ZÁMECKÁ VINAŘSKÁ ROMANCE
JEVIŠOVICE
- 30. 7. 2016 od 17.00 hodin.
Už se těšíte?

Jevišovické kulturní léto 2016
2. 7.
10.00 hod.
			

Sraz autoveteránů
v Předzámčí Starého zámku.

2. 7.
14.00 hod.
			
			

Zahájení prázdnin v zámeckém parku
Soutěže a program pro děti, doprovodný
program Policie ČR.

5. 7. 			
			

Hasičská soutěž „O pohár SDH Jevišovice“
Jevišovice – dolní hřiště na ul. Černínská.

16. 7. 			
			
			
			

Oslavy 140. výročí založení SDH Jevišovice
- slavnostní průvod, výstava fotografií, koncert DH
Šohaji Josefa Rapáče, večer taneční zábava Sabrin
Band.

30. 7. 17.00 hod.
			
19.00 hod.
			

Zámecká vinařská romance, 14. ročník
Ochutnávka vín v zahradě Starého zámku
Vystoupení cimbálové muziky.
Vstupné 50,- Kč.

31. 7. 17.00 hod.
Michal Nesvadba v programu
			
„MICHAL JE KVÍTKO“
			
Zahrada Starého zámku – v případě nepříznivého
			
počasí kinosál Komenia.
			
Vstupné 150,- Kč,
			
v předprodeji se slevovým kuponem 100,- Kč.
				
7. 8.
18.00 hod.
Koncert dechové hudeby AMATÉŘI z Dobšic,
			
zahrada Starého zámku – v případě nepříznivého
			
počasí kinosál Komenia.
			
Vstupné 80,- Kč.
14. 8. 18.00 hod.
			
			
			
			
			

BAROCK – koncert barokních a rockových hitů
v podání filharmoniků Brno, sóla Adam Malík,
Předzámčí Starého zámku – v případě nepříznivého
počasí kostel sv. Josefa Jevišovice.
Vstupné 200,- Kč na místě, 180,- Kč v předprodeji
(Žanet boutique Jevišovice).
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19. 8. 20.00 hod.
			

PEKAŘ - koncert před restaurací Sýpka		
Vstupné dobrovolné.

27. 8. 14.00 hod.
			
			
			
			
			
			
			

Pivní slavnosti a dožínky
Zahájení akce dožínkovým průvodem, poděkování
za úrodu, příjezd pivních bohů Chmelose a Sladose
s průvodem, hudební vystoupení, módní přehlídka,
vystoupení skupiny Ukulele Troublemakers, taneční
zábava se skupinou HABAKUK. Doprovodný program
pro děti, občerstvení a ochutnávka více druhů piva.
Vstup zdarma.

4. 9.
14.00 hod.
			

Dračí lodě na Jevišovické přehradě
Závody posádek malých dračích lodí (10 osob).

10. 9. 13.00 hod.
			
			
			
			

Den otevřených dveří Domova pro seniory
Celoodpolední program v parku.
Od 13.00 hodin koncert dechové hudby
MORAVANKA.
Vstup zdarma.

Bližší informace na www.jevisovice.cz, FB města Jevišovice a plakátech
k jednotlivým akcím. Změna programu vyhrazena.

Kanalizace
Stavba kanalizace Jevišovice, Černín a Střelice byla „úspěšně“ zkolaudována v dubnu letošního roku. Je tedy možno se již připojovat. Podmínky připojení na kanalizaci jsou uvedeny v dalším článku tohoto zpravodaje.
V průběhu následujících měsíců byste měli využít možnosti napojení se
na kanalizaci, neboť již začátkem roku 2017 budou probíhat kontroly odboru
životního prostředí u domácností, které napojené nebudou. Kontrola se bude
zaměřovat na legální likvidaci odpadních vod. Dotčený občan bude muset
prokázat odvoz splaškových vod na schválenou čistírnu odpadních vod. Bude
kontrolováno i množství odvezených vod dle dodané vody z vodovodu. Pokud
tedy někdo v současné době vypouští splašky do dešťové kanalizace nebo
vyváží jímku na pole, hrozí mu pokuta až v řádech desetitisíců korun českých
a to opakovaně.
Pokud se připojit chcete, ale nemáte projekt, urgujte jeho zhotovení u projektanta třeba i opakovaně.
Kanalizace, přes mnohé těžkosti, je funkční a po desítky let bude sloužit
občanům Jevišovic. Využijte této možnosti. I když služba není zdarma, ušetří
Vám námahu s likvidací odpadních vod a tak nějak patří k 21. století. J
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NÁVOD JAK POSTUPOVAT PŘI VÝSTAVBĚ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V JEVIŠOVICÍCH A V OBCÍCH ČERNÍN
A STŘELICE
Napojení objektů na splaškovou kanalizaci se provádí kanalizační
přípojkou.
Je zakázáno do splaškové kanalizace vypouštět dešťovou vodu!!!
Dále je popsán postup při výstavbě domovní gravitační části přípojky
splaškové kanalizace:
1. Součástí stavby splaškové kanalizace v obci je také gravitační
potrubí veřejné části kanalizační přípojky (odbočení) pro napojení
jednotlivých objektů. To znamená, že každý objekt bude mít zřízeno své
místo pro napojení. Gravitační potrubí bude vyvedeno stavební firmou
z hlavního řadu až mimo komunikaci (dle situace) a zaslepeno víčkem.
Zhotovení a napojení gravitační části kanalizační přípojky od nemovitosti
do gravitačního potrubí veřejné části kanalizační přípojky je záležitostí
vlastníka objektu.
2. Při stavbě kanalizační přípojky je nutno respektovat Stavební zákon
a další obecně závazné právní předpisy, na každou přípojku musí být
zejména zpracován projekt, a získáno příslušné povolení od stavebního
úřadu (územní souhlas);
3. Projekt kanalizační přípojky musí být vypracován pouze oprávněným
projektantem.
4. Bude-li mít vlastník objektu potvrzený projekt a příslušné povolení
od stavebního úřadu, pak je možno zahájit stavbu kanalizační přípojky.
5. Stavbu gravitační části přípojky je možné zadat buď odborné
stavební firmě, nebo si ji může postavit každý svépomocí. Napojení
přípojky na veřejnou část gravitačního potrubí kanalizační přípojky
je možné až po kolaudaci splaškové kanalizace.
6. Po položení gravitačního potrubí kanalizační přípojky a před jeho
zasypáním, je vždy nutno dohodnout s pracovníkem Vodárenské
akciové společnosti, a.s., divize Znojmo – provoz kanalizace, termín
kontroly uložení přípojky - fyzická kontrola, že gravitační přípojka
je vybudována v souladu s územním souhlasem a že jsou do ní
napojeny pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny,
WC apod.) a není do ní napojena dešťová voda ani odpadní vody
z chovu hospodářských zvířat.
4

