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Co zůstane
Až všechno skončí v čase zlém,
zůstane ze mě holá zem.
Až voda spláchne i můj prach,
až odplave či ztuhne v krách,
pak zanikne i lidská řeč.
Už nikdo neřekne mi: heč!
Usne i čas... A věčné nic
tu zbude místo Pálovic.
Však přátelství, tvůj štědrý dar,
nesrazí vítr, voda, žár.
Ta vlídnost, s kterou jdeš mi přát,
ta zůstane a bude hřát.
Milan Růžička

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
v uplynulém období proběhla konečně akce, která mi udělala opravdu radost. Bylo otevřeno nové dětské hřiště. Vím, že řada z vás zprovoznění tohoto areálu netrpělivě očekávala. Bude totiž sloužit nejen našim nejmenším, ale i větším dětem. Svůj prostor tam
najdou i dospělí a senioři, kteří si podle své kondice mohou zacvičit na strojích pro ně
určených. Rovněž posezení, které je zde umístěno, má sloužit turistům především z řad
cyklistů. Tímto se pokouším vysvětlit, proč je na informační tabuli název „Odpočinkové
centrum“. Navíc bylo nutné toto označení použít i vzhledem k podmínkám dotačního titulu, ze kterého je hrazeno část prvků na tomto hřišti. Z programu Rozvoje venkova byly
využity finanční prostředky prostřednictvím Místní akční skupiny na cvičební prvky pro
dospělé, z programu Cestujeme po Regionu renesance byly pořízeny stoly, lavice, stojany
na kola, odpadkové koše a část dětských atrakcí. Město zakoupilo centrální atrakci, Správa majetku města provedla část oplocení a konečnou úpravu. Hlavní položka vynaložená
na terénní úpravu plochy a stavební práce byla hrazena jako kompenzace za deponii materiálu, kterou město umožnilo firmě Klee na ploše bývalého areálu PS v rámci minulé
akce Dyje II. Celkově tak bylo vytvořeno dílo za zhruba 1,9 milionů Kč. Z tohoto výčtu
je patrné, proč se stavba protáhla. Sladit činnost tolika subjektů a dodržet řadu podmínek z toho vyplývajících nebylo jednoduché. Provoz celého zařízení ukazuje, že několik
drobností bude třeba doladit. Snažíme se, aby hřiště sloužilo všem a dlouho dobu. Provoz
je tedy omezen, na noc se prostor zavírá a je hlídám kamerovým systémem.
V měsíci květnu budeme vzpomínat na konec 2. světové války. Od této významné
události uplynulo již 70 let. Již několik generací mělo to štěstí, že nepoznalo na vlastní
kůži hrůzy války. Je třeba si tuto okolnost připomenout a vysvětlit mladší populaci příčiny, které k této apokalypse vedly. Řadu z nich můžeme v určité podobě rozpoznat i dnes.
V této souvislosti se v Jemnici uskuteční několik akcí.
1. května bude otevřena vernisáž v kulturním domě. Kromě obecných témat zde budou vzpomenuti i jemničtí občané, kteří zahynuli ve 2. sv. válce (18.00 hodin).
7. května se uskuteční vzpomínkový akt s položením věnců u památníků obětí
2. sv. války na hřbitově (14.00 hodin).
9. května bude zahájen provoz vojenského muzea na zámku v Jemnici s následným uctěním obětí našich židovských občanů u památníku v místě bývalé synagogy
(10.00 hodin).
Kromě toho organizuje Muzejní spolek v Jemnici zájezd do Mauthausenu k uctění
památky zde umučených lidí.
V době, kdy píši tento článek, je již možné potvrdit, že dodavatelem prací v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu je firma Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
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Práce v Jemnici bude provádět hlavně firma Banstav pana Karla Březiny jako společníka
této společnosti. O podrobnostech a harmonogramu prací Vás budeme informovat.
Doufám, že jaro nám přinese hodně příjemných dní a umožní naplno vychutnat
jedno z nejkrásnějších období roku.
Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice

Postřehy z radnice
Vážení a milí spoluobčané,
tak nám právě nastává lásky čas, tedy nejkrásnější měsíc v roce
– květen. Pro samou lásku ale rozhodně nezapomínáme ani
na události, které se staly před sedmdesáti lety. Ke kulatému výročí konce druhé světové války pro Vás město Jemnice společně
s Muzejním spolkem v Jemnici připravilo ojedinělou výstavu,
jejíž vernisáž proběhne 1. května 2015 v 18.00 hodin ve vestibulu kulturního domu. Členové a vedení muzejního spolku
opravdu předvedli husarský kousek a jistě budeme všichni žasnout, kolik materiálů, artefaktů, fotografií a mnoho dalšího se podařilo i díky Vám shromáždit. Kdo nebude mít čas se vernisáže zúčastnit, pak má možnost výstavu navštívit až
do 17. května právě v kulturním domě. Tím ale nekončíme a až do půlky prázdnin bude
výstava přesunuta do Turistického informačního centra v Jemnici.
Stejně tak je magické datum 1. května spjato i s další jízdou výletního vlaku Spolku pro
veřejnou dopravu na Jihozápadní Moravě (SVD JZM). Ona totiž příroda a malebná krajina
není nejhezčí pouze ze hřbetu koně, ale podle mého soudu jistě i z otevřených vagónů zmíněného vláčku. Nezbývá tedy než SVD JZM popřát hodně spokojených cestujících a naší
trati obnovenou pravidelnou osobní železniční dopravu, kterou si bezpochyby tato kulturní
památka zaslouží. Bojujeme dál!
Nejen kulturním vyžitím živ je člověk. Tím nejdůležitějším hned po kyslíku je voda.
Je třeba Vás informovat o změnách, které nastaly ve Svazku vodovodů a kanalizací se
sídlem v Třebíči. Každým rokem se koná v měsíci dubnu valná hromada svazku, která má
za úkol, mimo jiné, volbu nových členů představenstva a dozorčí rady. Do představenstva
byli zvoleni: Pavel Janata (starosta města Třebíč), Vlastimil Bařinka (starosta města Moravské Budějovice), Jaroslav Soukup (starosta města Jaroměřice nad Rokytnou), Tomáš
Třetina (starosta města Moravský Krumlov), Jan Kotačka (místostarosta města Náměšť nad
Oslavou), Jan Havlena (starosta městyse Vladislav), Antonín Mlynář (místostarosta města
Hrotovice), Milan Doubek (starosta obce Vémyslice) a konečně Čestmír Linhart (starosta
městyse Stařeč). Na neveřejném zasedání nově zvoleného představenstva pak do vedení
svazku byli zvoleni: Pavel Janata (předseda svazku), Vlastimil Bařinka (místopředseda
svazku) a Jan Kotačka (místopředseda svazku). Blahopřeji svým kolegům a zároveň děkuji
starostům obcí ve svazku sdružených, kteří předsedou dozorčí rady svazku zvolili mne
a jako členy pak zvolili Lenku Hůlkovou (starostka obce Číměř u Vladislavi) a Miroslava
Křišťála (starostu obce Dukovany). Naším hlavním posláním je především dodávat Vám
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kvalitní vodu, starat se o odpadní vody a zejména se zasadit, aby nárůst vodného a stočného byl i nadále únosný pro naše peněženky, ale zároveň je nezbytné investovat do obnovy
vodohospodářské infrastruktury.
Jak jistě víte, město Jemnice je hrdým členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS), kde mám tu čest zastupovat naše malebné město. Nejdůležitější
„schůzí“ v rámci sdružení je sněm SHS ČMS, který proběhl v Uherském Hradišti. Podle
mého soudu je dobrou zprávou, že předsedou SHS ČMS byl zvolen místostarosta města
Havlíčkův Brod pan Libor Honzárek. Má radost je o to větší, že máme předsedu z Kraje
Vysočina, který má velmi vřelý vztah k památkám, ale především konečně člověk, který
ví, kde Jemnice leží a jak je krásná (k našemu královskému městu má velmi blízký vztah).
I jemu tedy blahopřeji a těším se na příkladnou spolupráci v nadcházejících letech. Ještě
si dovolím pogratulovat městu Cheb, které se stalo historickým městem roku 2014 (jistě
jste zaznamenali v médiích). Chebu se též podařilo vítězství v soutěži Památka roku 2014
(malá), a to s městským domem č. p. 508 s černou (!) fasádou. Velká gratulace patří též městu Slavonice, které zaslouženě dosáhlo prvenství v soutěži Památka roku 2014 (velká) se
svou hřbitovní kaplí (již brzy bude přístupna veřejnosti). Sečteno a podrženo – je to i výzva
pro Jemnici a už teď se nám v hlavě rýsují plány na účast v soutěži historické město roku
2015 a do soutěže Památka roku 2015 vytáhneme eso z rukávu – zrekonstruovaný kostel
sv. Víta!
Mimochodem, zaznamenali jste článek v Mladé frontě o Faastově vile? Pan majitel zde
znovu opakuje to, co nám sděloval před třemi lety. Že už v letošním roce hodlá začít s rekonstrukcí a přestavbou na kavárnu. Kéž by to byla pravda…
Závěrem mi dovolte otázku. Jak se Vám líbil pořad Folklorika s ústředním tématem
„Historická slavnost Barchan“? V době, kdy píši tento článek, vysílání ještě neproběhlo, ale
mám takové tušení, že tým paní režisérky Šáchové odvedl dobrou práci. Avšak ani sebelepší
režisér by nebyl schopen natočit kvalitní dokument bez kvalitního obsazení (a tím byla řada
z Vás – díky). No, a aby té televize nebylo málo, už zítra (22.4.) budeme v Jemnici natáčet
pořad Cyklotoulky. Zde není přesný termín vysílání znám, ale určitě sledujte tento pořad
na ČT 4 Sport a během měsíců května či června v něm uvidíte místa Vám dobře známá.
Vážení spoluobčané, jako vždy připomínám na závěr kontakty, na kterých mne zastihnete. E-mail: mistostarosta@mesto-jemnice.cz, mobil: 775,394,944 či přímo na osobní
schůzce.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Ze zasedání
Rady města Jemnice konané dne 15. dubna 2015 (výtah z usnesení)
Rada města schválila:
• Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce „Podpora standardizace, zkvalitňování
a rozšiřování služeb poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu“, uzavřenou mezi Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33
Jihlava, IČO: 70890749 a městem Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice,
IČO: 00289531.
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• Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 8 v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici
ke dni 30. 4. 2015.
• Přidělení bytu v DZU č. 11 (1+kk) v ulici Palackého 129 v Jemnici, a to na 1 rok do
30. 4. 2016.
• Přidělení bytu č. 8 (1+kk) v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici, a to na 1 rok do
30. 4. 2016.
• Přidělení bytu č. 5 (2+1) v ulici Na Předlískách 1152 v Jemnici, a to na 1 rok do
30. 4. 2016.
• Přidělení bytu č. 12 (3+1) v ulici Větrná 1057, a to na 1 rok do 30. 4. 2016.
• Ukončení pronájmu nebytových prostor v bývalém autoparku. Pronájem bude ukončen
dohodou ke dni 30. 4. 2015.
• Záměr prodeje části pozemku p.č. 997/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem) za cenu 10,- Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s prodejem.
• Výpověď z nebytových prostor, a to části pozemků p. č. 1813/2 a p. č. 1813/5 kultura ostatní plocha v k. ú. Jemnice firmě DLAC, s.r.o. se sídlem Hornoměcholupská
561/60, 102 00 Praha 10, IČ: 27901378.
• Bezplatný pronájem dopravního hřiště dne 1. 5. 2015 od 13.00 do 17.00 hodin pro
ZO KSČM Jemnice.
• Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1813/2 a p. č. 1813/5 o výměře cca 2 350 m2 vše
kultura ostatní plocha v k. ú. Jemnice za cenu 350,- Kč za 1 m2 s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
• Pronájem části pozemku p. č. 1832/1 o výměře 15 527 m2 kultura ostatní plocha
v k. ú. Jemnice SDH Jemnice se sídlem Lípová 923, 675 31 Jemnice na dobu 5 let
za cenu 1.000,- Kč za rok.
• Výběr dodavatele na výměnu dožilých oken a dveří domu č. p. 622 a 872 ul. Tyršova
v Jemnici, parc. č. 2052, 2053 k. ú. Jemnice v roce 2015, a to firmu: Marie Tůmová
– Truhlářství, Budějovická 647, 675 31 Jemnice.
• Smlouvu o dílo na realizaci „Rozpracování strategického plánu rozvoje systému
zeleně města Jemnice“ mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice a firmou
Ing. Pavel Šimek – Florart, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod.
• Realizaci projektu „Paintball v hale po celý rok“ v bývalém muničním areálu v Jemnici firmou SAPMAX, s. r. o., Husova 96, 675 31 Jemnice.
• Záměr pronájmu nebytových prostor – BUDOVY SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ
č. p. 362 na ul. Dačická v Jemnici na pozemku parc. č. 2519/1 v k. ú. Jemnice
za účelem provozování pohřební služby v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů (Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
§ 6 – 9).
• Smlouvu na pronájem parcel p. č. 2 a p. č. 247/1 pro pana B. Junga,
Slavice 91, 674 01 Třebíč na umístění atrakcí v době slavnosti Barchan v letech 2015
– 2018.
• Smlouvu o vkladu majetku IS a komunikace pro 15 RD Předlísky, Jemnice v rozsahu:
vodovod, kanalizace splašková, kanalizace jednotná do hospodaření svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem Kubišova 1172, 674 01 Třebíč.
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• Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice
a firmou Expresnet.cz s.r.o., Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň na natočení a odvysílání pořadu Cyklotoulky Jemnice.
Rada města vzala na vědomí:
• Výpověď z nájemní smlouvy na nebytové prostory – budovy smuteční obřadní síně
s tím, že nájemní vztah tak bude ukončen ke dni 30. 6. 2015.
• Žádost o koupi částí pozemků p. č. 1813/2 a 1813/5 kultura ostatní plocha o výměře
cca 2350 m2 v k. ú. Jemnice.
• Žádost o koupi částí pozemku p. č. 773/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 30 m2
(bude upřesněno geometrickým plánem) v k. ú. Jemnice.
• Přijetí státního příspěvku na restaurování sochy Panny Marie Bolestné v kostele
sv. Víta v roce 2015 ve výši 90.000,- Kč s finančním spolufinancováním města ve výši
18.000,- Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Jemnice ke schválení.
• Přijetí státního příspěvku na obnovu kostela sv. Víta v Jemnici v roce 2015 ve výši
400.000,- Kč s finančním spolufinancováním města ve výši 45.000,- Kč a doporučuje
Zastupitelstvu města Jemnice ke schválení.
• Návrh rozdělení příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2015 ve výši
935.000,- Kč včetně schválení vlastního podílu města:
• 935.000,- Kč na výměnu dožilých oken a dveří domu č. p. 622 a 872, ul. Tyršova
v Jemnici (celkové náklady činí cca 1.870.000,- Kč bez DPH, vlastní podíl města činí
min. 935.000,- Kč) a doporučuje Zastupitelstvu města Jemnice ke schválení.
• Zřízení centra služeb pro seniory na ul. Romana Havelky č. p. 871.
• Žádost firmy STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice o umístění
chrániček HDPE s optickým kabelem na pozemky města.
• Pronájem místností na zámku pro zřízení prodejny zdravé výživy.
• Zprávu o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku v územní působnosti města
Jemnice a integrovaných obcí za kalendářní rok 2014 podanou Policií ČR, obvodním
oddělením Jemnice.
• Nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a doporučuje zastupitelstvu města
ponechat měsíční odměny v částkách, které svým usnesením stanovilo zastupitelstvo
města na svém zasedání dne 18. 12. 2014, tj. v nezměněné výši.
• Oznámení MUDr. Karly Chvojkové o ukončení její stomatologické praxe
k 30. 4. 2015.
Rada města neschválila:
• Záměr prodeje částí pozemku p. č. 773/1 kultura ostatní plocha o výměře cca 30 m2
v k. ú. Jemnice.
Ing. Petr Novotný,
místostarosta města Jemnice
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Slovo hejtmana
Květen neboli máj je básníky označován jako lásky čas. Dostavuje se toužebně
očekávané jaro. Letos si dalo načas. Uplynulý měsíc nás potrápil vpravdě aprílovým
počasím, velikonoční svátky jako by nám chtěly nahradit blátivé Vánoce a Vysočina
byla pod bílou pokrývkou. Přesto se vrátím k onomu měsíci dubnu. Ten je tradičně
nazýván měsícem bezpečnosti. O různých aspektech bezpečnosti mluvím a píšu docela
často, protože ji pokládám zvláště v dnešní neklidné době za podstatnou potřebu spokojeného života.
Kraj Vysočina letos v dubnu vyhlásil ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a s dalšími partnery projekt Bezpečná Vysočina. V něm jsou realizovány a zvýrazněny akce, jež se většinou konají průběžně celý rok. Častější kontroly na silnicích možná některé řidiče obtěžují, ale jsou potřebné právě v jejich zájmu.
Vždyť v minulém roce zmařilo svůj život na silnicích Vysočiny 43 našich spoluobčanů
a 158 dalších jich bylo těžce zraněno.
Prevence je nutná, abychom získávali základní bezpečnostní návyky včetně znalostí poskytnutí první pomoci. Ty jsou ostatně předpokladem pro přežití i v běžném
životě, nebezpečí číhá nejen na silnicích. A každý jediný zachráněný lidský život stojí
zato.
Připomenu alespoň některé z činností směřujících k bezpečnosti, jejichž jsme iniciátory, nebo se na nich různým způsobem podílíme. Spolupracujeme při soutěži „Řidič Vysočiny“, kurzech bezpečné jízdy, každoročně připravujeme cyklus praktických
přednášek „První pomoc do škol“ a také věnujeme všem prvňáčkům na Vysočině kufřík
s pomůckami pro vyučování a zároveň s bezpečnostními prvky.
Na našem úřadě jsme letos připravili pěkný souhrnný materiál „Bezpečná Vysočina“. Dlouhodobě zlepšujeme stav našich komunikací, letos to bude 368 milionů z rozpočtu kraje, k tomu 500 milionů z evropských dotací, navíc navýšíme i finanční pomoc
od české vlády – z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury by to v tomto roce
mělo být 412 milionů korun.
Přes všechny problémy s personálním obsazením jsem přesvědčen o tom, že velmi
dobře funguje systém zdravotnické záchranné služby. Rychlou záchrankou je pokryt
prakticky celý kraj, vylepšili jsme novými prostorami, rekonstrukcemi a sanitkami zázemí pro její práci. Své ovoce přináší rovněž naše úzká spolupráce s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. To platí
i na úrovni městských a obecních úřadů.
A tak díky fungující součinnosti všech složek integrovaného záchranného systému
a bezesporu i díky solidní morální úrovni našich občanů patří Kraj Vysočina podle
všech ukazatelů k nejbezpečnějším regionům naší republiky. Snad se nám podaří si toto
prvenství udržet.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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Víte, že...
Jistě jste zaznamenali příspěvek v JL 12/2014 a 2015 Starostovo okénko. Je zde psáno
o plánované opravě mostu v Želetavské ulici.
Co víme o tomto obloukovém mostu? Byl postaven firmou Hrůza a Rosemberk z Prahy za 2.250 zlatých, dokončen byl 26. září 1896. Most má jeden oblouk velký a při
pohledu od Želetavky měl ještě vpravo jeden menší. To v případě, že Ostojkovický a Třebětický potok by dovedl větší množství vody. Menší oblouk byl zasypán v letech 1960
– 1963 při regulaci potoků. Most byl vybudován v souvislosti s výstavbou silnice Jemnice
– Budeč. Stavbu provedla firma stavitele Antonína Kováře z Budče a stála 11.566 zlatých
a 30 krejcarů. Stavitel Kovář postavil v Jemnici i základní školu 1898 a městskou spořitelnu. V té době byla vybudována i železnice (1896) Jemnice – Mor. Budějovice (kulturní
památka). Dnes bohužel byla zrušena železniční doprava a i přes různé snahy se nedaří
její obnovení.
V té době byl starostou Jemnice pan Josef Augusta – řezník, bydlel na náměstí Svobody
č.p. 33 (dnes dětská ordinace MUDr. Vladimíry Šerkové). Pan Josef Augusta byl starostou
Jemnice od roku 1890 do roku 1919 – plných 29 let. Je to doba, která je zcela výjimečná.
Narodil se 6. 3. 1853 a zemřel 28. 3. 1933. Na jeho bývalém domě jej připomíná pamětní
deska, která alespoň částečně připomene jeho zásluhy o rozvoj Jemnice. Deska byla na dům
se souhlasem majitelky umístěna Muzejním spolkem v Jemnici dne 2. 11. 2009.
Na zadní straně Jemnických listů je na fotografii paní M. Fuksová, rozená Fučíková.
Bývala vedoucí prodejny Pramen v Husově ulici č.p. 105. Byla členkou rady Městského
výboru v Jemnici. Usměvavá, zodpovědná a příjemná paní.
A tak se možná skoro po 120 letech Jemnice dočká dalšího moderního mostu, který se
připojí ke stávajícím čtyřem mostům v Jemnici.
Dodatek: Dobrá zpráva nebo kachna?
Podle nepotvrzené informace pan Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro dopravu
Kraje Vysočina, se prý rozhodl požádat o uvolnění části nevyužitých prostředků z EU, kde
hrozí jejich nevyčerpání, k dostavbě 13 km železniční trati mezi Jemnicí a Dačicemi. Tento
více jako 100 let odkládaný projekt Jihozápadní dráhy, jehož plány leží v archivech Českých drah, má tedy naději na realizaci.
Nevím, co je na této zprávě pravdy, v každém případě bych za sebe a jistě i za více jak
1.700 občanů, kteří v loňském roce podepsali petici na obnovu železniční osobní dopravy
řešenou a neřešenou na trati Jemnice – Mor. Budějovice panu Ing. Liboru Jouklovi poděkoval, že změnil svůj přístup k železniční dopravě. Realizací této trati by došlo k oživení
jižní části státu, byl by propojen kraj Jihočeský, Vysočina a Jihomoravský a jistě by došlo
k ekonomickému rozvoji této části státu.
Jak to ve skutečnosti je, uvidíme!
Vladimír Hrbek
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Okénko ZŠ
Projektový den
Dne 1. dubna 2015 proběhl na ZŠ v Jemnici Jarní projekt. Jednotlivé dílny byly tentokrát zaměřeny na 3 průřezová témata – mediální výchova, výchova demokratického občana
a výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech. Dílny 1. A, 1. B, 2. A jsme nazvali Receptář bezva nápadů - 1. A KOPR A JINÉ BYLINKY, 1. B VAŘÍME S RENČOU,
2. A TVOŘÍME ZA ŠESTÁK. Ve všech dílnách se nejdříve tvořilo, sázelo, připravovaly
se jednohubky z jarních surovin, nápoje z bylinek a žáci se učili ubrouskovou technikou
zdobit květináče. Na závěr si všichni vyzkoušeli, co je moderovat televizní pořad. Jak sami
žáci naznali, bylo to pro ně velmi náročné, ale nakonec všichni odložili ostych a přeci jen si
mikrofon do ruky vzali a před třídou předvedli svůj výkon. S nacpanými bříšky odcházeli
spokojeně na velikonoční prázdniny.
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Na druhém stupni například žáci tvořili koláž z novinových nadpisů v dílně Vytržená
slova, blíže se seznámili s životem ve Velké Británii či ve Skandinávii, tvořili reklamu
a plakáty, vytvářeli program pro aktivní dovolenou v Evropě, zabývali se všemi aspekty
módy a výroby oděvů, zamýšleli se nad využíváním vodních zdrojů a také zpívali a hráli
lidové a etnické písně v dílně nazvané Hudba bez hranic.
http://www.zsjemnice.cz/
https://www.facebook.com/zsjemnice
Sběr papíru
V pondělí 13. dubna 2015 se od 6.30 do 9.00 a od 13.00 do 16.00 hodin uskutečnil
pravidelný sběr papíru na naší základní škole. Dosud jsme v tomto školním roce nasbírali
přes 37 tun a díky Vám, žákům a rodičům je ZŠ v Jemnici v čele soutěže programu ekologické výchovy společnosti A.S.A. v regionu jižní Čechy a Vysočina! Děkujeme a věříme,
že prvenství uhájíme a potvrdíme tak výsledek z minulého školního roku.

