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Vážení spoluobčané,
pomalu se nám blíží čas ukončení stavebních prací na Předzámčí a v interiérech se
začnou připravovat expozice. Většina exponátů bude zapůjčena Moravským zemským
muzeem, materiály na některé části expozic máme připraveny na radnici a rádi bychom
v části prostor vybudovali jakýsi archív starých fotografií, vzpomínku na minulost nejen
Jevišovic, ale i Jevišováků.
Prosíme proto všechny, kteří mají doma starší fotky – školní, z různých spolků, sdružení, divadel, akcí…, o jejich zapůjčení. Tyto fotografie bychom naskenovali a originály
opět vrátíme zpět. Fotografie můžete přinést na radnici kdykoliv, předat buď u starosty
nebo p. Strakové, nejlépe v obálce nadepsané jménem, abychom měli jistotu, komu
které fotografie patří předat.
Děkujeme mnohokrát za pomoc a spolupráci, pomáháte tak tvořit kousek historie
Jevišovic.
Marie Straková

KNIHOVNA JEVIŠOVICE INFORMUJE
Upozornění na omezení provozní doby knihovny
29. 6. – 5. 7. 2015 bude knihovna uzavřena
3. 8. – 9. 8. 2015 bude knihovna uzavřena
17. 8. – 23. 8. 2015 bude knihovna uzavřena
Čtenářský kroužek
V tomto školním roce zahájil svou činnost čtenářský kroužek. Byla jsem mile překvapená zájmem dětí o tuto aktivitu – celkem do čtenářského kroužku docházelo přes 30
dětí! Scházeli jsme se vždy ve středu v naší knihovně, četli si, povídali o knihách a také
jsme uskutečnili několik zajímavých besed či výletů.
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Jednou z besed byla i ta na téma: „Bezpečné chování“. Nejdříve jsme si přečetli úryvek z knihy „Deník třídního otloukánka“. Na tento úryvek jsme navázali besedou
s praporčíkem Bc. Jaroslavem Novákem, který děti seznámil s tím, jak se bezpečně chovat, jak se bránit před šikanou a dalšími negativními vlivy či jak postupovat při
požáru, nehodě atd. Chtěla bych tímto panu Bc. Novákovi poděkovat, že za námi
přišel ve svém volném čase a besedu připravil zcela nezištně. V dnešní době je
prevence v této podobě velmi důležitá a přínosná a jsem proto ráda, že s námi lidé,
jako je pan Novák, spolupracují a předávají tak dětem důležité informace, které je
mohou ochránit.

