jirka lang

míra chrástka

petr „bob“ šťastný

martin laul

www.turbo-rock.cz
manager tel.: +420 777 288 479
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Byli jste za kulturou?
Benefice Pavlíny Filipovské,
koncert klarinetového souboru Prachatice
V rámci kulturních akcí pořádaných v Jevišovicích se snažíme připravit zajímavosti pro všechny z vás, pro starší i mladší, pro děti, pořady hudební, taneční i besedy.
Leden a únor jsou typickými plesovými měsíci, proto zde už není moc prostoru pro další akce. V Jevišovicích nebyl v tuto dobu žádný sál, kde by bylo
možné ples uspořádat, proto město požádalo ředitele školy o souhlas s pořádáním plesu v kinosále Komenia. Přes moje počáteční obavy z tohoto prostoru,
který, upřímně, není ideálním plesovým sálem a potřeboval by nový kabát, ples
byl výborný. Doufám, že všem, kteří přišli, se líbil – kapela byla výborná, Jožka
Rapáč se svojí kapelou to totiž ani jinak neumí, tombola super, myslím si, že
500 cen není k zahození a z toho 70 lahví vína už vůbec ne… a kdo přišel, určitě
se výborně bavil.

V březnu jste měli možnost shlédnout v sále Komenia benefici Pavlíny Filipovské, devadesát minut vzpomínání na skvělé kolegy herce a zpěváky, úsměvné historky i slova úcty a díků. To vše proložené zpěvem Pavlíny Filipovské
a Šimona Pečenky.
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Začátkem dubna proběhl v kostele sv. Josefa v Jevišovicích nádherný koncert klarinetového souboru Prachatice. Zážitek to byl nádherný, čtveřice muzikantů, kteří hrají opravdu pro radost sobě i posluchačům, v nedělním odpoledni
nabídla ukázku klasiky i známých filmových melodií.
A závěrečný Montiho čardáš v podání tří klarinetů a basklarinetu byl zkrátka úžasný a byl současně i důkazem kvality muzikantů, protože, kdo tuto
skladbu znáte, zkuste si představit, jak po hodině hradní v chladnu kostela foukáte o sto šest až málem zavaříte klapky klarinetu ztuhlými prsty.
Předpokládám, že všichni, kteří jste na koncert přišli, budete souhlasit s tím, že
koncert pohladil na duši, potěšil ucho i oko (:-).
A z akcí budoucích? Těšit se můžete na zahájení cyklistické sezony ve spolupráci s Cykloklubem Kučera Znojmo, otevření Předzámčí, obvyklý lampionový
průvod, koncert skupiny Turbo, oslavu Mezinárodního dne dětí, festival sborů a
spoustu dalších
akcí, které jsou
uvedeny v úvodu
zpravodaje
a na plakátech,
webových stránkách města, FB
města atd.
Akcí je připravených hodně,
stačí si vybrat a
přijít se společně
pobavit.

Marie
Straková
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Jevišovická knihovna ocenila
nejlepšího malého čtenáře

Březen je měsícem čtenářů, a tak v tomto měsíci oceňujeme v naší knihovně
ty nejpilnější, tedy čtenáře s nejvíce výpůjčkami.
V letošním roce jsme se zaměřili na malé návštěvníky knihoven,
kteří sice ještě sami číst neumí, ale do knihovny chodí a vybírají si knihy,
které jim potom čtou rodiče či prarodiče. Knihovníky velmi těší, že do
knihoven chodí se svými rodiči či prarodiči stále mladší děti. Rodiče
tímto napomáhají pěstovat u dětí pozitivní vztah ke knihám, čtení
a knihovnám, což je v dnešní době velmi důležité.
Ocenění Malý čtenář roku získal čtyřletý Tomášek Tichý z Jevišovic. Do
Městské knihovny v Jevišovicích ale dochází již od svých dvou let. Lásku ke
knihám v něm probudila babička, která je také velkou čtenářkou.
Tomáškovi ale samozřejmě hodně čte i maminka, která také, pokud jí to
péče o dvě malé děti (Tomášek má ještě mladšího sourozence) a studium
VŠ dovolí, moc ráda čte. Tomášek má velkou inspiraci i u ostatních členů
rodiny. Mezi čtenáře Městské knihovny v Jevišovicích totiž patří i jeho teta,
sestřenice či bratranec. Knihy jsou v této rodině evidentně přirozenou součástí
života.
Slavnostní předání ocenění Malý čtenář roku se uskutečnilo v Městské
knihovně v Jevišovicích v pátek 9. 3. 2018 a zúčastnil se ho i starosta města
Jevišovice Mgr. Pavel Málek.
Zdenka Komůrková
5

6

7

Starý zámek v Jevišovicích přístupný
i v roce 2018
Starý zámek v Jevišovicích se otevírá pro hromadné výpravy a školy již
v dubnu (po předchozí domluvě), využívána je mimo jiné ověřovací verze projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“.
V květnu je pak otevřeno pro jednotlivé návštěvníky o sobotách a nedělích
a státních svátcích (první prohlídka v 10.00 hod., poslední prohlídka v 15.00
hod.), v červnu až srpnu denně mimo pondělí, v září pak podobně jako v květnu. Hromadné návštěvy v počtu okolo 20 osob je možno s kastelánem domluvit
i mimo uvedené termíny.
Rovněž lze dojednat konání svatebního obřadu v zámecké kapli sv. Ludvíka.
Kontakt:
Moravské zemské muzeum – Starý zámek Jevišovice,
e-mail: jcerny@mzm.cz, tel. 778 743 952.

