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ZPRÁVY Z RADNICE
Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
čas neuvěřitelně rychle ubíhá a za pár dní bude opět slavnost Barchan. Událost, na
kterou se lidé těší a jejíž příprava týdny předem zaměstnává řadu lidí. A jsou to dlouhé
hodiny strávené na nácviku, při schůzkách a poradách, bez nichž by celá slavnost
nemohla být vůbec organizačně zvládnuta. Nesmírně si vážím práce těchto lidí, kteří
často stojí v pozadí a děkuji za ni.
V letošním roce nás navíc, daleko více než jindy, všechny zaměstnává řešení situací
kolem projektů, které se více či méně dotýkají našeho života ve městě. A to jak toho
současného, tak toho budoucího. Mám na mysli projekt Dyje II se všemi důsledky,
jednání kolem projektu na zámku a jeho přípravu, kroky, které je třeba podnikat
v zájmu zachování železnice.
Jistě Vás zajímá, jak pokračuje příprava projektu na využití zámeckého areálu.
Aktivita se v současné době rozdělila do dvou směrů. Jedním je sepsání a schválení
nájemní smlouvy a dalších dokumentů oběma stranami, druhým je práce na vlastním
ideovém záměru tak, aby vznikl ucelený smysluplný dokument, kterým se bude
možné prezentovat prakticky na všech potřebných úrovních. Mám na mysli
ministerstva a instituce, kde bude potřeba žádat o podporu či záštitu pro náš společný
projekt. Kromě toho bude důležitým materiálem při předkládání žádostí o dotace,
granty, dary a veškeré další příspěvky. V době, kdy píši tento článek, již znám termín
schůzky s ministrem obrany, na které mu představíme tento projekt využití zámku a
věřím, že získáme jeho podporu i podporu ze strany Ministerstva obrany.
Podle toho se také rozdělil tým přibližně 16 lidí. Město Jemnice zastupuji v první
skupině já a JUDr. Karel Holub, v druhé skupině místostarosta Petr Novotný a paní
Kubíčková. Potvrdilo se to, co jsem předpokládal, že sestavit dokumenty popisující
právní vztah mezi zúčastněnými subjekty, tj. městem Jemnice a řádem Cyriaci jako
realizátorem projektového záměru, nebude tak snadné, jak se některým v počáteční
euforii zdálo. Podstatné a zároveň povzbudivé však je, že obě strany mají skutečný
zájem se dohodnout na takové podobě, která by byla výhodná pro obě strany a
umožnila co nejrychlejší realizaci projektu. O dalším vývoji budeme samozřejmě
informovat.
Na situaci kolem naší železniční trati se zatím nic zásadního nezměnilo. Stále totiž
nebyl ve vládě projednán materiál řešící pravidla pro prodej nebo převod majetku na
jiné subjekty, tedy i města či jejich sdružení. Důležité je, že provoz na trati nebyl
zastaven, což je velká zásluha lidí v ČD Cargo a několika firem, které využívají jejich
služby. Je to skutečnost o to významnější, že poplatek za užití trati, na které nebyla
objednána pravidelná osobní doprava, je pro dopravce asi osminásobně vyšší. Další
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zajímavé informace viděné z jiného úhlu pohledu a plánované společné akce na naší
železnici najdete na jiném místě tohoto čísla JL v článku „Vlakem do Jemnice?….“ od
pana Martina Kouřila ze Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě.
Přeji Vám příjemné prožití slavnosti Barchan a co nejvíce snad již letních dní.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta Jemnice

Postřehy z radnice
Významný barchanický měsíc se přiblížil na dosah a s tím související červnové
vydání Jemnických listů.
Na začátku si dovolím pár vět k tzv. Simulátoru vandalismu. Nechci a ani mi
nepřísluší komentovat stav a výsledky tohoto projektu. Jen musím upozornit na jednu
zásadní věc – otcem a realizátorem myšlenky je občanské sdružení AlterNaiva, město
Jemnice neinvestovalo do simulátoru ani jedinou korunu (to uvádím proto, abych
vyvrátil připomínky, že na takové věci město má, ale na důležité věci není financí
dostatek).
Dovolte mi, abych Vás při této příležitosti oslovil s pozváním na zájezd do našeho
partnerského města - polského Reszelu. Plánovaný odjezd je 10. července v noci (na
11.). Ve středu bychom se pokochali krásami města tisíce kostelů – Líšně, zde
bychom přespali a od 12. až do 15. července bychom strávili příjemné chvíle s přáteli
z Reszelu (možnost výletu do Hitlerova vlčího doupěte, krásy Mazurských jezer…).
Návrat je předběžně naplánován na pondělí 16. července kolem poledne. Pokud máte
zájem zúčastnit se s námi rozvoje partnerství mezi našimi městy, neváhejte mne
kontaktovat (viz níže).
Stejně tak se obracím s žádostí zejména na podnikatele a restauratéry, kteří by měli
zájem o televizní reklamu v rámci pořadu Zrcadlo Vašeho kraje z Jemnice, aby taktéž
využili níže uvedené kontakty. Cena za reklamu je „lidová“ i ve srovnání s tištěnými
reklamami v inzertních časopisech.
Znovu a opakovaně je potřeba poděkovat Vám všem za trpělivost s výstavbou
kanalizace a vodovodů. Už teď nás čeká ta příjemnější, i když o to odpovědnější fáze
stavby, a to jsou finální úpravy povrchů. 2. května jsem navštívil pana náměstka Kraje
Vysočina Libora Joukla a upozornil jej na stav krajských komunikací (Dačická,
V Ráji, Budějovická, Polická). Jde o to, že v rámci projektu Dyje II se v Jemnici
budou zapravovat pouze jízdní pruhy, které byly zasaženy výkopy. Druhá polovina
vozovky by se upravovat neměla (resp. rozpočet projektu s její opravou nepočítá).
Množství žádostí o zafinancování celoplošného zapravení krajských komunikací je
prý velké. Z tohoto důvodu jsem předjednával kompletní úpravu povrchu havarijního
stavu ulice Dačická. Podáme oficiální žádost a budeme čekat, zda se na kraji najdou
rezervy použitelné pro tento účel. Skoro se mi chtělo říci, když už nemůžeme jezdit
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vlakem, tak chceme jezdit po kvalitních silnicích (to by mi však s mou žádostí patrně
moc nepomohlo). Rozhodnutí bychom měli obdržet během tohoto měsíce, snad
budeme úspěšní…
Ve spolupráci s pracovníkem informačního centra připravujeme další turistický
okruh, tentokrát Okruh sv. Víta. Nebudu zde popisovat detaily, zkrátka půjde o pěší
naučnou stezku (zkušenost máte již s Okruhem královny Elišky) vedoucí z centra ke
kostelu sv. Víta a zpět po trase středověkého vodovodu. Zde je nezbytné poděkovat
hlavnímu sponzorovi okruhu, jímž je Vodárenská akciová společnost a. s., divize
Třebíč. Společně se Zdeňkem Hopiánem jsme si dali závazný termín dokončení –
okruh musí být zrealizován před slavností Barchan.
Blížící se termín státních zkoušek na vysokých školách způsobil, že se doslova
roztrhl pytel s pracemi týkajícími se Jemnice, potažmo Jemnického mikroregionu.
Bylo mi ctí na nich ve volném čase spolupracovat, ať již jako vedoucí práce,
konzultant či oponent. Musím konstatovat, že v nich bylo popsáno celá řada nápadů,
které lze i za použití minimálních finančních prostředků realizovat. Nezbývá, než
studentům popřát mnoho úspěchu při obhajobě jejich „elaborátů“.
Ne vždy se setkávám pouze s dobrými zprávami. Jedna z těch horších přišla
začátkem května, kdy nám patřičný orgán ČEZu oznámil, že sice děkuje za naši žádost
o dotaci na výstavbu dětského hřiště, ale že nám žádné peníze nedá. Dvakrát nevyšla
žádost o dotaci přes Místní akční skupinu. Rozhodli jsme se (a věřím, že to zastupitelé
podpoří), vyčlenit na tuto akci peníze v rozpočtu na příští rok.
Že však lze vytvořit něco pro mladé za minimum financí je patrné v prostorách
býv. PS útvaru, kde vyrůstá tzv. dirtpark – terénní dráha pro cyklisty. Musím uznat, že
se kluci snaží a věnují se tomu naplno (mnozí už zjistili, jak vypadají mozoly od
lopaty).
Rozloučím se s Vámi úsměvnou informací, která se ke mně dostala. Jemnicí kolují
fámy, že se PS útvar upravuje z toho důvodu, že se zde bude konat Barchan. Není
tomu tak. Historická slavnost se bude konat v prostorách, na které jste zvyklí. Ani
atrakce na dopravním hřišti se neplánují.
Závěrem mi dovolte připomenout kontakty, na kterých mne můžete zastihnout.
Mobil 775394944, e-mail: mistostarosta@mesto-jemnice.cz, případně facebook Mladí
za rozvoj Jemnice či Petr Novotný.
Ing. Petr Novotný, místostarosta Jemnice

Informace z matriky
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku
15 let, je mít občanský průkaz.
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Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve
v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního
poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil
přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben
před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let
se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan by také musel zaplatit
správní poplatek ve výši 50,-- Kč, protože by se jednalo o vydání občanského
průkazu občanu mladšímu 15 let.
Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský
průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání
občanského průkazu požádal.
Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu a nenechávejte podání žádosti až do
doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech a
ušetříte čas.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, dokdy platí. Hodláte-li cestovat mimo
Evropskou unii, zjistěte si u zastupitelského úřadu daného státu, jakou minimální dobu
platnosti cestovního pasu vyžaduje.
Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování dětí
zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan
České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto
důvodu doporučujeme včas požádat o vydání cestovního dokladu dítěti.
K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž
občanský průkaz. Od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu také
pro občany mladší 15 let.
Od tohoto data již nebudou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které
přijímají žádosti o vystavení cestovních dokladů vyžadovat předložení osvědčení o
státním občanství dítěte, a to ani při podání:

žádosti o první cestovní doklad

první občanský průkaz nezletilého dítěte.
Co je třeba k vyřízení pasu nebo OP pro dítě do 15 let?
Zákonný zástupce s osobní účastí dítěte (snímek a žádost se pořídí na místě).
Originál rodného listu dítěte a občanský průkaz rodiče. Dosavadní pasy nebo OP se
vrací.
Lhůta pro vydání je 30 dnů, správní poplatek činí 100,-- Kč za pas a 50,-- Kč za OP.
Pasy lze vyřídit pouze u úřadu s rozšířenou působností podle trvalého pobytu
držitele dokladu, občanský průkaz u kteréhokoliv úřadu s rozšířenou působností.
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Městský úřad Moravské Budějovice pořizuje všechny žádosti a předává doklady
podle čísel s pořadím ve dvou kabinách v přízemí budovy „B“.
U dopravního oddělení je třeba vymáčknout si lístek s pořadím pro každého
žadatele.
Provozní doba je: pondělí, středa
7:30 – 17.00 hodin
úterý, čtvrtek
7:30 – 15.30 hodin
pátek
7:30 – 15.00 hodin
Podrobnější informace naleznete na www.mbudejovice.cz
Jana Habrová, matrikářka

CO SE DĚJE
Víte, že…
Ne vždy se díváme pozorně kolem
sebe? Mnoho věcí nám uniká a další
bereme jako samozřejmost. Bylo to tak
vždy?
Podíváme-li se do ulic Jemnice,
zmizely některé veřejné studny –
obecní, jak se jim dříve říkalo, i ty,
které byly později napojeny na městský
vodovod. Byly například V Ráji proti
bývalému hostinci pana Bakeše, na
Havlíčkově náměstí proti domu č.p. 10,
na vlakovém nádraží, v Komenského
ulici, v Podolí u hřbitova, na
Slavonické ulici proti bývalé Dřevoně,
samozřejmě
kašna
na
náměstí
Svobody,
na
Dolních
valech,
v Dělnické
ulici,
u
židovského
hřbitova, v ulici Červenomlýnská u
domu č.p. 425 a možná i některé další.
Jen málo jich zůstalo. Voda byla
zdarma. Roznášela se do domů i v tzv.
„pantovnicích“ na zádech, různých
putnách, kýblech a protože to bylo
namáhavé, vodou se šetřilo.