http://www.zsjemnice.cz/
https://www.facebook.com/zsjemnice
Martin Švanda

Okénko ZUŠ
ZUŠ Moravské Budějovice, pobočka Jemnice, přijímá žáky a studenty na příští školní
rok 2015/2016
hudební obor - hra na:
• akordeon
• elektronické klávesové nástroje
• klavír
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•
•
•
•
•
•
•
•

klasické (píšťalové) varhany
klasickou kytaru
elektrickou a basovou kytaru
trubku
lesní roh
pozoun
zobcovou flétnu
violoncello

výtvarný obor

Den otevřených dveří v jemnické ZUŠ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
• HUDEBNÍ OBOR
Na přijímací zkoušky si zájemci připraví jednoduchou lidovou píseň, kterou při zkoušce
zazpívají. Vedle toho bude cílem přijímacích zkoušek prověřit základní rytmické a hudební
předpoklady pro hru na hudební nástroj. Přijímací zkoušky hudebního oboru se uskuteční 5. 6. 2015 od 13 do 17 hodin v koncertním sále ZUŠ (učebna č. 3).
• VÝTVARNÝ OBOR
Vzhledem k velkému zájmu o výtvarný obor jsou vyhlášeny přijímací zkoušky i do něj.
Zadané úkoly budou mít za cíl prověřit základní schopnosti a dovednosti žáka v oblastech
kresby podle modelu a podle fantazie. Veškerý materiál a potřeby zajistí škola, žáci si mohou v případě vlastního zájmu donést pouze pití nebo svačinu. Zkoušky pro výtvarný
obor se budou konat 19. 5. 2015 v budově ZUŠ v učebně hudební nauky (č. 4), a to
v čase buď od 14.00 do 15.00, nebo od 16.00 do 17.00 hod (délka trvání zkoušky je
jedna hodina).
Bc. Josef Hofbauer
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Letní činnost DDM Jemnice 2015
Tábor Zvůle: Tábor je v chráněné krajinné oblasti Česká Kanada, v blízkosti rybníka
Zvůle. Je připraven s ohledem na věk dětí, jejich zdatnost a zájmy. Celodenní péče o děti
s důrazem na sport a rekreaci (sportovní hry, atletika, míčové hry, koupání, hry v přírodě,
táboráky, dětská diskotéka, výlety po okolí……).
Florbal: Soustředění plné sportu, zábavy je vhodným využitím letních prázdnin pro
kluky a holky, sloužící k rozvíjení jejich pohyblivosti a florbalových dovedností. Celodenní
péče o děti s důrazem na sport (sportovní hry, atletika, míčové hry, koupání, hry v přírodě,
táboráky, dětská diskotéka, výlety po okolí……).
Mažoretky: Soustředění kroužku mažoretky je přípravou na další sezónu a zároveň
odměnou za celoroční činnost. Mažoretky zde sice trénují, ale věnují se i jiným činnostem
– výletům, zábavě a tím utužují svůj kolektiv.
Rybáři: Rybáři završí svou celoroční činnost soustředěním kroužku u Nového rybníka,
kde si vyzkouší různé způsoby lovu ryb a zopakují si své znalosti.
Keramika: Soustředění kroužku umožňuje uskutečnění větších projektů z keramické
hlíny, které v běžném kroužku časově není možno realizovat.
Jízda na koni: Soustředění umožňuje dětem z kroužku pobyt v přírodě na základně
Zvůle. Návštěvu statku, kde si vyzkouší veškerou práci spojenou s péčí o koně.
Hip hop: Nacvičování nových sestav, to bude náplní soustředění kroužku HIP-HOP.
Hry, soutěže, nové prvky...
Tábory:
Zvůle 				
11. 7. – 25. 7. 2015
cena 2 900,- Kč		
Zvůle				
11. 7. – 18. 7. 2015
cena 1 600,- Kč		
Zvůle
18. 7. – 25. 7. 2015
cena 1 600,- Kč		
Soustředění kroužků
Florbal – Zvůle/Dačice		
22. 8. - 29. 8. 2015
cena 1 900,- Kč
Jízda na koni - Zvůle		
22. 8. - 29. 8. 2015
cena 1 200,- Kč
HIP – HOP			
22. 8. - 29. 8. 2015
cena 1 200,- Kč
Mažoretky – Meziříčko		
25. 7. - 2. 8. 2015
cena 3 000,- Kč
Keramika – výroba – DDM
7. 7. - 10. 7. 2015
cena 400,- Kč
Keramika - glazování - DDM
3. 8. - 4. 8. 2015
cena 200,- Kč
Keramika DDM			
5. 8. – 7. 8. 2015
cena 500,- Kč
Rybáři – Nový rybník		
3. 7. – 5. 7. 2015
cena 500,- Kč
Pracovnice DDM Jemnice

