Z červnových historických slavností.
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Vážení občané,
na začátku léta se Vám do rukou dostává Zpravodaj města Jevišovice. Věřím, že Vám přinese některé nové informace o fungování města, pozvánky na zajímavé kulturní akce, výstavy
nebo o připravovaných investičních akcích.
Léto, které nás čeká, bude jistě nabito nádhernými zážitky s Vašimi nejbližšími. Přeji
Vám, aby se Vám vyhýbaly negativa a celé léto bylo jen procházkou krásnou růžovou zahradou (snad ne totálně vyschlou).
S přáním krásného léta
Pavel Málek

Nové obecně závazné vyhlášky města Jevišovice
Zastupitelstvo města Jevišovice přijalo 2 následující obecně závazné vyhlášky. Vyhláška
č. 1/2019 upravuje podmínky ro konání technoparty. Velmi negativní zkušenost s touto zábavou má několik obcí naší země. Přijatá vyhláška má za úkol regulovat možnost nelegálních
party, která by narušovala nebo mohla ohrozit bezpečnost a majetková práva občanů.
Naproti tomu vyhláška 2/2019 má za úkol regulovat rekreaci mimo určené plochy (na
zahradě můžete klidně stanovat). V loňském roce se opakovalo několik případů, kdy lidé
stanovali nebo bivakovali na místech, která k tomu přímo nebyla určena.
Přijatými vyhláškami zastupitelstvo chce přispět nejen ke zvýšení bezpečnosti, ale i jistého komfortu. Neberte tedy uvedené vyhlášky jako přímý zásah do Vašich práv, ale spíše jako
nástroj pro sebe a své spoluobčany.
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Město Jevišovice
vydalo
Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2019
O stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí
typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 21. května 2019 usnesením č. 1 usneslo
vydat podle § 10 písm. a), b), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Cíl a předmět vyhlášky
(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce,
k vytváření příznivých podmínek pro život v obci a k ochraně práva na pokojné bydlení
a spánek, jakožto součásti práva na ochranu soukromého a rodinného života.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku,
a stanovení opatření směřujících k ochraně před následnými škodami a újmami působenými
narušováním veřejného pořádku na zájmech chráněných obcí jako územním samosprávným
celkem v souvislosti s konáním akcí typu technoparty (dále jen „akce“) na území obce, a to
zejména stanovením povinností organizátorům a účastníkům těchto akcí.
Čl. 2
Vymezení činnosti, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s
dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Za činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku se považuje konání akcí typu technoparty na
území obce a aktivní účast osob na takových akcích, zejména je-li součástí těchto akcí hlasitá hudba (živá či reprodukovaná) a je-li využíváno dalších světelných či hlukových efektů.
Čl. 3
Vymezení některých pojmů
(1) Akcí se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupná hudební produkce vyznačující
se hlasitou hudbou, včetně hudby reprodukované, jejímž účelem je zejména zajištění a
zprostředkování poslechu a samotný poslech této hudby a tanec, s předpokládanou účastí
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nejméně 15 osob, která od svého zahájení do svého ukončení, včetně přestávek a přerušení,
dle důvodného očekávání přesáhne dobu 24 hodin, a při které se předpokládá, že může
docházet k obtěžování osob žijících v sousedství či okolí místa akce nad míru přiměřenou
poměrům zejména hlukem, prachem, světlem nebo vibracemi. Akcí není shromáždění dle
zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Za akci se nepovažuje události pořádané nebo spolupořádané městem.
(3) Organizátorem je osoba, která akci pořádá a která podala oznámení podle čl. 6 této
vyhlášky. Pokud oznámení není učiněno, považuje se za organizátora akce osoba, která
zajistila právo užívat pozemek nebo stavbu, kde se má akce konat (čl. 6 odst. 3 písm. a)