Všem dětem, které do čtenářského kroužku chodily, bych chtěla poděkovat
za jejich aktivní přístup a skvělé chování na akcích, kterých jsme se účastnili
a popřát jim krásné prázdniny. Budu se na vás těšit zase v příštím školním
roce!
Noc s Andersenem
I letos se naše knihovna zapojila do akce 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 zahraniční. Aby mohly děti v knihovnách přespat, pořádá se Noc s Andersenem
vždy v pátek, nejbližší datu výročí narození Hanse Christiana Andersena. V letošním
roce to byl pátek 27.3.2015. V ČR se jednalo již o 15. ročník akce, v naší knihovně
to byl ročník druhý.
Připraven byl tento program:
Nejdříve jsme se vydali, společně s paní kastelánkou Janou Kampfovou,
na večerní procházku Jevišovicemi. Paní kastelánka si pro nás připravila trasu, při
které jsme obcházeli jevišovické sochy a paní Kampfová nás informovala o jejich
významu. Dětem se tato procházka velmi líbila a věřím, že je obohatila. Chtěla bych
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proto paní kastelánce Janě Kampfové velmi poděkovat za to, že se nám věnovala
ve svém volném čase a zcela nezištně a že nám opět pomohla zatraktivnit program
Nocování s Andersenem. Paní Kampfová s námi spolupracuje na spoustě dalších
akcí, za což jí patří velký dík, protože nám pomáhá rozšířit si vědomosti o městě,
ve kterém žijeme.
Po příchodu do knihovny jsme se pustili do čtení. Pohádky přečetli: MUDr. Renata
Auerová – zubní lékařka a místostarostka Města Jevišovice a Dalibor Krutiš – redaktor a editor Znojemského deníku Rovnost. Knihovnice Zdenka Komůrková potom
dětem dávala hádanky z knihy České lidové hádanky v podání Jana Drdy, jehož jméno
bylo s letošním nocováním také spojeno. Paní doktorce Auerové i panu Krutišovi
velmi děkujeme, že se akce ve svém volném čase a zcela nezištně zúčastnili a svou
přítomností program dětem obohatili.
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Následovala spousta aktivit a soutěží pro děti. A potom už jsme se přesunuli
na spaní do knihovny. K usínání byla dětem ještě přečtena pohádka 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 Brussmanové, paní Fabíkové, paní Lujcové a paní Hruškové.
Děkujeme také Fotbalu Jevišovice za zapůjčení várnice na čaj. Poděkování patří také paní Marii Strakové a paní Laďce Řiháčkové, které se na přípravě akce podílely. Poděkování patří i panu starostovi a všem zastupitelům za to, že realizaci
našich akcí podporují.
Spolupráce s MŠ a ZŠ Jevišovice
V průběhu tohoto školního roku jsme také uskutečnili mnoho besed pro žáky ZŠ
Jevišovice i pro děti z MŠ Jevišovice.
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Děti z místní MŠ vařily s pejskem a kočičkou. Pro jejich starší kamarády ze ZŠ
Jevišovice byly připravovány besedy, navazující na právě probírané učivo. Při přípravě
besed spolupracujeme s pedagogy z místní ZŠ. Chtěla bych poděkovat všem pedagogům za spolupráci a všem dětem, které se besed zúčastnily, za aktivní přístup a skvělé
chování v knihovně. Děkuji také za výpomoc při výzdobě knihovny – výtvory žáků naší
školy přinášejí radost všem našim čtenářům. Tímto přeji pedagogům i dětem z MŠ
a ZŠ Jevišovice krásné a především klidné prázdniny a těším se na setkání v příštím
školním roce.
V pátek 5.6.2015 se v obřadní síni MÚ v Jevišovicích uskutečnila slavnostní událost - prvňáčci z naší ZŠ byli pasováni na „čtenáře“
Prvňáčky přivítala osobnost, spojená s historií Jevišovic, a to Hynek z Kunštátu, zvaný Suchý Čert. Následovala básnička „Čtenářka“ v podání žáků druhé třídy - Magdalenky Viklické a Tomáška Sedláčka. Potom Hynek z Kunštátu dětem přednesl „Zákon
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rytířů řádu čtenářského“ a následovalo samotné slavnostní pasování. Po pasování děti
společně složily závěrečný slib. Jako památku na tento významný den, obdržely děti
pamětní list a pohádkovou knihu místní autorky Jitky Šinclové. A protože se jednalo
o pasování na „čtenáře“, nemohla chybět návštěva knihovny. Děti, které byly pasovány
na čtenáře, se nyní mohou, v případě souhlasu rodičů, do knihovny zdarma zaregistrovat a rozvíjet tak své, již získané, čtenářské dovednosti. Po slavnostním pasování se
prvňáčci přesunuli do místní cukrárny, kde pro ně bylo připraveno letní osvěžení v podobě zmrzlinového poháru. Chtěla bych tímto velmi poděkovat panu Radomíru Hubatkovi
za to, že se, ve svém volném čase, ujal role Hynka z Kunštátu a připravil tak dětem
nezapomenutelný zážitek. Poděkování si zaslouží také Magdalenka Viklická a Tomášek Sedláček za krásný přednes básně a paní učitelka Mgr. Jolana Karlová za to, jak
tyto žáky na přednes připravila. Velké poděkování patří také třídní učitelce prvňáčků,
Mgr. Jindře Sokolové, která prvňáčky k tomuto cíli dovedla.
Spolupráce s Domovem pro seniory
Naše knihovna také dlouhodobě spolupracuje s místním Domovem pro seniory. Klientům domova pravidelně dovážíme knihy a časopisy. O jejich distribuci mezi klienty
se stará paní Urbánková. Pro klienty domova také pořádáme různé besedy. Poslední
z nich se uskutečnila v pondělí 20.4.2015. Cestovatel a spisovatel Jan Tomšíček klientům domova přiblížil své cestování na kole po Africe.
Zdenka Komůrková
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KERAMICKÝ KROUŽEK
Keramický kroužek oslaví v září druhý rok výtvarného tvoření. Jak se můžete sami
přesvědčit, tak dost našich výrobků můžeme zařadit i do profesionální tvorby. Na fotografiích však lze spatřit, že i po dvou letech nám některé výrobky v peci tzv. vybuchnou.
Stačí nechat v hlíně jen malou bublinku vzduchu a celý výrobek je znehodnocený.
Můžete si myslet, že za tak dlouhou dobu keramického tvoření máme výrobků dost
a že keramiku už nemáme kam dávat? Zde můžeme konstatovat, že opak je pravdou.
Naši známí jsou velmi překvapeni, když je podarujeme ručně vyrobeným dárkem, vlastnoručně vyrobeným originálem. Doma tak zůstává jen minimum výrobků.
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Rádi bychom pozvali mezi nás nové tváře a keramické nadšence. Pokud se domníváte, že práci s keramickou hlínou nezvládnete, stačí to jen s námi zkusit, určitě se
budete velmi divit, co jste schopni vytvořit. Z tohoto pohledu jsme přesvědčeni, že každý
vámi ručně zhotovený výrobek bude originál, který přinese radost a dobrý osobní pocit.
V našem keramickém kroužku nejsme profesionály, kteří ten samý výrobek dělají několikrát, tak můžeme být na své výrobky právem pyšní.
Bc. Marta Antlová
POZVÁNKA NA JEDNODENNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
Tímto zveme všechny zájemce 6. července 2015 v 9.00 hodin, sejdeme se
ve školní dílně za KOMENIEM.
Můžete si vytvořit keramický výrobek (domovní číslo, ptáčky, andělé a jiné).