Zprávy z Gymnázia Dačice
Na republikovém finále dosáhli florbalisté na největší sportovní úspěch
v historii školy. Po vítězstvích v okresním, krajském a kvalifikačním
kole florbalu chlapců SŠ postoupil náš tým do republikového finále
mezi 6 nejlepších školních týmů republiky.
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Týmy byly v turnaji rozděleny do dvou skupin po třech. První dva týmy z každé skupiny
postupovaly do semifinále. V prvním zápase ve skupině naši borci porazili po vynikajícím
výkonu Třebíč 3 : 1. Ve druhém zápase nastoupili proti Gymnáziu a SOŠ Ústí nad Labem,
oba týmy již měly postup do semifinále jistý, a tak se hrál klidný zápas. Ústí potvrdilo roli
favorita a zvítězilo 4 : 2.
Druhý den turnaje jsme v semifinále na první pohled hladce prohráli 0 : 5 se Starým
Městem. Zápas byl ale dlouho vyrovnaný a definitivně ho zlomil až třetí gól v naší síti.
V boji o třetí místo jsme opět narazili na Ústí nad Labem, opět se potvrdila síla soupeře
a bohužel jsme prohráli a obsadili celkově 4. místo.
Celkové 4. místo je i vzhledem k velikosti naší školy (dvanáctičlenný tým byl postaven
z 66 chlapců, kteří navštěvují vyšší gymnázium) jedinečným úspěchem. Celému týmu pod
vedením Mgr. K. Chalupy děkujeme a přejeme mnoho dalších, nejen sportovních úspěchů.
Složení našeho týmu: M. Procházka – kvinta, Š. Tkadlec – sexta, J. Brtník a A. Matějka – oba 2. roč., P. Chromý – 3. roč., V. Krajíček – septima, D. Mašát, M. Diviš, D. Točík,
D. Holeček, P. Stejskal, D. Vacuška – všichni oktáva.
Umístění našeho týmu také svědčí o vynikající práci oddílu florbalu v našem městě,
kostru týmu tvořili právě hráči oddílu florbalu TJ Centropen Dačice.
Vojtěch Krajíček postoupil do celostátního kola olympiády z českého jazyka
Po postupu z okresního kola se Vojta zúčastnil krajského kola v Českých Budějovicích. Po vynikajícím druhém místě postoupil do ústředního (celostátního) kola. A takto
své účinkování na krajském kole popsal sám Vojta:
Ve čtvrtek 9. dubna proběhlo v Českých Budějovicích krajské kolo předmětové soutěže z českého jazyka. Když jsem značně rozespalý vstoupil do třídy, překvapilo mne, kolik
půvabných slečen baví čeština. Než se mé vědomí vzpamatovalo, již nás rozsazovali
dle jakéhosi zvláštního pořádku. Zanedlouho na lavici ležel papír s různými jazykovými
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úkoly. Na první část olympiády nám dali hodinu času. Stejně dlouhá doba byla vyměřena
na sloh. Téma, jež se mne tázalo, zda mám či nemám rád apríl, se mi příliš sympaticky
nejevilo. Obtížně si lze udělat názor na problém, který nedovedu ani pořádně definovat.
Pokusil jsem se o to ve své práci, čímž jsem vlastně asi ani nesplnil zadání. Říkal jsem
si, že by bylo hezké nebýt poslední. Před budovou však už svítilo pravé jarní slunce, nepříjemně zářící do očí, ale dobře působící na duši. Cestu domů jsme s panem profesorem
Krátkým strávili četbou denního tisku a zajímavými hovory o knížkách, hudbě a světě vůbec. Rád bych mu tímto poděkoval za čas, který se mnou strávil v Českých Budějovicích.
V pátek za mnou pan profesor přišel do třídy a řekl mi, že jsem skončil druhý a postoupil
do ústředního kola.
Vojtěch Krajíček, septima
Naši studenti opět „Čtou a píší noviny“
Kvinta a 1. ročník se i v letošním školním roce opět zapojily do projektu MF Dnes „Studenti čtou a píší noviny“. V rámci projektu jsou po dobu šesti týdnů (od dubna do května)
každý pracovní den studentům ze zúčastněných tříd doručovány noviny MF Dnes. Zároveň
budou všichni studenti psát článek na každé ze tří zadaných témat. Nejlepší články budou
zveřejněny v regionálním nebo v celostátním vydání deníku MF Dnes. O jejich otištění vás
budeme informovat na www stránkách školy a v dalších číslech zpravodaje.
Matematický klokan
Mezi tradiční březnové akce na naší škole patří již po dlouhou řadu let zapojení do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Nejinak tomu bylo v letošním roce, kdy se v pátek
20. března soutěže v řešení zajímavých matematických úloh zúčastnilo celkem 111 studentů a studentek, kteří soutěžili ve čtyřech kategoriích.
Nejaktuálnější informace o škole najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv .
Mgr. Milan Točík

Zásahová činnost hasičů z Jemnice
Za měsíc březen hasiči evidují 14 mimořádných událostí se zásahem jednotek požární
ochrany. Tento měsíc nedošlo k žádné dopravní nehodě ani požáru. Z celkového počtu
zásahů byla jednotka HZS povolána ke 2 událostem, u kterých nezasahovala, nebo byla
během jízdy odvolána zpět na základnu a evidují se jako planý poplach. Ostatní zásahy byly
technické pomoci. K většímu počtu událostí došlo ke konci měsíce. Jednalo se o období se
silným větrem, který vyvracel stromy, a ty následně komplikovaly dopravu na pozemních
komunikacích.
nprap. Milan Šerka,
HZS Kraje Vysočina, stanice Jemnice
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Začíná motorkářská sezóna
Policisté se ve zvýšené míře zaměří na kontroly řidičů motocyklů
KRAJ VYSOČINA – Teplé jarní počasí láká na silnice větší počet motocyklistů. S tím
by měli počítat nejen samotní motocyklisté, ale také všichni ostatní účastníci silničního
provozu. Motocyklisté by měli dbát zvýšené opatrnosti a neměli by přeceňovat svoje schopnosti, zvlášť když vyjíždějí na silnice po delší zimní přestávce. Na dodržování zásad bezpečné jízdy a pravidel silničního provozu, nejen u řidičů motocyklů, budou během celého
roku dohlížet také policisté.
Následky dopravní nehody jsou u řidičů a spolujezdců na motocyklu ve většině případů
vážnější než u osádek automobilů. V roce 2014 šetřili policisté na Vysočině celkem 148
dopravních nehod s účastí motocyklu. Ve 101 případech bylo zavinění nehody na straně
motorkáře. Šest motorkářů vloni při nehodách na silnicích našeho kraje zemřelo, 22 bylo
zraněno těžce a 103 utrpělo lehké zranění.
„I když se na chování motorkářů na silnicích budeme zaměřovat v rámci dohledu nad
silničním provozem v průběhu celého letošního roku, postihovat všechny jejich přestupky je
nad naše síly,“ uvedl vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina plk. Mgr. Jan Kostečka s tím, že nejčastěji zjištěným přestupkem v případě
řidičů motocyklů bývá překročení nejvyšší povolené rychlosti. Policisté proto připravují
na jarní období dopravně bezpečnostní akce, které budou zaměřeny speciálně na kontroly
řidičů motocyklů.
Motocyklisté patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu a případný střet
s vozidlem nebo s pevnou překážkou končí ve většině případů úmrtím nebo těžkým zraněním motocyklisty. Aby vyjížďky motorkářů byly bezpečnou a příjemnou záležitostí,
je nutné dodržovat základní pravidla. Před první jarní vyjížďkou je bezpodmínečně nutné
zkontrolovat technický stav motocyklu. Řidiči by měli zkontrolovat zejména brzdy, pneumatiky a světla, ale i další součásti stroje. Velmi důležité je také nepodceňovat vybavení
řidiče, které zvyšuje komfort během jízdy a v případě nehody může podstatně zmírnit následky. Patří sem speciální motocyklové oblečení, obuv a rukavice, kvalitní a dobře padnoucí přilba, chránič páteře a další prvky pasivní bezpečnosti. Stejně jako ostatní účastníci
silničního provozu by měl být i motorkář dobře vidět, a tak je vhodné používat reflexní
prvky, které podstatně zvyšují viditelnost.
Důležitou roli při jízdě na motocyklu hraje také psychika. Řidič by neměl přeceňovat své schopnosti a měl by se plně soustředit na řízení. Velmi důležitá je u motorkářů
předvídavost. Zejména při projíždění zatáčkami a dalšími nepřehlednými úseky je nutné,
aby řidič předvídal případné nebezpečí jako například stojící vozidlo nebo jinou překážku
na vozovce, chodce, znečištěnou vozovku a podobně. Při předjíždění také pozor na „slepé
úhly“ zpětných zrcátek.
Samozřejmostí by mělo být dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. I motocyklisté musí dodržovat nejvyšší povolenou rychlost jízdy. Její
překročení stojí za většinou loňských dopravních nehod s účastí motocyklisty v našem kraji. Rychlost jízdy je třeba přizpůsobit také povětrnostním podmínkám a stavu vozovky.
„Při jízdě na motocyklu (zejména v jarním období) je nutné dbát především zvýšené
opatrnosti. Riziko nehody se zvyšuje, pokud na vozovce zůstal písek nebo štěrk po zimním
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posypu nebo po zimní údržbě komunikace. Důležité je dokázat dobře zareagovat v případě,
kdy dochází ke střídání rozdílných povrchů vozovky - asfalt – beton - dlažební kostky. Velkým rizikem mohou být různé nerovnosti na vozovce a výtluky po zimě, které se správcům
komunikace ještě nepodařilo opravit,“ dodává plk. Mgr. Jan Kostečka, vedoucí odboru
služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
Pro bezpečný návrat motocyklistů z jejich cest je velmi důležité, aby vždy jezdili s rozumem a nikdy nepřeceňovali své síly. Na silnicích se v dnešní době stále častěji objevují také
mladí motocyklisté, kteří zatím nemají žádnou zkušenost s ovládáním silného stroje, takže
velice snadno přecení své síly, motocykl nezvládnou a výsledkem je pak většinou havárie.
Často bohužel s tragickými a zcela nevratnými následky.
Řidiči motocyklů by měli být ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu
a ostatní účastníci provozu by měli být ohleduplní k motorkářům. I tato vzájemná tolerance
může výrazně přispět ke snížení počtu dopravních nehod s účastí motocyklů.
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Nakupujte či prodávejte na www.charitativniaukce.cz
a podpořte projekt financování obědů
sociálně slabým školákům
Potřebujete rozšířit okruh zákazníků? Chcete zpeněžit nepotřebné věci? Není vám lhostejný osud sociálně slabších dětí?
Nabídněte v charitativních aukcích dětské oblečení, šperky, knihy, elektroniku. Na své
si přijdou všichni, kdo se zabývají ruční výrobou a chtějí své produkty zpeněžit. Zapojit se
můžou i firmy, které vyřazují techniku a nahrazují ji moderní. Sami si určíte, kolik procent
z výtěžku aukce darujete Světýlku. Prodávající automaticky obdrží potvrzení o výši daru.
Veškeré příjmy z prodeje jdou na transparentní účet a budou v tomto období použity na financování teplých obědů ve školních jídelnách pro sociálně slabé děti.
Přijďte prodávat a nakupovat k nám!
Dominika Doubková, projektový koordinátor

Informace z Okresní hospodářské komory Třebíč
„Třebíčská hospodářská komora patří k nejlépe pracujícím okresním
komorám u nás a měla by být vzorem pro všechna podobná uskupení v celé
republice.“
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
Tématu dostavby jaderné elektrárny se věnovala 25. března konference „Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?“. Mezi vystupujícími v třebíčském Hotelu ATOM byl i prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Podle něj by současná vláda neměla politické rozhodnutí o dostavbě dukovanské elektrárny odkládat déle, než je nezbytně nutné.
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Předseda představenstva OHKT Richard Horký ve své prezentaci uvedl, že bez výstavby
5. bloku jaderné elektrárny lze očekávat snížení příjmů do rozpočtů měst a obcí, zvýšení míry nezaměstnanosti, zvýšení sociálních nejistot, riziko nárůstu kriminality a zhoršení
podnikatelského prostředí.
Další aktuální projekty OHK cílí na podporu podnikání v regionu Třebíčska. Již v polovině dubna vyšel první ročník Výletních novin. Tato tiskovina, která bude návštěvníkům
Třebíčského regionu zdarma k dispozici na hlavních turistických cílech a informačních centrech, má za cíl informovat výletníky o zajímavostech a aktuálním kulturním dění. Prostřednictvím inzerce pak doporučuje související služby soukromého sektoru.
Ve dnech 26. a 27. června pořádá OHK v areálu bývalé továrny v Borovině veletrh firem
a práce Fortel. Veletrh bude součástí 5. ročníku festivalu Borovina... živá dodnes a jeho cílem je ukázat pravou hodnotu slova práce. Dvoudenní setkáním zaměstnavatelů, potenciálních zaměstnanců, studentů, zákazníků a také obchodních partnerů nebude v tomto termínu
jedinou akcí, která se v Borovině uskuteční. Zároveň dojde k slavnostnímu otevření zrevitalizovaných veřejných prostranství, proběhne zde Den dětí organizovaný DDM Třebíč
a slavnostně bude otevřeno interaktivní ekotechnické centrum Alternátor.
Okresní hospodářská komora Třebíč pro Vás připravila následující semináře (podrobné
informace naleznete na www.ohktrebic.cz/seminare):
6. 5. 2015 – Veřejné zakázky v roce 2015 – Mgr. Ivo Macek
29. 5. 2015 – Kombinovaná nomenklatura EU a zařazování zboží v roce 2015
		
– JUDr. Pavel Matoušek
9. 6. 2015 – Jednání se zákazníkem – Mgr. Lenka Přívětivá
Petra Valová, projektový manažer

Jemnici čeká další e-aukce
Jemnice, 14. 4. 2015 – Zhruba po roce a půl se firmy a občané Jemnice budou moci
zapojit opět zapojit do elektronické aukce na dodavatele elektřiny a plynu. Ti, kteří tak
učinili na podzim roku 2013, průměrně uspořili čtvrtinu nákladů. Podobný výsledek lze
čekat i letos. Elektronickou aukci organizuje společnost eCENTRE za podpory města Jemnice. Zájemci o účast se mohou registrovat ve středu 13. května 2015 od 13 do 18 hodin
na městském úřadě.
Základní myšlenkou projektu pro podnikatele a občany Jemnice je spojit co největší
množství odběratelů, vytvořit tak silnou skupinu a stát se zajímavým klientem pro dodavatele energií. Odběrná místa z Jemnice se spojují i s jinými městy, např. s Dačicemi, kde
probíhá stejná akce tento měsíc, takže je zaručen velký objem. Dodavatel je pak ochoten
o takového klienta bojovat, neboť má záruku určité spotřeby a tím pádem si může dovolit
snížit svou ceníkovou cenu, která je běžně nabízena jednotlivým zákazníkům. Často se
stává, že občan podepíše nevýhodnou smlouvu s podomním prodejcem, nebo se dlouhodobě uváže kvůli nižší ceně, která ovšem vůbec nemusí být nízká, protože ceny energií
za poslední 2 roky celkově klesly. Odběratel má tedy zbytečně vysokou cenu a ani o tom
neví.
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Výhody aukce: Služba je pro občany zdarma, protože je hrazena z předem stanovených aukčních poplatků pro dodavatele, který v aukci zvítězí. Do aukce se můžete přihlásit
i s jiným odběrným místem než na území Jemnice (provozovna, chalupa, apod.), stejně tak
se můžete přihlásit i když v Jemnici nemáte trvalý pobyt. Ceny jsou garantované na celé
období. Domácnosti soutěží na 2 roky a podnikatelé i na jeden. Výhodou tohoto způsobu
nakupování je také průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého
zákazníka otevřeně soutěží. Dodavatelé, kteří se aukcí účastní, jsou prověření, mají dlouholeté zkušenosti, početnou klientelu a pohotový zákaznický servis. V případě, že neušetříte,
Vám zůstává současná smlouva, takže nečelíte žádnému riziku, ovšem díky velkému počtu
odběrných míst je dosahováno skutečně velmi nízkých cen. Samozřejmostí je i právní servis, takže se nemusíte bát skrytých poplatků nebo sankcí ze strany dodavatele.
Kontaktní den: MěÚ Jemnice - zasedací místnost, 13. května, středa od 13:00 do 18:00
Obchodní partner eCENTRE odpovídající za sběr podkladů, kterého mohou
kontaktovat s dotazy zájemci o účast v e-aukci: Lukáš Najman, tel. 728 878 094, e-mail:
lukas.najman@partnerecentre.cz. Více informací najdete v letáku, na webových stránkách
města, nebo na www.ecentre.cz.
Lukáš Najman