Že Jemnice měla problémy s vodou
již dávno, je známé. Roku 1529 byl
vybudován vodovod od kostela sv. Víta
(haltíře), který je zde doposud a ve
kterém prý voda nikdy nevyschla,
Troubskou ulicí, nyní Palackého, přes
tzv. vexl (vzdušník) po Horních valech
chodbou za domem č.p. 133 do kašny
na náměstí Svobody. Přebytečná voda
pak tekla do studánky na Dolních
valech. Našly se i zbytky dřevěného
potrubí, kterým byla voda přiváděna
samospádem. Teprve mnohem později
byl vybudován tzv. Šustáčkův vodovod
pro část Husovy ulice a školu a
vodovod z dnešní ulice Údolní pro
spodní část náměstí. Po mnohaletém
úsilí byl vybudován vodovod se
studnami u Menhartic - 1947 - 1954
(rozvody). Protože vody bylo stále
málo, byla na Dačické ulici za dnešní
kovárnou pana Fučíka vybudována
čistička vody v akci „Z“. Voda se
přiváděla
z Nového
rybníka.
Konečným řešením bylo napojení
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Jemnice na skupinový vodovod,
kterým je voda přiváděna ze Štítar
(Vranovské přehrady) 1990-1998.
Dnes je vody dost, možná i tím, že
se vodou šetří. Například v roce 1993
stál m3 vody 8,57 Kč, v roce 2000 to
bylo 33,- Kč a v roce 2010 38,80 Kč a
k tomu stočné po vybudování čističky
odpadních vod u Černého mostu, tedy
asi 63 Kč za 1 m3.
A tak se asi pomalu blíží doba, že
m3 vody a stočného bude stát 100 Kč.
Prý jsou vysoké náklady a čím se více
šetří, je menší odběr a tím je voda
dražší. O ceně rozhodují i obce. Jak to
bude dál, nevím!
Co je však jisté, jsme zahlceni
různými vodami v plastových lahvích.
Prázdné
pak
končí
částečně
v kontejnerech, kam je možné je
odkládat, ale jak je vidět, povalují se po
parcích, ulicích, kolem silnic, v lese.
Prý si s nimi příroda poradí za 100 –

200 let, kdy se rozpadnou. Nakonec ale
část končí v kamnech, šetří se a ony
dobře hoří, horší je to se zápachem.
A tak až půjdete Dělnickou ulicí,
pod silnicí je jedna z posledních studní
v Jemnici, mimo těch, které jsou na
soukromých pozemcích v zahradách a
u domů, kašny na náměstí. Ani
studánku na Dolních valech už
nenajdete.
Doba se nedá vrátit, ale voda, která
odtéká z našeho území, bude asi stále
vzácnější jako jinde ve světě. Kromě
deště žádná nepřiteče, a tak až otočíte
doma kohoutkem vodovodu, poteče
voda stejně dobrá jako koupená
v plastových lahvích, ale zatím
lacinější. Vzpomeňte si, že voda je
základem života.
Kdo má zájem, může si o vodě pro
Jemnici přečíst v knize „Dějiny
Jemnice“, str. 593-608 od Dany
Novotné a Evy Staňkové.
Vladimír Hrbek

Vlakem do Jemnice? Letos jen mimořádně!
„Proto využijte každé příležitosti – třeba cestou na jemnický Barchan!“ – dalo by se
též k tomuto titulku připsat. Jenže všichni víme, že každá mimořádnost v dopravě je
spíše známka toho, že něco nefunguje jak má, protože správná funkce veřejné dopravy
je založena právě na její pravidelnosti.
„A kdy zase pojedeme do Jemnice (do Budějovic) vláčkem?“ slýchávám děti mých
přátel a s podobnou otázkou se na mne obrací mnozí spoluobčané. Vždyť loni o
prázdninách červenobílý motoráček mezi Jemnicí a Moravskými Budějovicemi
přepravil téměř 3 tisíce cestujících – a to byly v provozu jen víkendové spoje!
„Určitě ano, snažíme se, jednáme, snad se to povede…“ odpovídám jim a v duchu
už vím, že to letos vůbec nebude jednoduché. Proč? Vždyť po kolejích stále jezdí
nákladní vlaky! No – a právě v tom je absurdita příběhu Jemnické trati.
Dva roky staré škrtnutí všech pravidelných osobních vlaků na trati do Jemnice bylo
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zdůvodněno tvrzením, že trať je údajně nerentabilní a bude se rušit. Mělo následovat
úřední zastavení dopravy a právní zrušení trati následované její fyzickou likvidací.
Takhle si to nalinkovali v Praze úředníci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) za
souhlasného přikývnutí krajů. Jenže narazili na odpor nejen občanů a zastupitelů
postižených obcí, ale i na svoji vlastní neschopnost a omyl – nepodařilo se jim
prokázat, že využití Jemnické trati již není ve veřejném zájmu, a tak Drážní úřad jejich
žádost o zastavení dopravy po právu zamítl. Kraj Vysočina však osobní dopravu na
trati neobnovil, ale slovy náměstka hejtmana ing. Joukla přislíbil, že: „…až trať přejde
pod jiného vlastníka, než je stát, Kraj Vysočina dopravu objedná, jako že se Joukl
jmenuju.“
A tak Jemnice v čele se svým starostou rozjela doslova zápas o svoji trať. Bylo
jasné, že je třeba co nejrychleji dát najevo veřejnosti, že trať není zrušená. Vždyť je to
od roku 1996 vyhlášená kulturní památka – a tu když jednou opustíte, tak vás rychle
prostřednictvím zlodějů a vandalů opustí taky! A tak se díky pochopení mnohých,
především zastupitelů Jemnice, ale i obou mikroregionů Moravskobudějovicka a
Jemnicka, podařilo zajistit loni alespoň o letních prázdninách víkendový provoz
motoráčku společnosti JHMD .
V prosinci loňského roku jsme pak vypravili do Jemnice ve vlastní režii Mikulášský
vlak. Za touto jednoduchou oznamovací větou se však ukrývá měsíc intenzivní práce od zajištění sponzorů, organizaci vlaku, propagaci, předprodej místenek – a pak
bezesné noci před akcí s otázkami, zda vůbec někdo přijde, či zda bude stačit kapacita
vlaku, zda není jízdné moc drahé, jestli se to lidem bude líbit, když to není parní vlak,
za který bychom „vyhodili“ desítky tisíc korun… Mimochodem – za dvě jízdy do
Jemnice a zpět moderní Regionovou (kterou jsme vybrali jako symbol touhy po
moderní dopravě i v našem regionu) jsme tenkrát zaplatili 16 tisíc Kč a od sponzorů
vybírali i po pětistovce.
To bylo loni. Dnes, za tři jízdy do Jemnice na Barchan, máme nejlevnější nabídku
vlaku za 44 tisíc Kč! Co se stalo? Inu úředníci SŽDC, když zjistili, že právně neuspějí,
u tratí, na kterých není objednána pravidelná osobní doprava, zvýšili pro rok 2012 tzv.
poplatek za dopravní cestu (obdoba mýta na silnici) na osminásobek! Okamžitě tím
nesmírně zkomplikovali podnikání třem firmám v Jemnici využívající nákladní
dopravu a nebýt pochopení všech dotčených, byl by tento akt pro tuto trať likvidační.
Dopadlo to přesně podle přísloví: „Kdo chce moc, nemá nic.“ Totiž – SŽDC trať
kvůli nákladní dopravě stejně musí udržovat, ale nesmyslně vysoký poplatek nesníží –
takže nakonec to vypadá, že letos vlaky o prázdninách nevyjedou a SŽDC ostrouhá
jako typický státní podnik, který nedokáže šetřit tam, kde má a bezkoncepčně si tak
podřezává větev, na které sedí. Představte si pekaře, kterému když nejde na odbyt
pečivo, tak jej zdraží, místo aby jej pekl lépe – absurdní, že? Cíl totiž není ušetřit, ale
zavřít něco, co funguje přesně podle hesla „My tu trať nedáme, radši ji zbouráme!“ A
tak jen díky pochopení řadových pracovníků SŽDC údržba trati probíhá nadále
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poctivě, jak má, neboť oni dobře vědí, že když se trať zruší, tak nepřijdou o práci ti
v pražských kancelářích, ale ti na „traťovce“ v Moravských Budějovicích.
Kromě této viditelné bitvy probíhá bitva skrytá politická, ve které se společným
úsilím obcí, spolků a malých dopravců podařilo zvrátit vládní materiál, který
umožňoval jen dvě řešení pro podobně postižené tratě – jejich odkoupení za odhadní
cenu, nebo likvidace. V případě Jemnické trati tato částka jde do desítek milionů
korun, na což obce nikdy mít nebudou. S poukazem na veřejný zájem a veřejnoprávní
postavení obcí je nyní vládní návrh rozšířen o možnost převodu trati na obec za
symbolickou částku.
„Chcete vlak do Jemnice? Tak si ho zaplaťte!“ Znělo výsměšně „ze shora“ v tom
samém čase, kdy si manažeři ČD vypláceli desetimilionové zlaté padáky. Doba však
pokročila a na podobné výkřiky nejsou dnes lidé vůbec zvědaví. I politici pochopili,
že bezkoncepční škrty, kterými ucpávají dírky veřejných rozpočtů, zatímco jinde se
ven valí stamiliony, už neobstojí, protože jako prorůstové opatření vůbec nefungují.
Podrobné ekonomické propočty expertů ukazují, že Jemnickou trať lze udržovat a
provozovat s mnohem nižšími náklady, než jak tabulkově vykazoval tandem státních
molochů České dráhy – SŽDC. V tomto kontextu se slib kdysi daný ing. Jouklem jeví
jako logický, neboť kraj bude snáze přispívat financemi, které zůstanou v regionu, než
do kapsy celostátní firmy, která ze své podstaty bude vždy nehospodárná. Proto se
nabízí jako jediné možné řešení spočívající ve dvou krocích: Převedení tratě do
majetku města a obsazení Jemnické výtopny vozy dopravce, který bude schopen
provozovat trať hospodárněji. Příklady, že to takto funguje a železnice v dobré
symbióze s autobusovou dopravou zajišťuje kvalitní dopravní obsluhu, můžeme najít
nejen v zahraničí, ale třeba v údolí Desné na Šumpersku.
Jemnická trať je nyní v přechodném období na cestě ke své nové funkci, ve které
může dál spolehlivě sloužit jako běžný dopravní prostředek, tak jako významná
turistická atrakce regionu. Ve spojení s připravovanou rekonstrukcí jemnického zámku
je naděje pro projekt, v jehož finále by Jemnice do dvou let měla svoji vlastní
soupravu historického parního vlaku. Status celé trati jako kulturní památky totiž na
rozdíl od jiných tratí významně rozšiřuje možnosti jejího financování. Ovšem bez
vědomí, že i my, moravskobudějovičtí a jemničtí občané, máme nyní mimořádnou
šanci na zkvalitnění života v našem regionu, to nepůjde. Ale nepůjde to ani bez
podpory naší Vysočiny, neboť jedině v dobré spolupráci můžeme dosáhnout dobrých
cílů. Ještě jednu výhodu má totiž Jemnická trať oproti ostatním – má kolem sebe lidi,
kteří ji jen tak neopustí. Jsou to lidé s plány, ve kterých je jasně psáno, jak dál. A to je
první předpoklad k úspěchu.
Vlak na Barchan v sobotu 16. června 2012 tedy nakonec pojede! Jeho jízdu jsme
naplánovali tak, aby vlak přijížděl do Jemnice vždy na začátky důležitých akcí. Ranní
vlak v 9:05 z Moravských Budějovic dopraví zájemce o barchanový běh, vlak
s odjezdem ve 12:45 přiveze cestující na hlavní barchanový průvod a vlak v 18:05
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dopraví zájemce o večerní program. Tento poslední spoj se z Jemnice vrací ve 23:00,
tedy až po ohňostroji, takže si lze celou slavnost v pohodě užít a nechat auta doma,
neboť i jízdné bude v obvyklé a přijatelné výši. Na moravskobudějovickém nádraží
bude zároveň ve 12:00 slavnostně otevřena „Moravskobudějovická Mašinkárna“ –
velké modelové kolejiště s malým železničním muzeem a s občerstvením, jehož
provoz pak bude každou prázdninovou sobotu „od desíti do desíti.“
A co bude dál? Jednání stále probíhají, určitá naděje pro letní provoz v době
uzávěrky tohoto čísla sice ještě je, ale potvrdit lze dnes jen jediný letní termín – do
Jemnice vlakem se pojede jistě až v sobotu 18. srpna – zato však vlakem parním! A
potom? Rádi bychom z loňských Mikulášských jízd zavedli tradici. To však bude
hodně záležet na pochopení místních sponzorů… Kdo ví, třeba bude Jemnická trať
koncem letošního roku již opravdu JEMNICKÁ. A pak by vše mohlo být zas o trochu
jednodušší.
A proto: „Pojeďte s námi, my pojedeme s vámi!“
Martin Kouřil, Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