Dopravní soutěž
Již tradičně se naše družstva žáků zúčastnila okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů ve Znojmě, které se konalo 14. května 2015 v areálu ZŠ a MŠ JUDr. Josefa
Mareše.
Přijelo celkem 17 týmů ve dvou kategoriích, aby si děti prověřily svoje znalosti v testech z pravidel silničního provozu. Soutěžící hledali co nejbezpečnější a nejkratší trasy
na mapě a poté se uplatnili v praktické části, jež spočívala v projetí úsekem města
Znojma.
V další z disciplín prokázali schopnost ošetřit zraněné po dopravní nehodě a na závěr je čekala jízda zručnosti na kole přes překážky.
Naši „dopraváci“ si vedli skvěle, v obou kategoriích obsadili druhá místa.
Gratulujeme !
Reprezentanti:
I. kategorie				
II. kategorie
Milada Stehlíková			
Nikola Čížková
Tereza Čížková			
Julie Derková
Marian Černý				
Martin Líška
Gabriel Brandauer			
Josef Levý
O týden později 21. května 2015 jsme se vydali do znojemské nemocnice na soutěž
hlídek Mladých zdravotníků, každoročně pořádanou Červeným křížem Znojmo.
Soutěžící prokázali svoje schopnosti a dovednosti v zachraňování zraněných, jejich
ošetření, transport. Naši žáci si poradili s obvazovými technikami a zodpověděli zdravotnické otázky.
I. kategorie, 2. místo				
II. kategorie, 3. místo
Gabriel Brandauer				
Nikola Čížková
Emma Audyová				
Julie Derková
Tereza Čížková				
Martin Líška
Hana Nováková				
Andrea Provazníková
Milada Stehlíková				
Zuzana Straková
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Školní rok 2014 - 2015 pěveckého sboru
„Děti z Jevišovic“
Už jsme si zvykli, že náš školní pěvecký sbor účinkuje při různých slavnostních akcích a příležitostech v naší obci i mimo ni. Letos jsme vystoupeními opravdu nešetřili.
Maraton začal tradičně o Vánocích, předvedli jsme v Jevišovicích pohádku Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře „O dvanácti měsíčkách“.
Ihned po Vánocích jsme se vrhli do nácviku písní do krajské soutěže v Brně. Měsíc
březen prověřil pevnost naší nervové soustavy. Dne 20. března 2015 jsme vystoupili
s nastudovanou pohádkou na divadelním festivalu ve Vyškově, 24. března 2015 několik
sboristek ozdobilo a doufám, že i zpříjemnilo, oslavu stoleté paní Medunové z místního
Domova pro seniory.
Březnová vystoupení zakončil velký úspěch v krajské soutěži v Brně, Stříbrné pásmo. Protože děti ze sboru jsou současně i divadelníky, účastní se v rámci okresu i soutěží recitačních (Gabriela Brechtová, Magdaléna Viklická, Barbora Fialová, Nikola Čížková) a sólových např. Znojemských Slavíčků (Karel Auer - 3. místo, Barbora Fialová,
Nikola Juránková, Gabriela Brechtová).
Vystupování v soutěžích je velmi psychicky náročné pro děti i vedoucí. O to raději
hrajeme a zpíváme našemu publiku. Ve čtvrtek 14. května 2015 to bylo při tradičním koncertu ke Dni matek v Jevišovicích a 17. května 2015 při téže příležitosti v Radkovicích.
Milovníkům dobrého vína jsme zazpívali 5. června 2015 v Křížovém sklepě v Příměticích milovníkům dobrého vína. Vystoupení následovala hned tři po sobě. Všechna tři
zvládly děti na výbornou. Diváci nám děkovali za pěkný hudební zážitek.
Na závěr tohoto roku nás uvidíte ještě na školní akademii.
Sbormistryně Mgr. Jolana Karlová
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Pionýři děkují a zvou vás všechny do kempu Veselka
Za pár týdnů opět po roce slavnostně zakončíme školní rok 2014/2015. Pionýrská
skupina Jevišovice vás všechny zve v pátek 26. 6. 2015 od 16.00 hodin na již tradiční
Piknik na Veselce. Akce se koná v krásném přírodním areálu kempu Veselka a je určena všem dětem, kamarádům, rodičům a známým. Jednoduše, všichni jste srdečně
vítáni.