této vyhlášky). Není-li zajištěno právo užívat pozemek nebo stavbu, kde se má akce konat,
považuje se za organizátora akce osoba, která jako první prokazatelně zabrala pozemek
nebo stavbu, kde se má akce konat, osoba, která jako první prokazatelně předala informaci
o místě a času konání akce dalším osobám za účelem sezvání účastníků akce, a dále osoba,
která informaci o konání akce jako první zveřejnila způsobem umožňujícím dálkový přístup,
například na sociálních sítích.
(4) Identifikačními údaji se pro účely této vyhlášky rozumí:
a) u fyzické osoby - jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování, je-li odlišná od místa trvalého pobytu,108
b) u fyzické osoby oprávněné k podnikání - jméno, příjmení, identifikační číslo, místo trvalého
pobytu a místo podnikání,
c) u právnické osoby - název nebo obchodní firma, sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresa pro doručování a dále též jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu
a adresa pro doručování, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která za tuto
právnickou osobu jedná.
(5) Účastníky akce se pro účely této vyhlášky rozumí osoby, které provádějí obsluhu zařízení
sloužících k reprodukci zvuku či k realizaci hlukových, světelných či jiných efektů a také
ostatní návštěvníci akce, kteří se v místě konání akce zdržují.
(6) Za aktivní účast na akci se považuje setrvávání na místě konání akce a současně
provozování činností směřujících k naplnění účelu akce (čl. 3 odst. 1 této vyhlášky), zejména
pouštění hudby prostřednictvím zařízení sloužících k reprodukci zvuku a realizace hlukových,
světelných či jiných efektů.
Čl. 4
Vymezení veřejných prostranství
(1) Akce je zakázáno konat na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce.
(2) Veřejná prostranství uvedená v odstavci 1 jsou graficky znázorněna v příloze č. 1, která
tvoří nedílnou část této vyhlášky.
Čl. 5
Vymezení času pro konání akce
(1) Organizátor je povinen akci přerušit na dobu od 22:00 do 8:00 hodin a zajistit, aby
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během přerušení akce nedocházelo v souvislosti s konáním akce k obtěžování osob žijících
v zastavěné části obce nadměrným hlukem, prachem, světlem či vibracemi.
(2) V době od 22:00 do 8:00 hodin jsou účastníci povinni přerušit svou aktivní účast na
akci, a to zejména vypnutím zařízení sloužících k reprodukci zvuku a k realizaci hlukových,
světelných či jiných efektů.
Čl. 6
Oznamovací povinnost organizátora akce
(1) Organizátor je povinen nejméně 15 dnů před konáním akce doručit oznámení
o konání akce na území obce městskému úřadu Jevišovice.
(2) Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat:
a) identifikační údaje organizátora, kontaktní údaje organizátora, zejména telefonní číslo, na
kterém bude organizátor v průběhu konání akce nepřetržitě k zastižení,
b) dobu a místo konání akce, včetně údaje o jejím počátku a ukončení a včetně údaje o případných přestávkách a přerušeních,
c) předpokládaný počet účastníků této akce,
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení (v návaznosti na
čl. 7 této vyhlášky),
e) identifikační údaje osoby pověřené organizátorem akce k osobní spolupráci s orgány veřejné správy (v návaznosti na čl. 7 této vyhlášky),
f) identifikační údaje osoby, která poskytla k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má akce
konat,
g) lhůtu, ve které organizátor zajistí úklid místa konání akce, a způsob zajištění úklidu,
h) způsob zajištění sanitárních zařízení a zásobování pitnou vodou po dobu konání akce,
i) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při konání akce,
j) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární
ochrany17,
k) způsob označení prostoru, ve kterém se bude akce konat (v návaznosti na čl. 7 této vyhlášky).
(3) Organizátor je v oznámení podle odstavce 1 povinen dále prokázat:
a) právní důvod užívání pozemku nebo stavby, kde se má akce konat,