Tímto pověřeným pracovníkem je zástupce provozu kanalizací
p. Pavel Málek - telefon 728 973 936, případně – tel. 515 282 550
(p. Kišš), který zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a povolí
zasypání.
Bez této kontroly nebude přípojka zprovozněna!!!
7. Bude-li stavba přípojky pracovníkem nebo zástupcem Vodárenské
akciové společnosti, a.s. schválena, vyplní pracovník provozu kanalizace
protokol (list „C“) a předá jej žadateli. Za provedení kontroly a za vystavení
protokolu je vlastníkovi objektu účtována částka 500,- Kč včetně DPH,
(kterou je vlastník objektu povinen uhradit v hotovosti oproti
předání písemného protokolu). Dnem schválení stavby přípojky je
Vodárenská akciová společnost, a.s. oprávněna fakturovat vlastníkovi
připojovaného objektu (odběrateli) za stočné, nebude-li předem dohodnuto
jinak.
Stočné je odběrateli účtováno podle stavu vodoměru v souladu
se zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění
pozdějších předpisů. Při odběru vody z domovní studny se stočné počítá
paušálně: 35 m3 za 1 osobu za rok, a to v souladu s vyhl. č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších
předpisů.
Několik důležitých technických zásad pro budování domovních
přípojek splaškové kanalizace: divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25
Znojmo
1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace mohou být odváděny
pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC
apod.). Nesmí se vypouštět dešťové vody ani odpadní vody z chovu
hospodářských zvířat.
2. Každá nemovitost může mít pouze 1 domovní přípojku. Více
domovních přípojek se povoluje ve výjimečných, předem schválených,
případech (např. mimořádně rozlehlý objekt, zvláštní překážky bránící
jinému technickému řešení apod.).
3. Trasu gravitační části domovní přípojky je vhodné volit přímou, co
nejkratší a v jednotném sklonu. Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená
nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit
čistící kus případně T kus. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná.
4. Gravitační část domovních přípojek doporučujeme vybudovat
jednotně o průměru DN 150 mm z kameniny, PVC nebo PP. Při přechodu
z kameniny na PVC nebo PP je nutno použít originální přechodový kus.
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5. Sklon domovní přípojky DN 150 mm by měl být minimálně 2%. Menší
sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami.
6. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo
septiku. (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
ve znění pozdějších předpisů, ust. § 18 odst. 3)
7. Do kanalizační přípojky nesmí být připojen odpad, na kterém
je osazen drtič zbytků jídel.
Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ukládá
všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle
ust. § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění
pozdějších předpisů, může obec v přenesené působnosti rozhodnutím
uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají
nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci
v případech, kdy je to technicky možné.
Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené smlouvy provozovatel, má právo
dle ust. §8 odst. 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
ve znění pozdějších předpisů, na úplatu (stočné) za odvádění a čištění,
případně zneškodňování, odpadních vod.
Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo měřeno,
předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu,
vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění vodoměru
odebral. Takto získané množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování
stočného. V případech, kdy není osazen vodoměr, zjistí se množství
vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem podle směrných čísel
roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších
předpisů. Tento výpočet musí být ověřen provozovatelem kanalizace.
Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod
vyvážením na pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních toků
se dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu vysoké
sankce od vodoprávního orgánu nebo inspekce životního prostředí.
Za povolené zneškodňování odpadních vod se dle zákona považuje vypouštění odpadní vody do domovní, nebo obecné kanalizace ukončené odpovídající čistírnou odpadních vod. Nebo mít vybudovanou nepropustnou
a zkolaudovanou jímku na odpadní vodu a také věrohodně prokázat vyvážení této jímky (nejlépe fakturou od firmy oprávněné k vyvážení a nezávadné likvidaci odpadních vod). Nebudou-li mít majitelé jímek tento
doklad k dispozici, nebo pokud dům jímkou nebude vybaven vůbec, hrozí
vlastníkům vysoké pokuty za znečišťování životního prostředí.
Doporučujeme proto všem občanům včasné připojení na budovanou splaškovou kanalizaci v obci.
Vodárenská akciová společnost, a.s.
divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25
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Znojmo

Několik informací k přípojkám kanalizace za město Jevišovice
Veřejná část kanalizace vč. části přípojek je již hotová, nyní je možné
se už připojovat.
Jakmile budete mít projektovou dokumentaci k vybudování přípojky od ing. Chromíka, požádáte na stavebním úřadě MěÚ Jevišovice
u ing. Smolkové o územní souhlas.
Níže přidáváme několik tipů na firmy, které Vám mohou provést výkopové práce či připojení kanalizace, pokud nevíte, na koho se obrátit…
Koch Karel, Střelice, topenářství – tel. 603 844 388
Růžička, Bojanovice, instalatérství – tel. 731 236 662
VIKO Jevišovice, výkopové práce, vybudování přípojky – tel. 737 252147
Ludvík Marek, Bojanovice, výkopové práce – tel. 602 534 006
Hakszer, Černín, výkopové práce – tel. 606 780 602
Palát Milan, výkopové práce, vybudování přípojky – tel. 732 553 339,
737 396 968
Vobůrka 731 969 545

Stav komunikací
Jevišovice se, jako již několikrát, dostaly na úvodní stránku týdeníku
Znojemsko. Tentokrát jsme na „popularitu“ hrdi být nemohli. Týdeník dostal upozornění na katastrofální stav komunikací v našem městě způsobený stavbou kanalizace.
Níže je uvedeno vyjádření, které bylo k článku poskytnuto:
Vážený pane redaktore, vážená redakce týdeníku Znojemsko.
V loňském roce v obcích Jevišovice, Střelice a Černín byla budována
kanalizace (obce ovšem nebyly investorem akce). Dle dotačních podmínek
musela být akce dokončena do září 2015. Vše tedy bylo budováno ve spěchu a, bohužel, komunikace tomu také odpovídají.
Zcela chápu rozezlení občanů nad stavem silnic. Provedené úpravy komunikací jsme reklamovali již v loňském roce, kdy jen za Jevišovice byl
předán soupis cca 50 vad. Vše jsme vyfotili, vady popsali a předali. Opakovaně urgujeme jejich odstranění, opakovaně je nám sděleno, že se na tom
pracuje. Stav silnic je však zřejmý. V současné době je dohoda, že silnice
budou opraveny do konce června.
Osobně musím říct, že jsem zklamaný z přístupu zhotovitelské firmy,
neboť jsem požadoval alespoň zalepení nejhorších děr, a vždy jsme to buď
udělali sami nebo to udělali občané.
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My jako město Jevišovice a vlastník dotčených pozemků jsme bohužel
vydali souhlas v kolaudačním řízení, neboť hrozila ztráta dotace investorovi akce. To bylo podmíněno příslibem provedení reklamovaných vad. Už
v okamžiku vydání souhlasu jsme si byli vědomi pořekadla: „Slibem nezarmoutíš“ a také se nám to bohužel nevyplatilo.
Za Jevišovice mohu říci, že se snažíme donutit zhotovitelskou firmu
k nápravě, ale je to velmi těžké, když dílo je zaplacené a zkolaudované.
Naštvanost občanů plně chápu a také ji sdílím. Naše komunikace, když
to řeknu alibisticky, nejsou vizitkou města, ale zhotovitelské firmy.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Předzámčí Jevišovice
Návštěvníci Předámčí mají ještě několik dnů možnost vyzkoušet si hlavolamy z liberecké IQ landie. Můžete zde například vyzkoušet, jak mince
mizí v černé díře, jak nejúsporněji spojit různé body, jak se pracuje v rukavicích apod. Expozice v Předzámčí jsme doplnili audioprůvodcem, který
byl namluven dlouholetým starostou Jevišovic Oldřichem Kuklou a paní
učitelkou Marií Macákovou, za což jim tímto děkujeme, protože strávili několik úmorných hodin svého volného času ve studiu a četli a četli.
Návštěvníci tak mohou nejen shlédnout expozici, ale i vyslechnout
mnoho nových zajímavých informací o Jevišovicích a okolních obcích. Výklad byl doplněn také pověstmi z Jevišovic a okolních obcí.
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Předzámčí Jevišovice – soutěž o nejlépe opravenou památku
Na přelomu března a dubna 2016 probíhala soutěž o nejlépe opravenou
památku Jihomoravského kraje, kterou každoročně vyhlašuje JMK. Soutěží se v několika kategoriích – velké stavby, malé stavby, díla výtvarného
umění atd.
Město Jevišovice do této soutěže přihlásilo i opravené Předzámčí Starého zámku, které prošlo v roce 2015 velkou rekonstrukcí – byly provedeny statigrafické a restaurátorské průzkumy, kompletní opravy interiérů
i exteriérů, ve spolupráci s Moravským zemským muzeem byly vybaveny
expozice.
Hlasováním mohla veřejnost podpořit „svoji“ památku v soutěži o finanční odměnu, určenou pro památky na prvním a druhém místě.
Ze 16 přihlášených památek v kategorii velké stavby jsme s celkovým
získaným počtem 439 hlasů skončili na 4. místě.
Poděkování patří všem, kteří se do soutěže hlasováním zapojili a podpořili tak snahu města nejen o opravu, ale také o následné zviditelnění
a propagaci Předzámčí.

