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Jevišovický advent

2019
1. 12. 2019
16.00 hod.

1. 12. 2019
17.00 hod.

ADVENTNÍ KONCERT – společně vystoupí
pěvecký sbor Děti z Jevišovic a Luděk Minka
(v kostele sv. Josefa)
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
u kostela sv. Josefa
… a pojďme to zkusit nově, po sousedsku,
s talířkem něčeho k zakousnutí či k zahřátí
„z vlastní spíže či zahrádky“

1. 12. 2019

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA pro všechny děti
u rozsvíceného vánočního stromu u kostela
sv. Josefa

7. 12. 2019

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET DO PEKLA ČERTOVINA
- Veselý kopec u Hlinska,
vánoční prodejní výstavy, prohlídka skanzenu
- Peklo Čertovina, prohlídka pekla, oběd
Pro předem přihlášené zájemce.

8.30 hod.

Změna programu vyhrazena
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Socha legionáře
V roce 2018 jsme si připomněli 100 let vzniku československé republiky u pomníku padlých ve Velké
válce. Pomník prošel opravou a očištěním stávající
sochy.
Už tehdy jsme se domluvili se sochařem Mgr. Vlasákem na plné obnově tohoto památníku, který byl
vystaven Vilémem Ofenheimem v roce 1922, ovšem
ve válečných letech 1939 – 1945 byl trnem v oku okupačním silám a spolu s kalichem (nedalekým památníkem na vrchu
Žalov) byla socha legionáře
zničena.
Nyní,
po
skoro 80 letech,
vidíme památník opět v plné
kráse.
Rekonstrukce pomníku byla financována společně
městem Jevišovice a obcí Střelice.
Rád bych vás tímto pozval na žehnání doplněné
sochy pomníku, které proběhne v pondělí 28. října
2019 v 15 hodin přímo u památníku.
P.S.
Po instalaci chybějící sochy legionáře mi jeden pán
řekl: „……žnečka už není sirotek!“
Mgr. Pavel Málek, starosta

Proč jsem navrhl odmítnutí elektromobilu?
V minulém čísle Zpravodaje jsem vás informoval, že jsme obdrželi dotaci na pořízení
elektromobilu pro údržbu veřejné zeleně. Ideou bylo pořízení elektromobilu s levným provozem, s kabinou pro 4 lidi a s valníkem.
Bohužel, do soutěže se přihlásila pouze jedna firma, s cenou, dle mého názoru, naprosto
přemrštěnou, a to 1,2 mil Kč. Doplatek města by tak činil 600 000 Kč. Za tyto peníze bychom
měli vozidlo s výrazně omezeným dojezdem, s limitovaným výběrem servisní firmy a bez
relevantních zkušeností s provozem.
Také jsme v mezičase absolvovali několik návštěv uživatelů těchto vozidel, kteří již mají
praktické zkušenosti s provozem a užíváním elektromobilu. Ze strany obsluhy žádné velké
nadšení vidět nebylo.
Možná je opravdu elektromobilita budoucnost dopravy, v tomto případě by to však byl
poněkud drahý pokus o úspory.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Využití Sýpky
Centru našeho krásného městečka dominuje objekt sýpky, dříve využívaný na uskladnění obilí, po náročné a nákladné rekonstrukci byl využíván jako restaurace.
V současné době patří tato sýpka České republice a je ve správě Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Město Jevišovice podalo žádost o bezúplatný převod objektu
do vlastnictví města. Tento převod je podmíněn nekomerčním využitím stavby, přičemž tato
podmínka je dost limitující.
S ohledem na skutečnost, že v současné době nemáme vyhovující prostory pro zájmové
skupiny jako Junák, Pionýr, Svaz žen atd., byla vypracována studie, která by do prostor
sýpky umístila tyto aktivity včetně knihovny, i s vědomím případných vysokých provozních
nákladů těchto prostor.
Zpracovanou studii vám předkládáme. Vaše případné připomínky sdělte, prosím, na
mail: starosta@jevisovice.cz nebo osobně.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Wifi4EU
V posledních dnech jste si jistě všimli pohybu techniků společnosti VIDEON po Jevišovicích. Jejich aktivita je spojena s instalováním hardwaru pro projekt WIFI4EU.
Díky dotaci 15 000,- EURO bude v Jevišovicích a Střelicích vybudováno 12 exteriérových
veřejných míst pro přístup k internetu a 6 míst interiérových a to:
Exteriér:
Hasičárna, Jevišovice 417
Základní a mateřská škola
Kruhový objezd
Autobusový terminál
Radnice
Předzámčí
Sportovní areál
Hostinec u Melounů
Hřbitov
Obecní úřad Střelice
Hasičárna Střelice
Klubovna

Interiéry:
Radnice
Knihovna
Komenium
Hasičárna
Klubovna

Patrně vás zaujala položka hřbitov – ano, i zde je k dispozici internet, a to z toho důvodu,
že na hřbitově dochází ke krádežím či poškozování hrobů a proto zde uvažujeme o umístění
kamer. Pro jejich fungování je internet základním předpokladem, proto i u hřbitova je instalován vysílač internetu.