Kulturní akce ve Starém zámku
Na začátek sezóny Moravské zemské muzeum ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá na Starém zámku v Jevišovicích tyto kulturní akce, které se
uskuteční v jeho areálu:
25. května – Kaple sv. Ludvíka: Noc kostelů 2018, kaple volně přístupná
v době 18.00 – 21.00 hodin. Výklad k historii a ikonografii kaple.
16. června – Vnitřní nádvoří Starého zámku: 2. ročník Festivalu sborů, pořádá Město Jevišovice se Základní školou Jevišovice, začátek v 16.00
hodin.
Jiří Černý

Tenisový turnaj
O pohár starosty Jevišovic 2017
V roce 2017 se na tenisovém kurtu v Jevišovicích odehrál devátý ročník turnaje ve dvouhře a také již desátý, jubilejní ročník, turnaje ve čtyřhře.
Děkuji sponzorům a městu Jevišovice za podporu turnaje.
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Konečné pořadí dvouhry:

		

Konečné pořadí čtyřhry:

1. Petr Heralecký			

1. Lída Dvořáková, Karel Stehlík

2. Marek Mandát			

2. Jan Kománek, Dan Kománek

3. Martin Pikolon			

3. Marek Mandát, Petr Heralecký

4. Jan Kománek			

4. Catalin Sievers, Jaroslav Novák
Petr Heralecký

Zamyšlení z fary
Prožíváme dobu velikonoční a na Velikonoce, na největší křesťanské svátky
v roce, se připravujeme, jak jistě všichni víme, dobou postní a pak prožitím
svatého týdne, kdy se více spojujeme Ježíšem a s tím, co pro nás vykonal svou
obětí na kříži. Rád bych připomněl, proč za nás vlastně Ježíš musel trpět na
kříži, protože to souvisí s naší hříšností a nechutí plnit přikázání. Tedy to, co
my, lidé, jsme způsobili svou neposlušností, vlastně musel Ježíš napravit svou
poslušností za nás.
K zamyšlení nad přikázáními mi pomohl článek P. Milana Glasera SJ. „Bůh
dává přikázání, Ďábel o nich vede dialog», z něhož budu částečně citovat.
Z prvních stránek Bible je vidět, že nejprve oslovuje člověka Bůh a to imperativem, zatímco ďábel tomu odporuje otázkou položenou člověku. Třebaže
se zdá, že touto otázkou nabízí dialog, ďábel nechce, aby člověk byl svobodný,
ale usiluje o jeho zotročení. Ďábel chce člověka o svobodu připravit. Chce po
něm, aby popřel Boží přikázání a sám sebe připravil o svobodu i když přichází
s nabídkou dialogu chce vždycky svobodu člověku ukrást a zabít.
Bůh dává přikázání, tedy dobře míněnou radu, aby umožnil stvoření připojit
se k němu, zapojit se do jeho plánu. Ďábel nepřichází s ničím novým, ale jenom
parazituje na tom, co Bůh stvořil (opičí se po Bohu). Bůh uskutečňuje svůj plán
spolu se stvořením, do jehož čela postavil člověka, který je svobodný a předkládá svůj božský plán.
Tady ďábel nazývá Boží přikázání zákazem, když svádí člověka k dialogu,
aby jej přivedl ke zkáze. Svůj záměr ďábel před člověkem skrývá, zatímco
Bůh svůj plán zjevuje. Ďábel dokáže jen strojit úklady a konspirovat, protože
chce člověka donutit, aby plnil jeho skrývaný záměr a vzepřel se Bohu. Za tím
účelem se v dialogu s člověkem posunuje až k tvrzení, že člověk nezemře,
a tak protiřečí Bohu, který dal v této věci člověku jasný příkaz. Ďábel chce, aby
také člověk sám sebe po celou věčnost týral, a to je ta druhá smrt o níž mluví
Apokalypsa.
Bůh na svém Synu a jeho obětí na kříži nám zjevuje, že z lásky přijaté utrpění není prohra, nýbrž jediná cesta k definitivnímu vítězství.
Proto následování Krista i v přijetí toho, co nám Bůh sesílá i včetně křížů má
směřovat k spojení s Ním i v jeho vítězství nad smrtí. Teď tedy víme, že smrt
je následkem onoho špatného rozhodnutí prvních lidi, kteří vedli dialog s ďáblem. My však naopak máme prokázat věrnost v následování Krista i bez dialogu
o přikázáních, zda je plnit nebo neplnit.
P. Jiří Ochman,
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farář v Jevišovicích