Bankomat v Jevišovicích
Bankomat v našem městě sloužil již po dlouhá léta a v uplynulém měsíci se stal cílem nenechavého lapky. Ten přístroj poškodil a majitel bankomatu - Česká spořitelna - zvažoval, že by se již bankomat k nám nevrátil,
neboť zde nemají dostatečný počet měsíčních operací (požadovaný počet
3500 měsíčně – dosažený cca 2000 měsíčně).
Po jednáních s Českou spořitelnou bylo dohodnuto, že se bankomat
vrátí, ale bude zde částečná úhrada nákladů na provoz bankomatu ze strany města a okolních obcí či dalších subjektů.
Budeme se podílet na úhradě nájmu (1 000,- Kč/měsíc) a spotřebě elektrické energie (cca 700,- Kč/měsíc). Celkové náklady, které budou z naší
strany hrazeny jsou tedy cca 20 400,- Kč ročně, přičemž zatím spoluúčast
na financování provozu přislíbily obce Střelice, Rozkoš, Boskovštejn a firma AGRO Jevišovice a.s., podporu zvažují obce Bojanovice a Černín.
Bankomat je službou, kterou využívají nejen místní občané rozličného
věku, ale i návštěvníci Jevišovic.
Absenci bankomatu samozřejmě, a není nutno to zamlčovat,
i místní obchodníci.

pocítili

Mgr. Pavel Málek, starosta
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Oprava výklenkové kapličky
Po mnoha letech se dočká opravy další památka v Jevišovicích, a to výklenková kaplička naproti domu manželů Číhalových. Oprava začne v červenci
letošního roku a spočívá nejen v kompletní rekonstrukci této malé stavby, ale
také budou doplněny některé chybějící prvky a bude provedena hydroizolace.
Opravu bude provádět firma ARCHATT Památky z Třebíče a práce budou
dokončeny v průběhu měsíce října.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Zapůjčení pomůcek pro omezené v pohybu
Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka nabízí pro občany k bezplatnému
dočasnému zapůjčení - na krátkodobou výpůjčku např. po úraze nebo
operaci či po dobu než si občan vyřídí u lékaře poukaz k trvalému pořízení
zdravotní pomůcky
1.

VOZÍK INVALIDNÍ STANDARDNÍ

2.
TOALETNÍ A SPRCHOVÉ KŘESLO
POJÍZDNÉ BONN
K zapůjčení bez plastového kbelíku,
využitelné k přepravení nepohyblivé osoby
nad toaletu, omytí apod. S vozíkem lze najet
nad WC mísu.

3.
CHODÍTKO STABILO
s podpůrnou deskou
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4.

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ

5.

SEDAČKA NA VANU

6.

HRAZDA K POLOHOVÁNÍ PACIENTA

• nastavitelná výška hrazdičky 95 – 131 cm
• celkové rozměry 62 x 79 x 187 cm
• výška základny 4,5 cm

Bližší informace o zapůjčení – Městský úřad
Jevišovice, Marie Straková, tel. 515 231 225,
po – pá 7.30 – 15.00 hodin

Handicap v Jevišovicích
Od 13. července 2016 bude na radnici v Jevišovicích fungovat provozovna
společnosti Handicap, kde je možné si zapůjčit zdravotní pomůcky, zakoupit
či vyzvednout pomůcky předepsané lékařem apod.
Bližší informace – Handicap Znojmo, Roman Šindelář
tel. 515 222 871.
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Ze školních lavic…
Výlet MIKULČICE
Dne 19. 5. 2016 se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili v rámci výuky dějěpisu
doprovodných programů Slovanského hradiště v Mikulčicích. Nejprve jsme
navštívili expozici z období Velké Moravy. Po prohlídce nádherných nálezů
jsme přešli za archeologem. Ten nám povídal o své práci a prakticky jsme si
něco vyzkoušeli.
Potom jsme si na louce zahráli hru drveník (=špalíkovaná) a zastříleli si
z luku. Vyzkoušeli jsme si také psaní na voskových destičkách s luštěním slov
v hlaholici. Nakonec někteří odvážlivci si z vyhlídkové věže prohlédli krásnou
místní krajinu.
Moc se nám to líbilo a chtěli bychom si podobnou akci zopakovat.
Žáci 6. a 7. třídy (p. uč. Zeiserová, p. uč. Zavadilová)
VIDA BRNO
Odpálit si vodíkovou raketu,
stát se hvězdou zpravodajství
o počasí, zmrazit vlastní stín,
zažít zemětřesení, rozpoutat
tornádo nebo přijít na kloub
záhadě Bermudského trojúhelníku, to vše můžete zažít v zábavním vědeckém parku VIDA!
Tento vědecko zábavný park
navštívily třídy 3. a 5.
Program na zpestření zněl
Barvy života, kde si žáci vyzkoušeli UV dívání a pohled
na svět očima mouchy. Výlet se
všem moc líbil.
Dopravní soutěž mladých
cyklistů

V úterý 10. 5. 2016 se
za účasti Aktivu BESIP odboru dopravy Městského úřadu
Znojmo, Asociace pro podporu
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sportu, kultury a vzdělávání při Pedagogickém středisku Znojmo, Policie ČR,
Dopravního inspektorátu, Českého červeného kříže Znojmo, Základní školy
JUDr. Josefa Mareše, Autoškoly ELKO a Autoškoly Chládek, Centrum AMAVET
pod záštitou Ministerstva dopravy - BESIP konala Dopravní soutěž mladých
cyklistů okresu Znojmo.
Akce se účastnily mladší kategorie a starší kategorie žáků naší školy.
I. kategorie:		

II. kategorie:

Marie Tenorová		

Nikola Čížková

Tereza Čížková 		

Zuzana Straková

Tomáš Heletej		

Martin Líška

Matyáš Hubatka		

Gabriel Brandauer

Mladší kategorie vyhrála 1. místo a zaslouženě postoupila do krajského
kola a starší kategorie žáků skončila na 2. místě.
Dne 31. 5. 2016 se uskutečnilo krajské kolo dopravní soutěže mladých
cyklistů. Naši žáci úspěšně skončili na 3. místě.
LISTOVÁNÍ
V rámci projektu Listování
bylo díky p. Komůrkové objednané představení Lukáše Hejlíka. Pro 1. stupeň: Příběh strýčka Ludvíka v honduraské stepi,
pro 2. stupeň: Autobiografie
Usaina Bolta. Herci předvedli
úžasné představení, do kterého
zapojili spoustu našich žáků.