Opravy na přehradě
V létě jsme provedli
drobné opravy na přehradě
– vyměnili jsme zábradlí na
oblíbené vyhlídce a také doplnili stojky pro zábradlí
okolo stezky z vyhlídky na
pláž.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Doplnění městského mobiliáře v obci
Určitě si všimli, že jsme
po Jevišovicích umístili nově
10 laviček a také cca 20 odpadkových košů.
Místa pro instalaci laviček a odpadkových košů
byla vytipována na frekventovanějších částech Jevišovic, kde je větší pohyb osob,
kolem obchodů, směrem ke
hřbitovu apod., nebo naopak v částech města, kudy
chodí na vycházky nejen
pejskaři, ale nebyly zde dosud žádné odpadkové koše,
a tedy i ten, kdo po svém
čtyřnohém kamarádovi exkrementy sbírá, byl nucen
se sáčkem obejít půl Jevišovic, než narazil na odpadkový koš.
Věřím, že nyní, když je tento malý nedostatek z naší strany již napraven, nejen pejskaři
rádi využijí sáčků i košů, ale že po sobě odpadky do koše uklidí i všichni občané.
Vždyť si děláme Jevišovice krásnější sami pro sebe.

Radary
Na ulici Znojemská a Černínská vás zdraví
nové radary. Všechny, kteří dodržují předepsanou rychlost, vítají Jevišovice s úsměvem.
V okamžiku, kdy byly radary zprovozněny,
logicky se začaly množit dotazy, zda jsou to radary „ostré“, které naměří rychlost a výsledek je
potom k dispozici Policii ČR nebo pouze informativní.
Myslím si, že spoustě řidičů stačí, když se
jim při průjezdu kolem radaru zobrazí jejich aktuální rychlost na světelné tabuli a oni si uvědomí, že třeba jedou příliš rychle.
Takže prozatím sázíme na prevenci, na to,
že stačí řidiče upozornit, nikoliv rovnou trestat,
takže: Ano, zatím jsou radary pouze informativní……a záleží pouze na řidičích, zda informativními zůstanou napořád
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Poděkování za Výhon

Posledních několik roků nejsou letní měsíce
zrovna příznivě nakloněny zeleni a dlouhodobé sucho
nesvědčí zejména mladým stromkům.
Město Jevišovice se přesto snaží o trvalou obnovu
starých, nemocných či zničených stromů či celých
alejí v lokalitách, které máte všichni zafixované v paměti jako místa nejen krásných a klidných vycházek
přírodou, ale i místa návštěv v době sklizně třešní……
V uplynulých dvou letech jsme díky příspěvku Nadace ČEZ obnovili mladou výsadbou Výhon u přehrady, alej směrem k Domovu pro seniory, vysadili
spoustu stromů po městě, u hřbitova atd.
Každý zahrádkář či sadař však ví, že výsadbou
nekonečný kolotoč prací a péče nekončí, je třeba
stromky zalévat, stříhat, opravovat opěry….
Právě zálivka je časově náročnou činností, kterou
jsme při velkém počtu vysazených stromů nemohli stíhat vlastními silami, město Jevišovice pořídilo proto
20 ks zalévacích vaků. V parném létě jsou to celkem
dobří pomocníci, v následujícím roce bychom rádi pořídili další, a to díky dotaci z Jihomoravského kraje.
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Avšak v době, kdy sluníčko vysoušelo krajinu nejvíce, vyhlásili jsme akci Zaléváme Vejhon.
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se do akce zapojili a pomohli nám. Poděkování patří nejen skautům z Jevišovic, ale i všem ostatním, kteří se zapojili – namátkově
to byli rovněž Pionýři, mladí hasiči a spousta dobrovolníků, kterým není lhostejné,
v jakém prostředí žijí. 
Mgr. Pavel Málek, starosta

Sochy v parku
Město Jevišovice v rámci programu Regenerace památkových zón podá žádost o restaurování zámeckých soch. Předpokládáme, že oprava soch bude probíhat několik let, tato
významná umělecká díla jsou již hodně poškozena a zaslouží si rozsáhlý zásah. Věřím, že
budeme úspěšní a přispějeme tak ke zkrášlení našeho parku.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Rekonstrukce Základní a mateřské školy
V současné době probíhá rekonstrukce školy, která řeší nejpalčivější problémy jako jsou
okna, kotelna, rozvody topení apod. V současné době je již připravována navazující etapa,
která by měla obsahovat následující práce:
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a)

Budova Komenium
1. Kompletní výměna oken
2. Oprava fasády
3. Rekonstrukce topení
4. Rekonstrukce elektro
5. Rekonstrukce voda a kanalizace
6. Odvod dešťových vod
7. Úprava kuchyně a odvětrání kuchyně

b) Hlavní budova
8. Zateplení pláště přístavby z roku
1984
9. Zateplení tělocvičny
10. Zateplení stropů
11. Rekonstrukce podlah v přístavbě
12. Rekonstrukce topení
13. Rekonstrukce voda a kanalizace
14. Odvod dešťových vod
Pro tyto práce budeme zpracovávat projektovou dokumentaci a následně podávat žádost o dotaci.