Služby LPS stomatologické – 1.5. – 31.5.2015
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 12.00 hodin
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MUDr. Machová Eva
MUDr. Križan Josef

Husova 898, Náměšť n/Osl.
DentSmile, Martinské nám.
149/3, Třebíč
MUDr. Križan Ondřej
DentSmile, Martinské nám.
149/3, Třebíč
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n/Osl.
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n/Osl.
MDDr. Kubicová Kristýna V Zahradách 279, Kralice n/
Oslavou
MUDr. Kučerňák Zdeněk Průmyslová 162, Třebíč
MUDr. Látal Patr
Kpt. Jaroše 2, Třebíč
MUDr. Lhotská Kateřina ESTHES s.r.o., Sokolská 3,
Třebíč
MUDr. Lhotská Kateřina ESTHES s.r.o., Sokolská 3,
Třebíč
MUDr. Lhotský Václav
ESTHES s.r.o., Sokolská 3,
Třebíč
MUDr. Machová Eva
Husova 898, Náměšť n/Osl.

568 620 248
568 841 188
568 841 188
568 620 248
568 620 248
568 643 681
568 804 730
568 826 201
568 840 820
568 840 820
568 840 820
568 620 248

Bc. Veronika Ramachová

květen 2015 / Jemnické listy / 19

Informace z městské knihovny
Vážení čtenáři,
v pátek 27. března 2015 proběhla celorepubliková akce Noc s Andersenem. Tato akce
vznikla před patnácti lety na podporu dětského čtenářství. Její prioritou je četba z knih
a další doprovodné programy. V naší knihovně jsme letos přespávali posedmé a opět byly
pozvány děti z druhého ročníku ZŠ.
A co jsme společně podnikli? Seznámili jsme se s H. CH. Andersenem a jeho pohádkovou tvorbou, přečetli jsme si z jeho pohádek, zasoutěžili si a zahráli kuželky. Po setmění
jsme vyrazili na napínavou výpravu s plněním pohádkových úkolů, na jejímž konci nás překvapil trpaslík Ohnišupka, který sám hledal nejen poklad, ale i své tři ztracené kamarády.
Odvážní malí Anderseni se statečně postavili ke splnění posledního úkolu – „nebojácně“
vyrazili po stopách do tmy a ztracený hrnec zlaťáků brzy našli. Po návratu do knihovny
a „likvidaci“ vydatné noční svačiny jsme si vyrobili velikonoční květinovou výzdobu a před
půlnocí se uložili do spacáků. Andersenovy pohádky nás uspaly během několika minut.
Fotografie z akce najdete na www.mesto-jemnice.cz odkaz městská knihovna, odkaz
fotogalerie
Z nových knih:
Nevolová Monika – Dotýkání dovoleno!: tato kniha byla napsána proto, aby vrátila doteky
do našich životů a abychom si uvědomily, proč často hladíme plyšáka, ale ne sebe navzájem.
Tuček Jan – F. A. Elstner, muž činu: Aerovkou do Afriky, Popularem do Ameriky, Minorem
k rovníku. Motoristický novinář, rozhlasový reportér, cestovatel a spisovatel zachycuje zážitky z cest.
Murakami Haruki – Kronika ptáčka na klíček: co všechno se může stát mladému muži žijícímu na předměstí Tokia, který se vydá hledat zaběhlého kocoura. Román o lásce a osamělosti.
Novák Jaroslav – Odysea X: nebezpečná a dobrodružstvím nabitá cesta Jaroslava Nováka
z obsazeného Československa na začátku 40. let minulého století.
Klimečková Jana – Přezrálé moruše: na životních peripetiích hrdinky Evy se česká autorka
pokusila zobrazit osud generace narozené těsně po 2. světové válce.
Kallentoft Mons – Vodní andělé: švédský krimiromán navazuje na pětidílnou sérii pojmenovanou dle ročních období. Policejní inspektorka pátrá po ztracené holčičce, jejíž rodiče byli
zavražděni.
Připravujeme:
Květen – beseda pro I. stupeň ZŠ se spisovatelkou Ivonou Březinovou
Pracovnice knihovny

Májová zastavení
První májové setkání se letos - ostatně tak jako každý rok - koná ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté v Rancířově. Kdo ještě - ke své velké škodě - nezhlédl právě opravovaný rokokový interiér s barokními varhanami od Ignáce Floriána Casparidese z roku
1764, má tuto příležitost v pátek 1. května 2015 ve 14.30 hodin. V úvodní pobožnosti zazní
20 / Jemnické listy / květen 2015

zpívané Loretánské litanie, dále básně dětí v pokloně Královně máje a skladby chrámového
sboru z Jemnice. Na „májovou“ navazuje mše sv. s modlitbami a písněmi k poctě sv. Josefa,
dělníka.
Další program je připraven na přilehlé zahradě a v herně fary /přízemí/:
Rodiče i děti čeká repríza divadelního představení: Potrestaná zvědavost a zpívaná pohádka O princezně a o hrádku. Dále následují soutěže o body, jízda na koních pro nejmenší
a občerstvení pro všechny. Setkání se koná za každého počasí. Program končí opékáním
buřtů za asistence obětavé hostitelky paní Bláhové s rodinnými pomocníky z budkovské
restaurace „Maják“.
Po celý měsíc květen se pak konají „májové“ ve farním kostele sv. Stanislava v Jemnici. Děti přednášejí básně, modlí se a zpívají písně každý pátek od 17.30 v boční kapli
sv. Josefa. V 18.00 pak následuje obvyklá bohoslužba.
Poslední májová slavnost je v neděli 31. května v kostelíku sv. Víta. Obvyklý program, který začíná v 15.00, bude obohacen skladbami violoncellisty Mgr. Karla Plocka
a varhaníka Martina Jakubíčka z Brna. Hudebně-meditační zastavení v gotickém kostelíku mladičkého mučedníka sv. Víta pod Kapistránskou lípou je navíc umocněno i výhledem na město s věží a „hradčanami“ jemnické školy - nejlépe od nedaleké kamenné sochy
sv. Anny. Středověkou dobu připomene i navodí hrbolatě dlážděné chodníčky s replikou
starobylého odvodnění.
Prof. Josef Ratzinger - to ještě nebyl papežem - napsal: „Úcta k Panně Marii je tou nejjistější a nejkratší cestou, která nás přivádí do konkrétní blízkosti Krista. Rozjímání o jejím
životě ve všech jeho obdobích nás učí, co znamená žít pro Krista a s Kristem ve všednosti
a každodennosti, která sice postrádá vnější lesk, zato zná dokonalou vnitřní blízkost.“ Mozaika, J. Balthasar /viz rozjímavá modlitba růžence/.
Měsíc květen nás všechny potěší záplavou barev, vůní a krásy všech možných jarních
květů a ještě svěží přírody. V této symfonii by nikdy neměla chybět naše poklona té, která
převyšuje každý květ a které dal básník titul: „Růže krásná v ráji štěpovaná…“. Jako první
ji pozdravil sám nebeský posel archanděl Gabriel. Nazval ji Milostiplnou a Požehnanou
mezi ženami. Také ji ujistil Pánovou přítomností a zárukou Božího mateřství. Proto se
i my rádi připojujeme k její chvále ústy našich dětí a jejich upřímná slova doprovázíme
zvoláním: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Prosme, aby naše dny byly požehnané tak jako Mariiny - abychom žili jako ona:
24 hodin pro Pána - každý den.
P.S. Jak můžeme Pannu Marii oslovovat a oslavovat, napsal P. František Trtílek takto:
… Matko Syna věčného Otce, vychovatelko jediného Učitele,
mistrná průvodkyně jediného Mistra, bráno, z které vychází jediná Cesta,
nositelko jediné Pravdy, zdroji pravého Života, ženo rozvažující každé Slovo,
lampo Světla světa, studnice Pramene tryskajícího k životu věčnému,
obilnice Chleba života,
ZDRÁVAS MARIA! …
Mons. Josef Brychta, jemnický farář
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Nezapomínejme
Karel Kreuzwieser
Narodil se 3. 11. 1900 v Jemnici, Podolí 49, jako nemanželský
syn Julie Kzeuzwieserové. Ta bydlela u svých rodičů (otec Jan,
pololáník; matka Marie, rozená Hotařová).
Po ukončení základního vzdělání vystudoval střední školu zahradnickou.
V matrice jsem zjistila, že 10. 11. 1921 vystoupil z řím.-kat.
církve, do ní se opět vrátil 21. 8. 1923. Zřejmě kvůli sňatku.
Dne 19. 9. 1923 byli oddáni s Boženou Bastlovou z Jemnice (z dnešní ulice Palackého).
14. 4. 1925 z církve vystoupil definitivně. S manželkou a jejím bratrem si postavili na vlastním pozemku na Nivce domky. Pan Kreuzwieser si otevřel zahradnictví, které se rozkládalo
na ploše 2 ha.
Založil odborný školkařský závod, věnoval se hlavně ovocným stromům a okrasným keřům. Jeho dřeviny byly sice dražší, ale vynikající kvality. Jeho odběratelé byli
po celé republice. Dodával zahradnictví arcibiskupskému v Olomouci. Stromky a keře
odebíral i zahradník barona Alfréda Wraždy z Police. Spolupracoval s odbornými časopisy jako byly československé Zahradnické listy, Rádce český rolník či Milotický
hospodář. V roce 1932 byl na seznamu členů Čs. svazu školkařů (v republice jich bylo
55). Měl velmi dobré výsledky i jako zahradník. Podařilo se mu po desetiletém úsilí
vypěstovat česnek, který se dodával do Španělska, Palestiny i do Anglie. Měl velice
dobré vztahy s řadou zahradníků a školkařů. K těmto přátelům se vrací v pozdějších
dopisech z vězení.
Velkou oporu má ve své rodině - manželce a svých třech dětech. Karel (později také
zahradník), Drahuška a Jirka.
Poctivý postoj měl nejen ke své rodině, práci, ale i ke společnosti a vlasti.
Psal se rok 1939. Krátce po Mnichovu začal vznikat v českých zemích odboj. Vojenská
složka se tvořila hlavně z řad vojáků, jak aktivních, tak i záložní služby. Vznikla organizace
s názvem Obrana národa. Snahou bylo vytvořit podzemní armádu, která by byla připravena
pro otevřený boj s nacisty. Prováděly se sabotáže, špionážní práce. Členové organizace
posilovali víru v brzký konec války. Velitelem praporu v jemnickém úseku se stal Karel
Kreuzwieser, záložní důstojník. Původně byl touto funkcí pověřen Zdeněk Papoušek, učitel
ve Slavíkovicích, ale ten se jí vzdal – bydlel mimo Jemnici a chyběly by potřebné kontakty.
Převzetím velení pan Kreuzwieser riskoval víc než ostatní.
Za svou činnost byl 13. 3. 1941 zatčen brněnským gestapem. Dne 13. 10. 1942 byl
odsouzen Vrchním zemským soudem ve Vratislavi k osmi letům káznice a ztrátě cti
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pro přípravu velezrady. Byl převezen do KT v Briegu, kde také po velkých útrapách
15. 10. 1944 zemřel.
Po válce paní Kreuzwieserová usilovala o uctění památky svého manžela pomníkem.
Nebyla vyslyšena, a tak nechala ve vlastní režii postavit pomník na své zahradě. Tak, aby
byl z cesty okolo vedoucí k Tálkům vidět.
Karel Kreuzwieser měl i svou ulici. Jeho jménem byla pojmenována ulice od Doljakových až na Nivku (býv. Lípová), ale po letech byla znovu přejmenována na Lípovou. Prý
proto, že do této ulice se hodně lidí přistěhovalo a měli problém jméno Kreuzwieser napsat
a vyslovit.
Každý Jemničák by měl jméno Karla Kreuzwiesera vyslovovat s úctou a určitě by si
nějakou pamětní desku zasloužil.

