Program Jevišovického adventu 2011
1. listopadu 2011
15.00 hod.
26. listopadu 2011
16.00 hod.
27. listopadu 2011
16.00 hod.
27. listopadu 2011
16.30 hod.

na hřbitově v Jevišovicích
mše svatá za zesnulé
Setkání seniorů – jubilantů
v jídelně Agro Jevišovice (pro přihlášené)
Rozsvěcení vánočního stromu
s hudebním programem
Zahájení vánoční prodejní výstavy v Komeniu
– adventní věnce a bytové dekorace, perníčky, betlémy,
voskové svíčky a kosmetika z včelích produktů, medovina,
krajky (výstava potrvá do úterý 29. 11. 2011)
2. prosince 2011
Mikulášská nadílka v kostele sv. Josefa
17.00 hod.
s krátkým hudebním programem
4. prosince 2011
Česká mše vánoční, J. J. Ryba, představení v ND
16.00 hod.
Brno (odjezd autobusu ve 14.00 hodin)
11. prosince 2011
Vánoční koncert sboru De Melodica Božice
16.00 hod.
v kostele sv. Josefa
15. prosince 2011
Vánoční koncert Hudební školy L. Urbánkové
17.00 hod.
v kinosále Komenia
16. prosince 2011
Vánoční koncert ZŠ a MŠ Jevišovice
18.00 hod.
v kinosále Komenia
18. prosince 2011
Vánoční koncert vokální skupiny DNA Brno
16.00 hod.
(Dej Nám Akord) v kinosále Komenia
31. prosince 2011 		Silvestr na hřišti

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Josefa
24. 12. 2011 ve 22.00 hodin
25. 12. 2011 v 8.00 hodin
26. 12. 2011 v 8.00 hodin

…vstupujeme do roku 2012 !!!!!!!
13. 1. 2012		
			
14. 1. 2012		
20. 1. 2012 		
28. 1. 2012 		
4. 2. 2012		
			
11. 2. 2012		
			
18. 2. 2012		

ples Mysliveckého sdružení Výr, KD Boskovštejn,
hraje JERRY BAND
ples Města Jevišovice, Sýpka, hraje TRIO KENT
ples ZŠ, Sýpka, hraje JERRY BAND
ples TJ Fotbal, Sýpka
ples SDH Černín, KD Černín,
hraje ROMAN A JARDA
masopustní průvod Jevišovicemi,
DOSOJ
maškarní ples DOSOJ, Sýpka
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Školka
V průběhu července a srpna došlo v Jevišovicích k rekonstrukci mateřské školky a k navýšení její kapacity o 8 dětí.
Celkové náklady dosáhly částky 320 tis. Kč, přičemž 220 tis.
Kč činila získaná dotace z Jihomoravského kraje, více než
100 tis. Kč se na rekonstrukci podílela ZŠ a MŠ Jevišovice.
Projekt byl zastřešen Dobrovolným svazkem obcí Jevišovicka.
Dobrovolný svazek obcí jako subjekt bez stálých příjmů
požádal o možnost dofinancování části vlastních nákladů formou příspěvku ze Skupiny
ČEZ. Naší žádosti o příspěvek k dofinancování stavebních úprav MŠ bylo vyhověno
a tak proběhlo rozšíření MŠ i za přispění Skupiny ČEZ.
Projekční cena stavebních prací byla cca 500 tis., realizační náklady na stavební
práce včetně sanity dosáhly výše cca 300 tis. Kč. Stavební práce provedla firma VIKO
stavební a montážní s. r. o. Sanitu a rozvody vody a vnitřní kanalizace provedla firma
Růžička.
Mgr. Pavel Málek, předseda DSO Jevišovicka

Skládka alias „Sjezdovka“
Dne 17. 7. 2011 byla zahájena největší investice tohoto roku a to rekultivace skládky.
O tomto projektu již byli občané Jevišovic informováni.
V nadpise článku píši o sjezdovce. Ano, je to naše sládka, kde si jistý pan Hovorka
představuje sjezdovku a podává neustálé podněty na Policii a ČIŽP. Následné využití
pozemku pod skládkou je zatím nejasné, kromě toho, že to opravdu bude kopec vhodný
pro zimní radovánky. Ale nalézt využití bude otázkou příštích let, neboť nejdříve zde
musí dojít odborně řečeno k tzv. biologické rekultivaci (laicky a normálně řečeno zatravnění), poté jsem připraven diskutovat o možnosti využití. Nebráním se ani popsanému
způsobu, nesmí to však být v rozporu s podmínkami OPŽP a také na to musí být zajištěny finanční prostředky.
I když taková sjezdovka, parkoviště pro 300 aut, ……………………………… J
P.S.
Má cenu některé drby komentovat?
Mgr. Pavel Málek, starosta

