorostenek
7. místo (Pavla Hartmanová), družstvu dorostenců 3. místo (Stanislav Křivánek, Petr
Štumfol, Michal Dobeš, Vít Králík, Tomáš Blažek, Lukáš Novák, Lukáš Slosarčík). Za
družstva starších žáků a starších žákyň v letošním roce z finančních a organizačních
důvodů startují i závodníci a závodnice mladší žákovské kategorie (v přehledu jsou
jejich jména a příjmení uvedena kurzívou). Družstvo starších žáků zatím obsadilo 3.
místo (Lubomír Fanta, Jakub Zuzák, Rostislav Peří, David Lukš, Michal Mrkva). Stejné
umístění si drží i družstvo starších žákyň, které je naším nejpočetnějším družstvem v
soutěži (Kristýna Hotová, Veronika Navrátilová, Martina Pažitková, Pavlína Zvěřinová,
Kamila Kinclová, Veronika Jiřičná, Iveta Mocharová, Viktorie Pechová, Kateřina
Králíková, Martina Kšírová, Radka Náplavová, Patricie Slosarčíková, Ludmila Vaňurová,
Kateřina Kovářová, Sára Farkašová).
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I podle slov předsedy KASu Vysočina pana Fišery jsou družstva z Jemnice velkým
oživením a zpestřením soutěže (velmi se líbí i naše nové dresy).
Potvrzením kvality a úrovně našich závodníků a závodnic je i nominace Ivety
Mocharové (hod kriketovým míčkem) a Martiny Pažitkové (800 m) do reprezentačního

výběru kraje Vysočina, který bude reprezentovat náš region na letošní atletické
Olympiádě dětí a mládeže ČR v Olomouci.
Pro přehlednost přikládám podrobné tabulky s výsledky a bodovými zisky našich
závodníků a závodnic, kterých dosáhli v jednotlivých kolech. Všechny výsledky a dění
kolem jemnické atletiky můžete průběžně sledovat na našem oddílovém webu
http://sites.google.com/site/atletikajemnice (doporučuji sekce aktuální, rekordy oddílu a
výsledky).
Dalšími významnými závody, které čekají naše atlety a atletky, jsou krajské přebory
jednotlivců na dráze a 3. kolo krajského přeboru družstev.
Do dalších bojů a závodů přejeme mnoho štěstí a odhodlání. Jen tak dál!
Příjmení
závodníka

Danics

Křivánek
Štumfol

Disciplína - výkon - body
1. Kolo KPD – Jihlava – 30. 4. 2011
Junioři
100m - 13,03 - 2; dálka - 526 - 1; koule - 10,21 - 3
Umístění družstva po 1. kole - 4. místo (celkem 5 družstev)
Dorostenci
nezúčastnil se
nezúčastnil se
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Dobeš
Králík
Blažek
Novák
Slosarčík

Hartmanová

Fanta
Zuzák
Bastl
Peří
Lukš
Mrkva

Hotová
Navrátilová
Pažitková
Zvěřinová
Kinclová
Jiřičná
Mocharová
Pechová
Králíková
Kšírová
Náplavová
Slosarčíková
Vaňurová
Kovářová
Zamrazilová
Farkašová