Jan Penk
Narodil se 3. července 1903 v Telči v rodině strojvůdce.
Po obecné škole začal studovat telečskou reálku, kterou ukončil
v roce 1921 maturitou. Poté odchází studovat techniku do Prahy, ale nedostatek finančních prostředků mu nedovolil další studia. V listopadu 1921 žádá o udělení místa výpomocného učitele na venkovské škole.
Bylo mu vyhověno, učil na celé řadě obecných škol – v Kamenici, Panské Lhotě, Jihlávce,
Třešti. Zkoušku učitelské dospělosti složil na učitelském ústavu v Praze, zkoušku učitelské
způsobilosti pak v Brně. Poslední školou obecnou, na níž vyučoval, byla v Hodicích. O jeho
odchodu z Hodic se píše ve školní kronice: „V něm škola ztratila dobrého a svědomitého učitele a pracovníka mimo školu v oboru tělovýchovy a výchovy hudební.“
V letech 1931 a 1932 vykonal obě zkoušky učitelské způsobilosti pro měšťanské školy,
III. odbor.
Jako odborný učitel nastupuje 1. 3. 1933 na měšťanskou školu dívčí v Jemnici. Našel
i zde ubytování u manželů Chocholoušových v ulici za parkem, tehdejší hájenské školy.
Dnes nese tato ulice jeho jméno – Penkova.
„Pan učitel Penk byl moc hodný člověk, byl přísný, ale spravedlivý. Škoda, že nás
učil krátkou dobu, ten by nás hodně naučil.“ – to mi řekla jeho bývalá žákyně.
Jan Penk byl také člověk, kterému nebylo lhostejné, co se děje kolem něho. Hned
po obsazení republiky Němci se zapojil jako nadporučík v záloze do Obrany národa spolu
s dalšími vojáky v záloze či demobilizovanými (Jan Kopeček, Karel Kreuzwieser, Zdeněk Papoušek, Jakub Polický, Bohdan Dvořák a další.)
Dne 27. března 1941 byl zatčen a odsouzen zemským soudem ve Vratislavi ke 4 letům
káznice a ztrátě cti. Byl převezen do KT v Briegu, kde na následky útrap 20. 1. 1944
zemřel.
Čest jejich památce!
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Zdroje informací:
- St. okresní archiv Jihlava
- St. okresní archiv Třebíč, pracoviště Mor. Budějovice
- archiv Jiřího Kreuzwiesera
- archiv Jaromíra Jandy
- Jan Kopeček: „Paměti….“
Zpracovala Olga Pitourová, Jemnice

Žijeme v blahé či neblahé nevědomosti?
Dovolím si reagovat na poslední slovo p. MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje
Vysočina v Jemnických listech - duben 2015.
Pan hejtman, kterého si nesmírně vážím, opatrně naznačuje budoucí problémy, které
v důsledku vývoje dopadnou dříve či později na občany a i na jeho bedra jako politika.
Je a bude jím nedostatek lékařů v první linii (praktických lékařů pro dospělé, pro děti
a dorost a stomatologů).
Mnozí si kladou otázku, proč tato situace vznikla.
Dovolím si k tomu sdělit svůj názor lékaře, provozujícího svoji praxi již 37 let a z toho
25 let v Jemnici. Když se v polovině minulého století začalo mluvit o budování tzv. socialistického zdravotnictví, bylo jasné, že normativy např. 1500 lidí na tehdy obvodního
lékaře nelze naplnit jinak než zvýšeným počtem lékařů. K tomu však došlo až v 70-tých
létech min. století. Byli jsme to my, kteří dnes ve věku 55 a výše v těch dobách vystudovali a v práci do dnešních let zestárli. Euforie 90-tých let - trh vyřeší vše - trvalé útoky
na lékařský stav ve veřejných sdělovacích prostředcích, to vše vedlo k poklesu zájmu
o studium medicíny v těchto letech. Cca od r. 2005 dochází k nárůstu posluchačů lékařských fakult, a tak v posledních letech promuje v České republice cca 1000 - 1100 lékařů.
Bohužel výpadek devadesátých let se nepodaří již nahradit. Taktéž se nepodaří nahradit
úbytek jak mladých, tak kvalifikovaných lékařů, kteří zcela pochopitelně od r. 2005 odcházejí do zahraničí za lepším vzděláváním, lepším uplatněním a i za lepším ekonomickým postavením. Jen pro zajímavost - z promočního ročníku 2014, kdy promovalo 1050
lékařů, odešlo 350 ihned po promoci do zahraničí - údaj České lékařské komory.
Jaký dopad to bude mít na nás, občany Jemnicka? Rozhodně ne moc dobrý. Pro tento
názor uvádím jen fakta. Vážená paní kolegyně pí MUDr. Karla Chvojková končí svoji
profesní karieru k 30. dubnu tohoto roku - bohužel bez náhrady - nedostatek stomatologů
již postihl Slavonice a od 1. května i nás. Takto budeme postupně končit všichni, kdo
pracujeme v Jemnici, pokud si zachováme ještě zdraví a rozum. A hrdinně nebudeme pracovat ještě do 100 let věku. Náhrada nás je taktéž jen věcí zcela iluzorní. A to ve srovnání
se Slavonicemi, kde je moderní zdravotní středisko, nemá město Jemnice co nabídnout.
Ambulance části lékařů jsou v budově města. Budova jistě v 50-tých letech vyhovovala,
nyní je však 21. století a ambulance a jejich provoz vypadají úplně jinak. Ambulance
všech praktiků pro dospělé a lékařky pro děti a dorost jsou v prostorech vlastních, či
v nájmu u soukromých osob bez vlivu města Jemnice.
24 / Jemnické listy / květen 2015

Paní a páni poslanci, začněte se zajímat o to, co dle Vás v Jemnici běželo bez problémů léta a nepotřebovalo to řešení - týká se to průřezem 25ti let všech politických garnitur,
které se na zdejší radnici vystřídaly. Zdravotnictví v Jemnici, ale zájem, starost a péči
vyžadovalo, jen si o to občané nedokázali důrazně říci.
Závěrem bych uvedl jen to, že je mi 62 let, řada mých vrstevníků zde v Jemnici si již
užívá sice předčasného, ale jistého důchodu. Předpokládám, pokud mi bude zdraví sloužit, že budu pracovat do konce roku 2020. Provozuji zde v Jemnici výukové pracoviště,
studenti lékařských fakult či zdravotnických škol u mne stážují, a i když jsou původem
z Jemnice či okolí, zájem o práci na obvodě zde nemají.
Ještě bych si dovolil tímto poděkovat vážené paní MUDr. Karle Chvojkové za její
celoživotní práci a popřát jí do dalších let hodně štěstí a zdraví. Spolupráce s ní byla vždy
na vysoké profesionální i kolegiální úrovni.
MUDr. Richard Štrobl

Tajemství vody
O zásobování Jemnice pitnou vodou je celá řada článků. Kompetentní autoři vysvětlovali minulou a současnou situaci, řešili i problémy, které by v budoucnosti mohly nastat. Zmínili také plán na obnovu přivaděče z úpravny ve Štítarech. Odborníci na slovo
vzatí vám bez váhání objasní, jak se kalkuluje cena za krychlový metr, nebo popíšou
fungování čističky. Nikdo však zatím, pokud vím, nevěnoval ani poznámku vodě samotné. Ten úkol čeká zřejmě na mě.
Co vlastně znamená, když řekneme „voda“? Každý absolvent základní školy zná její
chemický vzorec. Mnohý z těch, kteří s gustem zpívají: Nepi, Jano, nepi vodu, voda je
ti len na škodu, si myslí, že by se bez vody dokázal nakrásně i obejít. Průměrný obyvatel Jemnice jí denně zužitkuje skoro hektolitr. To pro město za jediný den představuje
kolem čtyř set krychlových metrů. Je to bazén 50 m dlouhý, 8 m široký, o hloubce 1 m.
A to jsme počítali jen spotřebu domácností.
Že nám voda teče z kohoutků, považujeme za samozřejmost. Kdybychom ve městě
neměli vodovod, museli bychom si vodu tahat po vědrech z Želetavky asi tak, jak to
dělali předkové ve středověku.
Nebo čekat, až naprší. Málokdo si uvědomuje, že voda je jedna z nejnaléhavějších
potřeb, které máme. Jak dlouho asi vydržíme, když ji mít nebudeme? Který proutkař
nám ji najde?
Země bez vody by byla zemí bez života. Životodárná voda koluje v našich žilách
smíchaná se vším, co potřebujeme ke zdraví. Naše tělo je ze dvou třetin voda. Může
se ještě někdo divit, že za symbol křtu, duchovního zrození, byla vyvolena právě ona?
Voda však musela být už dávno předtím, než si lidé vymysleli křest. Dříve znali jen jezírka uprostřed lesů a luk, teprve později začali vyrábět kropenky u vchodů do kostela.
Ještě před stvořením světa, dřív než Bůh rozdělil vody na horní a spodní, se podle
slov Bible vznášel Jeho duch nad širokou vodní plochou. Z toho vidíš, že ve vodě je
cosi božského, pochází z ní celá existence. Voda očišťuje, rozpouští špínu i zatvrzelost
našich srdcí.
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Vody jsou připraveny tišit žízeň, chladit za horkých letních dnů, léčit neduhy těla
i duše. Voda velkých řek je schopna unést i ty největší lodi, které po ní kloužou ke vzdáleným mořským přístavům. Navíc jí byla dána moc hasit oheň, a tak klade nepřekročitelnou překážku požárům.
Kde se však dá do pohybu svévolně, je nezkrotným živlem a vyhání lidi na střechy
domů nebo do korun stromů. Přitom je to pořád tentýž element, který za letního počasí
přívětivě láká, abychom do něj vstoupili tak, jak jsme celí, v naší přirozené nahotě.
Můžeme ji prostoupit, voda se nebrání, šetrně objímá údy. Ve vodě se pohybujeme
uvážlivým tempem. Když však plaveme, napodobujeme let ptáků. Voda pokorně uhýbá
našemu tělu, za hradbu naší pokožky nepronikne.
Při každé koupeli nás nadlehčuje tak, jako plodová voda nadnášela naše první bytí
před narozením. A když se jí napijeme, má vzácnou schopnost procházet naším organismem, občerstvit, obnovit.
Když jsem před pár lety šel po dlouhém čase po proudu Želetavky do Radotic,
uviděl jsem na pravé straně silnice dřevěnou lavičku. Vedle byl kámen a na něm otlučený plechový hrnek. Chvilku jsem nevěděl, proč to tam je. Teprve pak jsem vedle
lavičky našel studánku. Nad dolíkem ve stráni trčela trubka, z níž pomalu odtékala
voda. Odvážil jsem se napít. Byl suchý letní den. Voda byla studená, chutnala, pachuť
neměla.
Už několik týdnů se tam znovu chystám.
Myslíte, že tam tu studánku ještě najdu?
Milan Růžička

Dramatický příběh z válečného Brna
V dnešním příspěvku uvádím událost, kterou prožil na sklonku 2. sv. války můj strýc
Josef Železný, strojvůdce ČSD (Československé státní dráhy) v Brně. Stejně jako on bylo
mnoho dalších lidí zaměstnaných ve státní službě nekompromisně vtaženo do válečného
dění.
Nejzajímavější ze všech jeho vyprávění dokládám výňatkem z jeho čtyřstránkového
dopisu, který se v originále u nás zachoval dodnes. Drama, které v něm popisuje, bylo to
nejhorší, co v životě prožil. Naštěstí vše, i přes jeho zranění, dobře dopadlo.
Než stačili jeho rodiče a bratr (můj otec) dokončit usilovnou snahu pro jeho záchranu,
dostal se sám šťastně domů. Ze zranění se zotavil a na železnici se vrátil až po konci války.
Jako strojvůdce jezdil ještě dlouhá léta, až do svého odchodu do důchodu v 70. letech min.
století.
František Železný
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Slavnost Barchan
První neděli po svátku sv. Víta, po 15. červnu, se v Jemnici koná slavnost, která se
nazývá Barchan. Tak začíná téměř každý článek či pojednání o této starodávné slavnosti.
V období zhruba ohraničeném zrušením kláštera sv. Víta císařem Josefem II. a rokem
1950 to byla pravda jen z poloviny, protože ten samý den se souběžně konala i další slavnost – slavnost Svatovítská. Průběh dne byl následující - dopoledne byla konána v areálu
bývalého kláštera sv. Víta bohoslužba, po obědě se konal tzv. „barchanický běh“.
Každá ze slavností připomínala jinou událost z dějin Jemnice, každá měla jiného „pořadatele“ a byla určena pro jiný okruh návštěvníků. Svatovítská slavnost začínala průvodem katolíků z města i okolí ke kostelu sv. Víta, který stojí na pohorku nedaleko města.
Tam se konaly dvě slavnostní bohoslužby. Jedna v kostele, kde se kázalo německy, druhá
venku pod starou rozlehlou lípou, kde se kázalo česky. Původně to byla mše jedna, protože kostel byl císařem Josefem II. zrušen a nemohl být k obřadům používán; ze stejného
důvodu nemohlo jít o pouť, ale jen slavnost. Při kázání farář účastníky seznámil, že mše
se koná jako připomínka na dobu, kdy jen klášterní kostel sv. Víta na základě patentu
vydaného císařem Maxmiliánem mohl být využíván ke katolickým bohoslužbám zbylými
měšťany katolického vyznání a obyvateli okolních vsí.
Účastníky slavnosti Barchan byli převážně měšťané, jejich rodinní příslušníci a známí. Trvala dva dny. V sobotu večer za hlaholu trub a bubnů byl z okna radnice vyvěšen
divný prapor. Byl tvořen šesti lokty barchanu, párem punčoch, šátkem a květinovým věncem, později pěti věnečky. Po vyvěšení barchanického praporu bylo některým z členů
městské rady všem přítomným připomenuto, že slavnost se koná jako vzpomínka na pobyt
královny Elišky v Jemnici, po kterém následovalo pro město nejslavnější období v jeho
celé historii, nazývané zlatá doba Jemnice. Žádný řečník se nikdy nezmiňoval o tom, kdy
konkrétně královna ve městě přebývala, protože to nikdo přesně nevěděl. Poté městská
rada s pěti nejstaršími měšťany zvolila k zítřejšímu běhu čtyři mladíky.
Barchanický běh se konal v neděli po obědě. Když doběhl i poslední běžec, vydal se průvod do radního domu. V radnici pak páni radní ke stolu zasedli a udělili vítězům odplatu.
Nejrychlejší dostal barchan, druhý šátek, třetí punčochy a čtvrtý a poslední dostal věnec,
později pět věnečků, vesměs nazvaný prasátko. Pak byla přinesena kniha, do níž se jména
oněch čtyř mládenců, podle zavedení a obyčeje praotců, na věčnou památku zapsala.
Každý obyvatel Jemnice, Podolí i přilehlých vesnic to, co bylo uvedeno výše, věděl
a bylo mu jedno, zda se to nazývá Barchan, Slavnost svatovítská či Slavnost národní
(výroční) v Jemnici. Různost označení slavnosti později vedla některé badatele, kteří se
mnohdy slavnosti ani nezúčastnili, k tomu, že začali její původ zpochybňovat a hledat ho
např. v jarmareční lidové slavnosti nebo v tzv. střílení k ptáku či dokonce označovat jako
starou hornickou světskou slavnost.
Starobylost slavnosti mimo jiné dokládá pramen, zápis v městské knize z roku 1713,
kde je popsána rozepře mezi měšťany o vydání věcí potřebných ke konání běhu. Ze zápisu
je zřejmé, že Barchan v té době již měl dlouhou tradici a existovala určitá pravidla jeho
pořádání, např. to, že původně běžci mohli být jen synové měšťanů.
O slavnosti Barchan existuje početná literatura. První publikovaná zpráva o ní pochází od jemnického vrchnostenského úředníka V. Freidricha a je z roku 1817. Podle ní
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pobyt Elišky v Jemnici souvisí s vojenskou výpravou krále Jana proti Matouši Čákovi
z Trenčína. Uvádí však chybný rok výpravy, rok 1312. Zprávu přejímají i tehdejší další
autoři, např. Horky.
Tuto nesrovnalost lze analyzovat z různých hledisek, pohledů. Analyzujeme-li ji z hlediska možných znalostí či vědomostí, ty byly především odvislé od dostupnosti a množství
informací autora článku v té době, pak můžeme dospět k závěru, autor mohl vědět, že královna pobývala v Jemnici v roce 1312. Neznal však důvod, proč tu byla. Kdyby věděl, že
král Jan s vojskem pobýval na Moravě také v létech 1311 a 1312, pak by pravděpodobně
uvedl důvod správný. Musíme si uvědomit, že v té době ještě nebyly F. Palackým sepsány
dějiny a samo již to, že o této výpravě věděl, je obdivuhodné. Autor článku tak spojil dvě
spolu nesouvisející informace. Stejně divné by např. bylo, kdyby dnes někdo zpochybňoval původ slavnosti a pobyt královny v Jemnici s odůvodněním, že královští poslové v té
době používali koně, ale běh běhají běžci; nemělo by jít o běh, ale jezdecký závod.
Níže uvedené vyprávění může být nejblíže tomu, co se v těch dobách v Čechách
a na Moravě odehrávalo a co bylo důvodem pobytu královny Elišky ve městě Jemnici.
Každý sám ať si rozhodne, nakolik je to pověst nebo pravda.