Sociální byty
Od 1. 8. 2011 jsou již užívány byty umístěné v nadstavbě hasičárny. Vzniklo zde šest
bytových jednotek, které vybudovala firma STEMAK za 10 měsíců od počátku výstavby.
Na obsazení bytů bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém byly obsaženy podmínky dle
požadavků Ministerstva pro místní rozvoj a doplněny o požadavky schválené zastupitelstvem.
Záměr pronájmu byl vyvěšen po dobu 30 dnů (zákonná lhůta 15 dnů) na úřední desce na radnici a také na internetových stránkách města již v měsíci lednu. Z celkových
22 zájemců komise jmenovaná zastupitelstvem vybrala osm těch, kteří nejlépe splňovali podmínky a tito následně doplnili své žádosti o další vyžádané doklady. Na základě
těchto poskytnutých informací byli vybráni nájemníci bytů.
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Z rozhodování o bytech byli vyloučeni zastupitelé nebo zaměstnanci radnice, kteří
byli s uchazeči v příbuzenském či jiném vztahu. Samozřejmě bylo možné rozhodnout
i jinými způsoby, např. losem, ovšem to by dle mého názoru mohlo vést k ještě větším
rozporům a spekulacím.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Poděkování
Děkujeme vedení města Jevišovice za pomoc a spolupráci při zajištění „Dne otevřených dveří“ našeho domova dne 6. 8. 2011. Rovněž děkujeme všem sponzorům (uvedení na pozvánce na tuto akci), jejichž pomoci si vážíme.
Poděkování patří také Ing. Bohumilu Štruhlovi, který nám poskytl soubor fotografií,
které pořídil při této akci. V neposlední řadě děkuji všem zaměstnancům, kteří obětavě
ve svém volném čase pomáhali při přípravě a průběhu této akce.
Ing. Jiří Durák, ředitel  DpS Jevišovice

