Vítězství v 10. ročníku Jevišovické jitrnice patřilo bezkonkurenčně
Josefu Svobodovi. GRATULUJEME !!!!!!!!!!!!!!! Krátký záznam z této
oblíbené akce přinesla i TV NOVA v rámci rubriky „U nás to žije“.
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Jevišovické kulturní léto 2014 a další pozvánky
7. května
20.00

lampionový průvod
sraz u radnice

1. června		
			

výlet k MDD – Permonium Oslavany
více info ve Zpravodaji

27. června		
18.00		

koncert skupin ARAKAIN, SORROW,
taneční zábava TEAM ROCK
na Ugartově nám. před radnicí

29. června
14.00

Zahájení prázdnin v zámeckém parku
soutěže pro děti, doprovodný program

5. července
			

soutěž „O pohár starosty SDH Jevišovice“
hřiště na ul. Černínská

19. července 		
16.00

Děti ráje – hudební vystoupení na motivy muzikálu
Michala Davida „Děti ráje“ v podání Bořka Slezáčka
a Petra Poláčka

19. července 		
19.00

taneční zábava se skupinou SABRIN BAND

26. července
17.00

Zámecká vinařská romance
veřejná ochutnávka vín v zahradě Starého zámku

10. srpna		
15.00

Michal Nesvadba – představení pro děti

16. srpna		
13.00

Jevišovické historické slavnosti

30. srpna		
14.00

Dožínky a pivní slavnosti
dožínky Agro Jevišovice, pivní slavnosti,
ve dvoře Agro Jevišovice

7. září		
13.00

závody dračích lodí na jevišovické přehradě
amatérské závody posádek (17 - 20 členů)

20. září		
14.00		

Den otevřených dveří Domova pro seniory
a Odpoledne s dechovkou
bohatý doprovodný program, koncert dechové hudby
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Vážení  Jevišováci,
dostává se vám do rukou zpravodaj, ve kterém se můžete dozvědět některé novinky
z dění v našem městečku, informace městského úřadu i naší školy.
Od posledního zpravodaje se událo mnoho nového, a to jak u vás, ve vašich rodinách, tak v našem městečku. Nainstalovali jsme nové veřejné osvětlení, funguje
internet pro Jevišováky, dále se rozvíjí   odkanalizování Jevišovic, Černína a Střelic
a další. To jsou pozitivní informace. Bohužel, poslední měsíce s sebou nenesou jen
dobré zprávy.
Navždy nás opustilo několik jevišovických osobností a také značné finanční problémy uvrhly do konkurzu společnost Eximet Trafo. Tato společnost, spojená s Jevišovicemi již skoro 65 let, možná navždy ukončí svoji činnost. I když osobně věřím,
že se ji podaří konkurzem očistit a znovu bude stabilním zaměstnavatelem v našem
regionu.
Jevišovice jsou krásným koutem České republiky a proto pojďme využít tohoto   
aktiva a rozvíjejme zde cestovní ruch. Možná právě toto bude cesta pro město i pro
vás, jak vyřešit nedostatek pracovních míst. Možná právě orientace na cestovní ruch
může přinést přivýdělky, které tomuto regionu ekonomicky pomohou. Myslím, že právě
to je cesta, kterou by se Jevišovice měly ubírat. A právě tato cesta může vám i městu
zajistit rozvoj.    
I když rok 2014 nezačal dobře, snad máme již smůlu vyčerpanou.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Internet pro Jevišováky
Město Jevišovice od února 2014  spustilo neveřejnou internetovou síť pro vás, občany našeho města.
Několik základních informací:
Rychlost až 20 mbitu/sekunda (agregace 1:4)
Cena 100,- Kč /měsíc
Platba čtvrtletně
Kde získat smlouvu?
Vzor smlouvy je na internetových stránkách města, případně vám bude poslán elektronickou poštou.
Do kdy budete připojeni?
Doba připojení k síti není delší než 14 dnů od podpisu smlouvy.
Jaká je finanční náročnost:
Jediné, co platí zákazník, je přijímací zařízení v ceně cca 2500,- Kč.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice
Krátká informace k akci Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice - v současné době
probíhá kvalifikační kolo uchazečů a poté se budou podávat cenové nabídky.
Ukončení výběrového řízení, pokud vše poběží jako na drátku, předpokládám v květnu tohoto roku. Bohužel, zákon o zadávání veřejných zakázek je natolik složitý a formální, že neumožňuje rychlejší postup. Výběrového řízení se účastní úctyhodný počet
firem – 29.
Po ukončení výběrového řízení bude následovat podpis smlouvy o dílo a konečně
realizace samotného projektu. Veškeré práce musí být ukončeny do 30. 9. 2015.
Ihned po vysoutěžení zhotovitelské firmy bude svoláno veřejné jednání týkající se
harmonogramu stavby a připojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci.
Zatím byl vysoutěžen projektant pro kanalizační přípojky. Nejvýhodnější nabídku
podal Ing. L. Chromík, a to 1.400,- Kč včetně DPH. Tento projektant spolu se zástupcem
městského úřadu vás následně navštíví a budou domluveny podrobnosti připojení jednotlivých nemovitostí.
Chtěl bych tedy majitele připojovaných nemovitostí požádat o vstřícnost a trpělivost.
Celá stavba bude komplikovaná nejen díky jejímu rozsahu, ale hlavně geologii Jevišovic
a Střelic a též díky úzkým uličkám, kde již několik sítí v zemi vede.
Připojeny na kanalizaci musí být veškeré nemovitosti, kde je to technicky možné,
neboť je to požadováno dotačním orgánem. Jsme si vědomi, že kanalizace i pro vás,
občany Jevišovic, bude znamenat nemalou investici, ovšem je s tím spojeno zejména
následné pohodlí – už se nebudete muset více starat o likvidaci odpadních vod. A také
svým připojením na kanalizaci odlehčíte našemu životnímu prostředí.
Vím, že to nebude jednoduché, ale věřím, že pochopíte, že bez dokončené kanalizace není možno provést opravy komunikací a další věci.
Pokud byste chtěli nahlédnout do projektu, tento je přístupný na stránkách města
Jevišovice v sekci Připravované projekty (odkaz na server ulozto.cz) nebo na stavebním
úřadě u Ing. Smolkové.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Výlet k MDD – každoroční oblíbená akce
Stejně jako v uplynulých letech, i letos jsme pro vás připravili neodmyslitelný výlet
k Mezinárodnímu dni dětí.   V neděli 1. 6. 2014 pojedeme do Oslavan, kde je možné
navštívit těžní věž, která je chráněnou kulturní památkou, dále si formou interaktivní hry
zahrát Magic Permon – poznávací hru, která naučnou a zábavnou formou provede malé
i velké návštěvníky celým Permoniem.
Permonium je vhodné pro menší i větší děti, ale i pro dospělé, náročnost hry je
přizpůsobena od nejmenších dětí po dospělé, každý si může zvolit náročnost hry, svůj
level.
V neděli 1. června bude pravděpodobně program obohacen o akce k MDD. Časová
náročnost návštěvy Permonia cca 4 - 5 hodin, další program bude upřesněn.
Permonium otevírá v 10 hodin, odjezd tedy předpokládáme v 9 hodin z Jevišovic
(přihlášeným zájemcům bude upřesněno).
Pro děti předškolního věku je doporučována hra Ztracený Permoník – hra s originální
pohádkou Tajemství strašidelné věže, jejíž princip spočívá v hledání ztracených permo5