Louka plná dětí
Ve čtvrtek 26. 5. 2016 se uskutečnila dlouho připravovaná akce Louka
plná dětí – na Městské plovárně ve Znojmě, které se zúčastnilo 600 dětí ze
Znojma a dalších škol znojemského okresu, které byly přepraveny celkem
sedmi autobusy. Žáci znojemských škol se přepravili po vlastní ose.
Děti a jejich doprovod přivítali místostarostové města Znojma Mgr. Jan
Grois a Mgr. Jan Blaha. Za doprovodu moderátora Michala Chylíka a po ukázce gymnastů a gymnastek KSG Znojmo – pod vedením Mgr. Ivany Křístelové
- se mladí, začínající sportovci začali seznamovat se stanovišťmi, která pro
ně byla připravena – a na obdržených kartičkách se začaly doplňovat plněné
úkoly.
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Naše škola se díky p. uč. Markétě Vajčnerové mohla také zúčastnit.
Celkem bylo připraveno 15 druhů sportů.
ATLETIKA VE ŠKOLE
V Okresním přeboru na dráze mladšího žactva a přípravek nás vzorně
reprezentovalo hned několik žáků:
VINCENT BOUZEK - 3. místo v běhu na 50 m, 4. místo v běhu na 600 m
HANA NOVÁKOVÁ - 5. místo v běhu na 50 m, 9. místo ve skoku dalekém
MICHAL PROCHÁZKA - 3. místo v běhu na 60 m, 4. místo ve skoku dalekém
TOMÁŠ HELETEJ - 3. místo v běhu na 150 m
VOJTĚCH HRUŠKA - 1. místo v běhu na 150 m
ŠIMON JORDÁNEK - 5. místo v běhu na 150 m
ANDĚL JÍLKOVÁ - 2. místo v běhu na 150 m, 12. místo ve skoku dalekém
GABRIEL BRAUNDAUER - 6. místo v běhu na 800 m
ANETA POSPÍCHALOVÁ - 1. místo v běhu na 800 m
KAREL JEŽ - 1. místo ve skoku vysokém, 2. místo ve skoku dalekém
VOJTĚCH HRUŠKA - 4. místo ve skoku vysokém
VOJTĚCH FIALA - 5. místo ve skoku vysokém
BERENIKA ŠIMÁKOVÁ - 5. místo ve skoku vysokém
PETR SOKOLA - 5. místo v hodu kriketovým míčkem, 11. místo ve skoku
dalekém
SÁRA PRYCLOVÁ - 7. místo ve skoku dalekém
TOMÁŠ HELETEJ - 4. místo v hodu kriketovým míčkem
KAMIL ŠVABÍK - 5. místo v hodu kriketovým míčkem
ANETA POSPÍCHALOVÁ - 4. místo v hodu kriketovým míčkem
NATÁLIE VORBISOVÁ - 6. místo v hodu kriketovým míčkem
MONIKA NOVOTNÁ - 17. místo ve skoku dalekém, 16. místo v běhu
na 800 m
Dne 9. 6. 2016 jsme se již po šesté zúčastnili atletického mítinku „Zlatá
čtyřka“ v Kravsku.
Jako každým rokem si děti i letos přivezly několik medailí z různých atletických disciplín a čtyřikrát dokonce pokořily rekordy z předchozích let a získaly
zlaté medaile - děvčata z 2. třídy Karla Audyová, Emílie Vajčnerová, Kateřina
Brabcová a Marika Kašíková překonala svým časem 38:07 s rekord ve štafetovém běhu (4 x 50 m), Roman Hruška (2. tř.) ve skoku dalekém – 300 cm
a získal též 2. místo v běhu na 200 m, Kateřina Brabcová (2. tř.) a Šimon
Neuschl (2. tř.) zaběhli sprint na 50 m v rekordních časech 8:79 s a 7:59 s.
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Ve skoku vysokém krásné 2. místo obsadila Karla
Audyová (95 cm), Adam
Vykydal (1. tř.) se umístil na 3. místě ve sprintu
na 50 m.
Medaile získali též žáci
4. ročníku – Mojmír Tesař za 3. místo ve sprintu
na 50 m a spolu s ním Šimon Jordánek, Alan Elis
a Alex Elis obsadili 3. místo
ve štafetovém běhu.
Všem dětem z I. stupně, které reprezentovaly svojí účastí naši školu
a malým členům atletické
přípravky, děkuji za bojovnost a nadšení, které
daly do soutěžních disciplín i do každé hodiny atletického kroužku.
Městu Jevišovice a panu Milanu Hubatkovi děkujeme za ochotný a bezpečný
převoz
malých
závodníků.
Markéta Vajčnerová
„DEVÁŤÁCI“
Pohádku O třech jablíčkách a O princi Nenadálkovi nacvičila naše devátá třída pod vedením p. uč. Zeiserové. Hodiny slohu naplnili nacvičováním
této hry a v hodinách VV si vytvořili své kulisy a propriety.
Velkou snahu a odhodlanost dotáhnout hru do konce ohodnotili naši spolužáci neutichajícím potleskem, který po předvedení pohádek následoval.
POJĎME SI ROZUMĚT
V rámci projektu knihovny „Pojďme si rozumět“ jsme se (my deváťáci) 8. 6. 2016 zúčastnili překrásného zájezdu na Slovensko. Navštívili jsme
historické město Skalica. Jedná se o patnáctitisícové, v minulosti také hlavní
město, město na Slovensku.
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Hned po příjezdu nás uvítala ředitelka městské knihovny. Po krátkém seznámení s městem a po občerstvení nás provedla budovou plnou moudrostí
v písemné podobě, tj. knihovnou.
Poté nás zavedla do soukromé základní školy. Zde na nás netrpělivě čekali
deváťáci, kteří nám ukázali celý školní areál. Stali jsme se také součástí výuky v 1., 5., 7. třídě. Nahlédli jsme do učebnic, sešitů a vyslechli výklad látky
ve slovenštině. Jazyk našich sousedů nám nedělal problémy, nepotřebovali
jsme ani tlumočníka.
Pokračovali jsme prohlídkou města, stále našimi průvodci byli deváťáci již
zmiňované školy. Podívali jsme se do dvou kostelů, Domu kultury, rotundy
sv. Jiří, na pozůstatky městských hradeb.
Velmi zajímavá byla prohlídka kuchyně, kde se již několik desetiletí pečou
výborné trdelníky. Samozřejmě nám byly nabídnuty k ochutnání a měli jsme
možnost si tuto sladkost zakoupit i domů.
Po výborném obědě se s námi slovenští žáci rozloučili a paní ředitelka
knihovny nám předala dárky. Pozvali jsme děti ze Slovenska k nám do Jevišovic a Znojma.
K výborné náladě a nezapomenutelným zážitkům přispělo i velmi slunné
počasí.
Za zprostředkování zdařilé akce chceme velmi poděkovat p. Komůrkové.
Také děkujeme řidiči autobusu panu Pavlu Svobodovi a v neposlední řadě
za úhradu dopravy Městu Jevišovice.
Ještě jednou moc děkujeme.
Vaši deváťáci..... (p. uč. Zeiserová)
Dysolympiáda 2016
V úterý 17. května se uskutečnil v Blížkovicích 8. ročník okresního kola
dyslektické olympiády.
Tento projekt je zaměřen na podporu školní úspěšnosti, ochranu zdraví
a přírody, dopravní výchovu a netradiční sportování.
Celkem 24 pětičlenných družstev ze základních škol znojemského regionu
bojovalo o cenné medaile. Olympiáda probíhala v krásném prostředí blížkovické školy a v jejím blízkém okolí. Děti si dopoledne patřičně užily, i když
zrovna nevyhrály.
A tradičně se zúčastnili i žáci naší školy. Naše dvě družstva skončila na 13.
a na 5. místě. Všichni získali medaili, dárečky i sladkou odměnu.
Ivana Radová
Na kole krajinou historie
Naše škola se letos na jaře zúčastnila zajímavého projektu, který organizovalo Středisko služeb škole Brno.
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Již název „Na kole krajinou historie“ vystihuje zaměření projektu. Šlo o spojení
cyklistického výletu s poznáváním historických zajímavostí v okolí zúčastněných škol.
Kromě naší školy se zapojily
ZŠ Blížkovice a ZŠ Šumná.
V každé ze zúčastněných škol
pracoval tým žáků (u nás žáci
VII. až IX. třídy), který připravil pro své hosty, kteří přijeli
na kole, prezentaci nějakého
historicky významného místa
ze svého okolí.