Jistě si vzpomínáte na Kinballovou fotosoutěž, do které se naše pionýrská skupina
také zapojila. Díky vaším palcům nahoře u naší fotky na sociální síti zvané Facebook
jsme získali krásné 3. místo a s ním i poukázku na nákup v hodnotě 3000,- u firmy Jipast.
S vaší pomocí jsme tak mohli zakoupit kompresor na nafukování velkého kinballového
míče, který jsme získali před několika lety v soutěži „Odkud jsme“, kde jsme velmi působivě nastínili krásy Jevišovic. Kompresor nám dorazil až nyní a my bychom touto cestou
chtěli poděkovat všem, kteří nás podpořili a podílejí se tak na našem umístění. Jako dík
přijměte naše pozvání na tuto akci, kde se můžete seznámit s kanadskou hrou Kinball
a se spoustou dalších aktivit.
Pionýři vám představí mnoho nových venkovních her. Vzhledem k vypracovávání
projektů v tomto školním roce, jsme získali hry tradiční, ale i netradiční. Budete si moci
vyzkoušet např. Petanque, Turnaj králů, Frisbee, Kroket, a mnoho dalších her. Neváhejte a přijďte se podívat, zahrát si hry jak pro děti, tak pro dospělé a užít si spoustu zábavy.
Novinkou letošního Pikniku na Veselce je nová finská hra Mölkky. Nahlaste se
do našeho turnaje v této hře! Zvládne ji hrát opravdu každý bez ohledu na věk a přípravu. Jsme velice rádi, že nám firma Albi umožnila uspořádat tento turnaj, a zároveň
nám poskytla nezměrné materiální zázemí, kterého si velmi vážíme.
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Pravidla pro nahlašování:
Na Turnaj ve hře Mölkky se můžete ve dvojicích nahlašovat již nyní na e-mail:
psjevisovice@seznam.cz nebo osobně Lence Novákové, účastnický poplatek činí
30,- Kč.
Při nahlašování přes e-mail do předmětu zprávy napište Turnaj Mölkky a nezapomeňte napsat své jméno a datum narození a to samé i u druhého z dvojice. Pro
velký zájem je omezený počet nahlášených, z toho důvodu, že všechny turnaje se musí
odehrát v pátek. Turnaj bude rozdělen dle věkových kategorií. Proto je pro vás lepší,
najít si do dvojice svého vrstevníka. Do kategorie budete přiděleni podle věku staršího
ze dvojice. Pořadatel má právo upravit pravidla turnaje.
Vyhodnocení bude po skončení, výherci budou oceněni.
K dispozici bude oheň, a tak pokud s námi budete chtít trávit celé odpoledne, vezměte si s sebou nějaký ten špekáček, pečivo, kečup či hořčici, pití je možné zakoupit
v kempu Veselka.
V případě zájmu se uskuteční večerní svíčkový fotbal, na který se naše pionýrské
děti vždy velice těší. Zastavte se ve vašem každodenním koloběhu a přijďte si zkusit
sport, který vás oslovil.
Za Pionýrskou skupinu Jevišovice
Alena Nováková