níkových věcí formou barevných značek po celém parku i těžní věži. Cena pro dítě 160,Kč. K jedné hře, k jednomu dítěti je zvýhodněná cena vstupného pro doprovod ke hře,
a to je 140,- Kč. Jestliže s jedním dítětem jdou oba dva rodiče, druhý z rodičů zaplatí již
plnou cenu vstupného (průchod parkem), což je 190,- Kč.
Pro větší děti, tzn. děti z 1. stupně ZŠ, je připravena interaktivní hra Magic Permon,
I. level za 180,- Kč pro dítě do 10 let. Pro děti nad 10 let je určen již vyšší stupeň náročnosti, II. level za 290,- Kč, který v sobě již zahrnuje i vstup na lanovku nebo lanové
centrum, podle toho jakou trasu si hráč vybere. Na lanovku mohou děti až od 12-ti let
a od 140 cm výšky, na lanové centrum mohou od 10- ti let a 140 cm výšky, takže podle
toho je zapotřebí vybírat trasu konkrétního permona, po níž hráči půjdou.  
Vlastní hra se hraje po celém areálu zábavního parku, je řízena pomocí moderních
informačních technologií, které hru po celou dobu monitorují a zaznamenávají. Hráči
hledají čtyřmístné kódy, které zadávají do statických tabletů   a spočívá v plnění
10 různých úkolů – vědomostních, dovednostních, fyzických, adrenalinových, které jsou
zadávány pomocí veršovaných indicií hlasem jednoho ze šesti oslavanských permonů.
Po úspěšném dokončení hry vítězové sjedou do podzemí, kde je čeká virtuální setkání
s permonem, jehož trasu šli.
Nejen děti, ale i rodiče se mohou aktivně zapojit, tzn. že i oni si mohou zahrát hru
Magic Permon, III. level a nebo mohou  zvolit pasivnější formu zábavy, tzn. že mohou
dělat dětem doprovod.
Navíc si mohou rodiče i děti v naší hornické kantýně či v cukrárně na věži dát něco
dobrého k zakousnutí a posilnění.
Více informací najdete na www.permonium.cz
Dopravu hradí město.
Závazné přihlášky u p. Strakové do 22. 4. 2014.