Činnost ZŠ a MŠ Jevišovice a účast
na akcích v roce 2018
Ve druhé polovině ledna se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili lyžařského
výcvikového kurzu v Kunčicích u Starého Města v Jeseníkách.
Pod vedením svých instruktorů (pan ředitel Pavel Šareš, p. uč. Vajčner,
p. uč. Líšková, p. uč. Fabík) se žáci učili či zdokonalovali v lyžařské technice,
při večerních přednáškách se seznamovali s lyžařskou výzbrojí a výstrojí,
bývalý člen horské služby jim přiblížil činnost této organizace. Příznivé sněhové
i klimatické podmínky přispěly k tomu, že už se všichni opět těší na příští rok.
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
Nově se naše škola zapojila do projektu, jehož cílem by mělo být bližší
seznámení se s českou historií.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo vzdělávací programy
paměťových institucí do škol. Do tohoto projektu se zapojila i naše škola
a úspěšně byla vybrána mezi stovkou dalších škol. Cílem tohoto projektu je
navštívit spolupracující instituce v rámci vyučování a rozšířit tím obzory žáků
v historii a dějinách. Vstup a doprava na námi vybrané vzdělávací programy
jsou pro žáky zcela zdarma. Naši žáci navštíví (nebo už navštívili) v Moravském
zemském muzeu v Brně tyto programy:
Nerosty - I. a III. třída
Pravěk Moravy - II. a IV. třída
Mineralogie - VI. a VII. třída
Mendelianum - VIII. a IX. třída
Velká Morava - V. třída
Žáci 2. stupně poprvé navštívili činoherní anglicko-české divadelní
představení JACK and JOE, koncipované jako inscenovaná učební pomůcka.
Toto vystoupení, dílo Divadelního centra Zlín, nás mile překvapilo. Bylo vtipné,
aktuální, s pěknou angličtinou. Žáci velmi dobře rozuměli a pochopili celý
příběh. Díky této zkušenosti se pokusíme akci v příštím školním roce zopakovat,
tentokrát také s 1. stupněm.
Dne 4. 4. 2018 se v prostorách ZŠ Jevišovice konal zápis budoucích školáčků
do první třídy. Přihlášeno bylo 28 žáků, přijato bylo 19 žáků, rodiče 9 žáků
požádali o odklad povinné školní docházky. Paní učitelky Karlová, Petříčková
a Sokolová přichystaly nadcházejícím prvňáčkům praktické úkoly, na kterých
děti prokazovaly svoji šikovnost a samostatnost.
Zápis do MŠ Jevišovice se uskuteční 10. 5. 2018 v budově Komenia.
O časovém harmonogramu budou rodiče včas informováni.
Ve dnech 27. 3. a 28. 3. 2018 se žáci naší školy zúčastnili ve Znojemské
Besedě oblastní recitační soutěže Dětská scéna 2018. V mladší kategorii nás
reprezentovali žáci Patrik Brázda (3. třída) a Marek Mandát s Adélou Hochovou
(5. třída). Ve velké konkurenci škol a vystupujících z celé oblasti se mezi
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oceněné děti dostal Marek Mandát. Starší kategorii reprezentovali: Sára Pryclová
(7. třída), která získala čestné uznání a Tomáš Heletej (8. třída).
Všem našim účastníkům soutěže velmi gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů. Velké poděkování patří i p. uč. Jolaně Karlové, která děti na
soutěž připravila.
Velmi rádi bychom vás také chtěli informovat o skvělém úspěchu, kterého
dosáhl žák naší mateřské školy Vlastimil Turek. Ve výtvarné soutěži v rámci
celé ČR získal významné ocenění. Mladému umělci moc gratulujeme, jakož
i jeho učitelkám z MŠ.
Již tradičně je naše škola účastníkem Okresní soutěže ve volejbale žactva.
V konkurenci 6 družstev škol z Hrušovan nad Jevišovkou a Znojma jsou naši
žáci před závěrečným finálovým turnajem na krásném 2. místě.
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Škola se účastní akcí pořádaných Asociací školních sportovních klubů
– florbal, fotbal, volejbal, basketbal, atletika, ...
Z připravovaných akcí bychom vás rádi upozornili například na tyto:
30. 4. – Den Země – jednotlivé třídy se zapojí do úklidu vybraných částí
Jevišovic
14. 5. – 18. 5. – Výukový zájezd do Anglie (účastní se přihlášení žáci
pod vedením p. uč. Jordánkové)
16. 5. – Koncert ke dni matek (všem maminkám a babičkám poděkujeme
písní i básní v sále Komenia)
1. 6. – Dětský den (karnevalový průvod městem)
Kromě těchto akcí nás samozřejmě čeká plno dalších akcí sportovních,
kulturních,
naučných
a
jiných.
Všechny
informace
najdete
na
www.zsmsjevisovice.cz nebo facebookovém profilu školy.
Rádi bychom vám popřáli do jarních dnů pohodu, pevné zdraví, spokojenost
a dobrou náladu.
Mgr. Pavel Šareš, ředitel ZŠ a MŠ Jevišovice