Simulátor vandalismu – Workshopy zdarma
Termín: 23. – 24. 6. 2012
Blok1 - Mohu něco změnit ve svém městě?
Blok2 – Motivace k aktivnímu občanství. Aktivní na maloměstě?
Přihlásit se můžete na alternaiva@gmail.com , tel.: 721554088
www.simulat.wordpress.com
Ondřej Ferdan

Základní umělecká škola informuje
Výběr žáků do přípravné hudební výchovy a 1. ročníku ZUŠ v Jemnici
na školní rok 2012/2013
se uskuteční 8. června od 14.00 do 16.00 hod. v budově ZUŠ v Husově ulici.
Přihlásit se mohou zájemci o hru na klavír, akordeon, zobcovou flétnu,
elektronické klávesové nástroje, trubku, trombón, baskřídlovku. Nemůžete-li se
dostavit v tomto termínu, můžete nás navštívit kdykoli v odpoledních hodinách ve
škole, nebo se domluvit telefonicky na čísle 568 450 590. Na setkání s Vámi se těší
učitelky ZUŠ.
Luba Jánská
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Nový cyklus U3V
Pro příští akademický rok, který začne letos na podzim, připravuje Masarykova
univerzita v Univerzitním centru Telč nový cyklus Univerzity třetího věku (U3V).
Bude zaměřen na kulturní dědictví a péči o něj. Osnovy cyklu také počítají s
přednáškami ze stavebních dějin, historie umění a památkové péče. Jedná se o tříleté
studium, rozvržené do šesti semestrů.
Přihlášky ke studiu je možné podávat do 30. června v sekretariátu Univerzitního
centra v Telči, nám. Zachariáše z Hradce 2, (2. poschodí, kancelář č. K 18) vždy
v pondělí a ve středu od 8 do 11 a od 13 do 14 hodin a v pátek od 13 do 14 hodin.
Přihlášku je také možné zaslat poštou na adresu: Masarykova univerzita,
Univerzitní centrum, náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč. Přihlášky jsou
k dispozici v sekretariátu Univerzitního centra, nebo Vám je Centrum zašle na
vyžádání e-mailem. Kontaktní osoba je paní Ivana Štanclová, telefon: 549 49 1141,
mail: stanclova@rect.muni.cz.
Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro
přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou.
Ivana Štanclová, Univerzitní centrum Telč

Kontaktní kancelář GE Money Bank v Jemnici nabízí
Konsolidaci půjček pro rodiny
Zájem o služby kontaktní kanceláře GE Money Bank v Jemnici po roce
fungování stále roste. Přibývá spokojených klientů, kteří oceňují dostupnost
bankovní pobočky, v níž si mohou vyřídit většinu svých požadavků a nemusí už
nikam dojíždět. Jak se bance podařilo dosáhnout takové obliby a čím chce
upoutat další klienty? O tom a hlavně o nové generaci Konsolidace půjček jsme
hovořili s Janou Valenovou, manažerkou obchodního místa GE Money Bank
v Dačicích.
Je to už rok, kdy GE Money Bank otevřela v Jemnici svou kontaktní kancelář.
Co vlastně klientům nabízí?
Jde o menší pobočku, která poskytuje všechny bankovní služby s výjimkou
hotovostních operací. K výběru hotovosti nebo provádění platebních příkazů mohou
lidé v Jemnici využívat bankomat v ulici Tyršova 545. Otevírací doba kanceláře je
vždy ve středu a pátek, kdy si k nám mohou zájemci přijít vyřídit, co potřebují. Za
dostupnost služeb naší banky sklízíme pozitivní reakce. To, že už lidé nemusí dojíždět
do vzdálenějších měst, jim šetří dost času.
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O jaké vaše služby mají klienti největší zájem?
Obyvatelé Jemnice a okolí si oblíbili především naše běžné účty a Expres půjčku.
V poslední době mají ale lidé čím dál větší zájem o Konsolidaci půjček. Konsolidace
představuje sloučení několika úvěrů do jednoho a úpravu podmínek podle aktuální
situace klienta. Sloučit je možné půjčky od bankovních i nebankovních subjektů,
splátkových společností, kontokorenty i úvěry z kreditní karty.
Pojem konsolidace se skutečně objevuje stále častěji. Pro koho je tato služba
vhodným řešením?
Sloučení několika úvěrů do jednoho přináší větší komfort splátek a úsporu
nákladů. Konsolidace je vhodná pro všechny, kteří si chtějí udělat ve svých úvěrech
pořádek, snížit splátku, prodloužit dobu splatnosti, ušetřit na poplatcích nebo získat
výhodnější úrokovou sazbu. Díky konsolidaci platí klient už pouze jednu splátku a s
jedním poplatkem, takže ušetří nejen peníze, ale i mnoho starostí.
Jaké jsou tedy parametry konsolidace úvěrů u GE Money Bank?
Konsolidací umožňujeme sloučit dohromady několik typů úvěrů od různých bank
a finančních institucí. Velkým ulehčením pro klienty je to, že veškeré papírování
vyřídí GE Money Bank za ně. Maximální výše úvěru je 600 000 Kč a dobu splácení je
možné rozložit až na 96 měsíců. Konsolidace však zákazníkům umožní délku splácení
nejen prodloužit, ale i zkrátit. Úvěr mohou také kdykoliv splatit předčasně.
Některé banky nabízejí ke konsolidaci i další služby, jako například navýšení
úvěrového rámce nebo pojištění proti neschopnosti splácet. V čem se liší vaše
nabídka?
Zmíněné služby nabízíme samozřejmě také, navíc jsme nedávno na trh uvedli
druhou generaci Konsolidace půjček, která umožňuje sloučit závazky nejen jedné
osoby, ale až tří členů rodiny. Impulzem k této inovaci byli sami klienti, kteří se o
možnost konsolidovat půjčky v rámci rodiny aktivně zajímali.
Jakým způsobem si u vás mohou zájemci Konsolidaci půjček vyřídit?
Doporučila bych jim osobní návštěvu u nás v kontaktní kanceláři přímo v Jemnici.
Během 10 minut pro ně připravíme několik variant řešení jejich půjček. Společně pak
vybereme tu nejvhodnější právě pro ně. Kolik by klienti díky konsolidaci svých
závazků ušetřili, si mohou také snadno spočítat přímo na našich webových stránkách
pomocí praktického kalkulátoru. Najdou tam navíc i modelové příklady pro lepší
představu, jak se mohou změnit měsíční náklady rodiny. Další možností je získat
potřebné informace na naší bezplatné nonstop lince.
Kontaktní kancelář GE Money Bank
Náměstí Svobody 79, Jemnice
Otevírací doba:
Středa a pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.30
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V České republice mohou klienti GE Money Bank využívat široké sítě 254
obchodních míst a 690 bankomatů. Více informací o službách banky získají zájemci
také na www.gemoney.cz nebo na lince 800 800 333.
Iva Fiedlerová