Den zdraví
Dne 7. 4. 2014 byl celorepublikově vyhlášen Den zdraví. Tuto problematiku lze rozebírat do různých detailů, ale tentokrát se projekt zaměřil na výskyt klíšťat obecných,
prevenci a očkování.
I některé třídy naší školy se zapojily do tohoto projektu. Mladší žáci zjišťovali a bádali
o životu a nebezpečí klíštěte obecného.
Zjistili jsme, že toto zcela slepé zvíře číhá na svoji kořist (člověka nebo zvíře) na trávě
vysoké 20 cm – 1 metr. Tento parazit se,,zapíjí“ do kůže, ale
dokáže hladovět i 1 rok. Dospělí samci již nepřijímají potravu – jen vyhledávají zvíře, na kterém najdou samici k páření.
Samice pak naklade do půdy 1000–3000 vajíček. Šestinohé
larvy hned hledají drobná zvířata (ještěrky, ptáky) a několik
dní na nich sají. Potom se promění v osminohé nymfy a sají
na další oběti. Po druhém cyklu po přijímání potravy dospějí.
Za příznivých okolností trvá vývoj klíštěte jeden až dva roky.
Klíště obecné přenáší řadu nebezpečných nemocí, především lymskou boreliózu (nelze se chránit očkováním)
a klíšťovou encefalitidu (lze se chránit očkováním). Jak se
očkování provádí a kolik dávek vakcíny potřebujeme se zeptali žáci 1.A a 1.B MUDr. Zdeňky Severinové při návštěvě
v její ordinaci.
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Paní doktorka nám také ukázala přístroje potřebné pro její práci a také naší spolužačce změřila EKG. Za tento úžasný zážitek děkujeme.
Vytvořili jsme si také pomocí papíru a pastelek ,,malé klíště“. Křížovka, jejíž cílem
bylo zjistit latinský název klíštěte obecného, zvládli hravě i prvňáčci.
Pro žáky 6. třídy si připravila prezentaci o klíštěti obecném jejich spolužačka Julie
Derková.
Tento den byl pro nás velkým přínosem a nyní víme, jak je důležité se před tímto
parazitem chránit.
Mgr. Vaňková Petra
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ECOBAT – nová služba občanům
Vážení občané,
v rámci zlepšování služeb jsme pro vás připravili novinku z oblasti třídění odpadu.
Sběrný dvůr nabízel doposud možnost odevzdávat zde bezplatně odpady velkoobjemové, pneumatiky, plasty, papír, elektrozařízení, nebezpečné odpady
aj.
Nyní máme nově podepsanou smlouvu se společností ECOBAT, která se zabývá zpětným odběrem
baterií nejrůznějších typů.  Uznávám, že málokdo asi
poběží do sběrného dvora se dvěmi či třemi bateriemi, které právě vyndá ze spotřebiče. Ale stejně jako mnoho jiného odpadu, i baterie patří
mezi odpad nebezpečný, který nepatří do odpadkového koše a následně do popelnice.
Touto novou osvětovou akcí chce společnost ECOBAT podpořit sběr vybitých baterií
v ČR. Projekt, jenž je zaměřený na širokou veřejnost, má za cíl naučit rodiny, ale i jednotlivce, sbírat vybité baterie v domácnostech. K tomu má posloužit právě sběrná nádoba,
kterou vzhledem k jejímu designu nazýváme  ECOCHEESE.
Proto máte možnost vyzvednout si na radnici tento  box, do kterého budete na určeném místě doma průběžně odkládat baterie a jednou za čas je přinesete do sběrného
dvora. Tyto krabičky jsou k odběru bezplatně od 22. dubna 2014.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nový projekt, nebudou krabičky distribuovány
plošně, jsou spíš určeny pro zájemce, kteří odpad třídí a tyto boxy využijí.
Několik informací pro vás:
- Nakládejte s použitými bateriemi bezpečně a zodpovědně.
- Neotvírejte je, neporušujte vnější obal.
- Nedotýkejte se „vytékajících“ baterií holýma rukama.
- Nikdy neskladujte použité baterie ve vlhkém prostředí a v blízkosti zdrojů tepla.
- Přelepte či jinak izolujte póly použitých (lithiových) baterií z videokamer, fotoaparátů
nebo mobilních telefonů.

„Šmejdi“ v Jevišovicích
V loňském roce jsme vydali obecní normu omezující nabízení služeb a podomní prodej. I přes tuto skutečnost se stále po Jevišovicích opakovaně pohybují osoby nabízející
změnu dodavatelů energií, změnu telefonního operátora a další.
Tito „prodejci“  nenabízí nic, co by bylo výhodné pro Vás, ale vždy  jen a jen pro ně.
Smlouvy, které Vás po vpuštění do nemovitosti nutí podepsat, jsou skoro vždy
horší, než Vaše stávající.
Nedávno jsem sám měl možnost se s těmito šmejdy utkat. Tvrdili, že pouze dělají
marketingový průzkum, prý nic nenabízejí. Celá debata trvala asi 15 minut, kdy jsem
se dozvěděl, že mají výborného právníka, nejsou povinni mi nic sdělit, nic neprodávají
a vyhláška je nezajímá, protože je protiústavní. Díky Policii ČR se podařilo tyto prodejce
zpacifikovat. Musím ale říct, že tyto osoby jsou velmi dobře školeny, jsou asertivní (vlezlé), jsou sebevědomé a plně chápu, že je problém zbavit se jich, pokud už je k vám domů
pustíte. A následně vás donutí k podpisu nějaké smlouvy.  
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Několik rad pro jednání se šmejdy:

1.
2.
3.
4.
5.

Nikdy je nepouštějte do svého domu či bytu!
Pokud je to možné, vůbec se s nimi nezapřádejte do hovoru (jsou vyškoleni
začít otázkou: Jak se máte? A s krásným úsměvem rozhovor úspěšně rozvíjet!
Nikdy nic nepodepisujte, i když tvrdí, že je to nezávazné! Smlouvu nemusí být
možné vypovědět!
Nikdy jim nedávejte své dokumenty!
Nikdy je nenechávejte samotné nebo bez dohledu ve svém bytě či domě!

Tito prodejci nechtějí nic dobrého pro vás,
ale jen pro sebe – toto mějte na mysli.

Vždy, když nějaký „šmejd“ zazvoní u vašich dveří, neprodleně informujte:
a) Městský úřad Jevišovice – 515 231 225, mail: starosta@jevisovice.cz, tel.
606 379 439
b) Policii České republiky – tel. 515 231 133
c) Ostatní občany Jevišovic prostřednictvím sociálních sítí.

Byl bych velmi rád, kdyby se nám společnými silami podařilo
„Šmejdům“ jednoznačně vysvětlit – Zde nejste vítáni!