Příjmení
závodníka

100m - 12,67 - 0; dálka - 535 - 4; koule - 11,37 - 3
100m - 12,86 - 0; 200m - 25,48 - 3; dálka - 452 - 0
koule - 10,66 - 1; disk - 20,40 - 2
100m - 13,02 - 0; 200m - 25,36 - 4; dálka - 508 - 0
100m - 12,26 - 3; 200m - 24,69 - 7; výška - 165 - 3
št. A: Králík, Novák, Slosarčík, Dobeš - 49,03 - 5
Umístění družstva po 1. kole - 2. místo (celkem 6 družstev)
Dorostenky
koule - 9,45 - 3; disk - 15,78 - 4
Umístění družstva po 1. kole - 5. místo (celkem 6 družstev)
Starší žáci
60m - 8,48 - 6; 300m - 44,87 - 8; dálka - 529 - 11
60m - 8,07 - 8; 300m - 42,40 - 11; výška - 0 - 0
nezúčastnil se
60m - 9,56 - 0; 300m - 52,56 - 0; dálka - 351 - 0
60m - 9,41 - 0; 800m - 2:48,51 - 0;
60m - 8,95 - 0; 300m - 47,95 - 4; dálka - 376 - 0
št. A: Mrkva, Peří, Fanta, Zuzák - 33,62 - 8
Starší žákyně
60m - 9,31 - 0; dálka - 371 - 0
60m - 8,76 - 3; 300m - 50,69 - 4; dálka - 428 - 4
60m - 8,73 - 4; 300m - 46,55 - 8; výška - 135 - 8;
výška - 130 - 6,5; dálka - 413 - 2; koule - 8,57 - 8
300m - 51,35 - 2; výška - 130 - 6,5; dálka - 339 - 0
300m - 56,42 - 0; 800m - 3:03,10 - 3; dálka - 283 - 0
nezúčastnila se
výška - 125 - 5; dálka - 331 - 0
60m - 9,59 - 0; 300m - 51,38 - 1; dálka - 322 - 0
60m - 9,54 - 0; 300m - 53,71 - 0; dálka - 368 - 0
60m - 9,83 - 0; 300m - 57,09 - 0; dálka - 321 - 0
60m - 9,80 - 0; 300m - 56,41 - 0; dálka - 335 - 0
60m - 9,37 - 0; 300m - 55,21 - 0; dálka - 332 - 0
60m - 9,85 - 0; 300m - 60,44 - 0; dálka - 365 - 0
nezúčastnila se
60m - 9,16 - 0; 300m - 51,19 - 3; výška - 120 - 0,5
št. A: Navrátilová, Pažitková, Zvěřinová, Kinclová - 34,10 - 8
št. B: Farkašová, Jiřičná, Hotová, Náplavová - 36,87 - 3
št. C: Vaňurová, Slosarčíková, Kšírová, Králíková - 36,77 - 4,5
Umístění družstva po 1. kole - 3. místo (celkem 8 družstev)

8,25
4,25
3
5,25
14,25

Disciplína - výkon - body
2. Kolo KPD – Třebíč – 7. 5. 2011

Body
celkem
za dvě kola

Junioři
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7
7
27
21
0
2
0
6

0,75
13
22
18,5
10,5
3,75
0
5
2,125
1,125
0,75
1,125
1,125
0
0
4,25
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Danics

Křivánek
Štumfol
Dobeš
Králík
Blažek
Novák
Slosarčík

Hartmanová

Fanta
Zuzák
Bastl
Peří
Lukš
Mrkva

Hotová
Navrátilová
Pažitková
Zvěřinová
Kinclová
Jiřičná
Mocharová
Pechová
Králíková
Kšírová
Náplavová
Slosarčíková
Vaňurová
Kovářová
Zamrazilová
Farkašová