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2014/2015
Jako každým rokem se žáci naší školy a mateřské školy
zapojují do soutěže sběru papíru. V letošním roce děti nasbíraly
celkem 19 840 kg papíru a v okrese Znojmo se škola umístila
na krásném 6. místě. Celkem škola získala 25.792,- Kč.
Jako poděkování žákům byly z těchto peněz proplaceny tři
představení - hudební, poznávání zvířátek a pohádka - v ceně
22.920,- Kč. Zbylé peníze budou použity na školní pomůcky.
V závěru školního roku ještě obdrží nejlepší třídy a sběrači odměny od školy a firmy
A.S.A.
Mgr. Jan Vajčner, ředitel školy

Škola vede žáky k pohybu
Jako jediná základní škola na okrese máme v učebním plánu od 4. do 9. ročníku
ve všech třídách tři vyučovací hodiny tělesné výchovy týdně. Naše škola také tradičně
věnuje pozornost mimoškolnímu sportovnímu vyžití žáků. Letos škola nabídla 8 sportovních kroužků, ve kterých bylo přihlášeno 129 žáků.
V průběhu školního roku se žáci zúčastnili celé řady sportovních soutěží. I letos jsme
se v nich řadili mezi nejlepší školy okresu Znojmo. Například v celoročním okresním
přeboru škol ve volejbalu obsadila naše děvčata 3. místo.
V okresním finále přespolního běhu skončila družstva mladších i starších žákyň
na výborném 2. místě mezi devíti školami. V okresním kole Poháru rozhlasu v lehké atletice obsadily mladší žákyně vynikající 3. místo a mladší žáci byli na 5. místě. V okres14

ním kole v košíkové obsadila děvčata 4. místo. V okresní soutěži Dračích lodí vybojovala
naše posádka v konkurenci dvanácti škol 3. místo.
Olympijští vítězové v desetiboji Roman Šebrle a Robert Změlík se rozhodli zapojit
do pohybu co nejvíce žáků základních škol a připravili pro ně Odznak všestrannosti
olympijských vítězů - OVOV.
V propagaci a organizaci soutěže jim pomáhá řada našich vynikajících sportovců
– na okrese Znojmo je to například mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková.
Naše škola se do tohoto projektu zvyšování pohybové zdatnosti mládeže zapojila
už v loňském školním roce. Letos plnilo u nás 10 disciplín odznaku 111 žáků od 4. do
9. ročníku.
Z nich získalo diamantový odznak 5 žáků, zlatý odznak 8 žáků, stříbrný odznak 16
žáků a bronzový odznak 32 žáků. Velmi pozitivní je skutečnost, že tato pohybová aktivita většinu žáků baví a snaží se neustále zlepšovat.
Mgr. Jan Vajčner, ředitel školy
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Návštěvu
hasičské
zbrojnice 1.,
nám
Návštěvu hasičské
zbrojnice
nám školákům
2.Aškolákům
a 2.B. zaji1
prací adobrovolných
a profesionálních
hasičů.
prací dobrovolných
profesionálních
hasičů. Dozvěděli
jsme
Návštěvu hasičské zbrojnice nám školákům 1. třídy, 2.A a 2.B. zajistil pan Milan Hubatka. Seznámil nás
sJevišovicích.
prací dobrovolných
a
profesionálních
hasičů.
Jevišovicích.
Nechybělo
zkoušení
ochranných
přileb
a hasičské
Nechybělo
zkoušení
ochranných
p
Dozvěděli jsme se o historii dobrovolných hasičů v Jevišovicích.
Nechybělo
zkoušení
ochranných
přileb
příslušenství.
slouží
proutnice,
hadice
B a ahasičského
C,hadice
rozdělovač,
sacírozdělovač,
koš, maš
slouží
proutnice,
B a C,
Zjistili jsme, k čemu slouží proudnice, hadice B a C, rozdělovač, sací koš, mašina.
Největší odměnoudo
pronakouknutí
nás bylo nakouknutí
zákoutí
hasičských
nakouknutí
zákoutí
hasičských
vozů.
Mocvozů.
panuvozů.
Hubatkovi
d
dodozákoutí
hasičských
Moc pa
Návštěva u hasičů

Moc panu Hubatkovi děkujeme.