b) zajištění přístupu k tomuto pozemku či stavbě, včetně právního důvodu opravňujícího organizátora a účastníky akce k tomuto přístupu,
c) zajištění míst pro odstavení vozidel účastníků akce, včetně právního důvodu k užívání
nemovitosti určené k odstavení těchto vozidel,
d) rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací, koná-li se akce na pozemní komunikaci, k jejímuž užívání je takového
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu18 třeba.
(4) Je-li organizátorů více, podává oznámení podle předchozích odstavců jimi určená osoba.
V takovém případě se v části oznámení podle odstavce 2 písm. a) uvedou identifikační údaje
určené osoby.
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Čl. 7
Povinnosti organizátora při konání akce
(1) Organizátor je povinen zajistit, aby počet osob zajišťujících pořadatelskou službu byl nejméně 4 osoby na každých 100 předpokládaných účastníků akce.
(2) Organizátor je povinen zajistit, aby po celou dobu konání akce bylo v místě jejího konání
přítomno nejméně 4 osob zajišťujících pořadatelskou službu na každých 100 skutečných
účastníků akce.
(3) Organizátor akce je povinen zajistit, aby osoby zajišťující pořadatelskou službu byly
v průběhu konání akce označeny viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.
(4) Organizátor akce je povinen určit osobu pověřenou k osobní spolupráci s orgány veřejné
správy. V případě, že takovou osobu neurčí, považuje se za tuto osob organizátor.
(5) Osoba pověřená k osobní spolupráci s orgány veřejné správy je povinna být po celou
dobu konání akce přítomna na místě konání této akce nebo v jejím bezprostředním okolí za
účelem komunikace s orgány veřejné správy. Tato osoba je povinna poskytovat orgánům
veřejné správy potřebnou součinnost a spolupráci k zajišťování veřejného pořádku při konání
akce, zejména předávat účastníkům akce pokyny Policie ČR nebo zástupce obce k zabezpečení veřejného pořádku.
(6) Organizátor je povinen na místě, na kterém se bude akce konat, viditelným způsobem
označit:
a) pozemky, na kterých se bude akce konat,
b) místa, na kterých budou účastníci akce odstavovat svá vozidla,
c) přístup do míst, kde se bude akce konat.
(7) V případě narušení pokojného průběhu akce, pokud přes veškerá opatření učiněná ze
strany organizátora nedojde k obnovení jejího pokojného průběhu prostřednictvím osob,
které zajišťují pořadatelskou službu, je organizátor akce povinen neprodleně tuto skutečnost
oznámit Policii ČR a uvědomit o této skutečnosti obec.
Čl. 8
Povinnosti účastníků akce
(1) Účastník akce je povinen vyvarovat se aktivní účasti na akci, není-li mu známa totožnost
organizátora, nebo organizátor nebyl určen, nebo nedodržel-li organizátor povinnosti
stanovené v čl. 6 a 7 této vyhlášky a účastník akce o tom byl prokazatelně informován od
zástupce obce nebo Policie ČR, nebo koná-li se akce na místě v rozporu s čl. 4 této vyhlášky.
Účastník akce je povinen ukončit svou aktivní účast na akci neprodleně poté, co byl od
organizátora, zástupce obce nebo Policie ČR prokazatelně informován, že není dán právní
důvod užívání pozemku nebo stavby, kde se akce koná. V případě, že v důsledku konání
akce dochází k nadměrnému obtěžování osob žijících v zastavěné části obce nadměrným
hlukem, prachem, světlem nebo vibracemi, anebo k rušení nočního klidu, je účastník akce
povinen bezodkladně ukončit svou aktivní účast na akci, jakmile se o takovém stavu dozví
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od organizátora, zástupce obce nebo Policie ČR.
Čl. 9
Výjimky
(1) Starosta města může svým rozhodnutím19 na základě žádosti organizátora udělit z doby
konání stanovené v čl. 5 odst. 1 této vyhlášky výjimku.
(2) Žádost musí být podána alespoň 60 dnů před konáním akce.
(3) Kromě obecných náležitostí musí žádost o výjimku obsahovat označení druhu akce,
datum a místo jejího konání, čas zahájení a ukončení, předmět výjimky a zdůvodnění žádosti
o výjimku.
Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Starosta města 		