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
v předchozích Jemnických listech zapracoval tiskařský šotek a článek městské
knihovny nevyšel, proto se v tomto vydání listů vracíme k březnové akci:
Letošní – už čtvrtou - Noc s Andersenem jsme s malými nocležníky zahájili
společným sledováním Večerníčku, po němž jsme si povídali o Hansi Christianu
Andersenovi a četli z jeho pohádek, později z knihy Josefa Lady o perníkovém
dědkovi. Když už nás čtení nebavilo, zahráli jsme si pohybové hry a vyrobili pestré
větrníky. Potom jsme vyrazili na noční vycházku s plněním úkolů do města a na jejím
konci nás čekalo velké překvapení – do knihovny se nám nastěhoval sám perníkový
dědek s perníkovou bábou a jejich perníkovou chalupou. Měl pro děti spoustu otázek a
za správné odpovědi jim prozradil tajnou cestu k perníkovému pokladu. Na závěr jsme
se opět vrátili ke knížce a pročetli se do prvních hodin nového dne. (Fotografie z celé
akce najdete na stránkách www.mesto-jemnice.cz odkaz městská knihovna, odkaz
fotogalerie)
Z nových knih:
Šantora Roman – Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu.
Skautskou historii Vám přiblíží dobové deníkové záznamy, reportáže a povídky.
Šimánek Leoš - Amerikou od severu k jihu: Amerika. Kontinent, který navštívilo
už na statisíce lidí, ale jen málokdo z nich ho skutečně poznal. Přes dva roky cestoval
Leoš Šimánek od severu k jihu – stopem, jako „hobo” na vagonech nákladních vlaků,
ve člunech pašeráků marihuany, na koni, mezku...
Novák Tomáš – Asertivně do života: populárně-psychologická publikace nabízí
metody konstruktivního zvládání řady typických patových komunikačních situací,
které nám komplikují nejen soužití s ostatními v práci, ve škole a v rodině, ale i vztah
k sobě samým.
Vašíček Arnošt – Ztracená brána: ve spletitém podzemí Starého Města řádí
záhadné monstrum. Jeho oběti mají na těle zvláštní škrábance. Ke všem napadením
došlo poblíž rotundy svatého Kříže. Podle pověstí podobné stvoření útočilo na stejném
místě již počátkem 15. století. Pokouší se pachatel napodobit sériového vraha z
minulosti, nebo se tajemné zlo vrací?
Ciprová Oldřiška – Únos urozené panny: budoucí kníže českého království
Břetislav je nucen vybrat si nevěstu. Volba padne na Jitku, babenberskou dědičku,
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která je ukryta v klášteře. Mladík dívku nikdy neviděl, přesto se odhodlá k jejímu
únosu. Jenže Břetislav z kláštera unese dvě dívky a ve víru událostí nedokáže určit,
která z nich je pravá dědička. Pronásledován zrádci, svědomím i touhou se vrací do
Čech a stojí před rozhodnutím, zda dá přednost rozumu, nebo citu.
Vondruška Vlastimil – Letopisy královské komory VI: dva příběhy písaře
královské komory Jiřího Adama z Dobronína se odehrávají v polovině 16. století.
Nesbö Jo – Pentagram: pět obětí, pět prstů a pět diamantů ve tvaru pentagramu. Pět
pečlivě vybraných míst činu. Řádí v Oslu sériový vrah nebo tu jde o něco jiného?
Läckberg Camilla – Vlastní spravedlnost: Patrik Hedström řeší komplikovaný
případ vraždy, která se zpočátku jeví jako nehoda.
Jordan Richarda – Ranhojička: historický román z Mohuče roku 1330 v době
morové epidemie.
Jakoubková Alena – Čiň manželu dobře-peklem se ti odmění: hrdinka ženského
románu Agáta Pierotová vyrůstá v rodině, kde matka je bohyně a otec ušlápnutý pod
jehlovým podpatkem matčina luxusního střevíčku. Agáta však sní o tom, že ona to
jednou v manželství povede jinak.
Cornwell Bernard – Pevnost: autor románovou formou líčí skutečnou událost z
takzvané americké revoluce, tedy války Spojených států za nezávislost na Velké
Británii.
Mandžuková Jarmila – Co nám chybí, když…: na stránkách této knihy zjistíte,
jaké vitaminy, minerální látky a stopové prvky potřebujete k zvládnutí vaší nemoci
nebo zdravotního problému, či jak posílíte váš organismus.
Vičař Michal – Embéčkem kolem světa: dva mladí dobrodruzi, bratranci Michal a
Martin, se bez jakékoliv znalosti automechaniky vydali na cestu kolem světa v letitém
autě Škoda 1000 MB, které překřtili na Julii.
Grimmichová A.I. – Nunofilcování: nunofilcování je výtvarná technika, při níž za
pomoci teplé vody, mýdla a práce rukou, dojde k trvalému provázání vlny a tkaniny.
Všem čtenářům Jemnických listů přejeme klidné léto a pohodovou dovolenou,
nejlépe s dobrou knihou.
Pracovnice knihovny

Noc kostelů 1.6.2012
Den a noc, světlo a tma nejsou protiklady, které můžeme označit jen kladně či
záporně. Obojí totiž nabízí rozdílné vidění světa kolem nás. Den prozářený sluncem,
nebo noc osvícená měsícem a hvězdami představují vždy nový pohled na jednu a
tutéž skutečnost. Takových příměrů bychom mohli definovat bezpočet. Změna
osvětlení je pro lidské oko často spojena s překvapivým viděním toho, co si myslíme,
že již dávno známe. Ten, kdo občas opráší starou flexaretu s adaptérem na kinofilm,
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nebo cvaká digitálem, ví, o čem je řeč. Nedávno jsem po vyvolání filmu z letošní
mrazivé zimy doslova zíral na dva snímky. Oba vznikly na jednom místě, pod kopcem
na silnici před Velkým Újezdem. Obrázek focený proti slunci byl jakoby pozlacený a
druhý, zachycující přímku silnice s alejí stromů, zcela rozkvetlý bílou jinovatkou. I
profifotografka z ateliéru pod věží z toho byla celá paf. Vidět svět kolem nás z jiných
úhlů než z jednoho je důležité pro každý objektivní pohled či názor. Až bude mít naše
farnost fotogalerii na webových stránkách, pak budeme mít možnost vidět i naše
město, jeho okolí a zbytek světa mnoha dalšíma očima. Nově zobrazené skutečnosti
mohou nečekaně překvapit. Platí to o exteriérech i interiérech. Vstoupit např.
v nočním klidu do ticha kostelů a chrámů může objevně působit na všechny, kteří se
po rušném dni zastaví a nahlédnou do spoře osvětleného interiéru. Kdysi mě navštívil
P.Karel Moštěk, rodák z Nové Říše. Tehdy jsem byl farářem ve Slavonicích a
Cizkrajově. Jelikož můj kolega byl políben literární múzou, napsal po návštěvě
kostela Božího Těla a který též nedávno navštívil jemnický muzejní spolek,
následující meditaci:
Kamení bude volat…
Cesta stoupala vzhůru. Prohlubeň úvozu byla olemována stromy a kapličkami
růžencových zastavení. Čerstvě napadlý sníh osvěžoval krajinu. Když jsme vystoupili
z aleje, stála před námi stavba kostela obklopená lípami.
Člověk vidí řady staveb a nepochybuje o jejich účelu, ani nad nimi neuvažuje,
proč stojí tento dům právě zde. Ale tento kostel? Stojí zde jako zkamenělý svědek. Zdi
jsou poznamenány mnohaletým zápasem se všemi přírodními živly. Sluneční žár i
ledové výdechy zimy zde zanechaly křiklavé stopy. Jako stará skála, která za staletí
srostla se svým okolím, tak vypadá tento chrám.
Pokud se říká o mnohých farnostech, že tam lidem zarostla cesta do kostela
travou, pak zde zarůstá sám Boží chrám travou i stromy, aby z něho nevyprchala
láska, nahromaděná řadou věřících generací. Ať nikdo neříká, že neexistují jistá
konkrétní tajemství. Každý dům, každá cesta, každé místo na této zemi, kde člověk
sváděl svůj životní zápas, ve kterém se rozhodovalo o všem, má svůj magnetofonový
záznam, který trvá. Jen srdce člověka dovede přehrát jeho prastarý obsah… Vrzající
zámek se odklapuje a otevíráme dveře. Nedaleko v koruně stromu zacvrliká ptáče
melodii pozdního podzimu. Je to jemná ukolébavka krajiny. Překročili jsme práh a
porušili dlouhé mlčení tohoto domu. Jako když se vstupuje do hrobky. Ticho, šero,
pach prostoru bez života. Vše má ráz opuštěnosti, až se vlna úzkosti dotýká lidského
srdce. Dům Boha zůstal sám. Svatí ze stěn vyčítavě hledí, lavice jsou
vychladlé…Oltář, ano oltář tu stojí jako vdova, veskrz naskrz opuštěná a neplodná.
Každý krok je průlomem do neznámé země, je postupem měsíční krajinou, kterou
zde vytvořil mrtvý čas. Kde však je ten střed tajemství, kde pod prachem času bije živé
srdce tohoto ojedinělého místa? Tady se přece muselo něco stát. Copak neslyšíte ševel
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stébel trav, neslyšíte šepot kmenů lip, keřů, ptáků a země, která to vše nese?! Copak
nevidíte, jak sem ukazuje slunce i měsíc: Tady se něco stalo!
A Bůh dal příkaz tomuto kousku země a všemu, co je na něm, aby mluvilo, kdyby
člověk zapomněl…
KLM
Závěrem ještě jedna vzpomínka. Před 22 lety jsem při opravě šindelové věžičky
právě zmíněného kostela Božího Těla někam odložil malou sekerku, kterou jsem
dostal od dědečka z rodného Jabloňova. Velice mně přirostla k srdci, jak k tomu u
kluků bývá. A ejhle! Když loni tesaři věžičku rozebírali, sekérka se našla a už ji mám
opět ve své výbavě. Můj velký dík patří tesařskému mistru Tesařovi… Je vždy milé,
když se věci ztracené nalézají. A nejen věci, ale i víra, přátelství, naděje, láska…
A tak přeji všem, aby vždy našli, co kdysi ztratili, nebo bylo jim vzato. I Ježíš se
opět rád shledal s apoštolem Petrem, který ho ze strachu zapřel a učedníkem
Tomášem, který o něm zapochyboval.
JEMNICE 1.června 2012 - pátek - noc kostelů
Kostel sv.Jakuba st.- Podolí
Farní chrám sv.Stanislava
Kostel sv.Víta

1930 - 2030 Program dětí pro rodiče
2100 - 2200 Meditace, zpívá chrámový sbor
2230 - 2300 Zpívané nešpory a slovo z Bible
Mons .Josef Brychta, jemnický farář

OBČANSKÁ SONDA
Existovala nová Jemnice již r. 1226, nebo byla vysazena
půl století později?
Archeolog a historik Miroslav Plaček r. 2010 v Dějinách Jemnice (str. 63) vyslovil
pracovní domněnku, že k vysazení nové Jemnice (na kopci) došlo až současně
s výstavbou jemnického hradu za vlády Přemysla Otakara II. (panoval 1253 – 1278).
Můj otec, dějepisec Ladislav Hosák, v článku K počátkům měst na jihozápadní
Moravě r. 1964 píše: „ ... Územní držby královny Konstancie na Moravě před rok
1230 lze ještě rozhojnit listinou pro kostel kuřimský z r. 1226. Tam totiž vystupují
mezi kaplany královny Konstancie jako svědci Martin, plebán dačický, Jeroným,
plebán přibyslavický a Viktor, plebán z Nového města (nemíní se tímto Uničov nebo
dokonce Nové Město na Moravě, nýbrž tehdy již lokovaná Jemnice). Víme, že r. 1231
byly provincie budějovická a přibyslavická z hradského obvodu bítovského vedle
provincií břeclavské, hodonínské, bzenecké a kunovické v rukou královny Konstancie.
Všechna tři místa uvedená v listině z r. 1226 byla v území, které r. 1231 Konstancii
náleželo, takže nemůže být pochyb o tom, že r. 1226 zcela určitě Konstancie byla již
v držbě provincií na jihozápadní Moravě.“ Podle historika Ladislava Hosáka kdykoliv
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se totiž již dávno před rokem 1226, a to v letech 1201 – 1209, dálo na Moravě nějaké
královské obdarování, vždy se tak dálo se souhlasem královny Konstancie (konkrétně
jde o listiny z r. 1201, 1206 a 1209), čehož v Čechách nebylo.
Jsem lékař. Historii nerozumím. Pouze z hlediska formální logiky kladu profesnímu
dějepisci Miroslavu Plačkovi otázku:
Byla-li listina krále Přemysla Otakara I. pro kostel kuřimský z r. 1226 opravdu
dosvědčována třemi kaplany královny Konstancie - Martinem z Dačic, Viktorem
z Nového města a Jeronýmem z Přibyslavic, ze kterého Nového města v provincii
bítovské byl Viktor, když všichni tři kaplani královny Konstancie pocházeli
z jejích držeb na jihozápadní Moravě?
Konal-li totiž duchovní správu u kolonistů v jemnickém Novém městě r. 1226
plebán Viktor, svědčící v listině pro kuřímský kostel z r. 1226, jednak známe prvého
Jemničáka jeho jménem, jednak Nová Jemnice musela být úspěšně lokována před
rokem 1226 (třeba pět let dříve, nebo dvacet let dříve) a nikoliv teprve půl století po
roce 1226. Archeolog a historik Lubomír Jan Konečný r. 2010 v Dějinách Jemnice na
str. 29 píše: „ ... Byla-li Jemnice jednou z prvních městských lokací Konstancie, býval
zmíněný Viktor jemnickým farářem na kolatuře královny.“
Více poví archeologický výzkum.
MUDr. Ladislav Hosák CSc