V Jevišovicích si pěstují herce
To, že v Jevišovicích již dlouhá léta funguje ochotnický soubor, ví téměř
každý. I tento se však, jako v současné době téměř každá dobrovolná aktivita, potýkal s nedostatkem mladých herců. Řešením by pro ochotníky z Jevišovic mohli být noví zájemci z řad žáků místní ZŠ. Zde působí jako vyučující
jedna ze členek ochotnického souboru – Jolana Karlová, která současně přišla
s nápadem založit dětský divadelní soubor. Paní učitelka Karlová dlouhodobě
vede rovněž pěvecký sbor, který se může pochlubit mnoha úspěchy. Jak sama
uvádí, vzhledem k tomu, že vždy měla a má ve sboru velmi šikovné děti, rozhodla se nezůstat pouze u zpěvu, ale propojit zpěv s divadlem a dětem tak
tuto činnost zatraktivnit.
V letošním roce tedy Jevišovice zažily ještě jednu zajímavou kulturní událost, a to divadelní a hudební pohádku Koláč štěstí, kterou sehráli právě žáci
místní základní školy v sobotu 11. 6. 2016 v sále Komenia v Jevišovicích
a následně ještě jako reprízu v sobotu 25. 6. 2016 na nádvoří Starého zámku.
U některých postav byly využity alternace, tzn. že v premiéře a v repríze jste
v určitých rolích mohli vidět jiné herecké obsazení.
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Jako nadějní herci se zde představili žáci 5. - 9. třídy ZŠ v Jevišovicích:
Karel Auer, Alžběta Vajčnerová, Aneta Pospíchalová, Josef Levý, Nikola Čížková, Nikola Minarčíková, Petra Auerová, Gabriela Brechtová, Aneta Ludvíková,
Sára Pryclová, Filip Provazník, Tereza Čížková, Gabriela Trojanová, Andrea
Provazníková, Maxmilián Jelen, David Tenora a Jan Srb.
Tato aktivita je nejen příjemným zpestřením volného času dětí, ale může
jim pomoci v jejich dalším studiu a vývoji, protože jim pomáhá s komunikací
na veřejnosti a se správnou artikulací, což se jim při dalším studiu zcela jistě
neztratí.
Všechny akce školy si můžete prohlédnout na stránkách www.
zsmsjevisovice.cz

25 let Městské památkové zóny v Jevišovicích
V roce 2015 jsme si připomněli 25. výročí od vyhlášení historického
jádra města Jevišovic za Městskou památkovou zónu (dále jen MPZ). Hlavním důvodem k tomuto kroku byla snaha o zachování významných kulturněhistorických hodnot Jevišovic, tj. unikátního historického a architektonického
rázu obce, jejího urbanistického řešení a pohledových panoramat.
Jevišovice byly jako celek ušetřeny negativních novodobých stavebních
zásahů, a uchovaly si tak nejen historický půdorys, ale ve velké míře i malebnou historickou zástavbu. Právě historický půdorys, konfigurace městečka s dominantami věží Starého zámku i kostela a jedinečný krajinný rámec jsou zásadními hodnotami MPZ. Jedná se o vzácně dochované sídlo
s unikátními panoramatickými pohledy. Současně je hodnotou střešní krajina,
18

tvořená střechami štítově či okapově orientovanými, pokrytými převážně pálenou režnou krytinou, s hřebenáči a okraji střech kladenými do malty. Hodnotná je i samotná zástavba, která je zde značně různorodá. Na náměstích
je několik maloměstských domů, většina objektů má však charakter lidové
architektury. Přízemní domky drobného měřítka vytvářejí uličky s malebnými
průhledy. Na tomto vzhledu se výrazně podílí tradiční a pro region typické
materiály a technologie: mírně nerovné vápenné omítky, fasády zdobené
profilací, dřevěná vrata a dveře rozličných tvarů, dřevěná špaletová okna,
na střechách již zmíněná pálená režná krytina apod.
Získání statutu památkové zóny je pro obec prestižní záležitostí. Památkové zóny po odborném posouzení vyhlašuje Ministerstvo kultury České
republiky, což znamená, že stát si je vědom a uznává kulturně-historické
hodnoty dané obce a má zájem na jejich zachování. Pro obec je však nejdůležitější, aby tento zájem měli sami obyvatelé a opravovali své historické
domy v tradičním duchu.
V praxi to znamená, aby zájem o historii Jevišovic neskončil pouze u historických slavností a zámecké vinařské romance. Vždyť obě akce se odehrávají
právě v dobře dochovaném historickém jádru Jevišovic a pouze tam získávají
na významu a autentičnosti (stejně jako např. historické vinobraní ve Znojmě). Nebo si je snad umíte představit mezi novostavbami?
Záměrem památkové péče v žádném případě není nějaké znepříjemňování života obyvatel historického jádra obce. Naopak, společným zájmem
památkové péče i obyvatel Jevišovic by měla být adekvátní obnova a zhodnocování domů v historickém centru a zároveň zachování jeho autentičnosti
a historické věrohodnosti.
Výjimečnost památkové zóny ukazuje i statistické srovnání: z celkového
počtu 148 obcí (včetně měst) na Znojemsku, jsou pouze 2 chráněny jako
městské památkové zóny: Jevišovice a Moravský Krumlov (Znojmo je chráněno jako městská památková rezervace).
Podíváme-li se takto na celý Jihomoravský kraj, zjistíme, že z celkem
673 obcí a měst celého kraje je pouze 12 měst vyhlášeno jako městské
památkové zóny - a Jevišovice jsou jedním z nich.
Jak postupovat při rekonstrukci domu v MPZ Jevišovice
Ráda bych zde také uvedla známé informace o tom, jak postupovat před
zamýšlenou opravou či rekonstrukcí domu, který se nachází v historickém jádru obce, tedy v památkové zóně. Podotýkám, že jde pouze o opravy, které
se týkají uličního průčelí (tj. oprava či výměna: oken a dveří/vrat do ulice,
střešní krytiny a oprava či nátěr uliční fasády).
Tento postup vychází ze zákona o státní památkové péči č. 20/1988 Sb.,
konkrétně z § 14, odst. 2 a 3, kde se uvádí: „Vlastník (správce, uživatel)
nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci,
v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky,
nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové
zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpra19