místostarostka města

místostarostka města

Město Jevišovice
vydalo
Obecně závaznou vyhlášku města č. 2 /2019
O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
a ochraně životního prostředí v k.ú. města Jevišovice
Zastupitelstvo města Jevišovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2019 usnesením č. 1 rozhodlo vydat na základě § 10 písm. A), písm. C) a § 84 odst. 2 písm. H) zákona č. 128/2000
SB., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Město Jevišovice je oprávněno ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochraně veřejné zeleně v obci.
Čl. 2
(1) Na veřejném prostranství v k.ú. města Jevišovice 1 se zakazuje táboření, stanování, bivakování, rozdělávání ohňů, vjíždění motorovými a přípojnými vozidly mimo pozemní komunikace a umísťování jakýchkoliv dočasných přístřešků, bivaků, či jiných mobilních objektů
typu maringotek, karavanů apod. Tato vyhláška se vztahuje na veřejná prostranství mimo
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pozemní komunikace. Zákaz uvedených jednání na pozemních komunikacích je upraven
právními předpisy vyšší právní síly. Uvedené činnosti jsou povoleny pouze na pozemcích
k tomu určených územním plánem města Jevišovice, který je nedílnou součástí této vyhlášky.
(2) Stanováním a tábořením se rozumějí všechny formy bez ohledu na to, zda jde o užití
stanu, přístřešku, bivaku s podlahou nebo bez podlahy, obytného přívěsu nebo obytného
automobilu nebo jiné formy.
(3) Na veřejném prostranství, a to části parcely č. 1276/1 zapsané na LV 10001 pro obec
a k.ú. Jevišovice (na ploše vyznačené v příloze č. 2 pod písm A. – žlutá barva) se v období
od 1. července do 31. srpna kalendářního roku zakazuje výkon rybářství.
(4) Výkon rybářství se povoluje na parcele 1276/1 pouze na ploše vyznačené v příloze č. 2
pod písm B. – zelená barva)
Čl. 3
Výjimku z Čl. 2 lze povolit pro konání sportovních a kulturních akcí. Výjimku povoluje městský úřad. Žádost o výjimku musí být podána nejméně 30 pracovních dnů před konáním akce.
Čl. 4
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Starosta města 		

místostarostka města

místostarostka města

___________________________________________________________________________________________

Program letního kina
Město Jevišovice letos opět uvede několik filmů v letním kině v zahradě Starého zámku
v Jevišovicích:

LOVEní 					
Ženy v běhu					
Co jsme komu zase udělali 		
Bohemian rapsody 				
VIVALDIANO 				

28. 6. 2019
5. 7. 2019
12. 7. 2019
19. 7. 2019
9. 8. 2019

Promítání začne vždy nejdříve ve 21:00, v závislosti na denním světle.
Vstupné na všechna představení 80 Kč.
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Dotace na Rekonstrukci ZŠ a MŠ Jevišovice
Město Jevišovice získalo dotaci ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím ministerstva
financí na rekonstrukci ZŠ a MŠ Jevišovice III. etapa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Práce, které budou z uvedených peněz provedeny:
Kompletní rekonstrukce kotelny.
Rekonstrukce tříd ve staré budově (kompletní skladba podlah - 30 cm, v přízemí
odvětrání podlah).
Rekonstrukce sborovny.
Rekonstrukce jídelny.
Kompletní oprava sálu Komenia (podlahy, ozvučení, osvětlení, galerie, apod.)
Výměna oken na staré budově a část oken Komenia
Rekonstrukce topení.
Výměna svítidel.
Zajištění vstupů budov
Výměna vstupních dveří.
Nákup nábytku do sborovny

Další práce vyplynou při probíhající rekonstrukci (chodby, atd). Celkové náklady se budou pohybovat okolo 28 000 000 Kč včetně DPH. Práce budou ukončeny do konce března
2019 a dotknou se výuky ve školním roce 2019/20. Vedení školy již počítá s případným zřízením dočasných tříd mimo budovu školy.
Probíhající oprava bude náročná jak časově a organizačně, tak hlavně pro učitelský sbor
a žactvo, ale snad vše dopadne v pořádku a včas.
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Dotace na vybavení ZŠ Jevišovice
Město Jevišovice ve spolupráci s ZŠ Jevišovice podalo žádost na dovybavení odborných učeben. Žádost byla směřována na Místní akční skupinu Krumlovsko - Jevišovicko.
S ohledem na skutečnost, že výše požadovaných finančních prostředku nedosahuje alokace,
můžeme se radovat ze získaných peněz. Z těchto dojde ke kompletnímu zasíťování učeben,
nákupu elektronických tabulí, nákupu vybavení odborných učeben IT, fyziky a chemie.
Žáci naší školy se mohou těšit na velmi hektický následující školní rok, který bude zakončen kompletně rekonstruovanou budovou s novým vybavením.