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

Po vymření přemyslovské dynastie nastalo krátké období politické nestability a sporů
o český trůn. Smrti krále Václava III. využila také šlechta a získávala majetek na úkor
měst, církve a někdy i krále. Obyvatelům celého království nastaly vinou cizích a neschopných panovníků kruté časy. Všechen lid v této době nesvornosti a zmatků s nadějemi vzhlížel k poslední dosud neprovdané představitelce rodu Přemyslovců - Elišce, jakoby v ní očekával záchranu a spásu. A skutečně z nastalého zápasu o uvolněnou královskou
korunu vyšla vítězně právě ona, když ji získala pro svého manžela Jana Lucemburského.
Svatbě Elišky předcházela složitá diplomatická jednání a je jisté, že při nich prožívala
těžké chvíle. Byla vychovávána v klášteře a neměla výbavu odpovídající výbavě královské dcery. Žádný, který by si ji vzal za manželku, nevěděl, zda dostane věno, a když ano,
v jaké výši. Přátelé jí alespoň na zakoupení výbavy půjčili 1000 hřiven „u kupců, měšťanů a spolehlivých věřitelů“, a darem přispěl i biskup Jan z Dražic nádherným běloušem
a dvěma pozlacenými poháry. Hrdá, půvabná a údajně snědá přemyslovská princezna
po svém příjezdu do Špýru Jindřicha VII. i královnu Markétu svým vzhledem a jednáním
okouzlila. Rodiče dali svolením sňatku.
Svatba osmnáctileté Elišky Přemyslovny se čtrnáctiletým Janem Lucemburským se
konala v září roku 1310 ve Špýru. Jindřich VII. při této příležitosti udělil svému synu
Janovi České království i Markrabství moravské lénem. Novomanželé odjíždí do Čech
a tam zjišťují, že jsou vlastně panovníci bez království. Řada představitelů šlechtických
rodů s volbou Jana za krále nesouhlasí. Na Moravě byla situace ještě horší. Po smrti
krále Rudolfa I. v červenci 1307 se Znojmo přiklonilo na stranu Jindřicha Korutanského,
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na rozdíl od Brna a olomouckého biskupa, kteří stranili bratrovi zesnulého krále, Fridrichovi Sličnému, vévodovi rakouskému. Část Moravy opanovali Poláci, kteří se nechtěli
vzdát dědictví Violy Těšínské.
Janovo vojsko dosáhlo městských bran Prahy v listopadu, ale jeho brány zůstaly zavřené. Poměrně slabé a cestou vyčerpané Janovo vojsko na přemožení a obsazení města
hájeného silnou posádkou nestačilo. Tuhá zima ještě situaci zhoršovala. Kde nestačila
vojenská síla, nastoupila lest. Přívrženci královny Elišky otevřeli bránu a vojsko se dostalo do Prahy. Král Jindřich ukončil svoji vládu v Českém království útěkem do Korutan.
Útrapám mladých manželů ještě nebyl konec. Královský palác na hradě byl zničený požárem a tak královská rodina byla nucena, až do jeho obnovy, pobývat na různých místech. Ještě v prosinci se konal sněm Českých pánů, kteří Janovi Lucemburskému a Elišce
Přemyslovně přísahali věrnost. Krátce nato, v únoru, se ve Svatovítské bazilice konala korunovace Jana a jeho manželky Elišky arcibiskupem mohučským Petrem za krále
českého.
Ta část duchovenstva a české šlechty, která tuto komplikovanou akci připravila a přes
řadu překážek uskutečnila, činila tak s představou, že bude obnovena autoritativní panovnická moc z dob posledních Přemyslovců. Mladý král, ale dříve než mohl začít vládnout,
musel nejdříve v zemi sjednat pořádek. Navzdory svému mládí se mu zakrátko po obsazení Prahy podařilo, že ho poslouchaly celé Čechy. Musel ještě nastolit mír a získat zpět
Moravu.
V květnu roku 1311 proto s vojskem vytáhl na Moravu. Nejdříve dorazil do Olomouce, kde byl s velikou radostí od všeho lidu uvítán. Po dvanáct dní tam moudře zařizoval,
co se týká míru. Když vyjel z Olomouce, namířil jeho kroky k Brnu, kde ho okázale uvítalo nejenom kněžstvo a veškerý křesťanský lid, ale i celá obec židovská. Král Jan uspořádal uvnitř i venku země mír a z toho se všechen vzájemně si blahopřející lid radoval.
Skutečnost ale byla jiná. Po Janově odjezdu do Prahy se toho na Moravě moc nezměnilo. Na jedné straně moravští stavové horlivě slibovali svému novému pánu věrnost až
za hrob, za což jim potvrdil stejné výsady a práva, která předtím potvrdil jejich kolegům
v Čechách, na straně druhé si šlechta dělala, co chtěla. Urození páni jako Fridrich z Linavy, bratři Artleb a Jimram z Boskovic, též Oldřich z Boskovic, bratři z Brandýsa a jiní
nepřestávali zlo páchati a z hradů svých loupežnictví podporujíce i všelikých pychů se
dopouštějíce, neboť kdo na co si zvykl, v tom později neuměli ustat. Raimund z Lichtenburka, čelní stoupenec korutanské strany a mimo jiné zástavní držitel hradu Bítova, dokonce na čas zabral královské město Jemnici. Obyvatelé Moravy, kteří trpěli zlo od zlých,
to oznámili mladému královi a prosili ho o ochranu.
Byli však mezi nimi i takoví, kteří odmítali věrnost králi, protože nedodržel sliby dané
jim v Brně a do zemských úřadů místo zdejších předáků jmenoval poradce, které s sebou
přivedl z ciziny. Patřil k nim i Mikuláš Opavský. Za přemyslovských králů, předchůdců
Jana, mnoho dobrého vykonal pro království české a nyní žil v ústraní na tvrzi Plumlov.
Začátkem roku 1312 začal Jan připravovat novou výpravu na Moravu k pokoření
vzpoury moravských pánů i vévody opavského. Věděl, že tentokrát dojde k boji a chtěl
vzít s sebou každého bojeschopného muže, na kterého se mohl spolehnout. Mrzelo ho
proto, že pro ochranu své manželky bude muset nechat v Praze část své družiny. Královna
sama vytušila, co ho trápí a nabídla mu, aby ji vzal na výpravu s sebou a cestou ji svěřil
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pod ochranu některému královskému městu nebo hradu. Ráda se seznámí s krajem a lidmi, kde dosud nikdy nebyla. Jejich volba padla na malé, ale silně hrazené město Jemnici.
Při rozhodování sehrálo svoji úlohu i to, že v sousedství města byl hrad, který byl sídlem
hradské správy a kam se mohla Eliška v případě potřeby uchýlit.
Král měl v družině sloužícího, zbrojnoše, který sice mnoho zkušeností z boje neměl,
ale pocházel z toho kraje, dobře se tam vyznal, a naopak lidé z města znali jeho. Jeho příjezd proto nevzbudí žádnou pozornost a o pobytu královny ve městě bude vědět jen hrstka
vybraných. Vyslal ho tedy s dopisem pro měšťany, ve kterém je seznamoval se svoji vůlí
a současně žádal, aby připravili vše potřebné k pobytu a ochraně královny. Posel se vrátil
s kladnou odpovědí. Také však králi sděluje, že v kraji je velký hladomor a řada příbuzných a známých měšťanů žijících v okolí města již zemřela hladem. Přesto, nebo snad
právě proto, se každý z nich bude snažit vytvořit pro pobyt královny ve městě ty nejlepší
podmínky. Bojí se ale, že velkému královninu doprovodu nebude možné zajistit jídlo ani
krmení pro koně. Královna byla zvyklá klášternímu životu a souhlasila, že se uskrovní co
do doprovodu, to i do stravy.
Na Velký pátek, ten rok připadl na 14. března, se stal v moravských Ivančicích eucharistický zázrak, který plány královských manželů změnil. Při svatém přijímání farář
z obavy, že hostie pochybí, lámal je na několik dílů. Jeden z věřících zapochyboval o svátostních účincích takto rozlámané hostie. Tělo páně mu vzápětí počalo v ústech nabývat
takového objemu, že hostii musel z úst vyjmout. V zápětí ji vložil do trhliny ve zdi. Když
ji později zpovědník, kterému se s celou věcí svěřil, ze zdi vyndal, začala silně krvácet.
Tento zázrak přilákal do města velké množství lidu a přijely i sestry z oslavanského kláštera vedeny abatyší Giselou. Zvěst se donesla i ke královně Elišce. Ta hned začala ve své
zbožnosti planout touhou, aby onu zázračnou hostii mohla uvidět. Konrád, první opat
zbraslavského kláštera, měl stejnou touhu a královně nabídl, že do Ivančic může cestovat
s ním a pod jeho ochranou. Manželé své původní rozhodnutí změnili, Eliška nabídku
opata přijala a místo toho, aby svého manžela při jeho tažení na Moravu doprovázela,
vypravila se tam s opatem Konrádem. Z Ivančic dále do nedaleké Jemnice pak pojede
sama jen s malým doprovodem.
Eliška skutečně 4. května osobně přijela do Ivančic. Zázračnou hostii, kterou získala
jako dar, do zlaté monstrance nechala vložit a opat Konrád ji na zpáteční cestě s sebou
do zbraslavského kláštera vzal, tam ji uložil a opatroval. Následně se královna vydala
do Jemnice. Při cestě z Ivančic, či z kláštera v Oslavanech onemocněla a vyhledala
pomoc v jednom mlýnu nedaleko obce Příštpo. Tam královnu ošetřili, jí a její doprovod
na nezbytnou dobu ubytovali a uhostili. Kvůli malé úrodě v minulém roce v té době
na Moravě panovala velká drahota. Mlynář proto musel v souvislosti s pobytem královny vynaložit mnoho peněz. Ta ho za odměnu zbavila poddanských povinností. Lidé
mlynáři dali přezdívku král, Kaiserich, a mlýn, který byl od té doby svobodný, nazývali
Královec.
JUDr. František Kačenka,
zdroj: Ing. Karel Bakeš
– nepublikovaný článek „Slavnost Barchan v Jemnici“ (1871)
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Kulturní přehled
1. 5. 2015
		

Jízda výletního vlaku SVDJZM – Vítání jara
- odjezd z Jemnice: 12.50 a 16.50; odjezd z M. Budějovic 14.20 a 18.20
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

1. 5. 2015
14.00 hodin
		
		

Jemnická palačinkiáda
- tradiční soutěž v pojídání palačinek na čas bez použití rukou
- dopravní hřiště Jemnice
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice, www.aft.jemnice.cz

1. 5. 2015
14.00 hodin
		

Sportovní odpoledne
- sportovně - zábavné odpoledne, soutěže o ceny
- dopravní hřiště Jemnice, pořadatel MO KSČM Jemnice

1. 5. 2015
18.00 hodin
		

Vernisáž výstavy Bojovníci za svobodu
- vestibul KD
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

Program ČT2 – pořad Folklorika - dokument z historické slavnosti Barchan 2014
2. 5. 2015
- 10.00 hodin
6. 5. 2015
- 11.50 hodin
2. 5. 2015
		
		
		
		
		
		
		
		

MTB Jemnice O putovní pohár Barchanu
- 8. ročník závodů horských kol, start a cíl u KD v Panenské
- závodní trasy v délce 10, 20 a 52 km, nezávodní fitness trasa v délce
20 km, závod odrážedel
- bohatý doprovodný program - skákací hrad, trampolína, střelba
z paintballových značkovačů, …
- informace a propozice na stránkách www.mtb-jemnice.cz nebo
www.facebook.com/mtb.jemnice
- pořadatel Agentura Free Time Jemnice

2. - 17. 5. 2015
		
		
		

Výstava – Bojovníci za svobodu
- otevřeno: Po - Pá 9.00 - 16.00; So - Ne 9.00 - 14.00 hodin
- vestibul KD
- pořadatel Muzejní spolek v Jemnici ve spolupráci s městem Jemnice

2. 5. 2015

Paintball Open day
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2. 5. 2015
21.00 - 05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys, Májová love party

7. 5. 2015
14.00 hodin
		
		

Vzpomínkový akt s položením věnců u památníků obětí
2. světové války
- hřbitov
- pořadatel město Jemnice

9. 5. 2015
10.00 hodin
		

Zahájení provozu vojenského muzea na zámku v Jemnici
- zámek Jemnice
- následné uctění obětí židovských občanů
- památník v místě bývalé židovské synagogy
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci s mezinárodním řádem
Křižovníci s červeným srdcem – Cyriaci

		
		
9. 5. 2015
21.00-05.00
		
16. 5. 2015
9.00-16.00
		
		
		

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Adas, Amundsen party
O májovou korunku DDM Jemnice
- VI. ročník nepostupové soutěže mažoretek
- soutěž komentuje moderátor HIT RÁDIA VYSOČINA Milan Řezníček
- doprovodný program, občerstvení zajištěno
- areál sokolovny, pořadatel DDM Jemnice

16. 5. 2015
9.00 hodin
		
		

Mezi stromy
- dobrovolnická akce pro letňák
- Letní kino Jemnice
- pořadatel AlterNaiva, o.s., www.alternaiva.jemnice.cz

16. 5. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Kitt, Párty pro desperády

22. 5. 2015
18.00 hodin
		
		
		
		

Akordeonový koncert žáků ZUŠ
- společné setkání žáků Základních uměleckých škol z Moravských
Budějovic, pobočky v Jemnici, Telče a Třeště
- vstupné dobrovolné, kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice ve spolupráci ZUŠ Mor. Budějovice, pobočka
Jemnice

23. 5. 2015
8.00 hodin
		
		
		

Dětské rybářské závody
- zámecký rybník v parku, startovné 30,- Kč
- závodů se mohou zúčastnit děti do 15 let
- pro soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny a občerstvení zdarma
- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice, www.mrs.jemnice.cz
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23. 5. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Izzy Cooper, Rumová party

24. 5. 2015
6.00 – 7.00
7.00 hodin
		
		

Rybářské závody O putovní pohár Barchanu
- losování stanovišť
- začátek, zámecký rybník v parku, startovné 300,- Kč
- občerstvení zajištění
- pořadatel Moravský rybářský svaz MO Jemnice, www.mrs.jemnice.cz

27. 5. 2015
17.00 hodin
		

Varhanní koncert ZUŠ
- koncertní sálek ZUŠ, Husova ulice, Jemnice
- pořadatel ZUŠ Mor. Budějovice, pobočka Jemnice

30. 5. 2015
		
		

Jízda výletního vlaku SVDJZM
- odjezd z Jemnice: 12.50 a 18.00; odjezd z Mor. Budějovic 14.20
- pořadatel Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

30. 5. 2015
15.00 hodin
		
		
		
		

Den dětí
- start u jemnického buku lásky v zámeckém parku, startovné 30,- Kč
- přijďte objevovat zajímavá místa Jemnice, potkáte historické
i pohádkové postavy
- hry a soutěže, v cíli na vás čeká odměna
- pořadatel Mladí za rozvoj Jemnice, o. s.