Aktuality z Domova pro seniory Jevišovice, p. o.
Vážení čtenáři,
dle kalendáře nám začalo již jaro. Při procházce přilehlým parkem Domova
pro seniory Jevišovice můžete vidět sněhobílou záplavu sněženek či nenápadně vykukující hlavičky krokusů, které nám připomínají, že se jaro už opravdu
blíží.
Ani v našem Domově se nezahálí a připravujeme různé akce.
V nejbližší době bychom Vás chtěli pozvat na mezigenerační setkání našich klientů s dětmi ze ZŠ Jevišovice, které se uskuteční v pátek 27. 4. 2018 v 10.00
hod. před hl. budovou „A“ Domova pro seniory Jevišovice v rámci „Čarodějnického reje“.
V neděli 17. 6. 2018 se bude konat Den otevřených dveří v Domově pro seniory Jevišovice s doprovodným kulturním programem, který se stal příjemnou
tradicí.
Domov pro seniory se zároveň spolupodílí na přípravě významné akce
- IX. ročník Dne sociálních služeb ve Znojmě, kde se představí všechny sociální
služby působícína Znojemsku.
Další akce určené pro širokou veřejnost budou průběžně oznamovány na
webových stránkách a na Facebooku Domova, místním rozhlasem nebo na vývěskách MěÚ Jevišovice.
Přejeme Vám ještě jednou nádherné prožití svátků jara, dny plné sluníčka,
vůní, barev a květů.
Sociální pracovnice
Domova pro seniory Jevišovice
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Slavný vojevůdce držitelem Starého zámku
v Jevišovicích - Jean Louis Raduit
de Souches (1608 – 1682)

Portrét J. L. R. de Souches se soškou
Panny Marie do Foy.

Náhrobek J. R. de Souches v kostele
sv. Jakuba v Brně.