Ví snad někdo více?
V okolí Jemnice na bývalém panství markraběte Pallaviciniho se nacházela
velkopanská cihelna v každé vesnici, která k panství patřila.
Začal bych Pálovicemi, kde byla vrchnostenská cihelna, ve které jeden dělník
vyrobil ročně 5.000 kusů cihel a 1.000 ks střešní krytiny. Při spotřebě 7 sáhů dřeva.
Cihelna se nacházela u silnice směrem na Bělčovice po pravé straně - asi 500 m od
silnice. Poslední, co ji připomínalo, byly jámy, kde se těžila hlína. Jámy byly zahrnuty
a nyní je zde pole.
V Bačkovicíh 2 dělníci vyrobili v jedné peci 35.000 kusů cihel při spotřebě 35
sáhů dřeva. Byla zde i vrchnostenská vápenka, kde jeden dělník v jedné peci vyrobil
za rok 300 měřic vápna při spotřebě 20 sáhů dřeva.
V Radoticích byla také cihelna, v níž dva pracovníci v jedné peci vyráběli cihly dle
potřeby. Nacházela se proti proudu Želetavky.
V Podolí v Jemnici byly cihelny dvě, které ročně vyráběly 100.000 kusů cihel a
150.000 kusů střešní krytiny při spotřebě 100 sáhů dřeva. Zaměstnáni zde byli 4
dělníci a odbyt šel do okolí. Byla zde i vápenka, která v 1 peci vyrobila 500 měřic
vápna a 2 dělníci spotřebovali k výrobě 50 sáhů dřeva ročně.
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Pece byly tzv. periodické, tzn. že se cihly navezly, vypálily a vyvezly. Tento
postup se stále opakoval, proto periodické. Cihly se vyráběly ručně. Člověk, který
v cihelně pracoval, byl v podstatě topič a hlavně šéf, který zodpovídal za kvalitu
vyrobených cihel.
K cihelnám v okolí Jemnice by to bylo vše a o vápenkách jsem se zmínil proto, že
vápno bylo potřeba ke zdění, omítání, bílení apod.
František Bastl

Studánka na Markytánce
Jihovýchodním směrem od Jemnice, ve vzdálenosti asi 1,5 km se nachází kopec a
les zvaný Strachovec. Vede tudy silnice směrem na Polici a dále pak na Bítov. Od
silnice vpravo se táhne mezi lesem a polem travnaté údolí, kterým se klikatí malý
potůček. V nevelké vzdálenosti, skoro na úpatí zalesněného kopce, bývala malá
studánka. Lidé, kteří pamatovali v její blízkosti dřevěný kříž, vyprávěli tento příběh:
V dávných dobách za Napoleonských válek procházelo skrz Jemnici nepřátelské
vojsko. Pravděpodobně se jednalo o tažení do bitvy ke Slavkovu roku 1805 a nebo ke
Znojmu roku 1809. Vezli s sebou na vozech svoje raněné a nemocné vojáky. Při
zastávkách ve městech a vesnicích, kterými procházeli, byli pro obyvatele hotovou
pohromou. Dovedli si vynutit vydání potravin, zrní a píce pro koně a také se
ubytovávali v jejich domech. V Podolí vedle silnice v blízkosti mostu bývala kaple a
špitál sv. Alžběty. V něm se museli o jejich pacienty starat. Po odchodu vojáků z města
je tam ponechali. Někteří trpěli zlými a nakažlivými nemocemi. Jakmile vojska
zmizela z dohledu, jemničtí začali jednat. Převezli nemocné spolu s jednou
Markytánkou, kterou tam rovněž vojáci zanechali, ven z města. Vojenským
pečovatelkám se tehdy říkalo Markytánky. Na místě u zmíněné studánky je ještě
nějaký čas ošetřovala a nosila jim z ní vodu. Postupně ale všichni zemřeli. Nešťastná
Markytánka, která se od nich nakazila, zemřela jako poslední. Odpočívá prý s nimi ve
společném hrobě v místě, kde kdysi stával dřevěný kříž.
Tuto pověst mi vyprávěl můj otec, který si tam onen dřevěný kříž ještě v mládí
pamatoval.
František Železný

Kamenné ruce
Na jemnické nádraží jsem pospíchal jak slepý. Všiml jsem si ho, až když jsem se
vracel. Chlapečka, brečícího v parku, ačkoli měl být doma, už se stmívalo. Ohlášená
návštěva nepřijela, loudal jsem se od vlaku a pak jsem ho uviděl. Dlouho vzlykal, než
se přiznal a než jsem pochopil. Ztratil klíče a bez nich nemůže jít domů, protože by
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mu máma přerazila ruce. Macecha, myslím si o ní, nic však neříkám, dětem nelze říct
všechno. Už prý jednou klíč ztratil, a tak mu jej uvázala na provázek kolem krku. On
si však rád s provázkem hrál, vesele s ním točil nad hlavou a najednou mu zůstal v
ruce lehoučký jako pírko. Klíč byl pryč.
Nu, co dělat! Přece ho tu nenechám. Ptám se, kam přesně mu ten klíč odletěly.
Tam, říká a ukazuje ke dvěma smrčkům. Slyšels ho cinknout? Jo, slyšel, kývá hlavou.
To musel narazit do něčeho tvrdého. To bude asi ta zeď ohraničující park. Pojďme se
tam podívat. Hrabeme oba ve starém listí, pomalu není nic vidět, začíná být tma. Víš
co, říkám, počkej, přinesu baterku, posvítíme si.
Za chůze se mi vybaví vzpomínka. I já, když mi bylo 9, ztratil klíče. Šel jsem z
hudebky, vyhazoval jsem svazek do rozkvetlých větví kaštanů a chytal, když se vracel
dolů. Bavilo mě to až do chvíle, kdy zůstal viset na stromě a já s pusou dokořán zůstal
bez klíčů. Druhý den odpoledne přišel správce s žebříkem, uřízl větvičku a vrátil mé
matce klíče. Celý týden jsem pak měl zaracha. Vždycky, když vidím kvést kaštany,
vzpomenu si na to.
Když se konečně vrátím na místo pátrání, běží mi klučina naproti a vítězoslavně
ukazuje klíč na kroužku. Kdes ho našel? Přinesla mi je ta hodná paní. Našla je vzadu u
hřiště. Dala mi je a ještě mě pohladila. Poslední stopy po pláči mizí z rozesmáté tváře.
Zato já jsem zmaten. Jaká paní? Rozlížím se. Nikdo nikde. Ale on si to nedá vymluvit,
byla tu, byla tu paní v plášti, s páskem zavázaným vpředu na uzel, na prsou měla
křížek a... Popadá dech. Ta, co tam vždycky stává... Kde prosím tě? No přece tam u
plotu, jak se jde k nádraží. Na Znojemské? Marně přemýšlím, kdo tam bydlí.
No tak vidíš, hlavně že máš klíče. Teď běž domů, už je pozdě. Rozběhne se. U
brány se ještě ohlíží a já mu zamávám. Vrtá mi hlavou: kdo bydlí na Znojemské ulici?
Usměvavá paní? Schválně se vrátím k nádraží a pustím se do města ulicí. Nu, ano,
zapomněl jsem, stojí tu přece socha, nepřehlédnutelná ani teď ve večerním přítmí.
Zřejmě Panna Maria. Ochránkyně malých nenarozených, patronka rodiček, bývá
zobrazována v požehnaném stavu. Od které doby se však socha prochází po parku a
hledá ztracené věci? Aby potěšila ubrečeného kluka? A jak by ho mohla pohladit? Ne,
tuto představu musím zavrhnout, to není možné. Vždyť, co ji znám, má uražené ruce.
Příhoda, kterou jsem tu popsal, je stará několik let. To ještě jezdíval vlak. Když
přestal jezdit, začal jsem se tomu místu vyhýbat. Je mi to líto, na zázraky nevěřím. Po
dlouhé době jdu zas k nádraží, abych si tu sochu prohlédl. Hle, někdo k pahýlům paží
přidělal krásné hladké ruce.
Ptáte se, co se stalo s tím malým klukem, který ztratil klíče? Toho jsem už vlastně
nikdy nepotkal. Ale na sochu jsem se šel podívat ještě několikrát. Vděčnýma očima
jsem laskal ty elegantní prsty. Představoval jsem si, co asi cítil ten malý chlapec, a
zároveň jsem šeptal poděkování sochaři, který zázrak dokázal: zmrzačené vrátit údy a
Jemnici půvab.
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PS: Prý Vám mám ještě prozradit, co říká nápis pod sochou. Stojí tam německy:
Poutníče, podle Mariina příkladu pokračuj na cestě ctnosti a dojdeš blaženosti.
Milan Růžička

BARCHAN 2012
Milost od královny Elišky

Nešťastný Vít, co lidem krad
astry i růže ze zahrad,

Vít sklonil smutně zraky v zem.
Vtom Eliška dí s úsměvem:

byl přistižen a v rumpále
přiveden rovnou před krále.

„Jak překotně jsi, choti, kýv,
aniž ses zeptal na motiv.

Drsný se ozve katův hlas:
„Mám pověsit ho na provaz?“

Že růže krad, to víme, leč
dvojitý břit má i tvůj meč.