Robert a Adolfína Biedermann
z Turony v Jevišovicích
V říčce Jevišovce za více než 100 let uplynulo mnoho vody a jméno Biedermann, které
dříve znal v Jevišovicích každý, upadlo v zapomnění.
Nejstarší občané Jevišovic si snad ještě vzpomenou na jména posledních soukromých
majitelů velkostatku, Ofenheim a Larisch. Nejnápadnější památkou na Ofenheimy je budova
tzv. Komenia (1921) v dnešním školním areálu, avšak podobu Novém zámku dal především
rod Ugarte a naposledy právě novošlechtický rod Biedermann z Turony (v literatuře se vytrvale vyskytuje mylná informace, že zámek přestavěl po roce 1879 rod Lovatelli). Dnešní
podoba Nového zámku pochází z let 1898 - 1899 právě od Biedermannů.
Původem židovský baron Robert Simon Biedermann z Turony (1849-1920) zakoupil
Jevišovice v letech 1897 a 1898 a během jednoho jediného roku nechal přestavět Nový
zámek do podoby, jak ji známe dnes. Jedná se o poměrně atraktivní vzhled, připomínající
anglická šlechtická sídla v tzv. tudorovském stylu. Styl se nazývá podle dynastie Tudorovců,
která v Anglii vládla v letech 1485 - 1603 a architektura z tohoto období byla něčím přechodným mezi pozdní gotikou a renesancí. S jistou nadsázkou a zjednodušením můžeme říct,
že v Jevišovicích máme tudorovský zámek či „Malou Hlubokou“ nebo „Jihomoravské Miramare“ (podle známého zámku Maxmiliána Habsburského u Terstu, dnes v Itálii). Podobný
styl nacházíme i v několika dalších místech naší vlasti, např. u zámků Hrádek u Nechanic či
Jistebnice v Čechách, na Moravě pak v Českém Rudolci či v Bojkovicích. Přestavbu ugartovského zámku v Jevišovicích provedl v letech 1898 - 1899 místní stavitel Cyril Prokeš
podle plánů vídeňských architektů Emila Bresslera a Gustava Wittrische, kteří projektovali
řadu výstavných historizujících budov v tehdejším Rakousko-Uhersku, mimo jiné též zámek
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Dreherů ve Swechatu či zámek Stummerů v Horních Obdokovcích (jevišovické plány s podpisy Roberta Biedermanna a stavitele Cyrila Prokeše jsou dnes v soukromém majetku).
Kdo byl Robert Simon Biedermann, svob. pán z Turony?
Narodil se roku 1849 v Badenu u Vídně jako druhý syn židovského obchodníka a továrníka Simona Biedermanna (1804 - 1864) a jeho manželky Amelie Gratze (1812 - 1885).
Kořeny rodu Biedermannů lze vystopovat do 17. století v městě Raab (dnes Györ v Maďarsku) a rod má stejný původ jako linie Biach, Freistadt, Pressburger a Todesco. Ve Vídni
usedlý Simon roku 1844 konvertoval ke katolictví a oženil se s dcerou majora ve Stuttgartu
Amelií Gratze (1812 - 1885), s níž měl pět dětí (z toho čtyři syny). Roku 1860 byl nobilitován
a získal titul „rytíř Biedermann z Turony“ a erb, v němž se vyskytuje pět zlatých včel a červená kosmá břevna. V 19. století na Moravě prosperovala proslulá biedermannovská textilní
továrna v Telči (od roku 1836), která zaměstnávala 600 - 800 dělníků. Krom toho Biedermannové vlastnili panství se zámky v uherském Mozsgó a Üszögh, na nichž hospodařil mladší syn Otto. Nejstarší Viktor byl velkostatkářem a majitelem vily v Badenu u Vídně, nejmladší Rudolf byl velkostatkářem v uherském Szentegátu.
„Jevišovický“ Robert Simon se roku 1877 oženil na vídeňské radnici se slovenskou židovkou Adolfínou, svobodnou paní Popperovou z Podhragy (1851 - 1917). Ta konvertovala ke katolictví až roku 1884 a proto ke katolickému sňatku došlo až po sedmi letech po
sňatku civilním. Byla dcerou barona Leopolda Poppera, jednoho z nejbohatších podnikatelů
v Horních Uhrách na eszterházyovském panství Bytča. Měli spolu tři děti, syna Roberta
Hanse (nar. 1883 - zemř. 1918 při nehodě) a dcery Lucii, provdanou Seher-Thosse a Stefanii, provdanou Attemse (rozved.) a podruhé provdanou Lindenfels.
Bankéř Robert Simon Biedermann podnikal v průmyslu i zemědělství a roku 1903 jej
císař František Josef povýšil do stavu svobodných pánů. Heslem v erbu je latinské „Honor
et veritas“ (Čest a pravda). Již roku 1897 koupil část jevišovického velkostatku od Anny Baltazzi a později i část po Gabriele Lovatelli. O přestavbě Nového zámku svědčí rytý nápis na
konzolách arkády severního průčelí „RECONSTRUIRT 1898 - 1899“, který byl na dlouho
ukryt pohledům badatelů pod rozbujelou vegetací. V interiéru budovy se také vyskytuje ve
štuku provedená datace 1898 - 1899 na jednom ze sloupů vestibulu. Na okenním rámu východní apsidy zámku nalezneme také keramický reliéf erbu Biedermannů z Turony, který