Letos uplyne 410 let od narození jedné z nejvýznamnějších postav mezi držiteli jevišovického panství, francouzského vojevůdce Jeana Louise Raduita de
Souches (česky Jana Ludvíka Radka de Souches). Obyvatelům Brna i Jevišovic
je dobře známo, že tento muž se roku 1645 zasloužil o ubránění Brna s malou
posádkou proti obrovskému švédskému vojsku obávaného vojevůdce Lennarta Torstenssona. Obecně se uznává údaj, že Brno bránilo pouze 1476 mužů
(z nich bylo pouze 426 profesionálních vojáků), zatímco kolem Brna ležela
švédská armáda čítající na 28 tisíc vojáků, z nichž nemalou část tvořilo vojsko
sedmihradského vévody György Rákócziho, hlavního vůdce protihabsbursky
zaměřené uherské šlechty. Za habsburskou stranu bojoval, a Brnu tehdy velel,
třicetisedmiletý Francouz z ne příliš významného rodu de Souches, který neměl
jednoznačně dobrou pověst. Původně totiž válčil na švédské straně, a navíc
tehdy nebyl ani katolíkem, nýbrž protestantem, což vzbuzovalo pochopitelnou
nedůvěru u skeptiků na císařské straně.
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Pokusíme si nyní popularizační formou nastínit hlavní obrysy významné kapitoly z historie, která začala před 400 lety a razantně se dotkla i naší vlasti
a s níž jsou i díky postavě francouzského vojevůdce spjaty i Jevišovice. Tzv.
třicetiletá válka (1618-1648), jež kdysi otřásala celou střední Evropou a rozsáhlými přilehlými oblastmi, je v našich myslích dávno zapomenuta a stala se
dnes už jen předmětem povinné výuky ve školách. Byl to obrovský ozbrojený
konflikt, jehož příčinou byl boj evropských zemí o politickou nadvládu (Nizozemí, Francie, Švédsko proti katolickým Habsburkům a papeži) atd. Politické
důvody se tu mísily s náboženskými a lze říci, že do značné míry byly tyto války
důsledkem rozšíření náboženských novot, které jsou nazývány jako reformace.
V průběhu 16. stol. totiž vznikla nová protestantská vyznání v opozici ke katolické víře, a to zejména na základě učení Němce Martina Luthera a Švýcara Jeana Kalvína, jejichž věrouky byly ovšem vzájemně také neslučitelné. Reformace přinesla tak veliký otřes celého kontextu dosavadního myšlení, že se nové
náboženské představy staly i vhodnou záminkou k požadavkům mocenského
a politického boje.
Válka paradoxně začala v Čechách, tzv. vzpourou českých stavů (protestantů) roku 1618, kteří vyhodili legitimní královské místodržící (katolíky) z oken
Pražského hradu. Jak známo, tato první etapa skončila vítězstvím katolické
císařské strany v bitvě na Bílé hoře u Prahy roku 1620 (u nás bývá už nejméně
posledních sto let jednostranně tendenčně interpretována jako „porážka českého národa“), následovala válka falcká (1620-1624), dánská (1625-1629),
švédská (1630-1635) a konečně poslední, ovšem nejdelší fází, byla válka švédsko – francouzská (1635-1648), kdy se otevřeně proti Habsburkům postavila
katolická Francie. Z četby slavného Dumasova románu „Tři mušketýři“ nebo
z oblíbených historických kostýmových filmů si možná vzpomeneme, že francouzský první ministr kardinál Armand-Jean Richelieu usiloval hlavně o vytlačení španělských Habsburků z jižního Nizozemí a ze severní Itálie. Roku 1630
Francie vyhlásila válku Španělsku a roku 1638 i rakouským Habsburkům, což už
se bezprostředně dotýkalo českých zemí. Spojenci Francouzů byli protestantští
Švédové, kteří pronikli hluboko do Čech a na Moravu. Pověst neporazitelného
švédského vojevůdce měl zmíněný hrabě Lennart Torstensson (1603-1651),
který roku 1642 vpadl na Moravu a v březnu 1645 porazil císařská vojska v Čechách u Jankova poblíž Vlašimi. To umožnilo Švédům pomýšlet na tažení dále
až na samotnou Vídeň, srdce habsburského mocnářství. V cestě jim stálo již jen
město Brno, o jehož opevnění se říkalo, že je nevalné a posměšně se dodávalo,
že jeho hradby kůň přeskočí.
Torstensson, jemuž bylo tehdy 45 let a byl na vrcholu sil, si byl jist rychlým vítězstvím. Snadné dobytí Brna pro něho byla jen další prestižní otázka
v triumfálním postupu po střední Evropě.  Na scéně se však objevuje náš Jean
Louis Raduit de Souches, jemuž byla svěřena obrana Brna poté, co prokázal