S opřenou dlaní o svůj stůl
král číši zved a pokynul:

Jestliže svojí milence
chtěl uvít růže do věnce,

„Každý měj to, co jeho jest,
je zloděj, zaslouží si trest!“

pak vlastně jednal z něžnosti
a hoden je tvé milosti.“
Jiří Prokop

Mázhaus U Jindřicha z Lipé bojuje za čistotu
Při slavnosti Barchan, kdy Jemnice ožívá na celý víkend, se také samozřejmě válí
všude po Jemnici spousta odpadků. Vždy nad ránem se snaží Správa majetku města
Jemnice alespoň ten základní odpad uklidit, aby dopoledne, kdy rodiny s dětmi vyráží
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do ulic neviděly tu spoušť, která byla napáchána předešlý den a noc.
Co se zkusit zamyslet a používat odpadkové koše? Nejde o to, aby pracovníci
technických služeb měli méně práce, tudíž by byly i menší náklady spojené s touto
slavností, ale jde o to, učit naše děti a hlavně sami sebe udržovat pořádek na námi
poničené planetě.
Při konání letošní lidové historické slavnosti Barchan bude na zámku otevřen
mázhaus U Jindřicha z Lipé. V nabídce bude nespočet druhů nápojů a také něco
k zakousnutí. Zde bude také fungovat výběrní místo kelímků, které budou následovně
vytříděny do odpadu s plastem. Za každý odevzdaný „půlmetrový komín kelímků“
dostanete jeden plný kelímek piva anebo limonády zdarma!
Jirka Prokeš

Barchan má letos regionální kapely
Historická slavnost Barchan nabídne díky sdružení AlterNaiva také
nevyužívané letní kino v Jemnici na Vysočině. Prostor bude hostit druhý ročník
Alternativní scény Barchanu od 15. do 17.6.2012. Návštěvníci se mohou těšit na
dvouvečerní hudební scénu mnoha žánrů: od rock´n´rollu po elektronický
dubstep, sobotní workshopy, divadlo a nedělní filmy v promítárně.
Prostor Letního kina je atraktivní pro své umístění a akustickou atmosféru. Hlavní
hudební scéna bude umístěna pod promítacím plátnem. Podle organizátorů je letošní
výběr umělců zaměřen na kontrast a region. Na své si přijdou i příznivci rychlejších
kytar, dramatické elektroniky a alternativy. Pro zájemce jsou připraveny workshopy
žonglování, zpracování vlny a techniky handmade výrobků. Divadlo a jeho bombónek
zůstávají pro sobotní návštěvníky překvapením.
„Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli založit Alternativní scénu Barchanu, byla
potřeba rozšíření a zatraktivnění současné nabídky pro mladé lidi. Slavnost tímto
způsobem může oslovit všechny ty, které už Barchan přestal bavit,“ vysvětluje
iniciativu Ondřej Ferdan ze sdružení AlterNaiva. Oproti loňskému roku je program
v letním kině rozšířen o nedělní promítání filmů festivalu Jeden svět a nabídku stánku
s tradičním mongolským jídlem od sdružení Život umění z Dešova.
Zajímavým tahákem je kapela Die Blaue Trottel Parade, která zpívá německočesky, maluje se namodro a do publika hází špagety. Projekt Lajka z Moravských
Budějovic přijede zahrát v novém složení a poprvé v Jemnici uslyší návštěvníci
kombinaci progresivního dubstepu s osobitostí Tominy. Zatančí si společně
s ambiciózní a vysoce energickou kapelou Indienami a poslechnou si pružné texty
jemnické MMM Crew.
Sdružení AlterNaiva přizvalo ke spolupráci na organizaci Alternativní scény mladé
dobrovolníky z Jemnice a okolí, kteří zajišťují chod dílčích aktivit a přípravných akcí.
„Některé dílčí aktivity budou přesahovat hranice letního kina a stejně jako loňský
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ročník je budou moci návštěvníci Barchanu spatřit v neočekávaný okamžik,“ mlží
Ferdan.
Děkujeme partnerům Jemnická Stavba a.s., Mimi Car Jemnice, Agentura Free
Time o.s., Skautské středisko Jemnice, sdružení K4 Moravské Budějovice.
Ondřej Ferdan

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED
Přehled kulturních pořadů
1.6.2012
Noc kostelů
Kostel sv. Jakuba st.- Podolí
Farní chrám sv. Stanislava
Kostel sv. Víta
2.6.2012
od 1400 hodin
5.6.2012
1745 hodin
6.-13.6.2012

8.6.2012
14-16 hodin

15.-17.6.2012
16.6.2012
23.06.2012

1930 - 2030 Program dětí pro rodiče
2100 - 2200 Meditace, zpívá chrámový sbor
2230 - 2300 Zpívané nešpory a slovo z Bible

„Cestování časem, po stopách vody“
- u kostela sv. Víta
- k příležitosti Dne dětí pořádají Mladí za rozvoj Jemnice, o.s.
Vysílání Zrcadla z Vašeho kraje z Jemnice
- Prima Love
Výstava zbroje, zbraní a předmětů středověku
k 700. výročí pobytu Elišky Přemyslovny v královské Jemnici
- otevřeno denně 900-1130, 1300-1700
- vestibul KD v Jemnici
- pořádá skupina historického šermu Lucemburk
Výběr žáků do přípravné hudební výchovy a 1. ročníku ZUŠ
na školní rok 2012/2013
- přihlásit se mohou zájemci o hru na klavír, akordeon, zobcovou
flétnu, elektronické klávesové nástroje, trubku, trombón,
baskřídlovku
- ZUŠ v Husově ulici v Jemnici
Historická slavnost Barchan
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
Country zábava – hrají Jezevci
- restaurace U Srnců
Hasičská soutěž „O putovní pohár starosty města Jemnice“
- kategorie ženy a muži, hřiště v Podolí
- pořadatel SDH Jemnice
*****
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13.7.2012

Country zábava – hrají Paroháči
- restaurace U Srnců

14.7.2012
1400 hodin

Jemnická harmonika a heligonka
- sál KD v Jemnici, vstupné 50,- Kč
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz
Zpřístupnění hrobky rodu Pallaviciniů veřejnosti
- 110 let od uložení ostatků Alexandra Pallaviciniho
- pořádá Muzejní spolek v Jemnici

18.-19.8.2012
900-1600 hodin

Program kina
9.6.2012
Půlnoc v Paříži
1930 hodin
Romantická komedie USA 2011, 94 minut, přístupno od 15 let
vstupné 59+1
Letní pařížská romance o lásce od světoznámého režiséra Woodyho Allena
Hrají: Owen Wilson, Rachel Mc Adams, Carla Bruni a další
23.6.2012
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část
1930 hodin
Fantasy romance USA 2011, 116 minut, přístupno od 12 let
vstupné 59+1
V první části závěrečného dílu se Bella (Kristen Steward ) a Edward (Robert
Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně mohou
naplno oddat své lásce. Jejich štěstí ale netrvá dlouho…
Dále hrají: Taylor Lautner, Anna Kendrick, Dakota Fanning a další

Bohoslužby v kostele sv.Víta
15.6. Pátek
16.6. Sobota
17.6. 2012

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
1800 Jemnice: Mše sv.u sv.Víta
1900 Budkov
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
1800Jemnice: Mše sv.u sv.Víta
11. neděle v mezidobí
Poutní slavnost svatého Víta, mučedníka
700 Budkov
800 Jemnice:
Mše sv. v kostele sv.Víta
1000 Jemnice:
Mše sv. pod Kapistránskou lípou u sv.Víta
1630 Rancířov
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Připomenutí některých výročí
r. 1812
r. 1462
r. 1832
r. 1752
r. 1902

vznik židovské školy v Jemnici – 200 let
založení špitálu zasvěcenému sv. Alžbětě v Jemnici Podolí - 550 let
3.6. vyhořelo město
vyhořela židovská synagoga v Židovské ulici, dnešní Zámecká ul.
postaveno mauzoleum rodu Pallaviciniů
Vladimír Hrbek

Poděkování
Poslední dubnový pátek byl pro Jemnické ve znamení odhalení pamětní desky
akademického malíře Romana Havelky, který se v našem městečku narodil a prožil
zde několik let svého dětství, a následné vernisáže výstavy o životě a díle malíře.
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Podhrázkému a manželům Šendovým,
kteří mi pomáhali s přípravou a instalací výstavy, členům Muzejního spolku
v Jemnici, kteří zajišťovali dozor na této výstavě a všem majitelům obrazů Havelky,
kteří nám je na výstavu ochotně a bezištně ze svých soukromých sbírek zapůjčili.
V neposlední řadě děkuji učitelkám a žákům ZUŠ v Jemnici, kteří svým vystoupením
vytvořili příjemnou atmosféru ve vestibulu KD v době vernisáže. O fotodokumentaci
celé akce se postaral pan Josef Karpíšek, kterému rovněž patří můj dík.
Dana Babišová

Nábor na panoše
Skupina historického a scénického šermu
LUCEMBURK
pořádá nábor pro pozici panoše.
Požadovaný věk zájemců je 13 let.
Dobrý zdravotní stav podmínkou.
Chuť učit se a absolutní poslušnost k vyučujícím.
Ze zájemců budou vybráni tři nejlepší.
Souhlas rodičů je nutný!!!
Sraz všech uchazečů pro pozici panoše bude každou sobotu v 1900 hodin v klubovně
skupiny (pod městskou knihovnou).
Vedoucí výuky šermu: Petr Vondrák, diplomovaný šermíř a žák mistra šermu
Petera Kozi ze školy šermu Magisterium pro střední Evropu.
Vedoucí skupiny šermu Lucemburk Rudolf Šustr
Stránka 24

Jemnické listy / červen 2012
Čarodějnický rej u hasičů
Sbor dobrovolných hasičů z Jemnice připravil na pátek 20. dubna pro mladé hasiče a
dorostence z Jemnice a Lhotic čarodějnickou besídku. V podvečer se u hasičské
stanice začali slétat čarodějnice
a čarodějové z Jemnice a
blízkého okolí. Po krátkém
zahajovacím
ceremoniálů
nejstaršího černokněžníka se
rozpoutal pravý čarodějnický
rej. Mimo tance zpestřilo večer
mnoho čarodějnických soutěží.
Zlatým hřebem večera bylo
vyhodnocení
nejškaredější
čarodějnice a čaroděje. Do
poroty byly zvoleny dvě
odborně způsobilé čarodějnice a
starosta SDH Jemnice coby smrtelník. Čarodějnická zábava trvala až do pozdních
večerních hodin. Ještě před půlnocí se všechny čarodějnice a čarodějové rozletěli do
svých chýší a domovů.
Fotografie naleznete na stránkách www.sdh.jemnice.cz a facebookovém profilu
www.facebook.com/SDH.Jemnice.
Za SDH Jemnice Milan Šerka
Stavění máje
Máj – lásky čas,
stavěli jsme májku,
popřáli si k svátku.
Hudba nás volá,
pojďte, všichni, do kola
zatančit si polku
a nalézt si skvělou holku.

Zpívali, tančili,
máj jsme krásně slavili.
Na ukončení zábavy
jsme si ještě jednou
popřáli hodně štěstí, zdraví,
ať za rok máj
se zase slaví.