Mgr. Petra Vaňková
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Novinky z Domova pro seniory
Dne 1. dubna 2015 byl jmenován hejtmanem kraje Michalem Haškem do funkce
ředitele Domova pro seniory Jevišovice, p. o., Ing. Pavel Chloupek. Stal se nástupcem
Ing. Jiřího Duráka, který po sedmi letech působení v Domově odešel do důchodu.
K zachování stávajících schopností klientů přispívá pravidelné procvičování jemné
motoriky, trénování paměti a pohybové terapie. Pro rozšíření obecného přehledu klientů
pořádáme přednášky s různou tématikou. Velké oblibě se těší přednášky cestovatelů
o dalekých zemích. Pro připomenutí běžných činností jsme uspořádali Den obchodu,
Den cukrárny, Den pošty, vždy spojené s návštěvou těchto služeb. Aktivizační pracovnice pořádají pro klienty různá kulinářská dopoledne, např. vdolečkové, palačinkové či
bramborákové, řízkobraní, prostřeno apod.

17

18

Klientky se podílejí na přípravě občerstvení na oslavy narozenin, které probíhají každý
měsíc pro klienty, narozené v daném měsíci. Březnové oslavy se zúčastnil osobně hejtman
kraje Michal Hašek a o měsíc později, v dubnu, nás navštívila a oslavencům popřála vše
nejlepší ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Věra Vojáčková, MPA.
Naší snahou je přispět ke sbližování generací, proto při akcích pořádaných Domovem spolupracujeme s dětmi z místní MŠ a ZŠ, s dětmi z Dětského domova ze Znojma
a se studenty ze středních škol, kteří kromě prezentací svých dovedností vykonávají
v našem zařízení stáže a odborné praxe.
Mladší děti se zúčastnily společenských akcí - pálení čarodějnic, oslavy Dne matek,
malování velikonočních kraslic a vítání jara.
Ve středu 27. 5. 2015 se naši klienti zúčastnili již čtvrtého ročníku turnaje v pétanque
v S-centru Hodonín. Na turnaji se utkalo sedm družstev z různých domovů pro seniory z Jihomoravského kraje. Oproti loňskému roku našim přálo štěstí, obsadili 1. místo
a získali zlatý pohár.
V zámeckém parku, poblíž Domova, byla obnovena lesní studánka. Chodí k ní nejen
naši klienti, ale také veřejnost, hlavně děti. Pro větší pohodu a možnost posezení a odpočinku zde budou umístěny lavičky.
V měsíci květnu se pracovníci DPS připojili k celorepublikové sbírce a začali sbírat
plastová víčka od PET lahví, mléka, džusů, aviváží, kávy, sudů apod. Na každém oddělení Domova je umístěna označená nádoba. Výtěžek bude sloužit k pořízení zahradního
nábytku pro klienty DPS Jevišovice. Sbírejte s námi, podpořte nás!
V měsíci červnu byl v Domově zprovozněn nový internetový komunikační kanál SKYPE, který umožní klientům navázání kontaktu s rodinnými příslušníky zcela zdarma.
Marie Kloudová
Sociální pracovnice DpS Jevišovice