vám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin
nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné
stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho
povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena.
V závazném stanovisku se vyjádří, zda práce tam uvedené jsou z hlediska
zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví se základní podmínky,
za kterých lze tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí
vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je
nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.“
Jedinou povinností vlastníka vyplývající ze zákona tedy je vyžádat si před
opravou závazné stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče, tj.
na Městském úřadu ve Znojmě, Odboru školství, kultury a památkové péče
(Znojmo, nám. Armády 1213/8, tel. 515 216 432).
Pokud vlastník provádí opravy v památkové zóně bez závazného stanoviska, vystavuje se riziku udělení pokuty. Výši pokuty upravuje stejný zákon,
a to §35 a §39: u fyzických i právnických osob je horní hranice pokuty stanovena na 2 mil. Kč.
Dotace na obnovu památek
V Jevišovicích se nachází celkem 21 kulturních památek. Nejvýznamnějšími z nich jsou Starý zámek, Nový zámek s parkem, kostel sv. Josefa, sýpka,
přehrada, fara č.p. 23 a měšťanské domy č.p. 59 a 60.
Na obnovu kulturních památek je možné čerpat finanční podporu z několika zdrojů. Prvním z nich je Ministerstvo kultury (dále jen MK), které
má v současnosti 6 programů na obnovu kulturních památek. Jevišovické
památkové zóny se dotýkají především dva z těchto šesti programů. Jsou to
program Regenerace městských památkových rezervací a zón a tzv.
Havarijní program.
V programu Regenerace městských památkových rezervací a zón
poskytuje MK vlastníku kulturní památky max. 50% uznatelných finančních
nákladů na obnovu památky nacházející se v městské památkové rezervaci či
zóně. Podmínkou je ale spoluúčast obce a to min. 10% nákladů (pakliže obec
nespadá do kategorie tzv. chudé obce, tj. počet obyvatel do 2 tis. a rozpočet
do 30 mil., kdy tato podmínka odpadá). Z tohoto programu lze čerpat příspěvek i na nepamátky, ale pouze ve vlastnictví obce.
Za dobu trvání MPZ Jevišovice, tj. za období posledních 25 let, poskytlo
MK na obnovu památek v Jevišovicích celkem 2 685 000,- Kč. To sice není
málo, ale tato částka mohla být i vyšší, pokud by si vlastníci (ať již soukromé
osoby, církev či obec) o příspěvek vůbec zažádali. Ti totiž často, patrně z nevědomosti, nežádají. Z tohoto programu poskytlo MK např. roku 2005 příspěvek ve výši 270.000,- Kč na opravu radnice, v dalším roce pak 750.000,- Kč
na opravu budovy Komenia.
Havarijní program je primárně určen na záchranu kulturních památek
v havarijním technickém stavu, na jejich statické a celkové stavební zajištění
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(tj. na opravu střechy, krovu, zdiva, stropů, ale i komínů, klempířských prvků
apod.). MK může poskytnout příspěvek až do výše 80% celkových nákladů
na obnovu památky. V Jevišovicích tohoto programu dlouho nikdo nevyužíval. Až v posledních letech je z tohoto programu hrazena obnova historických
skleníků v bývalém zahradnictví za Novým zámkem. Celkem se již vlastníku
podařilo z programu získat 460.000,- Kč na obnovu této památky. O dotačních programech naleznete veškeré informace na internetových stránkách
Ministerstva kultury: www.mkcr.cz, v sekci Kulturní dědictví.
Další finanční příspěvky na obnovu památek, ale i nepamátek (tj. drobných staveb a objektů, které mají kulturněhistorickou hodnotu, ale nebyly
prohlášeny za kulturní památku) poskytuje také Krajský úřad JmK v Brně
(více viz dotace.kr-jihomoravsky.cz, v sekci Kultura a památková péče).
Nový dotační program na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova,
tj. památek a ostatních historických staveb na venkově (např. špýcharů, sýpek, stájí, stodol, kapliček, zvoniček, hřbitovů, božích muk, soch, křížových
cest atd.) zřídilo také Ministerstvo zemědělství. To poskytuje dotace až
do výše 70% uznatelných výdajů na obnovu (více viz www.eagri.cz).
Podrobné informace o památkách a památkové péči najdete na stránkách
Národního památkového ústavu: www. npu.cz.
Poznámka na závěr: Zcela stranou záměrně ponechávám areál Starého
zámku s předzámčím, jehož obnova za přispění státních a v případě předzámčí i evropských peněz by byla samostatnou kapitolou.
Závěrem bych chtěla poukázat na zdařilé opravy některých domů
v městské památkové zóně, které obohacují a zhodnocují prostředí Jevišovic.
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Mgr. et Mgr. Jana Oberreiterová
Mgr. Marta Procházková
(Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně)
22

Jevišováček
Klub pro maminky a jejich děti, který funguje pod organizací Svazu žen,
vznikl z potřeby maminek na mateřské dovolené setkávat se s dalšími maminkami. Většina žen na mateřské dovolené dočasně nebo úplně přeruší svou
profesní kariéru a plně se věnuje dětem. Náš klub jim nabízí možnost setkávání se s dalšími maminkami, seberealizace při tvorbě programu a fungování
klubu. Vyměňují si zde zkušenosti s výchovou dětí, získávají informace např.
o nových trendech ve zdravotní péči, výživě atd.
Hlavní náplní klubu maminek je ovšem možnost pro děti předškolkového
věku dostat se do dětského kolektivu. Získávají zde zkušenosti se svými vrstevníky. Hrají si, věnují se drobnému tvoření, zpívají, rozvíjejí tím své fyzické
i psychické schopnosti a samozřejmě i jemnou a hrubou motoriku.
Pravidelně se scházíme 1x týdně v prostorách dětského koutku
v restauraci Sýpka, ve čtvrtek vždy od 10.30 do 12.30 hodin.
Klub s podporou města Jevišovice začal organizovat pravidelné akce,
na které zve nejen svoje členy.
V sobotu 21. května 2016 jsme pořádali výlet do ZOO Jihlava a ve středu
8. června 2016 výlet do Vranova nad Dyjí. Výletů se zúčastnilo osm rodin
s dětmi.
V Zoo Jihlava všechny překvapil Tropický pavilon, který ukrývá meandrující řeku obklopenou džunglí s vrakem letadla. Jsou zde k vidění anakondy, dva
druhy krokodýlů, vodní želvy, ale třeba i medúzy. Děti si také užily spoustu
zábavy na velkém dětském hřišti. Ti, co se nebáli, krmili i zvířátka v ohradě.