Domov pro seniory prošel mnoha změnami
Rádi bychom vás informovali o realizovaných opravách, investicích a rekonstrukcích
v Domově pro senizory za poslední tři roky.
Zaměřili jsme se především na zajištění bezbariérovosti celého domova a v rámci
toho byly prováděny následující akce.
V roce 2009 proběhla vestavba lůžkového výtahu ve vedlejší budově „B“, což umožnilo umísťovat v této budově imobilní klienty a výhledově rozšíření ubytovací kapacity
o půdní vestavbu.
V roce 2010 byla provedena vestavba lůžkového výtahu v hlavní budově „A“ (zámku), kde byl doposud malý kabinkový výtah, a to pouze částečně pro 2. NP.
V roce 2011 jsme zřídili bezbariérový vchod do hlavní budovy a byl zde instalován
tzv. automatický vrátný.
Průběžně probíhají v celém areálu úpravy koupelen a WC na bezbariérová zařízení.
Mimo výše uvedených úprav byly provedeny rovněž opravy elektrorozvodů a slaboproudých rozvodů, úpravy kanceláří, šaten a sociálních zařízení pro zaměstnance.
Došlo k rozšíření ubytovací kapacity do objektu „C“, kde dříve bývaly kanceláře a následně byl snížen počet lůžek na vícelůžkových pokojích tak, že nyní máme max. třílůžkové pokoje, což zajišťuje klientům mnohem větší soukromí, klid a pohodu.
V rámci rozvoje rehabilitačních praktik byly zřízeny rehabilitační dílny, ve kterých klienti pod odborným vedením vytvořili již mnoho hezkých výrobků, ať již pletením, malováním nebo nejrůznějšími keramickými technikami apod.
V roce 2011 došlo k instalaci náhradního zdroje (motorgenerátoru) elektrické energie pro zajištění dodávky elektrického proudu při výpadku veřejné sítě se současnou
výměnou hlavních rozvaděčů. V návaznosti na tento krok proběhla i komplexní rekonstrukce kuchyně včetně obnovy gastro vybavení a vzduchotechniky s rekuperací.
Z výše jmenovaných kroků veřejnost zřejmě nejvíce zaregistrovala rekonstrukci kuchyně, neboť došlo k omezení provozu kuchyně na minimum a strava byla zajišťována pouze pro klienty Domova.
Ing. Jiří Durák, ředitel DpS Jevišovice
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S podporou Skupiny ČEZ
Mimo Jevišovického kulturního léta 2011 jsme vám koncem srpna a v průběhu měsíce září nabídli několik akcí, které byly určeny malým i velkým spoluobčanům. Všechny níže
uvedené akce mají jednoho společného jmenovatele a tím je
Skupina ČEZ. Stejně jako v minulých letech, i letos Skupina
ČEZ podpořila sportovní, kulturní a mnohé další akce a aktivity
v regionu své působnosti, tedy i v Jevišovicích.
V předvečer Jevišovických historických slavností se konala v restauraci U Suchého
čerta přednáška Dr. Kacetla o historii Jevišovic s tematikou období Hynka z Kunštátu
a Jevišovic a jím vedených bojů o Znojmo. Téměř stovka návštěvníků byla určitě spokojena a odcházela obohacena o nové informace a poznatky.
S ohledem na skutečnost, že nám jako pořadatelům i divákům nepřálo počasí během
historických slavností a větší část večerního programu byla zrušena, mnoho z vás uvítalo hned následující týden taneční zábavu, která se konala u hřiště s umělým povrchem.
Za perfektní hudbu patří poděkování skupině FREE BAND.
Pro děti byla připravena 24. 9. v odpoledních hodinách drakiáda v tradiční lokalitě
U vodojemu. Sluníčko bylo velice příjemné, jen větru bylo na draky míň, než bychom si
přáli. Přesto se draci vznesli a alepoň chvílemi si poletovali. Nevím, zda to bylo zásluhou
dětí či maminek, přesto snad odcházeli všichni přítomní nejen unaveni, ale i spokojeni,
zejména pak děti, jejichž draci si odnesli některé z ocenění. Malá sladkost na závěr byla
odměnou všem dětem bez ohledu na to, zda byl jejich drak vyhodnocen nebo nebyl.