Získané dotace
ně

Nové elektroauto na údržbu zele-

Za přispění Státního fondu životního prostředí plánujeme nákup vozidla
pro údržbu zeleně. Příspěvek SFŽP
600 000 Kč .
Nové dopravní vozidlo pro hasičský
sbor
Za přispění Ministerstva vnitra ČR
ve výši 450 000 a Jihomoravského kraje 300 000 Kč pořídíme nové vozidlo
pro zásahy hasičské jednotky. Nahradí
tak stávající Ford Transit.
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Zámecká vinařská romance
Nejen milovníky dobrého moravského vína si opět po roce dovolujeme pozvat na Zámeckou
vinařskou romanci:
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Připravované projekty
Město Jevišovice připravuje vybudování chodníku na ulici
Černínská. Navrhované řešení přikládáme.

LEGENDA:

PĚŠÍ KOMUNIK

VAROVNÉ PÁS

9.19

4.83

4.68

4.69

4.64

4.70

3.22

0.72

HRANICE PAR

6.05

1.03

4.07

1.15

1.50

1.50

1.51

1.52

VJEZDY - BET

6.07

4.70

5.25

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

1.50

5.25

SDĚLOVAC

PLYNOVOD
VODOVOD

5.2

6

KANALIZAC

SILOVÉ KAB

C

Výpisy z usnesení zastupitelstva
Usnesení ze zastupitelstva města konaného dne 21. května 2019
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo města Jevišovice přijalo vyhlášku o technopárty a vyhlášku o
stanování a rybaření bez připomínek – znění obou vyhlášek v příloze.
2.

Dotace z JMK

H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na dovybavení hasičů a na pořízení
hasičského auta.
3.

Statut sociálního fondu

H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 3: Zastupitelé schválili změnu statutu sociálního fondu, a to nárok na stravenky
ve výši 70,00 Kč a další změny dle návrhu starosty.
7.

Záměr prodeje pozemků

H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 4: Zastupitelé schvalují záměr prodeje pozemku p. č. 5043 a 1162/1.
8.

Bankomat

H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 5: Zastupitelé navrhují pověřit starostu jednáním s Českou spořitelnou
a Unicredit o prodloužení smlouvy o provozování peněžního automatu. Současná nabídka
Unicredit bank je neakceptovatelná.
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9.
Ostatní
a) Žádost ZŠ a MŠ Jevišovice
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 6: Zastupitelé schvalují převod hospodářského výsledku a odpisů do rezervního
fondu ZŠ a MŠ Jevišovice
b) ÚZSVM
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 7: Zastupitelé schvalují přijetí smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č.
994/100 od ÚZSVM na město Jevišovice
c) Energoregion
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 8: Zastupitelé schválili vstup města Jevišovice do Energoregionu.
f) Podpora výstavbě krytého bazénu
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo města Jevišovice vyjadřuje plnou podporu záměru města Znojma vybudovat krytý bazén v k. ú. Znojmo – Louka ve Znojmě
Výpis usnesení ze zastupitelstva 21. března 2019
2. Dotace 2019
H: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 3: Zastupitelé schválili výsledek výběrového řízení na opravu komunikací
v pořadí jak bylo určeno dle ceny.
3.

Žádost o zřízení věcného břemene

H: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 4: Zastupitelé schválili zřídit věcné břemeno firmě E-ON na přípojku elektrické
energie
4.

Žádost ÚZSVM

H: 8 – 0 – 1
Usnesení č. 5: Zastupitelé pověřili starostu zpracováním žádosti o převod Sýpky do
vlastnictví města.
5.