Včelařská organizace - ZO ČSV Jevišovice
V naší včelařské organizaci je v současné době organizováno 17 včelařů, z toho jsou
dvě ženy. V současné době naši členové obhospodařují celkově 211 včelstev na 17 stanovištích. Slučujeme 7 obvodů - Jevišovice, Bojanovice, Boskovštejn, Střelice, Slatina,
Černín, Rozkoš.
Náš včelařský spolek pracuje v symbióze a vzájemné spolupráci mezi řadovými členy a vedením spolku. V tomto druhu činnosti je nutná pečlivost a osobní zodpovědnost
každého včelaře, zejména v předcházení nákazám včel. Lehkovážný přístup jednotlivce
k chovu včel bez pravidelných veterinárních kontrol by znamenal nejen pro naše členy,
ale i pro okolní včelaře zavlečení nemocí i do jejich silných a zdravých včelstev. Proto
našim včelařům záleží na tom, aby se dařilo po chovatelské stránce všem dobře, kde si
vzájemně pomáháme.
Včelaření patří v mnoha ohledech k ušlechtilým řemeslům na světě. To, co spojuje
nás všechny včelaře, je láska ke včelám a přírodě obecně. Včelaření je krásný koníček
plný omamné vůně, relaxačních zvuků a energie, ale taky spousta práce po celý rok.
V naší organizaci většina včelařů prodává své produkty přímo ze dvora, konkrétním
odběratelům. Jedná se především o různé druhy medu. Nejprve se v našem regionu
stáčí květový med. Z toho někteří včelaři, kteří se zabývají technologií pastování, vyrábí
tzv. pastovaný med. Poté následují ostatní druhy medu, tj. akátový, smíšený, lipový,
a v menší míře i lesní. Naši včelaři získávají od svých včel i jiné produkty, jako např. včelí
vosk, pyl a propolis.
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Stejně jako v loňském roce i letos kvůli teplé zimě přežilo více škůdců ohrožující
včely, což mělo za následek větší počty úhynů včelstev. Konkrétně naše organizace
zaznamenala celkově 11 % úhynů zazimovaných včelstev, což s porovnáním s celorepublikovým průměrem je poměrně nízká úroveň. Na vině tohoto stavu však nemusí být
jen nedostatek mrazů. Důležitým faktorem, který ovlivňuje zdraví včel, je i péče včelaře
o včelstva. Prevence spočívá v léčení včelstev, kterému by se měl včelař začít věnovat
už v červenci. Není přitom dle odborníků na veterinární praxi směrodatné, zda jsou včely
nemocné. Z tohoto důvodu pořádáme v naší organizaci pravidelně schůze, kde se seznamujeme s celkovým stavem nákaz a možnostmi, jak jim účinně předcházet.
Byli bychom velmi potěšeni, kdyby včelařskou činnost v naší organizaci také více
obohatili i mladí včelaři. Tím, že budou nabírat zkušenosti od těch starších, bude mít
včelařství v naší organizaci budoucnost.
Předseda ZO ČSV Jevišovice PhDr. Antonín Antl
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Vážení občané,
v našem městě bude nově probíhat svoz tříděného
odpadu z domácností.
Mimo popelnic na TKO budou odváženy přímo
z domácností i tříděné plasty a tříděný papír.
Domácnosti o dvou a více přihlášených obyvatelích dostanou zdarma k užívání popelnici na papír
a popelnici na plasty, která bude vyvážena
1 x měsíčně.

PLASTY:
první svoz – úterý 9. června 2015,
od tohoto data vždy v úterý – data dle kalendáře
svozu odpadů.

PAPÍR:
první svoz - v úterý 23. června 2015,
od tohoto data vždy v úterý – data dle kalendáře
svozu odpadů.
Ke svozu přistavte, prosím, popelnice na obvyklé
svozové místo.
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Hurá na prázdniny…
Otec si prohlíží vysvědčení se samými jedničkami a jeho dítě mu k tomu říká:
„Tati, prý jsi chtěl vidět hezké známky, tak jsem ti přinesl vysvědčení kamaráda Matěje.“
„Zlobil se otec, když jsi mu donesl tak ošklivé vysvědčení?“ vyzvídá učitel. „Ani moc ne,
ten zub se mi už stejně viklal….“
inzerce
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„Co říkal tvůj otec na vysvědčení??“
„Strašně se zlobil, pane učiteli,raději se mu koukejte vyhnout!!“
„Tak co, Péťo, jak dopadlo vysvědčení?“ chce vědět maminka.
„To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme zdraví.“
Otec si prohlíží vysvědčení Pepíčka a rozčiluje se: „Zase jsi na vysvědčení dostal pětku
z dějepisu!“ Pepíček se brání: „Táto, za to nemůžu já, to zavinil Alexandr Veliký!“
Maminka vykoukne z kuchyně: „Tak si najdi jiného kamaráda!“
Všem školákům, učitelům, rodičům, prarodičům …… přejeme krásné, klidné
a dlóóóóóóóóóuhé prázdniny 

V sobotu 20. června 2015 jsme v obřadní síni Městského úřadu Jevišovice přivítali
do života tyto občánky Jevišovic:
Bártová Anna
Heroldová Anna
Košíčková Darina
Pham Eliška
Pokorný Lukáš
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