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2011 - 2012
V srpnu 2011 byla zahájena fotbalová sezóna 2011 – 2012. Jevišovice přihlásily
do soutěže dvě mužstva dospělých, tři do mládežnické kategorie, z toho mužstvo přípravky má dvě družstva A a B, a nově poprvé i mužstvo žen.
A – mužstvo krajská soutěž I. A třída sk. A
B – mužstvo okresní soutěž III. třída sk. A
Dorost
okresní soutěž A
Žáci 		
okresní přebor
Přípravka
okresní soutěž A
Ženy
moravská divize
Cílem každého mužstva je odehrát co nejlepší utkání a dosáhnout maximálního počtu bodů a na konci sezony nemít problémy se záchranou soutěže. Potěšením může
být stále se zvyšující počet dětí ochotných věnovat se fotbalu a proto jsme přihlásili
do soutěže i B mužstvo přípravky. Stabilizoval se rovněž kádr dorostu a začíná být vidět
práce trenérů i na výsledcích. Mužstvo žen se dávalo dohromady několik měsíců a sami
budeme zvědavi, jak si naše ženy povedou. A i B mužstvo dospělých musí mít ty nejvyšší cíle tj. umístění v první polovině tabulky.
Tímto zveme všechny příznivce fotbalu v Jevišovicích na naše mistrovské zápasy,
které se odehrají na hřišti s umělou trávou. Občerstvení je zajištěno v hospodě na hřišti.
Aktuální rozpis víkendových domácích zápasů najdete na internetových stránkách Fotbalu Jevišovice, Města Jevišovice nebo na plakátech.
Jiří Šeiner
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Mladí cyklisté z Jevišovic
Dopravní výchova
Každý občan motoristicky vyspělého státu by měl získat základní informace o způsobech „přežití“ v podmínkách moderního světa dopravy, tedy nezbytné znalosti, dovednosti a návyky bezpečného jednání a chování při chůzi a jízdě v silničním provozu.
S přípravou je nutno začít co nejříve – v rodině, v mateřské škole, během povinné školní
docházky.
V České republice je v současné době dopravní výchova realizována v mateřských
školách a na 1. stupni základních škol (v prvouce) a to se zaměřením na problematiku
bezpečné chůze a orientace v silničním provozu. Starší děti mají možnost naučit se
dobře a bezpečně jezdit na kole a získat důležité řidičské návyky pouze v době mimo
vyučování ve speciálních kroužcích a kurzech, příp. díky systému práce dopravních
hřišť, kterých není stále dostatek. Což je i náš problém na Znojemsku! Nové dopravní
hřiště ve Znojmě není dosud vybaveno koly, což je pro nás, přespolní, zásadní překážkou!!!
Dopravní soutěž
Doplňkem nebo přesněji řečeno určitou náhradou toho, co z dopravní výchovy chybí
věkové kategorii 10 – 14 letých dětí jsou dopravní soutěže, které získávají stále větší
popularitu a podporu v mnoha evropských zemích. Letošního evropského finále, které
proběhlo v polovině září v Paříži, se zúčastnilo 21 evropských týmů.
Dopravní soutěž mladých cyklistů je každoročně vyhlašována Ministerstvem dopravy
– BESIP, se spoluvyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Ústřední automotoklub ČR, Autoklub ČR,
Český červený kříž a další orgány a organizace.
Dopravní soutěž je hra, která má dětem pomoci pohybovat se v provozu na pozemních komunikacích co nejbezpečněji. Chodci a cyklisté patří bohužel mezi nejvíce ohrožené účastníky silničního provozu.
Soutěžící plní úkoly z několika povinných disciplín:
testy z pravidel provozu na pozemních komunikacích
praktická část z pravidel silničního provozu
(jízda městem či po dětském dopravním hřišti)
jízda zručnosti přes překážky
zásady poskytování první pomoci
práce s mapou
„Dopravka“ v Jevišovicích
V Jevišovicích má tato soutěž již dlouholetou tradici, neboť se jí žáci naší školy začali účastnit před více než 30 lety, hned v jejích počátcích, díky obětavému vedení paní
učitelky Marie Macákové, která vychovala spoustu šikovných „dopraváků“, s nimiž se
probojovávala ze základního kola přes kolo oblastní do okresního a odtud mířili do kola
krajského, dokonce i celostátního…. Věřím, že na tyto časy všichni rádi vzpomínají,
neboť díky „dopravce“ jsme poznali spoustu nových míst a přivezli si nejenom krásné
odměny, ale hlavně pěkné zážitky J.
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V polovině května tohoto roku opět vyrazili naši mladí cyklisté porovnat svoje znalosti, um a zručnost s konkurencí znojemských i vesnických škol do okresního kola konaného na ZŠ Pražská ve Znojmě. Z dvanácti zúčastněných družstev v každé kategorii
dosáhly oba jevišovické týmy na příčku nejvyšší, zvítězily a kromě pohárů si tak vybojovaly i postup do krajského kola.
Reprezentovali nás za I. kategorii: Dorota Němcová, Tereza Kněžíčková, Vítězslav
Dvořák, Jan Schlafer. A za II. kategorii: Alena Nováková, Iva Částková, Vojtěch Špalek,
Martin Bojanovský.
Krajské kolo „O pohár hejtmana Jihomoravského kraje“ proběhlo 7. - 8. června 2011
v Oslavanech, kde při slavnostním nástupu a zahájení soutěže naše škola v zastoupení
Aleny Novákové vrátila putovní pohár hejtmana JMK a převzala na památku jeho již
druhou repliku s vyrytými jmény dva roky po sobě opakujících se úžasných vítězů naší
školy – Hany Svobodové, Denisy Gottwaldové, Matěje Ludvíka a Romana Toufara, kteří
v roce 2009 a 2010 reprezentovali celý Jihomoravský kraj v republikovém finále!!!
Poté se rozběhly soutěžní disciplíny prvního dne, odpoledne byli soutěžící převezeni svozovými autobusy do kempu U Lamberka v Březníku, kde na ně čekal zajímavý program. Navíc byla připravena mimosoutěžní disciplína, výměna duše na čas, pro
II. kategorii ztížena podmínkou, že žáci mohou použít k práci pouze jednu ruku.