100m - 12,71 - 3; dálka - 527 - 3
Umístění družstva po 2. kole - 5. místo (celkem 6 družstev)
Dorostenci
100m - 12,59 - 0; dálka - 544 - 1
100m - 11,97 - 7; 200m - 24,60 - 2
100m - 12,43 - 0; 200m - 25,65 - 0; dálka - 549 - 4
100m - 12,58 - 0; 200m - 24,91 - 1
disk - 26,18 - 0,5; oštěp - 18,42 - 0
nezúčastnil se
100m - 12,14 - 5; 200m - 24,24 - 5; disk - 23,25 - 0
št. A: Štumfol, Křivánek, Slosarčík, Dobeš - 47,32 - 7
Umístění družstva po 2. kole - 3. místo (celkem 7 družstev)
Dorostenky
disk - 15,76 - 3; oštěp - 19,93 - 4
Umístění družstva po 2. kole - 7. místo (celkem 7 družstev)
Starší žáci
60m - 8,36 - 4; dálka - 500 - 8
60m - 8,13 - 6; 300m - 42,69 - 8; výška - 150 - 6
nezúčastnil se
60m - 9,46 - 0; 3 000m - 14:18,66 - 11
800m - 2:45,76 - 1
60m - 8,71 - 1; 300m - 46,99 - 5
št. A: Mrkva, Peří, Fanta, Zuzák - 33,78 - 7
Umístění družstva po 2. kole - 3. místo (celkem 7 ružstev)
Starší žákyně
nezúčastnila se
60m - 8,89 - 1; dálka - 446 - 7
60m - 8,65 - 3; 800m - 2:37,20 - 11
výška - 130 - 4,5; dálka - 431 - 6
300m - 52,58 - 0; výška - 135 - 6
nezúčastnila se
kriket - 42,17 - 1. místo (vložený nominační závod)
výška - 130 - 4,5; 300m - 62,61 - 0
60m - 9,45 - 0; 300m - 49,77 - 0
60m - 9,68 - 0; 300m - 53,51 - 0
60m - 9,83 - 0; 300m - 55,47 - 0
60m - 9,77 - 0; 300m - 54,45 - 0
60m - 9,37 - 0; 300m - 52,39 - 0
60m - 9,95 - 0; dálka - 364 - 0
nezúčastnila se
60m - 9,59 - 0; 800m - 2:53,89 - 4
št. A: Navrátilová, Pažitková, Zvěřinová, Kinclová - 33,54 - 9
št. B: Farkašová, Vaňurová, Kšírová, Králíková - 35,47 - 7
št. C: Náplavová, Slosarčíková, Kovářová, Pechová - DQ - 0
Umístění družstva po 2. kole - 3. místo (celkem 9 družstev)
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12
12
2,75
10,75
14
5,25
3,5
5,25
26
67,5
14
14
40,75
42,75
0
14,75
1
13,75
113
0,75
23,25
38,25
31,25
18,75
3,75
0
9,5
3,875
2,875
0,75
1,125
2,875
0
0
10
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Foto: na prvním snímku Michal Mrkva - 60m; na druhém snímku Pavla Hartmanová hod # diskem; na třetím snímku naše nové atletické dresy.
Mgr. Aleš Krajčí – předseda oddílu atletiky

Basketbalový Barchanický turnaj 2011
Školní sportovní klub při ZŠ v Jemnici pořádal další ročník basketbalového turnaje. Od
8 hodin se rozpoutaly líté boje v kategorii žen a mužů. V přiložených tabulkách najdete
kompletní výsledky a přehled zúčastněných košíkářů a košíkářek.
ZŠ dívky
Ladies
Kálky
Jemkís

ZŠ dívky
x
8:6
18:15
22:12

Ladies
6:8
x
4:7
19:8

Kálky
15:18
7:4
x
14:8

Jemkís
12:22
8:19
8:14
x

Body
3
5
4
6

Skóre
33:48
23:29
30:36
55:28

Pořadí
4.
2.
3.
1.

ZŠ DÍVKY – Hartmanová 9 , Tesařová 8, Meidlová 6, Hotová 4, Koukalová 4,
Kratochvílová 2, Svobodová 0
LADIES – K.Kubíková 10, M. Kubíková 9, Daňhelová 2, Železná 2, Judová, Dobšíková
KÁLKY - M. Danicsová 10, Bastlová 8, Stehlíková 6, K. Danicsová 4, Nováková 2
JEMKÍS - Gliganičová 28, Ellingerová 17, Štroblová 6, Čermáková 4, Chmelíčková,
Pavlíková

Marick´s
Punisher´s
Lišáci
Rohlíci

Marick´s
x
19:9
8:10
12:10

Punisher´s
9:19
x
2:10
4:10

Lišáci
10:8
10:2
x
11:22

Rohlíci
10:12
10:4
21:11
x

Body
4+0
6
4+7
4-7

Skóre
29:39
29:15
31:31
27:41

Pořadí
3.
1.
2.
4.