30. 5. 2015
19.00 hodin
		
		
		
		

Hudební slavnosti 2015
- kapela Plavci a žáci ZUŠ v Jemnici
- vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek od 5. 5. 2014 v TIC,
 721 508 737
- kino Jemnice
- pořadatel město Jemnice, www.mesto-jemnice.cz

30. 5. 2015
21.00-05.00

Diskotéka - Cool dance club Jemnice
- hraje Dj Rudys, Tullamore Dew night

Skřítek Jarníček otevíral jaro
V polovině dubna konečně nastalo to pravé a nefalšované jaro a v našem parku se opět
objevil k radosti dětí skřítek „Jarníček“ se svými pomocníky.
Víte kdo je „Jarníček“? Pro nezasvěcené, to je skřítek, který už po několik roků otevírá
jarní přírodu v našem městě a v tomto úsilí mu pomáhají děti z mateřské školy a také několik postav z pohádek a pověstí. Takové otevírání se uskutečnilo i 15. dubna dopoledne.
Děti šly parkem a cestou potkaly nejen „Jarníčka“, ale i loupežníka, vikinského bojovníka
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a babku kořenářku. Tentokrát se k nim přidal i kastelán zámku pan Herna v uniformě s přehlídkou modelů vojenské techniky a pan Ďuračka, který dětem ukázal, že odpadky patří
do koše a ne do křoví. Na konci dobrodružné cesty byly děti skřítkem odměněny drobnými
sladkostmi.
Na akci nazvané „Jarní otevírání lesa“ se podíleli Mařenka Koprová - babka kořenářka,
Rudolf Šustr - vikinský válečník, Jiří Prokop - loupežník, Jan Herna - v uniformě a Maroš
Ďuračka. Hlavní postavu „Jarníčka“ si zahrál i tentokrát Ing. Petr Novotný. Organizačně se
podíleli paní Petra Ferdanová s dcerami.
Všechny děti si to dopoledne náležitě užily, a tak nezbývá než poděkovat všem, kteří se
na „otevírání“ účastnili. Škoda, že těch lidí, kteří by se na takové akci podíleli, není více.
Tuto radostnou atmosféru kazily nejen neuklizené psí výkaly a odpadky, ale i použitá
injekční stříkačka. Prostě nejsou všichni lidé dobří.
Jana Jánská, kronikářka
Poděkování
Rád bych tímto poděkoval paní Habrové (Potraviny Husova ulice), panu Nevrklovi (Potraviny U Fučíků), panu Šlápotovi (Pipi grill) za podporu akce „Otevírání lesa pro mateřskou školku“.
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Jemnice

Den otevřených dveří v ZUŠ Jemnice
Dne 15. dubna odpoledne se otevřely dveře Základní umělecké školy v Jemnici nejen
pro žáky, ale pro další zájemce, kteří si chtěli školu prohlédnout. Všichni, kdo to odpoledne
školu navštívili, jistě nelitovali.
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U vchodových dveří očekávali návštěvníky dva mladí průvodci, kteří je s patřičným
výkladem provedli celým zařízením. V každé třídě jste si mohli poslechnout vystoupení
některého z žáků školy. Pro mne zahrála celá skupina dětí na akordeony a klávesy i s paní
učitelkou Milenou Puchnarovou. Všechny příchozí jistě překvapilo, jak je celá škola krásně vyzdobena a že i v tomto starém domě bylo možné vytvořit velmi příjemné prostředí.
Po prohlídce program pokračoval koncertem pro děti, rodiče i další návštěvníky.
Jemnická pobočka Základní umělecké školy v Moravských Budějovicích rozšířila nabídku hudebních oborů. Děti se i v našem městě mohou učit na klavír, varhany, keyboard
(klávesy), akordeon, zobcovou flétnu, trubku, lesní roh, trombon i na kytaru a nemusí dojíždět do jiných měst. Děti vyučují: Eva Chaloupková, Hana Ukašíková, Milena Puchnarová,
Mgr. Ljuba Jánská, Bc. Josef Hofbauer a Radko Čermák. Od letošního roku je otevřen
v Jemnici také výtvarný obor. Práce malých výtvarníků je možno zhlédnout v prostorách
školy.
Přijímací zkoušky nových žáků se uskuteční jako každý rok první pátek v měsíci červnu. Vyučující zvou všechny zájemce o studium k návštěvě školy.
Jana Jánská, kronikářka

Bojovníci za svobodu.
2. světová válka v příbězích těch, kteří se nebáli bojovat.
vernisáž:
výstava:		
		
		

1. května 2015 v 18.00 vestibul Kulturního domu v Jemnici
2. – 17. května 2015 vestibul Kulturního domu v Jemnici
otevřeno denně od 9 do 16 hodin
18. května – 31. července v TIC v Jemnici

Muzejní spolek ve spolupráci s městem Jemnice připravil k 70.tému výročí konce
2. světové války výstavu Bojovníci za svobodu. Podtitul napovídá, že se zaměří na příběhy
mužů a žen, kteří se v tak těžké době, jakou byla okupace, rozhodli riskovat svůj život,
bezpečí svých rodin a bojovat proti režimu nacistického Německa.
Návštěvníci se budou moci seznámit například s životním příběhem bratrů Gutfreudových, jemnických Židů, kteří bojovali u Tobruku, Jaroslavem Hloužkem, jedním z našich nejmladších stíhačů v Anglii. Hubertem Crhou, Karlem Ondráčkem, Stanislavem
Petrem a Františkem Kalábem, kteří se účastnili obléhání přístavu Dunkerque – jediného
vítězství 2. světové války, kdy kapitulaci 12 tisíc německých vojáků převzal Čech, generál
Alois Liška.
Výstava se však nezaměřuje pouze na tyto a další vojáky, kteří bojovali v zahraničí,
důležitým tématem je také místní odboj a oběti nacistické perzekuce. Jen namátkou uveďme Karla Kreuzwiesera, Vladislava Fialu, Jana Penka, Františka Valentu, obětí z Jemnice
a okolí však bylo mnohem více. Mnoho dalších bylo až do konce války vězněno v koncentračních táborech a káznicích. Nacismus ovlivnil na dlouhé roky životy všech. Osudy
odbojových pracovníků i nuceně nasazených jsou toho nezvratným důkazem.
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Všechny životní příběhy jsou jedinečné a zaslouží si naši pozornost i po 70 letech. Pomohou nám uvědomit si, kdo jsme a odkud přicházíme, možná i ukázat, kam bychom měli
směřovat.
Mgr. Jana Lochmanová

Pozvánka na soutěž „ O Májovou korunku DDM Jemnice“
V sobotu dne 16. května se koná 6. ročník nepostupové soutěžní přehlídky mažoretkových skupin „O májovou korunku DDM Jemnice“. Jejich pestré kostýmy rozzáří naše
město. Zatím se do soutěže přihlásily týmy z 23 měst ČR v počtu 938 soutěžících.
Jako v předchozích letech jsou rozděleny do těchto kategorií - miniformace, formace
a rodičovské týmy. Vystupovat budou s hůlkami i s barevnými pompony. Jednotlivé týmy
průběžně vyhodnocují laičtí i odborní rozhodčí.
Celou soutěží provází Milan Řezníček, moderátor z rádia Vysočina. Svým humorem
a soutěžemi baví diváky v době, kdy porota soutěž vyhodnocuje.
Všichni vystupující budou za své úsilí odměněni. V DDM Jemnice se už připravují pro vítěze diplomy, medaile, poháry a pro všechny soutěžící upomínkové předměty
a účastnické listy. Poděkování patří všem sponzorům a ostatním, díky nimž je možno
celou akci zajistit jak materiálně, tak finančně.
Zveme tímto všechny obyvatele našeho města i okolí, aby se přišli podívat na hřiště
jemnické sokolovny. Mažoretkám se bude jistě lépe vystupovat, pokud přijde hodně diváků. Vystoupení začne v 9.00 hodin ráno a potrvá až do 17.00 hodin odpoledne. Zaručeně
se pobavíte všichni. Obdivovat budete moci precizní nacvičení sestav starších mažoretek,
úsměv na tváři vám vyloudí vystoupení těch nejmenších. Zvláštní kategorií je vystoupení
rodičovských týmů, které každý rok pobaví svým recesistickým pojetím soutěže, kde se
neváhají převléknout do kostýmů i muži.
Snažíme se celou náročnou akci dobře připravit pro účinkující i pro diváky. Na hřišti
sokolovny můžete strávit celý den. Ve stáncích bude možno zakoupit občerstvení a různé
drobnosti Nezapomínáme ani na nejmenší diváky, pro ně bude připraven doprovodný
program: malování na obličej, skákací hrad, trampolína.
Doufejme, že se na nás bude usmívat sluníčko po celý den a přispěje k dobré náladě
všech. Na vaši účast se těší DDM Jemnice. 
Pracovnice DDM Jemnice

Pozvánka na varhanní koncert v ZUŠ v Jemnici
Srdečně zveme rodiče i všechny milovníky nejen varhanní hudby na koncert, který se
uskuteční ve středu 27. 5. 2015 v 17 hod. v koncertním sále ZUŠ v Jemnici.
Spolu s žáky varhanního oddělení z Jemnice zahrají na „královský“ nástroj i žáci z Moravských Budějovic a možná vystoupí i další hosté s hudebními nástroji. Přijďte se podívat
a poslechnout si krásnou hudbu.
Bc. Josef Hofbauer, zástupce ředitelky ZUŠ
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Klub důchodců v Jemnici Vám chce také něco říci
Matčino zátiší
Náprstek, jehly, kolikero nití
a staré brejle světlem protkané,
čím jsem to měřil čas, jenž svítí
a míjí, sotva nastane.
Jak před lety mi šeptáš jako snící:
- Můj hochu roztomilý,
to jistě zas ti někde uličníci
kamenem hlavu rozbili.
-Ne maminko, má hlava je dnes celá
a ani koleno dnes nemám odřené.
-Ach bože, já již opět zapomněla,
jak je to všechno jiné, změněné.

Jak jindy přišel jsem a pláču,
v tmě jemné dlaně, měkké soucitné
a slza krvácí, jak do heboučkých fáčů,
když stará spící bolest procitne.
Za všechny knoflíky, jež jsi mi přišívala,
za všechny stehy, jež tvá šila nit,
za polibky, když jsi mě líbávala,
ne, tak jsem se ti nechtěl odměnit.
Buď sbohem, dobo roztrhaných gatí,
dny ztracené jsem matně hledat chtěl,
čas, který se už nikdy nenavrátí,
ach bože, já jsem zapomněl.

Opsáno z Čítanky pro 4. ročník čtyřletých odborných škol z roku 1956
Marie Čurdová

Blahopřání
V měsíci březnu se dožila 90 let
paní Marie Průšová
K tomuto významnému jubileu ještě jednou
blahopřejeme Vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti
a životní pohody
přeje dcera Marie a syn Stanislav s rodinami

Blahopřání
Zástupci města navštívili
paní Miladu GLIGANIČOVOU 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 Marii JEŽKOVOU z Jemnice,
která se v měsíci dubnu dožila 90 let
K tomuto významnému výročí ještě jednou
blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví a životní pohody

Vzpomínka
Žije dál v srdcích těch,
kteří ji měli rádi
Dne 4. května 2015 uplyne 32 let,
kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička a prababička
paní Božena SKŘIVÁNKOVÁ z Jemnice
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují dcera Hana a syn Václav,
vnoučata a pravnoučata

Vzpomínka
Kytičku kvítků chceme Ti dát
a potom tiše vzpomínat
Dne 15. května 2015 uplyne 7 smutných let,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Josef ELLINGER z Jemnice
Dne 4. srpna 2015 by se dožil krásných osmdesátin
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Jindřiška a tři děti s rodinami
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Vzpomínka
Dne 17. 5. 2015
uplyne 7. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Karolína KOMOŇOVÁ z Jemnice
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Naděžda a vnučky s rodinami

Výsledky Velikonočního volejbalového turnaje dvojic
Ve spolupráci města Jemnice a ZŠ Jemnice se uskutečnil dne 4. 4. 2015 Velikonoční
volejbalový turnaj. Turnaje se zúčastnilo 10 smíšených dvojic.
1. místo – Kovář Ondřej, slečna Pokorná
2. místo – Šprincl Marek, Hotová Kristýna (Dominik Mochar)
3. místo – Ing. Kovář, Kovářová Katka
4. místo – Chvojka, Šestáková Sára
5. místo – Tesař Radek, Stoklasová Natálie
6. místo – Stehlík Kamil, Stehlíková Jana
7. místo – Skoumal David, Marková Ilona
8. místo – Kočí, Havlíková Bára
9. místo – Bastl Vojtěch, Malotínová Terezie
10. místo – Šprincl Marek, Kočová Miluše
Dominik Mochar z důvodu úrazu odstoupil z turnaje, nahradil ho po dohodě Marek
Šprincl.
Organizátor turnaje Chvojka Ivan

Branný den mladých hasičů
V sobotu 11. 4. 2015 se konal branný den pro mladé hasiče SDH Jemnice. Celý den byl
rozdělen na dvě části. První část dne jsme využili na přípravu hřiště v Podolí a ustavení
překážek.
Po občerstvení všech účastníků na hasičské stanici jsme se přesunuli na střelnici, kde
probíhala sportovní část dne. Odpoledne vyplnilo několik soutěží včetně střelby z různých zbraní. Na závěr celého dne bylo připraveno opékání buřtů, ale počasí nám nevydrželo. Někteří z nás snědli buřty studené, jiní nepohrdli možností si je ohřát v kuchyňce
na střelnici.
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Naše velké poděkování patří
Sportovnímu střeleckému klubu
Jemnice za pomoc při realizaci
branného dne a možnosti využití tohoto areálu. Více fotografií
a informací naleznete na facebookovém profilu www.facebook.com/SDH.Jemnice.
Za SDH Jemnice
Milan Šerka