I. kategorie
Dorota Němcová,
Vítězslav Dvořák,
Jan Schlafer,
Tereza Kněžíčková

II. kategorie
Iva Částková,
Martin Bojanovský,
Vojtěch Špalek,
Alena Nováková
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Naši reprezentanti potvrdili svoje všestranné nadání a zručnost, jelikož úkol splnili
do limitu 2 minut a obě kategorie vybojovaly mezi 8 soupeřícími týmy nádherná 2. místa.
Druhý den, po ošetření zraněných v rámci první pomoci, napsání testu a plánování
bezpečné trasy v mapě, došlo po obědě k netrpělivě očekávanému vyhlášení výsledků
dvoudenního zápolení. Jevišovice obsadily skvělé 3. místo ve II. kategorii a 4. místo
v I. kategorii. Vítězem v obou kategoriích se staly místní Oslavany a postoupily do celostátního finále do Třeboně. Naši reprezentanti si vedli úžasně i v kategorii jednotlivců,
neboť Dorka Němcová se umístila z 32 soutěžících na 3. – 4. místě a ve starší kategorii
Alena Nováková skončila na 5. – 6. místě.
Všem našim reprezentantům patří velký dík za jejich píli a svědomitou přípravu!!!
Týmu deváťáků přeji hodně úspěchů v jejich dalším vzdělávání, snadné získání řidičských průkazů a spoustu šťastně ujetých kilometrů – nejen na kole… J
Mgr. Lenka Líšková

„Legenda“ jménem PŘEHRADA
K tématu přehrady se vracíme pravidelně v každém vydání zpravodaje. V současné
době je zpracován mimořádný manipulační řád a manipulace s hladinou se schvaluje
na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. V jakém stádiu je řízení vám nemohu říci,
protože to nevím, navrhovatelem zde bylo Povodí Moravy.
Financování je zatím přislíbeno ze strany Povodí Moravy.
Zpráva o čištění přehrady je dobrá nebo špatná informace? Je úžasné, že se nám
snad podaří vyčistit naši stařičkou přehradu, ale splní očekávání, která do ní vkládáme?
Přivede nám sem turisty a s nimi i další pracovní místa a peníze? Přivede, pokud se o to
i my sami zasadíme, přehrada musí být jen ta pověstná třešnička na dortu, je třeba zde
nyní zajistit koupání, penziony, cyklostezky a další atrakce pro volné chvíle. Velmi oblíbená jsou lanová centra, posilovny atd. A na to, co jsem vyjmenoval, jsou třeba peníze,
které jsou v dotacích. Proto je třeba i nadále pracovat na dalším rozvoji Jevišovic.
Tedy Jevišovická přehrada ANO, ale ……………….
Mgr. Pavel Málek, starosta

Podané žádosti o dotace
V posledním čtvrtletí byly za město Jevišovice podány žádosti o dotace:
SFŽP		
MAS		

Jevišovice – úprava veřejných prostranství
Jevišovice posilovna

Zámecká vinařská romance 2011
Již IX. ročník Zámecké vinařské romance se letos uskutečnil 30. července. Tentokrát
se poprvé konala ZVR s novým partnerem, sdružením vinařů VOC Znojmo a tradičně
ve spolupráci se Sdružením znojemských vinařů.
Do tohoto ročníku bylo dodáno celkem 128 soutěžních vzorků, z toho 37 v hlavní
soutěži – Galerii Rýnských ryzlinků. Mimo soutěž bylo prezentováno 26 vzorků vín VOC
Znojmo. Komise složená výhradně z odborníků z řad vinařů a sommelierů určila jako
nejlepší vzorek Rýnský ryzlinky dodaný Agrou Horní Dunajovice, ročník 2003, jakostní,
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s bodovým hodnocením 1,73. Byly uděleny i dvě zlaté medaile, a to Vinařství Lahofer
za vzorek ročníku 2010, pozdní sběr, s hodnocením 1,81 a Vinným sklepům Lechovice
za vzorek ročníku 2010, pozdní sběr, s hodnocením 1,98. Déle byl v kategorii Rýnský
ryzlink – přírodně sladká vína, vyhodnocen jako šampion vzorek Znovínu Znojmo, ročník 2009, ledové víno, s hodnocením 1,61 a udělena jedna zlatá medaile vínu stejného
výrobce, ročník 2006, výběr z bobulí, s hodnocením 1,82.
S ohledem na velikost úrody vína v roce 2010 je možno zastoupení vinařů a množství dodaných vzorků hodnotit jako velmi uspokojivé. Předpoklad úrody v roce 2011 dává
naději, že příští ročník by mohl být ještě úspěšnější.
Zástupci Města a sdružení vinařů VOC Znojmo bylo dohodnuto, že i nadále bude
pokračovat partnerství při pořádání této akce, což je i pro další ročníky zárukou kvality.
Zdeněk Komůrka