byl až do roku 2016 rovněž zakrytý popínavými dřevinami.
V Jevišovicích jsou památkou na manžele Roberta Simona a Adolfínu dále dvě hodnotné
figurální okenní vitráže ve farním kostele sv. Josefa, vystavěném Ugarty v letech 1823 1830. Znázorňují postavy sv. Františka a sv. Alžběty a byly pořízeny roku 1898 při příležitosti
císařského jubilea ve vídeňské pobočce tyrolských skláren. U postavy sv. Alžběty je zobrazen erb rodného jména Adolfíny Popper de Podhrágy a německý a český dedikační nápis
s datací 2. prosince 1898. V erbu vidíme na zlatém trojvrší zelenou jedli, v černé borduře
pak osm zlatých včel. U postavy sv. Františka je pouze erb Biedermannů s pěti zlatými včelami a kosmými břevny.
Za této nové vrchnosti byly pořízeny po roce 1900 v zámeckém zahradnictví (založeném
hrabětem Aloisem Ugartem starším nejméně již kolem roku 1800) na svou dobu moderní
skleníky pro rychlení vinných hroznů a pěstování okrasných květin. Byly vytápěny horkou
vodou a dodala je špičková firma Oscar R. Mehlhorn ze Saska, specializující se na zahradní
stavby. Skleníky sloužily ještě dlouho ve 20. století (Služby Jevišovice), mimo jiné také pro
pěstování pokojových i tropických rostlin, kaktusů, orchidejí.
Z roku 1903 pocházejí kovové mřížové ploty, navazující na obvodové zdi parku, a také
kvalitní kované brány. Tzv. Černínskou bránu zhotovil dle návrhu jevišovického učitele Františka Štursy zámečník Vaněk z Boskovštejna, mřížoví a bránu k Jevišovicím zámečník Rudolf Kampf starší.
S Biedermanny v Jevišovicích je spjata i osobnost, původem rovněž židovská, totiž ředitel velkostatku Josef Fischl (1862 - 1942). Do Jevišovic přišel roku 1888 za ugartovských
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sester Anny Baltazzi a Gabriely Lovatelli jako mladý hospodářský adjunkt a postupně se
vypracoval na pozici ředitele velkostatku. V době nepřítomnosti vrchnosti byl nejmocnějším
mužem v Jevišovicích takřka na dobu půl století. Byl členem snad všech spolků, zástupcem
starosty a vůdcem sociální demokracie. Zvláštní přízeň mu věnovala právě baronka Adolfína
Biedermannová, která mu prý k jeho 40. narozeninám (1902) darovala vilu místního stavitele
Cyrila Prokeše, jenž se dostal do finanční tísně a jeho budova přišla do konkursu. Podle
zápisů v obecní kronice ji v dražbě Josef Fischl koupil za 5 tisíc zlatých, pak ji za 15 tisíc
prodal baronce, ta vilu nechala dokončit a vybavit a pak ji zmíněnému řediteli darovala za
zásluhy o rozvoj velkostatku. Jde o tzv. Fischlovu vilu čp. 234, v níž je dnes ordinace místního lékaře. Smutné je, že Josef Fischl i jeho rodina zemřeli v letech 1942 - 1943 v nacistických koncentračních táborech.
Robert Biederman-Turony se dožil 72 let. Zemřel 27. září 1920 ve Vídni po dlouhé těžké
nemoci, a jak oznamuje parte vydané jeho dětmi, zaopatřen svátostmi. Pohřben byl na hřbitově sv. Heleny v Badenu u Vídně. Letos si připomínáme 170. výročí jeho narození. Jeho
detailní podobiznu se autorovi tohoto příspěvku nepodařilo sehnat, a to ani v Badenu
u Vídně, kde je Biedermannova vila (Trostgasse 5) vedena v seznamu kulturních památek.
Vilu tam roku 1882 nechal postavit Robertův bratr Viktor Biedermann a toto místo se stalo
centrem pozornosti rakouského tisku roku 1905 v souvislosti se záhadnou vraždou jeho
druhé manželky Lukrécie, rozené Matznerové. Snad i o této události se tehdy dozvěděli někteří zaměstnanci biedermannovského velkostatku v Jevišovicích. Linie Roberta Simona
Biedermanna vymřela po meči předčasnou smrtí jeho jediného syna Roberta Hanse v 35
letech; po přeslici jeho krev dále koluje v rodinách Seher-Thoss a Mohr. V liniích jeho bratrů
Otty a Rudolfa pak dodnes žijí potomci zejména v Maďarsku. Baronka Adolfína Biedermannová, rozená Popperová, zemřela tři roky před svým manželem dne 23. února 1917 ve Vídni.
Její portrétní fotografie je známa a ukazuje tvář ženy energických rysů (viz v překreslené
verzi jedna z ilustrací).
Nejvýznamnější památkou na barona Roberta Simona Biedermanna a jeho ženu Adolfínu v Jevišovicích zůstává podoba Nového zámku, zámecké skleníky, kované brány do zámeckého parku a vitráže v místním kostele. Ani požár Nového zámku roku 1937 za Ofenheimů (kteří tehdy nechali do severního průčelí umístit svůj erb) a pozdější adaptace na domov
důchodců po roce 1952 tuto podobu naštěstí nikterak výrazně nezměnil.
Text a ilustrace: Jiří Černý