1. FC Jemnicko
Starší přípravka 1. FC JEMNICKA
Brzy začne jarní sezóna, proto se musím ohlédnout zpět a informovat o tom, co se dělo
v zimním období. Naše starší přípravka po celou zimu poctivě trénovala. Svoje dovednosti
děti zúročily v turnajích. Uvádím seznam hráčů starší přípravky: Martin Plank, Tomáš Süssenbek, Tadeáš Nekula, Radek Obrdlík, Dalibor Süssenbek, Jakub Martínek, Samuel Lang,
Tadeáš Marek, Jan Kakur, Daniel Stružka, Denis Nekula, Jonáš Valenta, Tomáš Feldbabel.
A nyní několik slov k našim výsledkům. Zúčastnili jsme se turnaje v Dačicích, Starém
Městě a nakonec v Třešti. Naše výsledky nás velice povzbudily a potěšily. V Dačicích jsme
byli na 2. místě, dokonce Martin Plank získal ocenění nejlepšího brankáře turnaje. Ve Starém Městě si kluci vybojovali zlato – 1. místo. Vítězstvím nejcennějším je 1. místo v Třešti.
Hráči předvedli v zápasech s kvalitními soupeři fotbal plný přihrávek a bojovnosti. Za nejlepšího střelce turnaje byl oceněn Radek Obrdlík junior.
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Chci zde poděkovat fot. oddílu za finanční podporu, abychom si na těchto turnajích mohli zahrát. Dále děkuji trenérům,
kteří se ve svém volném čase
věnují dětem a předávají jim své
zkušenosti a dovednosti, jmenovitě Radku Obrdlíkovi a Daliboru Süssenbekovi. Díky patří
i Martinu Kinclovi a Kamilu
Dřímalovi, kteří působí jako pomocní trenéři. Největší dík však
patří rodičům, kteří jezdí na turnaje své děti podpořit, pomoct
jim a hlavně fandit.
Radek Obrdlík
Základní skupina – C mladší přípravka – Želetava 31.1.2015
Účastníci: Sokol Želetava, SK Mor. Budějovice, 1. FC Jemnicko, SK Nové Syrovice, SK
Lesonice, 1. SK Rokytnice n/Rok.
Želetava
Želetava

M.B.

Jemnicko

N. Syrovice

Lesonice

Rokytnice

skóre

body

pořadí

-

4:0

3:2

4:1

2:0

2:3

15:6

12

2.

M.B.

0:4

-

1:5

0:1

0:0

0:9

1:19

1

6.

Jemnicko

2:3

5:1

-

6:0

2:1

0:2

15:7

9

3.

N.Syrovice

1:4

1:0

0:6

-

0:2

0:8

2:20

3

5.

Lesonice

0:2

0:0

1:2

2:0

-

0:2

3:6

4

4.

Rokytnice

3:2

9:0

2:0

8:0

2:0

-

24:2

15

1.

Skupina o 7.-12. místo – Hrotovice / 15.2.2015/mladší přípravka
Účastníci: Sokol Pyšel, FC Kralice n/Oslavou, FŠ Třebíč, HFK Třebíč, 1. FC Jemnicko,
SK Lesonice
Pyšel

Kralice

FŠ Třebíč

HFK Třebíč

Jemnicko

Lesonice

skóre

body

pořadí

Pyšel

-

2:1

4:0

4:1

5:1

3:0

18:3

15

7.

Kralice

1:2

-

5:0

1:1

1:2

0:0

8:5

5

10.

FŠ Třebíč

0:4

0:5

-

0:1

0:3

0:3

0:16

0

12.

HFK Třebíč

1:4

1:1

1:0

-

1:2

3:0

7:7

7

9.

Jemnicko

1:5

2:1

3:0

2:1

-

2:0

10:7

12

8.

Lesonice

0:3

0:0

3:0

0:3

0:2

-

3:8

4

11.
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Konečné pořadí – mladší přípravka – II. ročník / 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SK Huhtamaki Okříšky
Sokol Hrotovice
Sokol Želetava
1. SK Rokytnice n/Rokytnou
FC Moravský Krumlov
Sokol Stařeč
Sokol Pyšel
HFK Třebíč
1. FC Jemnicko

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

FC Kralice n/Oslavou
Sokol Lesonice
FŠ Třebíč
TJ Koněšín
SK Moravské Budějovice
SK Valeč
FC Budišov-Nárameč
SK Nové Syrovice
Sokol Vícenice

Soupiska hráčů 1. FC Jemnicko: Plank Martin, Lang Samuel, Lang Damián, Vlčková
Natálie, Čermák Ondřej, Dřímal Matěj, Šálek Matěj, Anděl Patrik, Nekula David, Prokeš
Tomáš, Honzík David, Nečada Vojtěch, Süssenbek Dalibor, Nekula Tadeáš, Pocar František,
Chvátel Tomáš, Pokovaj Pavel, Tesař Tomáš.
Zpracoval Pavel Kincl, předseda 1. FC Jemnicko

Kulturní kalendář
Mladoňovice
30. 4. - 3. 5.
9. 5. 		
17. 5.
		
7. 6.		
14. 6.
		
26. 6.		
30. 6.		

Rybářské závody CUP 72 hod. (Asuán – RS) – začátek 7.00 hod.
Den matek – akademie ZŠ (kulturní dům) – začátek 14.00 hod.
Střelecká soutěž – tříčlenných družstev (střelnice MS)
– začátek 9.00 hod.
Soutěž v PÚ mladých hasičů (sportovní areál – SDH) – začátek 13.00 hod
Střelecká soutěž „O putovní pohár Barchanu“ (střelnice MS)
– začátek v 9.00 hod.
Den dětí (sportovní areál - ČČK) - začátek 16.00 hod.
Slavnostní ukončení školního roku ZŠ – začátek 8.00 hod.

Police
2. 5.		
3. 5.		
10. 5.		
24. 6. 		
		

Rybářské závody pro dospělé, rybník Doubrava, začátek v 8.30 hod.
Rybářské závody pro děti, rybník Doubrava, začátek v 8.30 hod.
Den matek – ZŠ a MŠ Police, ve 14 hodin
Přijetí budoucích prvňáčků a nejlepších žáků školy starostou obce
v obřadní síni
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Radotice

Zavládl mír krajinou?
Sedmdesát roků od posledního výstřelu v Evropě na konci druhé světové války je mezník,
který si žádá ohlédnutí a zavzpomínání, jakpak to i u nás tenkrát bylo. Ani Radotice nežily
ve vzduchoprázdnu a toto období prožívaly jako každý, kdo je někomu pod hrozbou podřízen.
Zatímco první světová válka zapsala na památník obětí v obci deset jmen našich spoluobčanů, druhá světová válka, kam až moje paměť sahá, si žádné oběti občanů z obce na životech
nevyžádala. Schylovalo se k ní řadu let, o čemž svědčí opatření na hranicích výstavbou obranných pevnůstek. Vítali jsme naše zmobilizované, dobře vyzbrojené vojáky, jak se do těchto
pozic přesouvali k obraně „odhodlaně“ plnit vlasteneckou povinnost. Co následovalo, bylo
mnohokrát diskutováno. Krátce nato bylo vidět tyto „odhodlané“ vojáky, jak se vrací a nebylo vzácností spatřit slzy v očích na obou stranách. V řadách těchto odhodlaných a následně
zklamaných vojáků byl i můj otec, který, žel, tři čtvrtě roku nato zemřel. Pak plynul čas
plný očekávání se skloněnou hlavou. Lidé se jako vždy přizpůsobí, jiného ani nezbývá. Plnili
si nařízené povinnosti k „Říši.“ Kromě předepsaných dodávek zemědělských produktů pro
„Říši“ si každý bez rozdílu zakoupil rudý prapor uprostřed z „hakenkrajcem“ a nedovolil si jej
o významných dnech v Říši nevyvěsit, tak jako neopomenul večer co večer důkladně zatemnit
okna, aby neprosvítalo světlo, což bylo kontrolováno a viník byl důrazně upozorněn. Informaci o významných dnech poskytoval obecní úřad. Čas od času zavítala do obce neohlášená
„hospodářská kontrola.“ Procházela prostory u hospodářů, kteří vykazovali nedostatky v plnění dodávek, kde hledala případné skrýše zvířat a potravin. Každý hospodář obdržel na úřadě
knížku, do které mu byly zaznamenávány předepsané a uskutečněné dodávky, nesmlouvavý
přehled. Směl mít jen stanovené samozásobitelské dávky pro sebe a zvířata, přebytky musely
být odevzdány „Říši.“ Jedna taková osobní zkušenost, kdy při jedné z kontrol chybělo matce
plnění dodávky vepřového masa tak, že mohla kontrolu očekávat. Nesoulad byl i v tom, že
vlastnila o tři slípky víc než přiznaný stav a na kamnech měla rozvařený pařák, v němž kromě
řepy byly i brambory, které se nesměly zkrmovat zvířaty. Situaci jsme musely zachraňovat
my, děti. Pochytala nadpočetné slípky, zavázala do pytle, sundala z kamen pařák a takto přetíženi se pak bráchové odebrali do pole za krecht s bramborami a čekali, až nebezpečí pomine.
Bylo kolem Mikuláše, výhodou bylo, že pařák vydržel dlouho teplý. Německá mašinérie byla,
jak už jsem uvedl, nesmlouvavá a přesto se zabývala i obyčejným občánkem „protektorátu.“
Byl jsem jako dítě pozván na bezplatnou stomatologickou preventivní prohlídku a zároveň
jako dítě bez jednoho z rodičů do školy v Jemnici, kde mě byla předána dětská tiskárnička
jako dárek, který mě velice nadchl, máma mě ve své svízelné situaci takto potěšit nemohla.
Jako školáci jsme museli povinně odevzdávat sběr starého textilu, papíru a kostí. Sedlák pak
musel pýr vyvláčený na polích vyprat a odevzdat, byl využíván jako surovina při výrobě piva.
Potravinové lístky, tabačenky (dostávaly je i ženy) a žádné tancovačky, to byla samozřejmost.
Všeho do času. Vývoj se nezastavil a obávaní světovládci se ve čtyřicátém pátém pomalu
vraceli do svého doupěte. Vzdálená dunění účinků britskoamerických bombardovacích svazů,
jejichž přelety byly spatřovány častěji, signalizovaly jejich konec. Od těchto rojů odpadávaly
různé předměty, nebyly to bomby, jak se dalo očekávat, ale kola staniolu, která měla klamat
radarová zaměření a padaly dolů i zásobní nádrže od paliv pro motory letadel. Byli jsme
ušetřeni ničivých bombardování, tři bomby byly shozeny do polí mezi Kdousovem a Slavíkovicemi, brácha odsud dovezl na kole asi kilovou střepinu. Do vsi se od Jiratic koncem měsíce
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března přesunula kolona týlové jednotky Němců, která představovala několik nákladních aut,
koňských povozů a velký počet koní i navolno. Koně byli rozmístěni po staveních do stodol,
stájí a ohrad. Obslužný personál jednotky sestával převážně z ruských zajatců, „Vlasovců,“
neozbrojených. Škola byla obsazena Němci a my jsme se jako kluci věnovali plně tomuto
dění. Nevnímali jsme válečný stav a využili jsme možnosti jezdit se zajatci na pastvy k Týnickému mlýnu. Posadili nás na jednoho z koňů, které měli vedle sebe svázány, navštěvovali
jsme i jejich polní kuchyni u Jordánků a občas jsme byli i obslouženi. Ne zrovna příjemný
pohled byl v koňském lazaretu u Hanzlů na šití tržných zranění koní. U Jiratic byla dělostřelecká baterie, která ostřelovala silnici u Vranova, po které se pohybovali již Rusové. Naivně
jsme to sledovali v houfu, který čítal tak čtvrtinu lidí ze vsi, od Fuchsova křížku, poučila nás
až palba z osamoceného letounu na zmíněnou baterii. Razance byla takového rázu, že jsme
skončili u země a teprve poté jsme si uvědomili, jak snadným objektem jsme byli pro kulomet
z prostoru od baterie. Na zahradách ve vsi měli lidé vykopány skrýše před případnou frontou.
Kolem pátého května se tento ansábl vydal ze vsi na další pouť, zřejmě již poslední. Vlasovci
se v několika případech snažili od jednotky vzdálit, důvodem bylo, že při zajetí Rusy byl jejich osud zpečetěn, „zrada“ se neodpouští nikde. Vakuum, které se vsí rozprostřelo, po dvou
dnech rozptýlil průjezd mávajících vojáků, což byli, jak řekl soused Tobolka, Rusové. Pocit
úlevy, který nastal, se nedá popsat sebelepším vyjádřením. Vítat jsme pak společně šli naše
osvoboditele o den později do Jemnice, „mír zavládl touto krajinou“. Poválečný vývoj pak
psal dál svoji historii, zářivou, smutnou i zavrženíhodnou. Velkým proviněním proti zásluhovosti těchto osvoboditelů byl pak akt pseudologů, kteří si svoje představy řešili způsobem
poplatným počátku devatenáctého století, zásluhovost tím překvalifikovali na nepřátelství
a okupaci. Protistraně tím poskytli významnou ideologickou zbraň, což bylo logicky po právu
obratně využito a zaseto do podvědomí mladší generace. Bohužel, takoví už jsme, že svými
nesrovnalostmi zatížíme druhého a kupodivu daří se.
Blahopřejeme Jubilantům:
Nováková Františka 82 roků		
Lukšová Marta
80 roků		
Slabá Božena
76 roků		

Čechová Anna
Sulc Stanislav
Jandová Ludka

		

50 roků
50 roků
50 roků
Jan Vyletěl, občan Radotic

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 15. května 2015. Zdůrazňuji, že ty příspěvky, které dostanu až po určeném termínu, budou otištěny v dalším čísle JL. Své
příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu kultura@mesto-jemnice.cz, donést
do městské knihovny, nebo přímo mně na MěÚ v Jemnici, kancelář č. 9).
Dana Babišová
Složení redakční rady: tajemnice: Dana Babišová, předseda: Milan Šerka,
členové: Jana Jánská a Mgr. Ing. Vít Feldbabel
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Obrazový seriál

Želetavská ulice v roce 1954

Jemnické listy č. 5/2015 - vydalo město Jemnice, Husova 103, IČ 00289531, 30. dubna 2015.
MK ČR E 13924. Náklad 2 200 ks. Otištěné příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakce.
Foto: Vladimír Hrbek /archiv/, město Jemnice, kresba na titulní straně obálky: Monika Holíková
kultura@mesto-jemnice.cz, www.mesto-jemnice.cz
Realizace: Petr Večeřa, Bačice