Jevišovické historické slavnosti
... a zase to počasí!!!
Pro letošní Jevišovické historické slavnosti byl připraven trochu změněný program,
ve kterém si mohl každý najít to své, zejména historická scéna byla pojata více divadelně. Mohl, kdyby nám to počasí dovolilo. Zatímco u minulých ročníků pršelo před
začátkem programu či v jeho začátku a s příchodem průvodu se počasí umoudřilo, letos
tomu bylo zcela opačně.
Okolo 18. hodiny už pro velké ochlazení bylo přítomno jen několik desítek diváků
a na vystoupení skupiny Elán revival již vydrželi čekat jen ti opravdu nejotrlejší. Bohužel se nepřízeň počasí odrazila i v možnostech kapely vůbec hrát, protože v deštivém
počasí hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem ať už na podiu nebo na stanovišti
zvukaře.
A protože si s námi počasí takto hraje, zkusíme změnit termín historických slavnosti,
a to posunout je o týden dopředu.
Všimněte si, že týden před slavnostmi bývá vždy krásné letní počasí. Snad jsme to
nezakřikli a příští rok nám už počasí určitě vyjde!!!!! Uvidíme, zda se nám podaří „přelstít“ přírodu nebo dostane OPĚT ona nás.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Setkání jubilantů
Na sklonku listopadu se opět uskuteční již osvědčené a troufám si tvrdit, že i oblíbené, setkání seniorů. Setkání jsme pro vás připravili v jídelně Agrodružstva. Náštěvníci
budou mít možnost zatančit si při hudbě, kterou již tradičně zajišťuje DUO BABE, popovídat si se svými vrstevníky a dobře se pobavit.
Setkání je připravováno pro jubilanty, kteří v daném roce oslaví 65., 70., 75. výročí
a dále pro všechny spoluobčany starší 75 let. Každý z pozvaných jubilantů má možnost
zúčastnit se setkání společně s partnerem či jednou další osobou.
Setkání se uskuteční dne 26. 11. 2011 a senioři obdrží v nejbližších dnech osobní pozvánky, kde budou uvedeny podrobnosti. Do termínu uvedeného na pozvánkách prosím
potvrdit svoji účast na setkání.
Děkuji.
Marie Straková
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Podpora dostupnosti Národního divadla Brno
v Jihomoravském kraji
Pilotní projekt Národního divadla Brno s cílem rozšířit okruh návštěvníků NDB a pokrýt
poptávku o představení NDB mezi občany Jihomoravského kraje, kteří z důvodu
a) geografického
b) sociálního
c) zdravotního handicapu
mají znemožněný přístup k představením Národního divadla Brno.
V rámci projektu nabízí NDB na vybraná představení zajištění svozu autobusy do Janáčkova divadla, Mahenova divadla či Divadla Reduta zcela ZDARMA!!!
Doprava je plně dotována Jihomoravským krajem.
Navíc lze uplatnit slevy pro seniory 30%, pro děti, studenty, držitele průkazu ZTP
a ZTP/P 50%.
Národní divadlo Brno připravilo speciální nabídku pro vybraná města či obce a jejich
spádové oblasti v Jihomoravském kraji. Nabídka zahrnuje představení:
a) opery
b) činohry
c) baletu
Národní divadlo Brno usiluje prostřednictvím realizace projektu „Do Národního divadla
s Jihomoravským krajem“ o:
a) zpřístupnění představení NDB handicapovaným občanům
b) zvýšení podílu občanů na návštěvnosti NDB
c) výchovu věrného publika NDB v řadách občanů
d) budování nových vztahů s regionálními médii (tisk, rozhlas, televize, internet)
v JMK
Podmínkou pro realizaci a zajištění dopravy zdarma je vytvoření skupiny zájemců pod
vedením koordinátora v minimálním počtu 40 osob.
Bližší informace poskytne: 		
Zora Lattenbergová				
				