Mgr. Pavel Málek, starosta

Druháci cvičí program INPP
Od poloviny února 2013 – to byly děti v první třídě – provádíme denně 5 – 10 minutové cvičení sestavené Institutem neurofyziologické psychologie /INPP/ v Anglii.
A proč cvičíme? Aby se nám ve škole dařilo.
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Když se mi před dvěma lety dostala do ruky pozvánka na seminář, zaujalo mě to, že
nemusíme napravovat poruchy učení v dyslektickém kroužku, ale můžeme jim předejít
speciálním cvičením a zdokonalit tak vzdělávací proces.
Dyslektický kroužek vedu už léta – děti s DYS poruchami tam chodí jedenkrát týdně
po vyučování – unavené -  a zas musí něco dělat!, když ostatní jdou domů!
Že by šlo pracovat na příčině, než dojde k nějakému důsledku?
A jen cvičením?
A tak tedy cvičíme. Celá třída – bez ohledu na to, kdo to potřebuje. Těm problematickým to pomůže, ostatním to neuškodí.
Série cvičení je rozvržena na 10 – 12 měsíců. Už teď /po 7 lekcích/ vidím výsledky
– všechny děti pěkně píší, čtou, nemají problém se soustředit, vytrvat, nepovalují se
po lavici.
INPP vznikl v 70. letech 20. století v anglickém Chesteru a poznatky s dokázanými
výsledky se dostaly do celého světa,  i  do Jevišovic!
A jak mimo jiné píše autorka Sally Goddard Blythe v knize Dítě v rovnováze poskytněme mozku „druhou šanci“ napravit nedostatky, které se vyskytly v prvotních fázích
vývoje a které následně podkopávají fungování dítěte v pozdějším věku.
Ivana Radová, třídní učitelka

Reflexní prvky
Přeji všem občanům a čtenářům hezký den.
Dlouhou dobu jsem přemýšlel, jakým příspěvkem bych podpořil tyto listy. Až události
letošní zvláštní zimy mi vnukly nápad. To, že letošní zima byla nejteplejší za posledních
80 let již dobře známe z médií, ale co také přinesla. Rozhodně bych řekl, že častěji silné
větrné počasí, které mělo za následek časté výpadky v „městském“ veřejném osvětlení. Proč k tomu řadu let dochází, je na jiný článek, i když v jiných obcích se to neděje
a v zemi kabely nemají, ale vraťme se k nadpisu.
Jako řidič, který ráno vyráží do práce, mám trochu obavy z této tmy, protože vím, že
chodí hodně lidí do práce a mnohdy i po silnici, jinudy nemohou a bohužel zimní oblečení má tu nepěknou vlastnost, že je provedeno v tmavých barvách nebo přímo černých.
Takový chodec je pak velmi špatně vidět a pokud proti vám jede auto, tak v podstatě
neviditelný a to se nebavím o mlze, které bývají časté. Musím říct, že i já s tímto mám
zkušenosti a to nejen v našem městě (např. bývalá alej) a vyhýbat se někdy opravdu
na poslední chvíli je dost složité a můžete jet klidně pomalu. Pak přímo stojíte před tzv.
Sophiinou volbou: srazit se s protijedoucím vozidlem nebo chodcem? Ruku na srdce,
kdo by chtěl stát před takovým rozhodnutím.
Tento problém si již začala uvědomovat řada lidí a začíná se pozvolna mluvit
o povinnosti reflexních prvků pro chodce. Pokud to již přenesou přímo výrobci oblečení
na své produkty, běžný občan nemusí nic řešit a bude to součástí oděvů. I tak se najde velká část lidí, kteří si raději pořídí nějaké externí prvky s minimálními náklady než
nákup nového oblečení. A tímto
bych chtěl právě apelovat na vás.
Prosím pořiďte si již dnes takové
prvky.
Např. tato reflexní páska na rukáv či nohu stojí 20,- Kč, dá se pořídit v cyklo potřebách.
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Nemyslím si, že by to byla taková investice v porovnání s náklady za léčbu při srážce, v tom lepším případě.
Reflexní vesta by byla daleko lepší, ale kdo by ji chtěl neustále nosit, když si pod ni
pořídíte  módní oblečení, že.
To mě připomíná, pokud to nevíte: Zákon o silničním provozu č. 361/2000Sb; §5
Povinnosti řidiče, písmeno l) mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li
se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to
neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.
Jinými slovy: dnes to platí pro všechny řidiče obecně i pokud jedete soukromě a nouzové stání je bráno každé, protože jinak nemáte důvod zastavit a vystoupit z vozidla
mimo obec (netýká se účelových komunikací, např. polních cest). Tuto informaci jsem
obdržel po zavolání do autoškoly pro vysvětlení pojmů.
A o povinné výbavě na kole se ani nebavím, bohužel stále dost cyklistů jezdí večer
bez osvětlení a odrazek. To už je přímo hazard se zdravím. Ale to jde vidět, nakolik
si někteří cení svého zdraví a života, vlastně necení, když jim těch pár desítek korun
za blikačku nestojí. Jo a to, že máte blikačku pod sedlem a pak si dáte do košíku před
ni tašku, opravdu nic neřeší.
Prosím, buďme k sobě více ohleduplní, protože jednou se může role otočit a dnešní
chodec či cyklista může být právě tím řidičem, který se bude muset vyhýbat a pak si
neodpustí spoustu peprných slov, aniž by si uvědomil, že vlastně nadává sám sobě,
protože se jako chodec, cyklista většinou chová stejně, tj. není vidět.
S přáním hezkého jara
Roman W. Makovička