Nový zámek v Jevišovicích v současnosti.

Detail vitráže s erbem (jedle) baronky
Adolfiny v kostele v Jevišovicích
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Erb Roberta Biedermanna na vitráži
v kostele sv. Josefa v Jevišovicích

Baronka Adolfína Biedermannová,
rozená Popperová.

Aktuality z Domova pro seniory Jevišovice, p.o.
Vážení čtenáři,
dovolte nám, abychom se s vámi podělili opětovně o zážitky a události z Domova pro seniory
Jevišovice.
Dne 23. 7. 2019 se naši klienti zúčastnili IV. ročníku sportovního dne v Domově pro seniory Skalice, kde reprezentovali náš Domov – Domov pro seniory Jevišovice. Akce se zúčastnilo celkem 6 Domovů z blízkého okolí. Celý den byl nabitý sportovními a se sportem
souvisejícími aktivitami. Klienti tak měli možnost zúčastnit se rozmanitých soutěží a porovnávat své sily v různých disciplínách (házeli míčem na koš, hráli kuželky, skládali puzzle,
poznávali předměty po hmatu, doplňovali a hádali písničky, lovili magnetické ryby). Na sportovní den jeli naši klienti opravdu s velkým odhodláním, na medaili sice nedosáhli, ale probojovali se na 4. místo.
Domov pro seniory Jevišovice již dlouhodobě spolupracuje s Městskou knihovnou Jevišovice a obě tyto organizace využily příležitost oficiálně poděkovat paní Marii Kloudové ze
Střelic (bývalé zaměstnankyni DpS Jevišovice) za dlouhodobou pomoc seniorům a zároveň
ji společně nominovaly na
cenu Senior roku 2019,
kterou vyhlašuje Nadace
Charty 77 v rámci projektu SenSen (Senzační
senioři).
Ve středu 4. 9. 2019
se konal ve Znojmě již X.
Den sociálních služeb
aneb jeden svět pro
všechny, kde měly možnost
prezentovat
se
všechny sociální služby
na Znojemsku. Slavnostní
zahájení proběhlo v 10.00
hod. pod vedením místostarosty města Znojma
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Mgr. Jana Blahy a vedoucího sociálního odboru Mgr. Stanislava Maara. Domov pro seniory
Jevišovice patřil opět mezi zapojené organizace. Rozdávali jsme kontakty, poskytovali informace a dohodli si s některými zájemci (potencionálními klienty) i termín návštěvy naší organizace. Všichni, kdo zavítali do našeho stánku, obdrželi i malou pozornost v podobě vonných
sáčků z bylin, které vyráběli sami senioři DpS Jevišovice. Návštěvníci stánku DpS Jevišovice
měli možnost využít zdarma malé občerstvení ve formě kávy a vaflí, které na základě dlouhodobé spolupráce mezi DpS Jevišovice a SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo s.r.o., připravili
studenti z oboru kuchař - číšník. Na akci se prezentovali i studenti oboru sociálních služeb
ze SOU a SOŠ SČMSD Přímětická - Znojmo. V průběhu celého dne se konaly soutěže
zaměřené na sociální tématiku. Věcnými cenami přispěl i Domov pro seniory Jevišovice.
Veřejnost měla možnost se v tento den seznámit s nabídkou všech sociálních služeb nabízených v okrese Znojmo a též se zároveň příjemně pobavit.
Senioři Domova pro seniory mají možnost se
v rámci kulturní činnosti
účastnit různých druhů aktivit. Cílem aktivizačních programů je udržet seniory ve
fyzické, psychické i mentální
aktivitě, rozvíjet jejich zachovalé schopnosti a dovednosti, uspokojovat jejich potřeby, pozitivně ovlivňovat
jejich psychický stav, zprostředkovávat jim kontakt se
společenským prostředím a
přispívat tak ke zvyšování
kvality jejich života. Všichni
klienti, kteří navštěvují aktivizační programy, vytváří jedinečné a originální výrobky (z
keramiky, pedigu, textilu),
jimiž chtějí potěšit i své
okolí.
Prodej výrobků za pouhou cenu nákladů je možný
každý pracovní den u pracovnic v sociálních službách
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost (aktivizačních pracovnic) od 8.00
do 14.30 hod.