tel: 542 158 236, GSM: +420 725 935 229
				
e-mail: lattenbergova@ndbrno.cz
Pro občany z Jevišovic a okolí jsme vybrali některá představení z nabídky pro podzim a zimu 2011. V měsíci září jsme nabízeli „zájezd“ na divadelní představení Lazebník
sevillský, který však byl pro malý zájem zrušen. Na říjen
bylo vybráno divadelní představení „Jak dostat maminku
do polepšovny“. Jedná se o komedii určenou zejména dětem. Jako již tradičně u akcí zaměřených na děti byla tato
nabídka plně využita a přihlásilo se 45 zájemců z Jevišovic. Dále jsme pro vás z nabídky ND Brno vybrali na prosinec, na dobu adventní, Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Toto představení se koná 4. prosince 2011
od 16.00 hodin. Cena vstupného je 300,- Kč za pořadí
A, doprava je opět zdarma, dotována ND Brno. Zájemci
mají možnost přihlásit se u p. Strakové do 18. 11. 2011,
vstupné se platí při přihlášení.
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10. výročí úprav administrativní budovy Agrodružstva
Jevišovice a některé další práce v roce 2001
Kdyby se náhodně položila otázka, která budova v Jevišovicích jako první v 3. tisíciletí byla stavěna či rekonstruována, asi by málokdo věděl, že to byla administrativa
Agrodružstva Jevišovice.
Již 4. ledna r. 2001 jsou vysazeny vchodové dveře od SZ chodníku, zárubeň odstraněna a vchod zazděn. Tím začaly tříměsíční stavební úpravy na modernizaci objektu. Postupně docházelo k úpravám v přízemí i v poschodí. Bývalá kotelna přeměněna
na průchozí a přístupovou halu, proražen 10. dubna z ní otvor na JZ stranu, vložena
a zazděna zárubeň, tím vznikl příchod do budovy od chodníku jako příchod k administrativním úsekům, pak i na nádvoří.
Po dobu úprav administrativního prostoru se všichni pracovníci museli uskrovnit
a pracovat v jídelně, než práce skončily a elektronika i vnitřní vybavení počalo sloužit.
Protože Agrodružstvo hospodařilo na více než 9.000 ha půdy, veškerou administrativu bylo třeba soustředit do jedné budovy, a tak se využil bývalý půdní prostor, který se
po dokončení výstavby střediska JZD stal nepotřebným. Než se přistoupilo k úpravě,
ing. Rada zadal úkol dvěma inženýrům. Ti vypracovali plány na stavební a tesařské
práce.
Koncem měsíce dubna je stará krytina i vazba shazována, klenba řádně i půdní prostor vyčištěn i obvodové zdi, pak byl vytvořen železobetonový věnec a propojen i příčně,
v něm sedlo, do něhož byly položeny panely. Ty usazoval Tatrou 815 AD20T Zdeněk
Karpíšek. Precizností práce a hukotem motoru poutal na sebe pozornost při zvedání
nákladu do výše. Panely zakryly dva druhy kleneb – pruskou placku a kulový vrchlík.
Zhotovením vazby byl pověřen tesař Jan Krejčí ze Zvěrkovic. Jeho píle, zkušenosti, se
projevily všude, kde pracoval, proto byl vybrán. K dospozici měl 4 tesaře, 4 znojemské
vězně jako pomocníky přivezlo Agrodružstvo, ale i některé řemeslníky z dílen Agrodružstva, kteří vyráběli a přiváželi, co bylo na stavbě třeba.
A tak se na staveništi, ale i kolem, sešlo vždy několik odborníků s pracovním nasazením a organizačními schopnostmi.
Dne 31. května přitahovala pozornost kolemjdoucích nová sedlová vazba. A precizní práci tesařů ocenili i pokrývači při pokládání krytiny. Když zedníci Ladislav Šimeček
a Josef Novotný vystavěli štít v půdním prostoru Eximetu, tím i v poschodí oddělili bývalý
Rovenský dvůr na dvě části.
Stálá kontrola i účast projektantů na stavbě dokazovala, jak důležité je toto dílo, které