MARICK´S - Svačina 12, Šulek 9, Kazda 5, Mařík 1, Krejčí
PUNISHER´S - Dobeš 17, Kašpar 14, Horák 4, Axman 2, Lovětínský 2
LIŠÁCI – Bauer 15, Liška V. 7, Liška M. 7, Komenda, Konvalina
ROHLÍCI - Danics 11, Horák II. 8, Bastl 4, Štumfol 2, Křivánek 2
O pořadí na 2. – 4. místě v kategorii mužů rozhodla minitabulka 3 týmů s jedním
vítězstvím. Všechny zápasy s přehledem řídil pan Ivan Chvojka. Účastníci dostali sladké
odměny, vítězové mají v držení putovní pohár do příštího ročníku 2012.
Za pořadatele Josef Novák, výsledky zpracovala Pavla Hartmanová
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OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Mladoňovice
3.6.2011
4.6.2011
5.6.2011
12.6.2011
18.6.2011
25.6.2011
30.6.2011
2.7.2011
4.7.2011
10.7.2011
16.7.2011
30.7.2011
Police
25.06.2011

29. 06. 2011
1.7.-31.8.2011
16. 7. 2011

Den dětí (sportovní areál – ČČK)
Taneční zábava – Mercedes Band + Genetic (sportovní areál –
SDH)
Hasičská soutěž – Memorial Ladislava Daňhela (sportovní areál –
SDH)
Střelecká soutěž O putovní pohár Barchanu (střelnice – MS)
00
Rybářské závody – ženy (Asuán, 10 hodin – RS)
Disco (sportovní areál – SDH)
Slavnostní ukončení školního roku
Taneční zábava – Spektrum (sportovní areál – RS)
Noční soutěž (sportovní areál - SDH)
Setkání seniorů a přátel Mladoňovic
Taneční zábava – Mercedes Band (sportovní areál – SDH)
Disco (sportovní areál – SDH)

TATRASRAZ, autoveteránů s mezinárodní účastí
- vystoupení Skupiny historického šermu Vyděděnci z Jihlavy a
hudební skupiny Speedři – zámecký park
Přijetí budoucích prvňáčků a nejlepších žáků školy starostou obce
v obřadní síni
Otevření Zámku Police pro veřejnost, otevření návštěvnického
infocentra, prohlídkové trasy pro návštěvníky, výstava
XX. Hrom do Police, hraje Duha z Mor. Budějovic, zámecký park,
začátek ve 20 hodin

Kalendář akcí Klubu maminek Police
4.6.2011
Honba za pokladem
00
13 hodin
- start od budovy ZŠ Police, vstupné 25,-Kč
- (trasa plná úkolů a překážek, v cíli je ukrytý pirátský poklad)
- při nepřízni počasí se akce odkládá
20.8.2011
Diskotéka, vstupné 50,- Kč, budova"staré" MŠ v Polici
00
20 hodin
28.8.2011
Loučení s prázdninami v zámeckém parku v Polici
00
14 hodin
- soutěže pro děti, možnost opékání špekáčků a diskotéka
- za nepřízně počasí se akce ruší
Panenská
26.6.2011

11. ročník hasičské pohárové soutěže

Třebětice

- 42 -

Jemnické listy / červen 2011
11.6.2011

Budkov
1.6.2011

Motákfest
00
začátek ve 14 hodin na sportovním stadionu (za každého
počasí)
Veřejné vystoupení ZŠ a MŠ Budkov ke Dni Dětí
- oslava Dne Dětí hudbou, tancem, ...
00
- KD Budkov, začátek v 17 hodin