Nová vinotéka v Jevišovicích
Město Jevišovice ve sklepě předzámčí zřídilo vinotéku, která bude přístupná pro občany. Budou se zde pořádat ochutnávky vín, a také budete mít možnost si tento prostor
pronajmout pro své oslavy. Ve vinotéce bude k dispozici veškeré vybavení (nábytek,
skleničky, apod.) včetně několik druhů vín od různých dodavatelů ze Znojemské oblasti.
Jak jsem uvedl, prostor bude k pronájmu a to včetně obsluhy. Kontakty budou uvedeny na stránkách města www.jevisovice.cz v průběhu měsíce května.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Jevišovické historické slavnosti 2014
v duchu významného výročí Jevišovic
Jevišovické historické slavnosti jsou pomyslným vrcholem kulturního léta už několikátým rokem. Letos se k nim váže navíc ještě jedno významné výročí, a to 725. výročí
první první zmínky o Jevišovicích.
Hudební program je opět sestaven tak, aby si každá věková kategorie  našla v programu něco „pro sebe“.
Program začíná ve 13.00 hodin zahájením a poté vystoupením country kapely
SEŠUP. Následuje historický průvod, scéna na pódiu, šermířská vystoupení, po historické části se představí dechová hudba Horanka. Na dvě hodiny se můžete zaposlouchat
do krásných lidových písniček, které potěší srdce mladší i starší generace.
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Večerní koncert bude patřit oblíbené skupině ARGEMA, která se rozhodně umí  postarat o dobrou zábavu, a když už budete Argemou naladěni na „taneční“ notu, určitě
všechny potěší taneční zábava se skupinou SABRIN BAND.
Moderátorem programu bude Petr Martinák, který mimo moderování přidá také imitátorské vstupy.
Pro děti budou v zámecké zahradě připraveny doprovodné programy, skákací hrad,
tradiční loutková představení Téměř divadelní společnosti Viktora Pirošuka, vystoupení
Kejklíře Jonáše a další.
A nyní k tomu výročí.
Rádi bychom do oslav zapojili i širší veřejnost, zejména nejrůznější jevišovické spolky a organizace, a to formou uspořádání nejrůznějších výstav fotografií, kronik, relikvií,
kterými si připomeneme dobu nedávnou i dávno minulou, kde uvidíte nejen sebe, ale
i své dědečky, babičky ve školních lavicích, sportovní slávu jevišovických borců, myslivecké či rybářské trofeje. Nápadům se meze nekladou.
Prosím proto o návrhy a tipy k přípravě této části programu nejširší veřejnost.
Marie Straková

Náš den vody
Voda  a hlavně pitná, nezávadná voda, je jedním z největších bohatství, které nám
naše planeta dává. Z těchto důvodů byl právě na 22. 3. vyhlášen světový Den vody.
V tento den si zároveň připomínáme, že na světě žije  přes miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví.

Naše třídy v  ZŠ a MŠ JEVIŠOVICE  si prožily Den vody již 21.3. v pátek.
Žáci si zopakovali rozdělení vody, typy vody, skupenství   a také důležitost tohoto
přírodního živlu. Nechyběla  nám ochutnávka slané a sladké vody.
Procházkou jsme si také došli až na přehradu, kterou se můžeme pyšnit jako jednou
z nejstarších  ve střední Evropě. Projektový den jsme si pěkně užili.
Mgr. Petra Vaňková, učitelka ZŠ Jevišovice
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Den ve včelíně
Jako včelky se cítila 1. A, 1. B a 2. třída ze ZŠ a MŠ Jevišovice na denním ekologickém výukovém programu Chaloupky v Kněžicích. Na prozkoumání jsme si vybrali
program Den ve včelíně.
Zahráli jsme si na včelky, s křidélky , tykadly a sosáčky jsme poctivě sbírali pyl a přenášeli jej do úlu. Jak je to veliká dřina jsme zjistili, až po splnění úkolů, které některé
z nás nesmírně unavily. Zjištění, že jediná včelka během svého tříměsíčního života  dokáže vyrobit pouze půl lžičky medu, nás velice překvapilo. Na vše jsme se dívali včelíma
očima a snažili jsme se zjistit, co všechno včeličky musí umět a znát a čím vším jsou
užitečné. S ochrannými klobouky a dýmáky jsme se na chvíli stali včelaři a starali se o úl.
Ukončením naší pilné práce bylo ozdobení medových perníčků tvarem včelky.
Výukový program byl velice podnětný a získali jsme díky němu spousty nových informací a zážitků.
Mgr. Petra Vaňková, Mgr. Jolana Karlová, učitelky ZŠ Jevišovice
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Jak jsme jeli do Vyškova hrát divadlo
Na ZŠ a MŠ Jevišovice stále pracují dva pěvecké sbory – mladší a starší. Pravdou
je, že nalákat děti v dnešní době, plné počítačových her a různých „moderních“ aktivit,
na sborový zpěv není vůbec jednoduché. Zvlášť, když si uvědomíme, že kvalitní, čistý
zpěv vyžaduje od dětí kázeň a soustředění stejné, jako v dopoledním vyučování. Snažím se proto spojit v hudebně-dramatické výchově více uměleckých aktivit - zpěv s divadlem i pěkným estetickým pohybem.
Všechny tyto složky jsme spojili při nácviku netradičně zpracované pohádky „Sněhurka a 7 trpaslíků“, kterou jste mohli zhlédnout při našem vánočním vystoupení.
Na popud paní Zdeňky Komůrkové jsme se s touto pohádkou vydali 22. 3. 2014
na divadelní festival „Trdlinky“ do Vyškova.
Vystoupení se dětem velmi podařilo – diváci bouřlivě reagovali smíchem i potleskem
a také redaktorka ČT1 vystoupení velmi chválila, když s dětmi dělala rozhovor pro televizi. Děti i při rozhovoru byly spontánní a přirozené. Nejvíc mě potěšilo, že na otázku: „Co
je lepší – počítač nebo divadlo?“, odpověděly bez přemýšlení, že divadlo.
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Paní redaktorka slíbila, že pořad o dětských divadlech, pro který právě natáčí, by se
měl pravděpodobně vysílat kolem Vánoc a že nám dá vědět, kdy to bude. Tak snad naše
malé herce uvidíme v televizi.
Každopádně, vy se s nimi můžete setkat na tradičním koncertě ke Dni matek
– 15. května 2014, kde budeme pro změnu zpívat a hrát na různé nástroje.
Také cesta autobusem do Vyškova nebyla vůbec špatná. Pan řidič Svoboda si s námi
zazpíval a některé děti si zpestřily cestu „skládáním básně“.