statečnost v Olomouci. Právě on udělal konec mýtu o neporazitelnosti vrchního
velitele švédské armády a přispěl k důležitém obratu v závěrečné fázi třicetileté
války. V Brně mu byl podřízen i jednoruký podplukovník George Ogilvy, národností Skot, rovněž původně na straně protihabsburské, který velel brněnské
pevnosti Špilberk. Ogilvy byl o tři roky starší než de Souches a těžce nesl, že
se stal jeho podřízeným.
Řekněme si nyní několik základních informací o osobě Jeana Louise Raduita
de Souches. Narodil se 16. srpna 1608 přímo v přístavním městě La Rochelle,
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baště francouzských protestantů kalvínského směru, kterým se ve Francii říká
hugenoté. Jejich učení vzniklo v první polovině 16. století pod vlivem švýcarského reformátora Jeana Kalvína a byli ve Francii nežádaní a pronásledovaní.
Přiklonili se k nim ovšem i některé významné šlechtické rody a v jižní Francii se
jim podařilo vytvořit prakticky samostatné území. Znakem jejich věrouky bylo
odmítání papežství, odmítání svátostí, odmítání řádů a klášterů a velký důraz
na Starý zákon, přísnou morálku a učení o předurčení (zbytky hugenotů dodnes
žijí v některých místech Německa).
Jan Ludvík se ve svých 20 letech rozhodl pro vojenskou kariéru a té pak
zasvětil celý svůj aktivní život. Pohyboval se nejprve na bojištích v Německu,
Polsku, Francii a pro svoji údajně cholerickou a tvrdohlavou povahu měl mnoho
nepříjemností a dokonce měl být vyšetřován vojenským soudem. Rozhodujícím
obratem v jeho životě byly dva momenty: a sice přestup do tábora protivníka
a přestup od protestantismu na katolickou víru. O tom prvním máme spolehlivé
záznamy, o tom druhém bohužel přímé záznamy chybí, i když je nepochybné,
že ke konverzi (která byla velkou událostí) došlo. Jak si řekneme později, Jean
Louis Raduit de Souches byl horlivým katolíkem a podporoval náboženský život
na svých panstvích.
Rozhodujícím obratem politickým byl jeho přestup do opačného vojenského tábora tehdy rozdělené Evropy. Roku 1642 přišel do Vídně, kde se setkal
s bratrem císaře Ferdinanda III., velitelem armády Leopoldem Vilémem Habsburským a dal se tak do služeb habsburské strany. Jeho první manželkou byla
Anna Alžběta z Hofkirchenu (+1663), původem údajně ze Saska, ale nevíme, jakého byla vyznání a kdy a kde došlo ke sňatku. S ní měl dva syny, kteří
oba nesli jedno ze jmen Ludvík: Jana Ludvíka a Karla Ludvíka. Dvě dcery se
jmenovaly Anna Dorota a Eleonora. Jako profesionální voják de Souches trávil
hodně času mimo domov a zůstal poměrně dlouho vdovcem, teprve roku 1677
se ve svých 69 letech podruhé oženil, a to s hraběnkou Annou Salome Aspermont-Reckheim, která byla o 30 let mladší. S ní měl jen synáčka Ferdinanda
Ludvíka, který zemřel již jako malé dítě. Všimněme si, že všichni mužští potomci nesli jako jedno z křestních jmen jméno francouzského patrona a krále sv.
Ludvíka (1215 - 1270). Tento světec z dynastie Kapetovců vedl 7. a 8. křížovou
výpravu za osvobození Svaté země z rukou muslimů a byl vzorem statečného
a zbožného panovníka.   Byl nejen de Souchesovým křestním patronem, ale
i vhodným osobním vzorem pro vojevůdce a panovníka francouzského
původu.
V habsburských službách de Souches začal jako velitel pluku dragounů ve
Slezsku, dále v Zadních Pomořanech, roku 1643 pod velitelem Valdštejnem na
sebe upozornil statečností při pokusu osvobodit město Olomouc od Švédů, na
jaře roku 1645, poté co došlo ke katastrofě, když Švédové porazili císařská
vojska u Jankova v Čechách, byl de Souches s malým plukem odvelen do Brna,
aby se pokusil zastavit Švédy, kteří chtěli dále táhnout na Vídeň.
Brno bylo obléháno od 3. května do 23. srpna 1645, tedy 112 dní. K úspěšnému ubránění nepochybně přispělo vojenské umění hlavního velitele. Mimo
jiné nechal zbořit zděné stavby v okolí hradeb, aby se útočníci neměli za co
schovávat, nechal prokopat krytou chodbu mezi Špilberkem a vnitřním městem,
a zavelel k několika velmi úspěšným výpadům, při nichž Brňané s minimálními
ztrátami ukořistili Švédům střelný prach a zneškodnili jejich nastražené miny.
A přispělo k tomu i odhodlání a víra obránců, tvořených převážně z obyčej15