Originální
a
jedinečné
výrobky seniorů
je možné zakoupit
denně
od 8.00 – 14.30 hod.
přímo
v DpS Jevišovice

Akce určené pro širokou
veřejnost budou průběžně oznamovány na webových stránkách a na Facebooku Domova,
místním rozhlasem nebo na vývěskách MěÚ Jevišovice.
Sociální pracovnice Domova pro seniory Jevišovice

13

Co nového ve škole
Slavnostním setkáním žáků, učitelů a rodičů v sále Komenia začal 3. září 2019 nový
školní rok na Základní škole v Jevišovicích. Zahájili jsme o jeden den později, aby všichni
zaměstnanci upravili prostory školy z důvodu rekonstrukce školy.
Do prvních tříd nastoupilo 31 nových žáků školy. Celkem měla škola k 3. září 202 žáků.
Z Jevišovic chodí letos do základní školy 127 dětí.
Mateřská škola má naplněnu celou kapacitu – 68 dětí.
Na začátku prázdnin započala rekonstrukce školy. Všechny práce budou probíhat postupně v průběhu tohoto školního roku. Nyní jsou dokončeny práce v kotelně, která byla
kompletně vyměněna. V přízemí jsou již dokončeny izolace podlah s odvětráním podlah,
nové radiátory, nové podlahy, výmalba, atd.
Chodba v přízemí byla taktéž odizolována a byla zde položena položena nová dlažba.
Proběhla výměna osvětlení na ekologicky šetrná LED svítidla. V průběhu roku nás čeká
stejný typ úpravy tříd v prvním poschodí naší školy, úpravy a rekonstrukce sálu Komenia a
výměna oken v jedné ze tříd mateřské školy. Všechny tyto práce jsou velmi náročné na celkový provoz školy. Chce to velkou dávku trpělivosti od všech zaměstnanců a pochopení od
rodičů a žáků.
Letošním rokem škola poprvé vstupuje do evropského programu Erasmus+. Jedná se
o projekt zaměřený na kyberšikanu, fakenews a spolupráci škol v rámci evropské unie. Naše
škola byla zařazena do projektu s partnerskými školami v Itálii, Polsku a na Kypru. Bude
docházet k setkání učitelů a žáků v malých pracovních skupinách, kde bude daná problematika probírána a ukazována hlavně v kontextu zkušeností jednotlivých zemí.
Ve druhé polovině ledna se vybraní žáci druhého stupně zúčastní tradičního lyžařského
výcvikového kurzu v Kunčicích u Starého Města v Jeseníkách. V termínu 18. – 24. 1. 2020
si opět nabrousíme lyže a zdokonalíme náš lyžařský oblouk.
Vánoční program musíme upravit podle dokončení rekonstrukce sálu Komenia. Veškeré
informace dáme vědět s časovým předstihem.
Jarní prázdniny ve školním roce 2019/2020 budou v okrese Znojmo
17. – 23. února 2020.
Zápis dětí do I. třídy se uskuteční v období 1. – 30. 4. 2020.
Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční v období 2. 5. - 16. 5. 2020.
Základní škola pro žáky v letošním školním roce nabízí tyto zájmové kroužky:
Vlastivědný
Výtvarný
Dopravní
Konverzace v AJ
Zábavná matematika

Divadelní
Badminton
Taekwondo
Taneční
Florbal

Volejbal
Sportovní hry
Keramický
Šikovné ruce
Náboženství

Ve spolupráci s jevišovickými organizacemi ve škole umožňujeme akce i pro
veřejnost – jóga, taekwondo, volejbal, florbal a badminton.
Plán provozu tělocvičny bude na www stránkách zveřejněn v průběhu měsíce
října. Informace o škole je možno sledovat nejen na webovských stránkách
školy, ale i na facebookovém profilu školy.
Mgr. Pavel Šareš, ředitel školy
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Jevišovická fotosoutěž
Město Jevišovice vyhlašuje fotografickou soutěž s názvem:

„Podzim v Jevišovicích“
Jevišovice jsou nádherným koutem jižní Moravy. Tyto krásy mnoho z nás zachycuje
do svých fotoaparátů a je škoda se o své snímky nepodělit.
Zašlete své fotografie do naší soutěže!
Fotografie přihlášené do soutěže budou vystaveny na vybraných místech a také uveřejněny na facebookovém profilu města.
Vybrané fotografie také poslouží pro tisk nových propagačních materiálů města Jevišovice.
Podmínky soutěže:
Základní pravidla:
1. Stáří snímku není omezené – mohou to být snímky staré desítky let i naprosto
nové, ovšem s tématem Podzim v Jevišovicích.
2. Autor či vlastník snímku může být amatér i profesionál.
3. Každý autor či vlastník může dodat maximálně 10 snímků.
Doručení snímků:
1. Snímek o minimální velikosti 800 x 600 pixelů bude zaslán na email
knihovna@jevisovice.cz
2. Snímek bude v předmětu označen „Podzim v Jevišovicích“
3. V textu mailu bude uvedeno: autor (vlastník) snímku, adresa, telefon, název
snímku a datum pořízení (pokud bude známo)
4. Zasláním snímků autor dává svolení k publikaci snímku ze strany města ve
svých propagačních materiálech nebo na internetových stránkách.
Termín: Zasílat fotografie můžete od vyhlášení soutěže do 22. prosince 2019.
Hlasování:
Fotografie budou uveřejněny na FB profilu města Jevišovice v sekci
Fotky – album Fotosoutěž.
Nejkrásnější fotografie vybere porota složená ze zastupitelů města.
Upozornění:
Ze soutěže budou vyloučeny snímky:

1. Mravně nevhodné
2. Dehonestující
3. Hrubě narušujíc osobnostní práva

Hlavní cena:
Vítězné fotografie a jejich autor (či autoři) obdrží poukázku na odběr fotozboží
v hodnotě 3.000,- Kč včetně DPH.
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Ohlédnutí za sezónou 2019 na Starém zámku
v Jevišovicích
Sezóna ve vlastním Starém zámku, jenž je ve správě Moravského zemského muzea
(MZM) v Brně, a Předzámčí, které je ve správě Města Jevišovice, probíhala v roce 2019 ve
spolupráci MZM a města. Vstupné na prohlídku bylo – na rozdíl od předchozího roku - pro
oba objekty opět společné (plné vstupné 120,-Kč, snížené pro studenty a důchodce 60,-Kč,
rodinné vstupné 250,-Kč). Ve vlastním zámku jsou prohlídky časované a s průvodcem (prohlídka trvá cca 1 hodinu), v předzámčí jsou nečasované, návštěvníci si mohou expozice muzejního charakteru prohlížet sami. Novinkami jsou expozice sokolských loutek v předzámčí
a expozice klávesových nástrojů v zámeckém sále (na nějž mnozí ještě nostalgicky vzpomínají v souvislosti s oblíbenými plesy). Ostatní prohlídková trasa zůstala oproti dvěma předchozím sezónám nezměněna a vytváří v podstatě okruh od zámecké kaple přes krytou terasu po jeskynní malby a hradní kuchyni (podrobnější popis viz Zpravodaj Města Jevišovice
33/2018). Na příští sezónu se uvažuje o instalaci vzácného gobelínu v sále, lidového nábytku
a snad i zařízení bývalého Čadova obchůdku.
Celkově došlo na zámku oproti loňskému roku opět k mírnému nárůstu návštěvnosti,
která zatím činí (k 30. 9.) cca 4620 návštěvníků. Jako průvodci byli v červnu opět využiti
studenti na praxi ze SOŠ Znojmo, obor cestovní ruch (na rozdíl od loňského roku, kdy byli
k dispozici i v červenci a srpnu); ve zbývajících měsících na vlastním zámku kastelánovi
pomáhali také studenti-brigádníci Karel Jež a Zuzana Kselíková. Pokladna byla ve Starém
zámku, kde návštěvníky vítala paní Marie Ovčáčková. Oproti loňskému roku navštívilo Starý
zámek podstatně méně škol (těší nás, že alespoň jedna návštěva přišla ze ZŠ Jevišovice
v září). Naopak větší zájem byl ze strany klasických návštěvníků a zájem o kulturní akce a
přednášky. Pro mladé zájemce dále bude v novém školním roce činný „Vlastivědný kroužek“
při SVČ Znojmo a ZŠ Jevišovice, zaměřený zejména na poznávání Jevišovic a přilehlého
regionu.
Ze vzácnějších návštěv na zámku je třeba jmenovat např. návštěvu zástupců italského
družebního města Gradoli (6. 5.), potomků rodu Ofenheimů z USA (27. 6.), potomků rodu
Larisch-Mönnich (27. 7.), historiků umění dr. Petra Tomáška a dr. Petra Čehovského,
správce muzea v Šuranech dr. Miroslava Eliáše, vedoucího muzea v Hrotovicích Mgr. Jana
Knotka, Muzejního spolku Dačice aj.
Provozu zámku přispěly ke spokojenosti návštěvníků i otevřené restaurace U Suchého
čerta, pizzerie U Alči a kavárna „Čas na kávu“, která poskytuje návštěvníkům Starého zámku
bonusy.
Ke zlepšení propagace přispělo pořízení tří tabulí v předzámčí (dvě obecné vítací, jedna
k obránci Brna Raduit de Souches) a zejména dvou ukazatelů-směrovek v katastru obce Pavlice (srpen 2019), která leží na hlavní silnici mezi Znojmem a Jihlavou, resp. mezi Vídní a
Prahou. MZM vydalo tradiční polštářkové razítko a pohlednici s ideálním pohledem na Starý
zámek. Jevišovice se začaly častěji objevovat i na facebookových stránkách Moravského
zemského muzea. Na Starém zámku také proběhlo fotografování pro společný česko-rakouský projekt památek a muzeí na obou stranách a připravuje se dvojjazyčná publikace,
v níž Jevišovice nebudou chybět. Spolek přátel Raduit de Souches (Mgr. Jana Amadou a
spol.) na Starém zámku v Jevišovicích a v Hlubokých Mašůvkách natáčel propagační video
s postavou Raduita de Souches, určené pro prezentaci ve francouzském La Rochelle, kde
bude koncem roku nebo začátkem příštího roku inaugurován nově otevřený most. Ponese
jméno slavného obránce Brna a majitele panství Jevišovice (o něm viz Zpravodaj Města
Jevišovice 32/2018).
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Ze společných akcí proběhly:
Přednáška „Památky Jevišovic a okolí“ (7. března, Jiří Černý, Obecní úřad Střelice),
přednáška „Historie a ikonografie zámecké kaple sv. Ludvíka“ v rámci „Noc kostelů“ (24. 5.,
Jiří Černý, zámecká kaple), fotografování kostýmovaných účastníků na Jevišovické historické slavnosti – Suchý čert, Divoký sokol a jejich družiny (7. 6., areál zámku), pořad pro
školy a nižší stupně základních škol „Rytířské pohádky“ (20. 6., Vladimír Pěnkava, předzámčí s volnou návštěvou části zámku), 3. ročník koncertu sborů „Jevišovický hlas“ (22. 6.,
hlavní nádvoří Starého zámku), přednáška „Barokní hudba na šlechtických dvorech“ v rámci
Znojemského hudebního festivalu (17. 7., doc. Jana Spáčilová, zámecká kaple), ochutnávka
vín „Zámecká vinařská romance“ (27. 7., sklep a zahrada předzámčí), přednáška s promítáním „Památky regionu Jevišovic“ (31. 7., Jiří Černý, kavárna „Čas na kávu“), přednáška
„Maršál Raduit de Souches v boji s Turky“ (27. 9., Miroslav Eliáš, zámecká kaple).
Otevírací doba zámku byla prodloužena při příležitosti Dne otevřených dveří v Domě seniorů (4. 6.), při Jevišovických historických slavnostech (15. 6.) a při Dožínkách (24. 8).
Z akcí mimo Jevišovice je třeba zmínit Pietní akt k Raduit de Souches a P. Martinu Středovi v Brně na Špilberku (15. 8.). Charismatický jezuita Martin Středa (+1649), přítel Raduita
de Souches, měl rovněž velký podíl na úspěšné obraně Brna proti
Švédům, letos má kulaté výročí a
v Brně mu bude postavena 4 m
vysoká socha.
Moravské zemské muzeum
děkuje panu Věroslavu Tunovi
z Jevišovic za sponzorský dar pro
MZM -Starý zámek v Jevišovicích
ve výši 10.000,- Kč. Děkuje také
dárcům nepotřebných předmětů
historického a etnografického
charakteru manželům Lupačovým z Jevišovic, panu Jiřímu Pokornému z Jevišovic, panu Věroslavu Tunovi z Jevišovic a manželům Řezáčovým z Jevišovic.
Jiří Černý, kastelán
Ilustrační foto: Raduit de Souches zavítal na svůj zámek
(natáčení propagačního videa pro La Rochelle).