„TRDLINKY 2014“

Natálie Pospíchalová, Aneta Pospíchalová, Gabriela Brechtová
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Po brněnské dálnici, autobus je frčící.
Na zadku má palmičku, složila jsem básničku!
Pan řidič se usmívá, cítí se jak hrdina.
Dlouhá cesta za námi a Vyškov je před námi!
Těšíme se na hraní,
byli jsme tam vybraní.
Budeme hrát pohádku,
kliďánko i pozpátku!
Hrají tam jen skvělí herci,
chodí rádi po koberci.
To je konec pohádky – těšíme se nazpátky!

Děkujeme tímto starostovi Mgr. Málkovi za bezplatné poskytnutí autobusu.
Jolana Karlová

Akce Mateřské školy Jevišovice
ve školním roce 2013/2014
Září:
- návštěva Speciálního pedagogického centra – logopedické vyšetření dětí
- návštěva 1. A a 1. B třídy ZŠ v mateřské škole
- návštěva kostela sv. Josefa – shlédnutí výstavy „Poděkování za úrodu“
Říjen:
- návštěva knihovny – beseda s paní Komůrkovou
- účast dětí na sběru papíru – Sběr s panem Popelou
- beseda s rodiči
- koncert pana Vysočana – seznámení s hudebními nástroji celého světa
Listopad:
- Barevný podzim – odpolední tvoření dětí a rodičů (básničky, písničky, tanečky, zdobení květináčů, výroba větrníků)
- Maňáskové divadlo sehrané učitelkami MŠ, soubor pohádek O koblížkovi, Zajíc
a liška
- Tvořínek – seznámení s keramickou hlínou, plošná tvorba
- Slavnostní rozsvícení vánočního stromku u Nového zámku (zdobení stromečku ozdobami, zpívání koled s 1. třídou)
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Prosinec:
- Prohlídka vánočního jarmarku v sále Komenia
- Přišel k nám Mikuláš – návštěva žáků 9. třídy ZŠ s programem (zpívání písní, nadílka
pro děti, rozhovory s dětmi)
- Tvořínek – výroba rybiček z keramické hlíny, glazování
- Vánoční nadílka – rozbalování dárečků pod stromečkem
- Vánoční koledování – vánoční odpoledne s dětmi a rodiči, zpívání koled, recitace
básní, tanečky, poté odchod dětí a rodičů do zámeckého parku s následnou vánoční
nadílkou pro zvířátka
- Shlédnutí „Vánočního koncertu“ – manželé Svobodovi, ukázka hry na housle, violu,
altovou, tenorovou a sopránovou zobcovou flétnu, klavír
- Shlédnutí vánočního vystoupení žáků ZŠ v sále Komenia
Leden:
- Prohlídka interiéru kostela sv. Josefa – betlém, kostelní varhany, beseda s p. Žofií
Částkovou
- Tvořínek – vytváření sněhuláčků, domečků z keramické hlíny, další způsoby dotváření
- Shlédnutí maňáskového divadla z Jaroměřic nad Rokytnou, soubor tří poučných pohádek v sále Komenia
Únor:
- Zápis dětí z MŠ do 1. třídy ZŠ
- Tvořínek – glazování domečků
- Zimní hrátky – odpoledne s dětmi
a rodiči
- Masopustní karneval
Březen:
- Tvořínek – práce s keramickou
hlínou dle vlastní fantazie
- Ikaros – záchranná stanice zvířat
– prohlídka některých druhů zvířat
- Pohádky Miloše Macourka – divadlo Brno v sále Komenia
- Účast dětí na sběru papíru – Sběr
s panem Popelou
- Waldini – kouzelnické představení darované dětem paní Monikou
Řezníkovou

Duben:
- Čabík slaví Velikonoce – kejklířské představení
- Jarní hravé odpoledne s dětmi
a rodiči – písničky, tanečky, básničky, výroba velikonočních motivů
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Návštěva jevišovické knihovny
U příležitosti „Měsíce knihy“ děti navštívily jevišovickou knihovnu. Knihovnice paní
Komůrková děti seznámila se systémem půjčování knih, přečetla jim pohádku a připomněla některá zajímavá místa našeho města.
Pozvala na besedu kastelánku Starého zámku paní Kampfovou, která dětem vyprávěla o historii zámku i Jevišovic. Seznámila děti se životem netopýrů, kteří přezimují
právě na našem zámku.
Poté jsme se odebrali všichni k prohlídce soch, které se nacházejí cestou k mateřské
škole.