musí splnit všechny požadavky kladené zadavatelem.
Nejdůležitějším úkolem bylo napojení nové střechy na ni navazující, které tvoří vůči
sobě pravý úhel, dále pak obě části propojit. I to se panu Krejčímu povedlo. Výškový
rozdíl obou chodeb byl vyřešen schody.
Příchod k jednotlivým pracovištím administrativy umožňuje průběžná chodba podél
jedné strany. Dokonale je využito i slunečního svitu.
Zatímco v bývalé aministrativní části v poschodí je vedle kaceláře ředitele ještě sekretariát, dále kolektivní pracoviště, v přízemí jsou kaceláře samostatné.
V nově vybudované části je podélná chodba, z níž je možno vstupovat do jednotlivých kanceláří, dále do pracovního sálu uzavírajícího poschodí. Za sálem jsou 2 byty se
zvláštními vchody. Z chodby z poschodí po přízemí vede schodiště do jídelny i na nádvoří, před východem je sociální zařízení.
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Prostory jsou dokonale funkčně i esteticky promyšleny a propojeny. Několikasetleté
obvodní zdivo, mohutná klenba a nová nástavba bude sloužit i budoucím generacím.
I další odborníci prokázali svoje schopnosti při dokončovacích pracích. Ani na zedníky
nelze zapomenout, vedle Josefa Dohnala zde pracovali i jiní. Veškerou maltu a beton
míchal František Gregor, přísun stavebnin zajišťoval Pavel Maxera. I nádvoří nabylo
jiného vzhledu po odstranění 3 deputátních domků a dalších menších budov.
Stavby a úpravy splnily účel i estetický vzhled.
Koncem dubna, kdy tesař Jan Krejčí měřil na nádvoří Agrodružstva řezivo na pozednice, hvízdala na připravovaném staveništi u Karla Auera ml. sbíječka, aby se dostala
do země a vytvořila tak základy pro novostavbu. Pak se tříčlenná pracovní jednotka pustila do stavby rodinného domku a již 13. června pokládala hurdisky do stropních traverz.
Ve dnech 4., 5. a 6. července Jan Krejčí spolu s tesaři zhotovili a laťovali novou vazbu,
která byla 6. července střešní krytinou pokryta.
Ještě zbývá pro Jana Krejčího poslední práce v r. 2001 v Jevišovicích – vytvořit novou vazbu na školní budovu, aby se předešlo neustálým nepříjemnostem při deštivém
počasí.
A tu pan starosta Kukla požádal Jana Krejčího, aby se ujal práce. Bylo třeba před
započetím i po položení pozednic provést některé úpravy, ale vše se zvládlo. 20. srpna
pod jeho vedením pracuje čtveřice tesařů, 23. srpna se již laťuje, do 26. srpna sedlová
střecha s jednou vazbou je zastřešena, hřebenáče se další dny připevňují.
Než přišla noční průtrž mračen z 31. srpna na 1. září, z pátku na sobotu, nová střešní
krytina již odolávala bouři a dešti.
Když nastupovali žáci v pondělí dne 3. září před Komeniem ke slavnostnímu shromáždění před zahájením školního roku, ti starší si jistě všimli, že jevišovický starosta
na ně myslel i o prázdninách a tesař Krejčí, jehož viděli občané na rekonstrukci vazby
na kostele a práci na rodinných domcích, zapsal se do vědomí mnoha občanů pracovitostí, a tak navázal na úspěchy jevišovického mistra tesařského, pana Arnošta Prokeše.
Jan Kovárník
(text není upravován redakčně)
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Květen – dračí lodě na Jevišovické přehradě

Květen - cykloden
14

Červenec – odborná degustace ZVR

Září – drakiáda u Vodojemu
15

Vítání občánků

14. 5. 2011 - Martina Málková, Gabriela Hazuchová, Ondřej Němec, Ema Gottwaldová,
Adam Stejskal (Černín)

3. 9. 2011 - Milan Kudláček, Martin Czernai, Antonie Vojtěchová, Dominika Vykydalová,
Václav Částek (Černín), Matyáš Kozel (Bojanovice).