Radotice
Udržet nebo udržet se?
Pokřik, který slýcháme i na fotbalových hřištích obhajujících pozici v přeboru. Zaznívá
mezi těmi, pro které je sport koníčkem. Přináší jim to sportovní vyžití a odměnou jim
jsou okopané kotníky, v lepším případě po úspěchu i posezení u piva. To pak svádí ke
kritickému pohledu na ně. To, že vypotili litry potu a tekutiny je třeba doplnit, nám vůbec
nedochází. Pomalu ubývá i těch jejich skalních příznivců, tím i diváků, takže často jsou
diváky sami sobě a je to ke škodě nás všech. Ubývá i zájemců mezi mládeží o tento
sport, který je sportem fyzicky náročným a stal se drsným. Podporujme proto ty, kterým
tato náročnost potíže nečiní. Lze jim jejich odhodlání jen závidět. Doufejme, že jejich
psychiku neovlivní medializace problému podniku, z jehož špalku jim taky něco občas
spadlo. Sumy peněz, o které je spor, obyčejná hlava nebere. Jedna paní v diskusním
pořadu zmínila, že podíl příspěvku na jednoho registrovaného sportovce v jejich jednotě
činil dokonce v roce deset korun českých. Skoro se nabízí představa, že tento
přispěvatel má výpočetní techniku, která už stokoruny zaokrouhluje. Zbývá i naděje na
lepší časy. Udržet nebo udržet se slyšíme dnes i mimo tato hřiště. Zatím z toho není
příliš srozumitelné, jestli v nastoupené cestě reforem nebo jen u koryt? Žel, zde se však
hraje o velké peníze nás všech. Přes všechna odhodlání a ujišťování se však nedaří.
Proč? Zatím bylo rozhodnuto to, že ti, co nic nedostali a nezcizili, to budou vracet. Po
kolikáté již? Co zásadního se stalo, že jsme nuceni řešit přežití? Opojná moc
začínajících politiků po sametové revoluci měla k dispozici plné špejchary, sklady,
banky a jiný majetek převzatý bez inventury. Nebyl jasný způsob, jak si na něj
beztrestně sáhnout. Bylo však nezbytné dostat finance do rukou těch, kteří by byli
schopni podnikat s fabrikami po transformaci. Známý výrok vysoce postaveného
politika: „Zhasněme a počkejme, až se všechno rozkrade“, tak se asi i stalo. V té době
byl uzavřen obchod o prodeji naší automobilky německému zájemci. Ojedinělý obchod,
na který můžeme být hrdi jako stát, tak i zaměstnanci továrny. Dále následovaly úvěry
od bank na nadhodnocené záruky, které pak přišly stát, jako spoluvlastníka, pro jejich
ozdravění, na polovinu ročního rozpočtu. Použit byl majetek státu a nebylo ani
zhasnuto. Následovaly další kšefty a kšeftíky. Kupónová privatizace, viděno očima
prostého občana, nabídla každému občanovi tohoto státu jakýsi majetkový podíl,
možnost stát se akcionářem továrny, kde pracuje. Počáteční nedůvěru k privatizaci
pomohly ovlivnit celebrity, kterým lidé uvěřili. Fondy spravující majetek těchto vlastníků
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se činily. Zůstávaly po nich vyluxované fabriky, které představovaly jen jakési obaly od
spotřebovaného zboží. Zde již nešlo o okradení státu, ale mnoha drobných vlastníků,
kteří se mezi sebou ani neznali, šlo o malé podílové částky, které se nevyplatilo ani
hájit. Jako poškozený se mohu domnívat, že to byl cíl privatizace. A jsme tam, kde
jsme. Současná vláda má ve svém programu jedno z opatření - „boj proti korupci“. O
čem je řeč v tomto boji? Slovo „korupce“ je latinského původu a zahrnuje tyto přečiny:
„zkažení, porušení, úplatnost, prodejnost, padělání, zkáza, zkaženost“. Posuď každý
sám, má-li kredit toto řešit, při tom, co jí provází. To, že ještě vládne, jí zajišťuje, přes