ných lidí, řemeslníků a studentů, kteří se za žádnou cenu nechtěli vzdát. Velmi
je tehdy povzbuzoval charizmatický jezuita, rektor brněnské koleje P. Martin
Středa (1587-1649), muž v pověsti svatosti, původem ze Slezska. Sám stál při
útocích na hradbách a Brňany vedl zejména k důvěře v Boha a v ochranu Panny Marie Brněnské (Svatotomské), jejíž starobylý obraz byl ve městě uctíván
jako paládium města. Za pozornost rozhodně stojí, že rozhodující útok na Brno
Torstensson podnikl dne 15. srpna, což je největší mariánský svátek v roce
(slavnost Nanebevzetí Panny Marie). Náhoda?
Za povšimnutí stojí i to, že to bylo den před narozeninami Jeana Louise
Raduita de Souches. Generální útok byl odražen a vyhladovělí Švédové, mezi
nimiž navíc vypukla epidemie moru, se stáhli ke slovenské hranici a opustili
myšlenku táhnout na Vídeň. O Brnu a o statečném vojevůdci se začalo mluvit po celé Evropě. Tato událost mimo jiné přispěla i k tomu, že v soupeření
s Olomoucí se Brno záhy definitivně stalo hlavním městem Moravy a získalo od
císaře Ferdinanda III. řadu privilegií. Všichni členové brněnské městské rady
obdrželi šlechtické tituly a samotný Jean Louis Raduit de Souches dostal finanční odměnu ve výši 30.000 zlatých, k tomu nižší šlechtický titul svobodného
pána a později (1649) si mohl koupit od císaře jevišovické panství za
92.119 zlatých.
Válka však ještě tři roky pokračovala a Jean Louis Raduit de Souches pomáhal osvobodit od Švédů Olomouc a Jihlavu a zabýval se pak opevňováním
některých moravských měst. I po skončení třicetileté války roku 1648 vestfálským mírem působil jako profesionální vojevůdce, zejména v Uhrách, kde
bojoval proti Turkům a bránil nebo osvobozoval slovenská města jako např.
Nitru, Štúrovo a Levice. Teprve roku 1663 (zrovna v roce, kdy mu zemřela
první žena Anna Alžběta) byl povýšen do hraběcího stavu. Roku 1668 jej císař
Leopold jmenoval velitelem městské stráže Vídně, což byla velmi zodpovědná
a prestižní funkce. Roku 1674 se účastnil nejkrvavější bitvy 17. století, bitvy
u Seneffe v dnešní Belgii, kde se střetla císařská spojená vojska španělská
a nizozemská s Francií. Na obou stranách byly tisíce mrtvých, přičemž obě
strany se považovaly za vítěze (z dnešního pohledu někomu může připadat
jako paradox, že Francouz de Souches tu bojoval proti vojskům francouzského
krále). Při tomto válečném tažení v Belgii zřejmě získal milostnou sošku Panny
Marie do Foy (jejíž prototyp se nalézá v belgickém poutním místě u Namuru),
kterou přivezl do Jevišovic.
Po návratu z Belgie se stárnoucí maršál již vojenského života vzdal a s příchodem stáří a nemocí se již definitivně usadil v Jevišovicích. Na stará kolena
se oženil podruhé s ženou o 30 let mladší, ale jediný synáček zemřel záhy ještě
jako dítě. V Hlubokých Mašůvkách nechal u pramene léčivé vody vystavět okolo
roku 1680 menší centrální kapli, do níž věnoval zmíněnou drobounkou sošku
belgické Madony. Kaple se stala základem dnešního poutního a farního kostela
Navštívení Panny Marie. Vystavěl zde také budovu hostince s lázněmi a příbytek
pro poustevníka (rozšířený později na kaplanství a faru).
Samotné Jevišovice vděčí maršálu de Souchesovi za mnohé. Především
nechal přestavět Starý zámek, vystavěl zámeckou kapli sv. Ludvíka, zřídil na
místě selské usedlosti faru, přestavěl (nebo vystavěl) starý kostel sv. Mikuláše
a s velkou pravděpodobností založil (on nebo jeho syn Karel) v místech
dnešního Nového zámku letní lovecký zámeček s menším francouzským
parkem.
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Největší Brňan 17. století, jak byl nazýván, zemřel na svém zámku v Jevišovicích dne 12. srpna 1682 ve věku 74 let. Ve stáří o něho pečovala jeho mladá
žena. Byl totiž postižen slepotou a dalšími nemocemi. Jeho tělo bylo převezeno
do Brna a pohřbeno s tělem jeho první manželky při zdi hlavního městského
chrámu sv. Jakuba. Druhá žena ho přežila o 47 let a byla pohřbena ve Znojmě. V první polovině 18. století přešla de souchovská panství sňatkem jeho
pravnučky Marie Vilémíny na původem baskický rod Ugartů, který v Jevišovicích rovněž zanechal řadu významných budov a památek, z nich nejnápadnější
je mohutný farní kostel sv. Josefa.
Rod de Souches byl jinak díky sňatkům spřízněn také se šlechtickými rody
Hornů, Hrzánů, Pálffyů, Puchheimů, Šliků, Thurnů a zmíněných Ugartů, kteří
nakonec v 18. století rodové statky převzali a uchovávali památky na svého
slavného příbuzného.
Na Starém zámku v Jevišovicích je možno vidět cenný barokní portrét
Jeana Louise Raduita de Souches, držícího milostnou sošku Panny Marie (obraz
se zřejmě dostal z Jevišovic přes Ugarty na zámek do Kravska, odkud byl po
konfiskacích v roce 1945 odvezen na zámek ve Vranově nad Dyjí, s nímž jinak
nemá vůbec nic společného; nyní je do Jevišovic zapůjčen), dále zvon s latinským dedikačním nápisem z roku 1668, reliéf postavy okřídleného putta ve
zbroji s erby Jeana a Louise Raduita de Souches a jeho první manželky Anny
Alžběty z Hofkirchenu, a především zachovalou zámeckou kapli s původním
oltářem a raně barokním obrazem sv. Ludvíka.
V Hlubokých Mašůvkách se zachovala zmíněná soška miraculosy s původním raně barokním oltáříkem a také portrét zakladatele poutního místa (zde
ovšem bez sošky). Ve Znojmě na Horním náměstí dodnes stojí de Souchesův
dům (čp. 165/9), bohužel však není označen.
Z památek v Brně je třeba jmenovat především figurální bronzový náhrobek za hlavním oltářem chrámu sv. Jakuba, de Souchesovu bustu na vrcholu
Špilberka a jeho obraz v Muzeu města Brna na Špilberku. V Brně se každý rok
v létě pořádá slavnost „Den Brna“ s rekonstrukcí bitev v dobových vojenských
kostýmech.  Město oživí bohatý program na náměstí Svobody a pochody historických vojsk.
Městem duní dělostřelecké salvy, pochodují vojska a řinčí kordy šermířů.
Odpoledne vyvrcholí zejména bitevními scénami v parku na úpatí Kraví hory za
účasti více než dvou set účinkujících – mušketýrů, pikenýrů (pěšáků s kopím),
dragounů i statečných obránců Brna, koní a historických děl. Na Starém Brně
je biskupem sloužena slavnostní mše sv. u obrazu Panny Marie Svatotomské, jednoho z nejstarších zobrazení Panny Marie v Evropě, u něhož se Brňané
modlili v časech nebezpečí.
Vidíme tedy, že skrze postavu statečného vojevůdce jsou Jevišovice těsně
spjaty s Brnem a poutním místem Hluboké Mašůvky. Jevišováci mohou být hrdí
na to, že jejich městečko plné památkových a přírodních krás souvisí s člověkem, který prokázal statečnost, čest a zachránil nejen Brno, ale vlastně i celou
Moravu. Ušetřil velkého nebezpečí i samotnou Vídeň.
O popularizaci této osobnosti usiluje též brněnský „Spolek přátel Raduit de
Souches“, s nímž Starý zámek spolupracuje.
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Erb manželů de Souches
a Aspermont-Reckheim
v Hlubokých Mašůvkách.