Vlastivědný kroužek v Jevišovicích
Pod vedením Střediska voleného času ve Znojmě, ve spolupráci se Základní školou v Jevišovicích a ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, začal již minulém školním roce
svou činnost Vlastivědný kroužek. Zaměřuje se na seznamování s evropskou kulturou, historií, památkami a přírodou na příkladu Jevišovic a nejbližšího okolí a je určen především
pro 2. stupeň ZŠ. Součástí jsou i základy kreslení a fotografování. Za vhodného počasí pořádáme vycházky do okolí nebo autobusové zájezdy.
Kroužek je zvláště vhodný pro žáky, kteří hodlají studovat na gymnáziu nebo na středních školách se zaměřením na kulturu a cestovní ruch. Otevřen je ale všem, kteří chtějí
poznat město a region, v němž žijí.
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Také ve školním roce 2019/20 se budeme scházet od října do května každou středu na
Starém zámku nebo v některé ze školních tříd. Přihlášky žáci obdrží ve škole nebo si je
rodiče mohou vyžádat u třídních učitelů.
Kontakt: Jiří Černý, tel. 778 743 952, cerny.jiri.l@seznam.cz.

Oznámení o konání veřejné sbírky
Město Jevišovice tímto oznamuje svůj záměr uspořádání veřejné sbírky nazvané Sbírka
pro záchranu křížů v Jevišovicích.
Organizátorem sbírky je město Jevišovice a účelem sbírky je získání finančních prostředků na restaurování sakrálních památek v katastru města Jevišovice, které nejsou umístěny v Městské památkové zóně, tudíž nelze na jejich restaurování získat příspěvek z Ministerstva kultury ČR.
V našem případě se jedná konkrétně o Pagalův kříž na parcele č. 6118 v k.ú. Jevišovice,
kříž umístěný v anglickém parku a kříž na parcele 6883 umístěný u komunikace směrem na
obec Bojanovice.
Sbírka byla zahájena dne 9. září 2019 v 8.00 hodin, ukončení sbírky je 31. října 2019
v 16.00 hodin. Svoje hotovostní příspěvky můžete darovat na městském úřadě, v městské
knihovně v pracovní době knihovny do zapečetěné pokladny. V listinné podobě bude vedený
záznam o všech dárcích a o výši darovaného příspěvku.
Následně bude pokladna otevřena za přítomnosti starosty a dalších dvou pracovníků
úřadu, o otevření pokladny bude učiněn písemný zápis, včetně uvedení částky, která byla
na restaurování křížů vybrána.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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V sobotu 14. 3. 2020

od 18 hodin v sále Komenia v Jevišovicích
Vstupné 250,- Kč

Předprodej vstupenek v Žanet boutique u p. Bláhové od 1. 11. 2019
!!! POČET MÍST JE OMEZEN !!!
ZPRAVODAJ MĚSTA JEVIŠOVICE
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