23

S výletem do Vranova nad Dyjí jsme spojili i návštěvu rodinné farmy
v Šumné, kde nás srdečně přivítal a provázel majitel pan Ing. Jan Oberreiter.
Z jeho poutavého povídání se děti dozvěděly mnoho zajímavostí ze života
zvířátek. Pro kluky i holky bylo ovšem největší radostí prolézat opravdové
zemědělské stroje. Další zastávkou byla Vranovská pláž, kde se děti vyřádily
v dětském koutku, na hřišti i ve vodě.
Pro děti i rodiče to byly dny plné báječných zážitků.
Všichni se moc těšíme na další společné akce pořádané Jevišováčkem.
Pro zasílání pozvánek na akce pište na mail jevišovacek@email.cz.
Barbora Nešporová DiS.

KNIHOVNA JEVIŠOVICE INFORMUJE
Upozornění na omezení provozní doby knihovny v době letních
prázdnin:
		

18. 7. - 31. 7. 2016 bude knihovna uzavřena

		

8. 8. - 14. 8. 2016 bude knihovna uzavřena

Ve znojemské nemocnici je Knižní pohotovost
Knižní pohotovost navazuje na projekt Kniha do vlaku. Jedná se o bezplatné půjčování knih a časopisů na místech, která jsou frekventovaná a kde
současně lidé tráví delší dobu. Cílem projektu je rozšíření a podpora čtenářství. Projekt Knižní pohotovost zastřešuje Městská knihovna Znojmo, ve spolupráci s Městskou knihovnou Jevišovice, ze které tento nápad vzešel. Název
Knižní pohotovost používáme se souhlasem www.knihovnice.cz .
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10. - 11. 3. 2016 proběhla sbírka knih
Sbírka byla součástí akcí měsíce března - měsíce čtenářů.
Knihy darovali nejen občané Jevišovic, ale i občané ostatních měst a obcí.
Do sbírky se také zapojili žáci ZŠ Jevišovice a studenti SOU a SOŠ Přímětická
ve Znojmě. Celkem jsme získali cca 1.000 knih. Knihy budou využity nejen k částečnému doplnění fondu Městské knihovny Jevišovice, ale především k průběžnému zásobování Knižní pohotovosti ve znojemské nemocnici.
Všem, kteří se na realizaci sbírky podíleli, patří velké poděkování. Pokud by
byl ještě z řad občanů zájem věnovat knihy či časopisy, mohou tak učinit
kdykoliv ve výpůjčních hodinách naší knihovny, tedy: ÚT a ČT 9:00-12:00
a 13:00-18:00 a PÁ 13:00-18:00.
Nejlepší čtenáři roku 2015
V březnu, jako měsíci čtenářů, jsme také ocenili nejpilnější čtenáře roku
2015, kterými jsou:
1.
Jaromír Brázda
2.
Michal Koch
3.
Jaromíra Špalková
Oceněným čtenářům ještě jednou gratuluji a současně děkuji za jejich
přízeň a motivaci pro ostatní čtenáře.
V pátek 1. 4. 2016 proběhla akce Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je akcí 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 Christiana Andersena. V letošním roce to
byl pátek 1. 4. 2016. V ČR se jednalo již o 16. ročník akce, v naší knihovně
to byl ročník třetí.
Připraven byl tento program:
Nejdříve jsme se vydali na šipkovanou a cestou jsme plnili různé úkoly či
poznávali přírodu.
Po návratu do knihovny následovala spousta aktivit a soutěží pro děti.
Večerem nás provedla paní Andersenová.
Také jsme se zapojili do hlasování o jméno ledního medvíděte v brněnské
ZOO, kdy jsme podpořili jméno Sura.
A hlasovali jsme také v anketě Ceny nočních spáčů SUK. Naše
knihovna byla vylosována a obdrželi jsme cenu - knihu Expedice z pohlednice od nakladatelství Albatros.
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 studov25

ny a nechali si zdát některý
z příběhů, do těchto knih vepsaných.
Ráno byla pro děti připravena snídaně, díky vstřícnosti
některých rodičů, kteří nám
upekli buchty. Velké poděkování proto patří panu Fabíkovi, paní Blance Hruškové
a paní Lujcové.
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.
Ocenění od Městské knihovny Znojmo

Naše
knihovna
získala
v pondělí 6. 6. 2016 ocenění
od Městské knihovny Znojmo
za vynikající práci v oblasti
knihovnictví a za spolupráci
s Městskou knihovnou Znojmo. Toto ocenění patří ale především našim čtenářům a návštěvníkům akcí, které naše
knihovna pořádá. Děkuji jim
proto za jejich přízeň.
Čtení bez hranic
Čtení bez hranic/Čítanie bez hraníc je projektem Městské knihovny Jevišovice a Mestské knižnice Skalica. Zjistili jsme, že naše děti nerozumí slovenštině a naopak, a tak jsme na sociální síti Facebook spustili projekt, kde mohou
žáci a studenti diskutovat o literatuře, povinné četbě či o různých čtenářských
akcích a aktivitách spojených s literaturou. Do budoucna jej chceme rozšířit
také na angličtinu a němčinu a do celé republiky. Rádi bychom, aby pomohl
odstranit jazykové bariéry, které máme. O vstup do skupiny mohou požádat
žáci středních a základních škol, vítáni jsou i další zájemci.
Dne 8. 6. 2016 jsme s žáky naší ZŠ v rámci projektu Čtení bez hranic zavítali do krásného města Skalica na Slovensku
Navštívili jsme Městskou knihovnu ve Skalici, Soukr. základní školu Štvorlístok a spoustu krásných památek i jiných míst ve Skalici. Milou průvodkyní
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nám byla paní Ľubica Rozborilová - ředitelka knihovny ve Skalici. Městem
nás provázeli studenti 9. ročníku Soukr. základní školy Štvorlístok. Paní ředitelce knihovny ve Skalici i studentům a pedagogům ze Soukr. základní školy
Štvorlístok děkujeme za příjemně strávený den i načerpání nových poznatků
a těšíme se na setkání v našem městě! Akce se uskutečnila s podporou Města Jevišovice a s organizační výpomocí SOU a SOŠ Přímětická Znojmo, obor
Cestovní ruch.