Poutní kostel Panny Marie
v Hlubokých Mašůvkách.
Jiří Černý

Nová publikace o Jevišovicích
V březnu tohoto roku vydalo nakladatelství AMIMS Vranov nad Dyjí publikaci
jevišovického kastelána Jiřího Černého
„Umělecké a kulturně-historické památky města Jevišovic“.
Titul má skromnou sešitovou úpravu
o 48 stranách a je doplněn autorovými
černobílými kresbami. Text je zaměřen
především na památky a je zde řada informací, které nebyly ještě nikdy publikovány. Všímá si např. i drobných památek jako jsou kapličky, sochy a kříže
v katastru města.
Publikace je šířena za dobrovolný
příspěvek (náklady na jeden výtisk činí
20,- Kč) a je k dostání např. v kavárně
paní Matulové, v prodejně Žanet  boutique
u paní Bláhové nebo v Městské knihovně
u paní Komůrkové.
MUDr. Renata Auerová
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Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

V sobotu 7. 4. 2018 jsme se zapojili do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Dali jsme si za úkol vyčistit stráň a okolí řeky Jevišovky. Počasí nám
vyšlo, děti se s chutí zapojily a byly překvapené, co že se to všechno nachází
v přírodě.
Na závěr jsme si opekli špekáčky. Výsledek našeho sobotního snažení sami
vidíte. Není čas na změnu a začít se chovat k přírodě s úctou?
Eva Dohnalová,
Junák Jevišovice
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MĚSTO JEVIŠOVICE
ZVE VŠECHNY OBČANY
NA OSLAVY

které se budou konat
v sobotu 5. května 2018.
20.00 hodin - sraz u radnice
20.30 hodin - odchod na Veselku
na Veselce - vatra, ohňostroj
Občerstvení zajištěno.
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Žehnání opravených soch před kostelem sv. Josefa
V neděli 6. května 2018 od 8.50 hodin proběhne slavnostní žehnání
opravených soch sv. Josefa a sv. Aloise z Gonzagy před portálem kostela
sv. Josefa v Jevišovicích.
Sv. Josef patří k českým patronům od 17. století, je patronem naší farnosti, patronem tesařů, řezbářů a stolařů. Podle Bible je snoubencem Panny
Marie, matky Ježíše Krista, žil v 1. stol. př. n. l. v Nazaretě, byl židovského
vyznání. Pracoval celý život jako tesař a tomuto řemeslu vyučil i Ježíše, byl
jeho ochráncem a vychovatelem. Je vzorem pro všechny, kdo pracují pro
bližní a pro společnost, obrací pozornost k hlubšímu chápání smyslu lidské
práce.
Atributy: pila, sekera, lilie nebo Ježíšek
Svátek sv. Josefa slavíme 19. března a 1. května.
Sv. Alois z Gonzagy pocházel z italské hraběcí rodiny, jako prvorozený syn se
měl stát válečníkem a nástupcem hraběte, ale on se vzdal dědictví, protože chtěl
soužit bližním a Bohu. Vstoupil do jezuitského řádu, věnoval se studiu teologie
a péči o nemocné. Zemřel ve 23 letech v r. 1591 na morovou infekci. Je patronem
studentů a mládeže, je uctíván jako přímluvce při volbě povolání, proti moru
a očním nemocem.
Atributy: zobrazuje se jako mladík v sutaně s krátkým pláštíkem, v náručí
Jezulátko, koruna s lebkou, lilie nebo křížek.
Svátek sv. Aloise slavíme 21. června.
Žehnání bude přítomen mimo otce Jiřího Ochmana také opat královské kanonie premonstrátů na Strahově Michal Pojezdný O praem.…
a samozřejmě nejširší veřejnost, kterou tímto zveme k účasti na slavnostním žehnání.
MUDr. Renata Auerová
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GARANCE
RYCHLOSTI

PODA a.s., Pražská 1653/30, Znojmo

INSTALACE PŘÍPOJKY 0 Kč
televize do mobilu a tabletu k internetu ZDARMA

Internet
a TV

NEJVÝHODNĚJŠÍ

Diskotéka každých 14 dní – rauty–oslavy–výborná kuchyně– letní zahrádka – sledujte náš FB

Restaurace U SUCHÉHO ČERTA
v předzámčí Starého zámku
otevřena každý den !

Jedinečná nabídka jevišovického
piva UGART 12° čepovaného pouze
v naší restauraci
Diskotéka každých 14 dní – rauty–oslavy–výborná kuchyně– letní zahrádka – sledujte náš FB
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V sobotu 10. března 2018 se v obřadní místnosti jevišovické radnice konalo
vítání občánků, během něhož starosta města Mgr. Pavel Málek popřál dobrý
start do života dětem, jejich rodičům pak hodně spokojených chvil se svými
dětmi.
Obřad byl provázen krátkým hudebním programem a recitací.
Do života byly přivítány děti:
Lenka Němcová
Elena Valková
Natálie Fajtová
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