Božena Vellerová

Stránka 25

Jemnické listy / červen 2012
Jemnická palačinkiáda
V sobotu 1.5.2012 se na dopravním hřišti v Jemnici uskutečnil v pořadí již VII.
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 33
soutěžících, z nichž 1. místo vybojoval Vojtěch
Novák z Jemnice, který dokázal sníst palačinku
za 12,16 s. Do kategorie starších se přihlásilo 15
soutěžících. 1. místo zde vybojoval (v loňském
roce taktéž první) Tomáš Bařinka z Jemnice
s vynikajícím časem 7,00 s.
Současně s jemnickou palačinkiádou zde
probíhalo i sportovní odpoledne. Pro děti byla
připravena řada soutěží o drobné odměny a
skákací hrad.
Závěrem jistě patří poděkování všem
pořadatelům za bezproblémový průběh a
přípravu palačinek a všem účastníkům za
jejich soutěživost. Již nyní se můžete těšit na
VIII. ročník Jemnické palačinkiády, která se
uskuteční 1. května 2013.
Kompletní výsledky a fotografie najdete
na stránkách www.aft.jemnice.cz.
Kategorie nad 15 let:
1. místo Tomáš Bařinka (Jemnice) 7,00 s
2. místo Ondra Šálek (Pálovice) 7,34 s
3. místo Martin Hynek (Jemnice) 12,81 s
Kategorie do 15-ti let:
1. místo Vojtěch Novák (Jemnice) 12,16 s
2. místo Vojtěch Konya (Jemnice) 25,54 s
3. místo Anna Staňková (Panenská) 28,98 s
Bc. Zdeněk Hopian
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Čarodějnice v novém balení již podruhé
Dovolte mi, abych se ještě krátkým článkem vrátil k pálení čarodějnic.
Děkujeme všem, kteří svou
přítomností akci podpořili. I přesto,
že spousta z Vás měla v tento
čarodějný den své plány, přece jen
se našly stovky „Jemničáků“, kteří
si staro-novou tradici nenechali ujít.
Dle mého skromného soudu se
počáteční scénka u kostela sv.
Stanislava vydařila. I průvod se
setkal s patřičným ohlasem, stejně
tak
i
„exekuce“
provinilé
čarodějnice na hranici. Trošku mne
zamrzelo, že hranice dřeva byla skromnější než vloni, z toho důvodu jsme si oheň
nevychutnali tak, jak by se patřilo.
Dobrovolní hasiči se se zajištěním kvalitního občerstvení popasovali velmi
statečně.
Poučení do dalších let je
jasné: kvalitní a větší
hranice dřeva, pomalejší
pochod
průvodu,
aby
stačily i menší děti a
v neposlední řadě zajištění
když ne živé, tak alespoň
reprodukované
hudby.
Pokud máte ještě nějaké
další připomínky a náměty
jak akci vylepšit, neváhejte
mne kontaktovat.
Na závěr díky všem,
kteří s přípravou pomohli: SDH Jemnice, SHSŠ Lucemburk, pan Josef Lichtneger,
Mladí za rozvoj Jemnice (jmenovitě Jiří Tymkiv, Václav Ošmera, Josef Daněček a
David Chvátal), Správa majetku města Jemnice s.r.o. a v neposlední řadě i půvabné
bubenice ze skupiny Tamburino.
Až někde uslyšíte, že Jemničtí se kulturním akcím vyhýbají, nevěřte. I letošní
čarodějnice toho byly důkazem.
Ing. Petr Novotný – místostarosta města Jemnice
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Děvčata a chlapci ze zdejší jemnické školy, budete mít prázdniny. Napište nám do
Jemnických listů zážitky a příběhy, jak jste je prožívali, skládejte a pište též básničky
– my je rády čteme – my jsme staré babičky.
Marie Čurdová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Jiřinu N a v a r o v o u z Jemnice,
která se v měsíci dubnu dožila 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Jiřinu M a u r i t z o v o u z Jemnice,
která se v měsíci dubnu dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody
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Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Zdenku O n d r i s k o v o u z Jemnice,
která se v měsíci květnu dožila 80 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Karla Knesla z Jemnice,
který se v měsíci květnu dožil 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Zástupci města navštívili
pana Antonína S ü s s e n b e k a z Jemnice,
který se v měsíci květnu dožil 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody
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Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Věru H r u š k o v o u z Jemnice,
která se v měsíci květnu dožila 85 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a životní pohody

Blahopřání
Dne 11. června 2012
oslaví 80. narozeniny
paní Marie Koprová z Jemnice
Hodně štěstí, zdraví a osobní pohody
přejí dcera Alena s rodinou
a syn Josef s rodinou

Vzpomínka
Dne 1. června 2012 by se dožila 85 let
naše milovaná manželka, maminka,
babička a prababička
paní Růžena B a r t o š o v á z Police
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku
S láskou vzpomínají manžel Stanislav a dcery s rodinami
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Vzpomínka
Dne 22.5.2012 již uplynulo 30 let,
co nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička
paní Blanka H r ů z o v á z Jemnice
a zároveň
dne 26. července 2012
vzpomeneme na 23. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka
pana Josefa Hrůzy z Jemnice
S láskou vzpomínají dcery Blanka a Svatava s rodinami

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

Dne 2. června 2012
jsme vzpomněli 10. 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 2012
by se dožila 65 let
naše milovaná manželka, maminka a babička
paní Marie Tesařová z Jemnice

Vzpomínají manžel Stanislav, dcera Helena,
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dcera Stanislava s rodinou a ostatní příbuzní

Vzpomínka
Dne 6. června 2012 vzpomeneme 6. 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

Vzpomínka
Dne 8. června 2012 by se dožil 100 let
pan František Račický,
kovář v Louce
Zemřel 23. ledna 1960
Vzpomínají děti s rodinami, příbuzní a přátelé

Vzpomínka
Dne 9. června 2012 uplyne 20 smutných roků
od úmrtí milovaného manžela, otce a dědečka
Ing. Miroslava Sedláčka
Stále vzpomíná manželka Míla,
syn Jan, vnuci Jan a Vít
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Vzpomínka
Opustil jsi nás.
Vrátka do vzpomínek
jsou stále dokořán.

Dne 24. června 2012 by se dožil 60 roků
pan Bohumil Te sař ze Slavíkovic
Kamarádi, spolužáci, zavzpomínejte s námi
Děkují manželka, děti, vnoučata a sourozenci

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Poděkování
Velice si vážím vyznamenání „Memorial Jana Vevery“, kterého se manželovi
dostalo. Stále bude žít v našich myslích u sportu, který měl tak rád a věnoval mu
hodně času svého života.
Mé poděkování patří oddílu stolního tenisu, Sokolu Jemnice, jeho kamarádům,
známým a všem, kteří mého manžela znali a navrhli a udělili mu toto ocenění.
Děkuji.
Manželka Marie Veverová

Osmý roční víceboje družstev na střelnici Zahrádecký les
v Dačicích
První sobotu v květnu se na dačické střelnici sjeli střelci z celé republiky bojovat o
pohár tříčlenných družstev pořádaný pod záštitou města Dačice. Přestože z okolních
střelnic přicházely zprávy o ubývajícím počtu střelců na závodech, a to i z okresního
a krajského města, do Dačic přijela opět velmi silná skupina střelců. Do závodu se
přihlásilo 15 družstev, tj. 45 soutěžících. Chtěl bych touto cestou poděkovat střelcům
za věrnost dačické střelnici a mohu do budoucna slíbit, že i další závody se budeme
snažit zorganizovat na stejné, nebo vyšší úrovni.
Závod zahájil starosta města Dačice ing. Štěpán. Soutěž probíhala za krásného
počasí ve velmi přátelském duchu.
Parta dačických střelců, kterým je v součtu požehnaných 200 let, dokázala, že věk
nemusí být překážkou k dobrému výkonu! Panu Krejdlovi je 76 roků, panu Láníkovi
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je 73 roků a junior Tomíšek oslavil zároveň s vítězstvím 51. narozeniny.
Víceboj družstev vyhrálo družstvo SK Dačice (Láník, Krejdl, Tomíšek) s celkovým
počtem 81 bodů, na druhém místě skončilo družstvo Kunžak I. (Jar. Štefl, Bláha, J.
Štefl) se 78 body, jako třetí se umístilo družstvo MS Budeč (J. Pavlásek, P. Pavlásek,
Puklický) se 76 body.
Na střelnici v Dačicích přijela regionální televize R1 a natočila zde reportáž.
Zájemci o obrazové zpravodajství ji mohou vidět na televizi Prima Love, nebo v
archivu R1.
Městu Dačice bych touto cestou chtěl poděkovat za podporu a přízeň, kterou
střelectví věnují. Ještě jednou děkuji všem za účast a již teď se těším 5. ledna 2013 na
viděnou.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

Úspěch mladých florbalistů
Ve dnech 5. a 6. května se společné družstvo florbalistů Jemnice a Moravských
Budějovic (SK JeMoBU) zúčastnilo tradičního SETKÁNÍ MLADŠÍCH ŽÁKŮ –
(neoficiální mistrovství republiky) – v Hranicích na Moravě.
Naše družstvo bylo pozváno jako reprezentant Kraje Vysočina a bylo nalosováno do
skupiny B společně s mužstvy: FbŠ Bohemians DDM Praha 7 – Praha, FBC
Lipník - Olomoucký kraj, TJ Sokol Zlín - Zlínský kraj, Gullivers Sokol Brno I Jihomoravský kraj.
Ve druhé skupině
byla
mužstva:
Florbalová
škola
Teiwaz
- Olomoucký
kraj,
zástupce
pořadatele, x3m team
SSK Future – Praha,
1.
SC
WOOW
Vítkovice Moravskoslezský kraj,
USK Slávie Ústí nad
Labem - Ústecký kraj,
Bulldogs
Brno Jihomoravský kraj.
Ve skupině jsme po výsledcích 12:0 s FBC Lipník, 3:1 s Gullivers Sokol Brno I,
3:10 s FbŠ Bohemians DDM Praha 7 a 7:3 s TJ Sokol Zlín postoupili ze druhého
místa do čtvrtfinále, kde jsme se utkali se třetím mužstvem skupiny A - x3m team SSK
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Future – Praha, které jsme po dramatickém boji porazili 7:6. Tímto jsme se dostali do
semifinále, kde jsme se utkali s naším tradičním soupeřem Bulldogs Brno.
Semifinále jsme vyhráli celkem hladce 7:2. Ve druhém semifinále družstvo FbŠ
Bohemians DDM Praha 7 hladce přehrálo druhé mužstvo z Brna - Gullivers Sokol
Brno I 11:0.
Ve finále jsme se tedy opět potkali s naším jediným přemožitelem ze skupiny s FbŠ
Bohemians DDM Praha 7. Bohužel jsme se z porážky ve skupině neponaučili a
prohráli hladce 12:2. I tak můžeme být s výsledkem i předvedenou hrou spokojeni,
vždyť vítězné družstvo dostalo v šesti zápasech na turnaji jen sedm branek a z toho
jsme jim jich my dali pět.
Dále nás velice těší, že Michal Částek z našeho mužstva byl členem ALL STARS
turnaje a dále byl vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje.
Sestava:
Brankář : Zdeněk Kapinus
Obránci : Ondřej Kadlec, Marcel Pospíšil, Jiří Šenkýř, Michal Částek, Vojtěch
Kliner, Anička Chromá
Útočníci : Michal Kelbler, David Koukal, Kamil Koukal, Jiří Pánek, Dan
Dvořák, Matouš Dvořák, Mikuláš Frič, Pavel Fedra, Jakub Dračka
Poznámka na konec:
Je velká škoda, že hráči, kteří na celostátní úrovni podávají vynikající výkony,
nemohou v sezoně hrát spolu, a v příští sezoně se budou trápit někde u dna krajské
tabulky. Je pouze na činitelích jemnického florbalu, aby překonali osobní zášť a sešli
se na projednání pokračování společného projektu, který byl započat před osmi lety
dnes již zesnulým Zdeňkem Radou.
Aleš Hanák