Pasování na čtenáře
V pátek 24. 6. 2016 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 žákyň deváté třídy - Julie Částkové a Dominiky Hanzalové. Potom Hynek z Kunštátu
dětem přednesl Zákon 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
z projektu Knížka pro prvňáčka, do kterého se naše knihovna zapojila. 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, díky přispění města Jevišovice, připraveno letní osvěžení
v podobě zmrzlinového poháru.
Chtěla bych tímto velmi poděkovat panu Antonínu Košíčkovi za to, že se,
ve svém volném čase, ujal role Hynka z Kunštátu a připravil tak dětem nezapomenutelný zážitek. Poděkování si zaslouží také Julie Částková a Dominika
Hanzalová za krásný přednes básně a paní učitelky - Mgr. Hana Zeiserová
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a Mgr. Jolana Karlová za to,
jak tyto žákyně na přednes
připravily. Velké poděkování
patří také paní třídní učitelce
prvňáčků, Mgr. Lence Líškové, která prvňáčky k tomuto
cíli dovedla. Poděkovat bych
chtěla také paní Marii Strakové a paní Laďce Řiháčkové,
které se na přípravě akce podílely. Děkuji také, že za námi
přišel ředitel místní ZŠ pan
Mgr. Jan Vajčner.
Nové čtenáře přišli podpořit také jejich nejstarší spolužáci - žáci 9. tř.
s Mgr. Hanou Zeiserovou, kterým děkuji za vytvoření jedinečné atmosféry.
Akce se uskutečnila pod záštitou města Jevišovice a s organizační pomocí
SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě, obor Cestovní ruch.
Spolupráce s MŠ a ZŠ Jevišovice
Ve školním roce 2015/2016
jsme opět připravili několik
besed pro žáky jednotlivých
tříd ZŠ Jevišovice. Besedy
připravujeme ve spolupráci
s vyučujícími a navazujeme
tak na aktuálně probírané
učivo nejen z oblasti literatury, ale i z dějepisu, zeměpisu
či přírodopisu. V uvedeném
školním roce jsme uskutečnili celkem 32 besed. Bližší informace k besedám, včetně
fotogalerie, jsou k dispozici
na webových stránkách naší knihovny: http://www.knihovnajevisovice.
webk.cz/
Chtěla bych tímto poděkovat všem pedagogům z MŠ a ZŠ Jevišovice
za spolupráci s knihovnou a všem dětem za jejich pozornost a přízeň. Všem
přeji krásné zasloužené prázdniny a těším se na setkání v příštím školním roce.
Spolupráce s Domovem pro seniory
I v letošním roce pokračujeme ve spolupráci s Domovem pro seniory
v Jevišovicích. Pro klienty pravidelně pořádáme besedy či předčítání.
V průběhu našich besed se tak klienti Domova pro seniory, mimo jiné,
seznámili s tím, jak se slaví Velikonoce v jiných zemích, či proč se 30. 4.
pálí čarodějnice.
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Děkuji tímto zaměstnancům Domova pro seniory za spolupráci a klientům
za pozornost a přízeň.
Prázdninové čtení zdarma
Rádi čtete a domácí zdroje knih Vám již dochází? Chcete si vyzkoušet
členství v naší knihovně? O prázdninách Vám tuto službu nabízíme zdarma. Pro všechny nové, dosud neregistrované, čtenáře, kteří se zaregistrují
do naší knihovny v průběhu letních prázdnin, bude registrace na 1 rok zdarma!
Zdenka Komůrková

SETKÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL,
JEVIŠOVICE 2.7. 2016 - IV. ROČNÍK
PROGRAM
10:00 – 10:30

Příjezd vozidel na nádvoří Starého zámku

10:00 – 11:00

Prezentace vozidel a posádek

11:00 – 12:00

Občerstvení, prohlídka zámku

12:00 – 13:00

Start vozidel na společnou vyjížďku dle itineráře

13:00 - 14:00
		
15:00 - 16:00

Příjezd vozidel na Boskovštejn, prohlídka muzea kol,
soutěž elegance
Dojezd vozidel do cíle – Znojmo, Horní náměstí,
Přivítání zástupcem města, prohlídka města z ptačí

		

perspektivy
Vyhodnocení vystavených vozidel, soutěž elegance

Cca 17:00
		

…

Ukončení společné akce, individuální odjezd, 		
vyhodnocení akce

Svoji účast potvrďte s uvedením značky auta a roku výroby
do 15. 6. 2016 telefonicky na čísle 606 083 800 nebo 605 219 092
nebo mailem na adresu jaroslaving.
novotny@seznam.cz
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placená inzerce

7. července otevíráme!

BOWLING BAR NA SÝPCE
OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí až čtvrtek
Pátek a sobota

17:00 - 22:00
17:00 - 23:00

Bar návštěvníkům nabídne speciální nápoje
i jídla.
Zaplatíte jen 99,- Kč za 1 dráhu na 1 hodinu!
Akce platí do konce srpna!
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placená inzerce
VÝLETY DO RUMUNSKA za SLOVÁKY 3. – 10. září 2016 s polopenzí a do hotelu…
Po druhé světové válce po odsunu německého obyvatelstva nastala v oblasti našeho pohraničí velká vlna dosídlení rumunskými Čechy a Slováky zejména z oblasti,
kterou opět navštívíme.
Navštívíme tato místa: Plopiş, Gemelčička, Čerpotok, Bodonoš, Siplak, Fogáš, Varzaľ, Stará a Nová Huta, Socet, Židáren, Šastelek, Bajaš, Derna, Harašov, Bystrá, Čierna Hora, Alesd, Borod, Šarany (zde stihneme i odpusťovou
slavnost) a další.
Pokud jste v seznamu míst nenašli to „své“, je možné je po předešlé konzultaci zařadit do programu. Po dohodě s průvodcem je možné si udělat i svůj
program.
Výlety doplníme dle zájmu a chuti lehkými procházkami po okolí. Před návratem navštívíme tradičně místní tržnici s výbornými domácími produkty.
Doprava – zájezdovým autobusem. Ubytování – v hotelu ve městě Marghita (dvoulůžkové a třílůžkové pokoje) s termálními bazény. Stravování – polopenze. Průvodce znalý celou navštívenou oblast. Kopie mapy s navštívenými
místy.
O další informace, přihlášky na výlety, doplňující dotazy, způsob platby,
nástupní místa a o vše další, co vám přijde na mysl pište na:
zeman.ozzy@seznam.cz, nebo volejte na tel. číslo 602468377.
JAROSLAV ZEMAN - CESTOVNÍ AGENTURA
– průvodce po Rumunsku
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Barock - barokní a rockové hity
Komorní orchestr Musici Boemi
Sólisté: Adam Malík – elektrická kytara, Pavel Wallinger – housle
Zbrusu nový pořad renomovaného
komorního
orchestru s kytarovým mágem
Adamem
Malíkem,
frontmanem úspěšné ACDC
revival
kapely.
Poznejte
úžasné propojení rockové
muziky, kterou poslouchají
stovky milionů posluchačů
po celém světě s úžasným
světem barokních velikánů.
Hudební projekt zasahuje emoce nejširší skupiny
obyvatel od fanoušků rockových kapel až po znalce filigránského umění v oblasti
klasické hudby.
Profesionální
kytarista
Adam Malík s akademickým hudebním vzděláním
a klasický komorní orchestr
z členů profesionálních brněnských těles v čele s koncertním mistrem Filharmonie Brno nabízejí lákavé
spojení drsného zvuku elektrické kytary a libozvukem
smyčců podpořených cembalem ve slavných skladbách barokních mistrů v čele s Antoniem Vivaldim
a Johannem Sebastianem Bachem a rockových legend jakými byli QUEEN
či AC/DC. Koncert vhodný do všech sálů, nutno pouze zajistit připojení
220V pro kytarové kombo.
Více na: www.musiciboemi.cz
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