veškeré neshody, její většina v parlamentě. Takže toto trápítko bude ještě dlouho na
scéně. Jedna členka vládní strany v diskusním pořadu uvádí důvod existence tohoto
kolegia, že se bojí, aby politickou scénu neovládli socialisté s komunisty. „Kdo se bojí
s..e v síni“, říká se. Politik by se neměl bát, ale obávat. Především by neměl vytvářet
stav, po kterém se jeho obavy, vydrží-li to do voleb, naplní. Ve skutečnosti jde o to
nepřipravit se o koryto, poněvadž po pádu se návrat do parlamentu po tom, co
předvádí, již nekoná. Je mnoho těch, kteří se po zániku mandátu nemají kam vrátit.
Komu by pak lichotilo nechat se doma přivítat jako další strávník slovy, že se choval
jako trouba. Že je to ke škodě tohoto státu, vidíme jen my, on se tak nevidí. Zajímavým
způsobem se v zákonodárném sboru řeší náhrady v době nemoci. Tři dny bez náhrady
mzdy obejdou tak, že si nenechají vystavit neschopenku, donesou na vzniklou absenci
omluvenku, která je uznána a plný plat je zachován. Tak je ctěn zákon z jejich dílny, asi
byl schválen jen pro ty ostatní. Jde o korupci ve smyslu porušení. Renesance politiků je
něco, co občas překvapivě rozvíří politickou scénu. Veřejnost ve většině přivítá, když
dojde ke zbavení se politika, pro neúnosné přehmaty, stranou. Většinou očekává, že se
s ním setká v pozici dělníka na veřejně prospěšných pracích. Čeká marně. Tito
„provinilci“ odchází do vyčkávacích pozic, až opět přijde jejich čas. Běda těm, co si při
jejich odchodu odplivli. V těchto případech platí upozornění energetiků, které umísťovali
na sloupech rozvodu vysokého napětí. „Je nebezpečné se dotýkati drátů i na zem
spadlých“. Po renesanci odplivnutí přijde draze.Občas se stává, že na post, ze kterého
se stát spravuje, přijde, ne přijede nebo přiletí někdo, kdo cestou, jak šel, viděl a slyšel.
Tento pak napraví za použití prostého selského rozumu to, o co se dnes pokouší. Jako?
Nebude vázán potřebou udržet se, ale bude to jeho poslání.
Převzaté:
Murphyho zákon praví: „Když si člověk přestane dávat pozor, může přijít nejen o
živobytí, ale i o život.“
Poznámka: O plné koryto je vždy velký zájem z více stran. To je asi důvod, proč máme
u nás více politických stran než plných koryt. To je též důvod, proč by se člověk měl mít
na pozoru, když už se jednou dostane ke korytu. Při cpaní by se měl pořádně dívat
kolem sebe.
Blahopřejeme jubilantům:
Š t ě p á n o v á Marie
71 roků
F e d r a Jan
73 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic
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Pálovice
Poděkování
Starosta obce děkuje jednotkám profesionálních hasičů ze stanic Jemnice a Třebíč a
dále jednotkám sborů dobrovolných hasičů Jemnice, Police, Třebelovice, Dešná, Staré
Hobzí a Pálovice za rychlý a profesionální zásah v obci Pálovice při požáru
neobydleného stavení v obci. Dále děkuje jménem majitelů sousedních nemovitostí za
profesionální ochranu jejich majetku před možným vznikem požáru.
Karel Králík, starosta obce

OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 20.6.2011.
Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou
otištěny v dalším čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu
kultura@mesto-jemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo mně na
MěÚ v Jemnici, kancelář č. 209).
Dana Babišová
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