OBCE JEMNICKÉHO MIKROREGIONU
Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu
Police
4.6.2012
4.6.2012
27.6.2012
1.7.-31.8.2012

Honba za pokladem, start od 1400 do 1600 hod.
vstupné děti zdarma – dospělí 30,Honba za pokladem, start od 1400do 1600 hod.
vstupné děti zdarma – dospělí 30,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
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14.7.2012

XXI. Hrom do Police, hraje Duha z Mor. Budějovic, zámecký park,
začátek ve 20 hodin

Mladoňovice
01.6.2012
09.6.2012

Den dětí (sportovní areál – ČČK)
Hasičská soutěž – Memoriál Ladislava Daňhela (sportovní areál –
SDH)
09.6.2012
Taneční zábava – Genetic (sportovní areál – SDH)
10.6.2012
Soutěž mladých hasičů (sportovní areál)
16.6.2012
Sraz automobilových veteránů zn. Tatra (sportovní areál – SDH)
23.6.2012
Disco (sportovní areál – SDH)
24.6.2012
Střelecká soutěž „O putovní pohár Barchanu“ (střelnice – MS)
29.6.2012
Slavnostní ukončení školního roku
30.6.-07.07.2012
Rybářské závody 1700 hod. (Asuán – RS)
04.7.2012
Noční soutěž (sportovní areál - SDH)
21.7.2012
Soukromá akce
Panenská
9.6.2012
Večerníčkův pohádkový les - vstup do lesa od KD v Panenské
více na www.pohadkovyles.jemnice.cz, - pořadatel AFT Jemnice, www.aft.jemnice.cz
10.6.2012
Dětské rybářské závody - spodní nádrž v Panenské
1230-1300 hodin - prezence
- startovné zdarma, pro všechny účastníky odměny
více na www.pohadkovyles.jemnice.cz, - pořadatel AFT Jemnice, www.aft.jemnice.cz

Radotice
Bude - pohoda, klídek a tabáček?
Představa o životě, lidstva od nepaměti. Co musí předcházet takové idylce žití?
Možností není příliš mnoho. Jedna z nich předpokládá moudré a spravedlivé
hospodáře, kteří věci rozumí a nečekají na to, až je někdo trkne, aby se rozhodli.
Nedovedu si představit, že bych vykonával povolání, kterému nerozumím. Jak může
někdo řídit resort, významné funkce ve správě státu, když z něho dokáže pojmenovat
jen dvě byliny? Musí být pro něj trapné čekat na trknutí odborníka v rezortu, aby jakž
takž zodpověděl svá rozhodnutí. Spravedlnost hospodáře nespočívá v tom, že se snaží
vyhovět všem, ale chová se tak, jak po druhých žádá. Ten nectí jen sebe, své nejbližší
a příznivce, ale i babičku, důchodkyni, která završila svůj aktivní přínos pro
společnost třeba jako dělnice v zemědělství a poctivě se účastnila solidárního systému
pro ty, co jí umožnili vyrůst. Již slyším, jak málo do systému přispívala při její nízké
mzdě. Ano, zde začíná ta chyba, která nás drží v nejistotě. Měli bychom se stydět za
to, že jsme její prací pohrdali, a tak uboze ji ocenili. V jedné lidové písničce si sedlák
stýská: „ Ale ti nevděční lidi za sedláka se stydí a kdyby sedláka nebylo, všechno by
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zahynulo“. Ona při tom všem vychovala několik dětí, „neohrozila demografický
vývoj“, přinesla klad, do systému solidarity za sebe a ještě za ty co děti mít nemohou
nebo nechtějí. K čemu nám budou jenom vzdělanci, kteří nebudou své znalosti mít
kde zúročit. Z nabytého dojmu změn jsme neprozíravě usoudili, že bude potřeba
převážně lidí s vyšším vzděláním. Dělníka, řemeslníka, bez kterých se nic neobejde,
jsme neprávem považovali za symbol předešlé moci. Jimi byl sice systém zastřešován,
ale ve skutečnosti byli na tom stejně jako dnes, jen tehdejší jistota jim umožnila
důstojnější přežití. Tento nízký stav, za který je dnešní společností považován, jako
jediný nese svou kůži na trh transparentně, vystavuje svůj kumšt na obdiv a
zpříjemňuje život svými výtvory. Konkurenční prostředí neumožňuje představovat
nezdary a když, tak jen jednou. Naopak ti vzdělaní, kterých je nepřehledný zástup,
včetně agentur, které suplují povinnosti státní správy, poskytují záruky jen s ručením
omezeným. To vše v režii daňových poplatníku, kteří k tomu mohou promluvit pouze
svou volební účastí. Program, který si zpravidla volíme, postrádá důležitý dodatek,
„změna programu vyhrazena“, jak později zjišťujeme. Bláboly o nezbytných
ústupcích koaličním partnerům jsou jen výmluvy pro svoje rozhodování. Když jsem
charakter, pak v takovém uskupení nesetrvávám. Zmetky, které vyrobí, mnohdy i
vědomě, se drží v tajnosti, dokud na jejich neúnosnost neupozorní nějaký neposlušný
novinář. Nápravy se pak, ve většině, nedočkáme. Lze vládnout i tak, že pohoda, klídek
a tabáček se stane snem, někdy i doživotním, pro dost početnou část komunity.
Arogance moci jistá si svojí neohrožeností to prostě tak stanoví. Vylučme ty, kteří se
spokojí s málem a netouží po ničem jiném než přežívat, třeba jen jako chudák sociální,
obtěžovat je s nabídkou práce je skoro jako troufalost. Zadarmo v životě není nic. To
si myslí ta zbývající část společnosti, co nechce být někomu na obtíž. Možnost slušně
žít za poctivě odvedenou práci jí není nabídnuta a přesto se vytváří podmínky pro
existenci, jako by nebyli viděni. Nechají-li se slyšet, jde o nespokojence, kteří
nechápou, že je krize, a nejen u nás a měli by změny pochopit. Je jim vysvětleno, že
opatření, která se provádí, jsou proto, aby jím alespoň toto málo bylo zachováno. Pro
tyto „nespokojence“ je k nepochopení, kam přišlo všechno to, na co přispívali a
přispívají. Dochází jim, že se to někam ztratilo, že se to prohospodařilo. Vysloví-li
nespokojenost tři čtvrtiny společnosti, o něčem to vypovídá, a přesto se vývoj ubírá
dál. Vždy se najde nějaká šedivá myška, která zneužije výroky osobnosti, odvolá, co
slíbila, slíbí, co odvolala pro svoji osobní záchranu a všechno ostatní, sice již
chatrněji, pokračuje. Nespoléhejme se proto na pravici, ale ani na levici, obě jsou již
od toho neustálého utahování notně zkostnatělé. Spoléhejme se jen na svoje obě a na
to, že se nám podaří nastolit konečně zdravý rozum. Našim mocným by velice
prospělo sledovat občas pohádky, aby se z nich poučili a viděli, jak ve skutečnosti
vypadá opravdu spokojený lid se svým vladařem.
Převzaté:
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Murphyho zákon praví: Lež, která se nedá dokáza,t má cenu pravdy.
Poznámka: Všeobecně se uznává, že žít život je umění. Stejně tak se uznává, že lež
jaksi patří k životu, i když lhát se nemá. Když člověk dokáže lhát tak, aby mu lži
neuměli dokázat, nedopouští se vlastně ničeho zlého, jen žije život.
Blahopřejeme jubilantům:
Plátová
Anna
Š t ě p á n o v á Marie

70 roků
72 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic

Omluva
V květnovém vydání JL byla uveřejněna vzpomínka na dva radotické hasiče – pana
Antonína Tobolku a pana Františka Horkého. Nedopatřením jsem uvedla špatné číslo.
Dne 23.5.2012 uplynulo 35 let od této tragédie (otištěno 25 let). Omlouvám se tímto
všem příbuzným a známým za mylnou informaci.
Dana Babišová

OKÉNKO REDAKCE
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 15. června 2012. Zdůrazňuji, že ty
příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny v dalším
čísle JL. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu kultura@mestojemnice.cz, donést do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ
v Jemnici, kancelář č. 209).
Vážení čtenáři Jemnických listů,
v poslední době se setkávám s Vašimi dotazy ohledně pozdního dodání
Jemnických listů do Vašich schránek. Dovolte mi, abych Vám vysvětlila, proč k této
situaci dochází.
Jak většina z Vás ví, Jemnické listy od lednového vydání 2012 tiskne jiná tiskárna,
kterou z důvodu úspor tisku JL vybrala Rada města Jemnice. Jedná se o třebíčskou
tiskárnu Amaprint. Nastalo tím několik změn v celém procesu vydávání JL. Do
moravskobudějovického Vendy ateliéru jsem panu Vomáčkovi posílala JL v hrubé
podobě, on je následně zpracoval do konečné podoby, kterou všichni známe. Když
byly listy vytištěny, z tiskárny mi zavolali, že mají hotovo a my jsme pro ně jeli. V té
době se o roznášku staral pan Rudolf Šustr, kterému jsme ještě téhož dne požadovaný
počet předali a on začal s doručováním JL do Vašich schránek. V současné době je
celý proces složitější, a to je zřejmě příčinou pozdního doručování JL ke čtenářům.
Tiskárně posíláme JL už v ucelené podobě, v podstatě připravené k tisku. Všechny
Stránka 38

Jemnické listy / červen 2012
příspěvky zpracuji do konečné podoby já, převedu je do vhodného formátu a přepošlu
na TIC panu Hopianovi, který se postará o ztvárnění obálky JL (jedná se o přední
stranu a obrazový seriál, já na to nejsem vybavena patřičným programem). Z TIC jsou
přeposlány JL do stávající tiskárny. V okamžiku, kdy jsou vytištěny, je pracovníci
tiskárny odvezou na poštu v Třebíči. Z třebíčské pošty jsou přeposlány na jemnickou a
Vám do schránek je roznáší naše paní doručovatelky. Jistě uznáte, že tento celý proces
je daleko složitější a zdlouhavější. A pokud se stane, právě jako v měsíci květnu, že
máme v průběhu pracovního týdne svátek (jednalo se o 2 dny), pak k této situaci může
lehce dojít.
Věřte, že se tímto problémem Redakční rada Jemnických listů zabývá a bude se
snažit najít nějaké řešení, jak této situaci předejít.
Zároveň chci připomenout Vám všem, kteří přispíváte svými články do JL, že je
opravdu nutné dodržovat datum uzávěrky (vždy je uvedeno v Okénku redakce).
Dana Babišová
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OBRAZOVÝ SERIÁL
Studny v Jemnici

Jemnice - Dolní valy
Rok 1957

Jemnice - Na Podolí
Rok 1994
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