Slavíme Velikonoce s Čabíkem
Velmi zdařilý program zaměřený na lidové tradice Velikonočních svátků. Pan Vojtěch Čabala nás poutavou formou seznámil s barvami dnů v týdnu a jejich významem,
také s pojmenováním jednotlivých nedělí v předvelikonočním období. Vyprávění prokládal vtipnými písničkami a drobnými scénkami a ukázkami svého žonglérského umění
a různými předměty. Program se dětem velmi líbil, byly pozorné i rozverné, soustředěné
i spolupracující.
Veškeré fotografie a videa ze života naší mateřské školy můžete shlédnout
na www.msjevisovice.rajce.idnes.cz
za kolektiv mateřské školy Ivana Peksová
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Knihovna Jevišovice informuje
Rádi bychom Vás informovali o činnosti knihovny:
•
•
•
•
•
•
•

V registru Knihovny Jevišovice bylo v roce 2013 registrováno 216 čtenářů, z toho
90 bylo čtenářů ve věku do 15ti let.
Za loňský rok uskutečnila naše knihovna 8.413 výpůjček.
Knihovna má ve svém fondu 9.259 svazků, z toho 3.145 svazků naučné literatury
a 6.114 svazků beletrie.
V loňském roce přibylo do fondu 368 svazků a bylo vyřazeno 141 svazků.
Do knihovny docházelo 20 periodik /časopisů/.
Z výměnného fondu z Knihovny Znojmo jsme v roce 2013 aktualizovali náš fond
o 545 svazků.
V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme v roce 2013 zajistili 140 svazků.To znamená, že čtenář požadoval knihu, kterou nemáme ve fondu, a tak jsme ji čtenáři
zajistili z jiné knihovny. Takto jsme tedy v loňském roce vyřídili 140 požadavků od čtenářů.

V roce 2013 zakoupila naše knihovna 2 čtečky knih, které si mohou naši čtenáři
zapůjčit na výpůjční dobu 3 týdny. Těší nás, že je o půjčování čteček mezi čtenáři zájem.
Pokud byste si chtěli čtečku zapůjčit a vzít si ji s sebou třeba na dovolenou, právě nyní
je ta vhodná doba na rezervaci.
V roce 2013 jsme také zpřístupnili studovnu v zasedací místnosti městského úřadu,
kde je v současné době 16 studijních míst. Další 2 studijní místa jsou v dětském oddělení knihovny. Také jsme navýšili počet počítačů s připojením na internet – v současné
době je možné využít 5 počítačů – 2 v dětském oddělení a 3 ve studovně.
Naše knihovna zprostředkovává veřejný internet, což znamená, že můžete přijít
k nám na počítač bez toho, že byste museli být registrovanými čtenáři knihovny.
Do prostoru městského úřadu – mezi knihovnu a studovnu – byl instalován nápojový
automat, ve kterém si za 10,- Kč můžete zakoupit teplý nápoj, např. kávu či čokoládu.
Můžete si tak přijít na kávu a podívat se do naší knihovny či studovny, aniž byste byli
registrovanými čtenáři knihovny. Na nápoj si, samozřejmě, můžete přijít i bez toho, že
byste museli navštívit knihovnu. Můžete si zakoupit oblíbený nápoj a posedět přímo
u nápojového automatu.

USKUTEČNĚNÉ AKCE V ROCE 2014
V březnu 2014 proběhly v naší knihovně, v rámci Měsíce čtenářů, tyto aktivity:
V rámci měsíce března byla pro všechny nové, dosud neregistrované čtenáře registrace zdarma.
V březnu také byla vyhlášena „amnestie“ pro zapomnětlivé čtenáře – těm, kteří měli
půjčené knihy již delší dobu a běžně by již platili upomínku, byla pokuta prominuta. Akce
se ale konala v rámci Měsíce čtenářů, a proto tato výjimka platila pouze tehdy, pokud
čtenář přišel knihy vrátit v měsíci březnu.
V sobotu 22. 3. 2014 od 15:00 hodin pořádala Knihovna Jevišovice, ve spolupráci s panem Robinem Lupačem, ve studovně knihovny 1. knižní bazar. Studovna naší
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knihovny se zaplnila spoustou knih, které byly zdarma k dispozici těm z Vás, kteří se
akce zúčastnili. Věříme, že knihy, které jste si odnesli, potěšily Vás nebo Vaše blízké.
Při této příležitosti se také uskutečnil „Den otevřených dveří knihovny“.

V pondělí 31. 3. 2014 navštívili naši knihovnu předškoláci z místní MŠ.
Děti byly seznámeny s činností knihovny, byl jim přečten příběh z knihy Hrajeme si
s krtkem. Na tento příběh jsme navázali diskuzí o probouzení přírody na jaře. Následně jsme se bavili o tom, že se, mimo přírody, na jaře probouzejí i památky, tedy hrady
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a zámky a protože u nás máme také zámek, řekli jsme si o něm pár základních informací. Následně byly dětem rozdány obrázky zámku k vybarvení. Děti k zámku dokreslovaly
pohádkové a strašidelné postavy, které by rády na zámku potkaly. V návaznosti na tuto
činnost za námi do knihovny přišla paní kastelánka, která dětem povyprávěla něco z historie zámku a také o historii místní kašny a významu místních soch. Následovala literární
procházka k uvedeným sochám. Paní kastelánce Janě Kampfové moc děkujeme za to,
že si našla čas a nezištně se dětem věnovala.
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A protože byl březen Měsícem čtenářů, kdy jindy bychom měli ocenit naše nejpilnější čtenáře, než právě
v březnu.
V každé kategorii /děti, dospělí, senioři/ byl vyhodnocen
jeden nejpilnější čtenář - v naší
knihovně to ale byly samé čtenářky.
Nejpilnější dětskou, ale současně i nejlepší čtenářkou
vůbec, za rok 2013 je Andrea
Provazníková, nejpilnější čtenářkou v kategorii dospělých je
paní Helena Hašková a nejlepší čtenářkou v kategorii seniorů
je paní Marie Křížová.
V dubnu 2014 jsme realizovali:
V pátek 4. 4. 2014 Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je akce knihoven pořádaná na podporu dětského čtenářství.
Pro děti je připraven večerní program a následně „nocování“ v knihovně. Akce vznikla v návaznosti na výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena
/2. 4./ a od roku 1967 je tento den vyhlášen Mezinárodním dnem dětské knihy.
Noc s Andersenem probíhá v současnosti nejen v knihovnách v České republice,
ale i v zahraničních knihovnách. Aby mohly děti v knihovnách přespat, koná se Noc
s Andersenem vždy v pátek, nejbližší datu výročí narození Hanse Christana Andersena.
V letošním roce to byl pátek 4. 4. 2014. V ČR se jednalo již o 14. ročník akce, v naší
knihovně to byl ročník první.
Velmi nás překvapil velký zájem o tuto akci - informace o tom, že se bude konat,
jsme zveřejnili cca měsíc před datem konání a již dva dny po zveřejnění byla akce obsazena. V návaznosti na kapacitní možnosti jsme museli omezit počet dětí, které se mohly
akce zúčastnit. Nakonec s Andersenem nocovalo v naší knihovně 18 dětí.
Připraven byl tento program:
Čtení pohádek – pohádky přečetli: MUDr. Dagmar Hegerová – dětská lékařka, Dalibor Krutiš – redaktor a editor Znojemského deníku Rovnost, Zdenka Komůrková
– knihovnice.
Paní doktorce Hegerové i panu Krutišovi velmi děkujeme, že se akce zúčastnili
a svou přítomností program dětem zatraktivnili.
A protože jsme měli v knihovně novináře - pana Dalibora Krutiše, měly děti možnost
dozvědět se více o novinářské práci a zkusit si napsat zprávu do novin. A tématem byla,
samozřejmě, Noc s Andersenem. Byly vyhodnoceny 3 nejlepší autorky: Adéla Bouzková, Julie Částková a Lucie Provazníková. Jejich zpráva byla zveřejněna ve Znojemském deníku Rovnost v úterý 8. 4. 2014.
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Menší děti kreslily obrázky Komisaře Vrťapky - nejlepší obrázky nakreslily Liliana
Ngo a Sandra Walterová.
Následovala spousta aktivit a soutěží pro děti - pátrali jsme s Komisařem Vrťapkou
- nejúspěšnějšími pátrači byli Zuzana Komůrková, Jan Lujc a Lucie Komůrková.
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Následovala noční prohlídka Starého zámku v Jevišovicích. Děkujeme paní kastelánce Janě Kampfové i Moravskému zemskému muzeu za vstřícnost, díky které
jsme dětem mohli zatraktivnit program Noci s Andersenem noční prohlídkou našeho
krásného zámku.
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A potom už jsme se přesunuli na spaní do knihovny. K usínání byla dětem ještě přečtena strašidelná historka a potom už jsme se uložili mezi knihy či do studovny a nechali
si zdát některý z příběhů, do těchto knih vepsaných.
Ráno byla pro děti připravena snídaně, díky vstřícnosti některých maminek, které
nám upekly buchty. Velké poděkování proto patří paní Bůžkové, paní Lujcové, paní Bohdálkové a paní Provazníkové.
Děkujeme také TJ Fotbal Jevišovice za zapůjčení várnice na čaj. Poděkování patří
také paní Laďce Řiháčkové.
Zdenka Komůrková, knihovnice

Pozvánka na fotbalová utkání
Vážení příznivci kopané,
chtěli bychom vás tímto pozvat na svá utkání, která hrajeme v Jevišovicích na hřišti s umělým povrchem. Veškeré naše zápasy a jejich termíny naleznete na stránkách
http://fotbaljevisovice.wz.cz.
Jako malou ochutnávku vám zde přikládáme termínovou listinu našeho A týmu a B
týmu:
12. 4.
26. 4.
  8. 5.  
11. 5.
25. 5.
  8. 6.

16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30

Jevišovice
Jevišovice
Jevišovice
Jevišovice
Jevišovice
Jevišovice

FC Kuřim  
TJ Slovan Bzenec  
FK Baník Ratíškovice
Framoz Rousínov
SK Vojkovice
TJ Sokol Novosedly

19. 4.  
  4. 5.
18. 5.
  1. 6.
14. 6.

16:00
14:00
14:00
16:30
16:30

Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B

Hostim
Šatov B
Micmanice
Suchohrdly A
Těšetice

Fotbal Jevišovice ale nejsou jen výše uvedené celky mužů.
Jevišovice reprezentují i ženy, žáci, mladší žáci, dorost a přípravka. I jejich zápasy
můžete navštívit, velmi rádi vás uvidí.
Těšíme se na setkání s vámi …
hráči  TJ Fotbal Jevišovice

ZPRAVODAJ MĚSTA JEVIŠOVICE
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