Investiční akce

H: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 6: Zastupitelé vzali na vědomí chystané investiční akce včetně střednědobého
investičního výhledu. Zároveň schválili výsledek VŘ na restaurování krypty rodu Ugarte,
pověřili starostu podepsáním smlouvy na zhotovení opravy s firmou VIKO stavební
a montážní s.r.o.
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6.

Rozpočtové opatření č. 1

H: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 7: Zastupitelé schválili RO č. 1 dle přílohy
7.

Bankomat

H: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 8: Zastupitelé schválili podepsání smlouvy s Unicredit Bank na zřízení bankomatu
od roku 2020 za následujících podmínek:
do 500 výběrů nebo pohybů cena stanovena na 10000,00 Kč/rok
500 - 1000 výběrů nebo pohybů 5000,00 Kč/rok
nad 1000 výběrů nebo pohybů bez poplatků pro město.
8.

Ostatní

a) Kontrola hasičského sboru
bereme na vědomí
b) Návrh reklamních předmětů
bereme na vědomí
c) Protokol FÚ Znojmo k bytovce čp. 368
bereme na vědomí

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JEVIŠOVICE INFORMUJE
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
V pátek 24. 5. 2019 se v budově
radnice v Jevišovicích uskutečnilo pasování prvňáčků místní ZŠ na
čtenáře. Děti pasoval Hynek z Kunštátu, zvaný Suchý Čert. Akci pořádala Městská knihovna Jevišovice
ve spolupráci se Základní školou
Jevišovice.
Hynek z Kunštátu přednesl dětem Zákon rytířů řádu čtenářského.
V rámci programu přednesly žákyně 6. třídy ZŠ Jevišovice, Tereza
Vaňková a Adéla Hochová, báseň
Čtenářka. Děti potom ukázaly, nejen Hynkovi z Kunštátu, jak umí číst
a následně byly pasovány, obdržely
pamětní list a knihu z projektu Knížka pro prvňáčka.
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Závěrem děti složily čtenářský slib. Akce se účastnili také další hosté, jako např. ředitel ZŠ Jevišovice pan Mgr. Pavel Šareš, rodiče a prarodiče dětí a další.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli a připravili tak dětem
nezapomenutelný zážitek, a kterými jsou: pan ing. Antonín Košíček, který se převtělil do
postavy Hynka z Kunštátu, paní Mgr. Jolana Karlová - třídní učitelka 1. třídy, která děti
skvěle připravila, paní Marie Stará - bývalá jevišovická knihovnice, která tradici pasování
v Jevišovicích zavedla, paní Marie Straková, která se letos ujala přípravy a fotografování, Tereza Vaňková a Adéla Hochová, které recitovaly báseň, paní Mgr. Jana Březinová,
která také zajistila fotodokumentaci, pan Mgr. Pavel Šareš, ředitel ZŠ Jevišovice a rodiče
a prarodiče dětí.
Děkujeme také městu Jevišovice za podporu a kavárně Čas na kávu za sladkou odměnu pro děti. Poděkování patří také paní Ivetě Bláhové za květiny.

PRÁZDNINOVÁ AKCE
Přemýšlíte, jak ideálně přečkat horké léto? Co třeba někde ve stínu s dobrou knihou?
V naší knihovně najdete známá díla i aktuální novinky. Fond neustále aktualizujeme. A to nejlepší - po dobu letních prázdnin, tedy od 1. 7. do 31. 8. 2019 bude registrace nových, dosud
neregistrovaných, čtenářů zdarma.
Knihovna je pro Vás otevřena každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00
a v pátek od 13:00 do 18:00.
Mimo knih půjčujeme také časopisy, elektronické čtečky či stolní hry.
Pokud se zatím nechcete stát čtenářem knihovny, ale zajímá Vás, jak knihovna vypadá
a funguje, přijďte se kdykoliv v provozních hodinách do knihovny podívat.

OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
1. 7. - 8. 7. 2019 bude knihovna uzavřena
19. 8. - 24. 8. 2019 bude knihovna uzavřena
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Dopravní soutěž mladých cyklistů
V letošním roce se uskutečnil již 40. ročník Dopravní soutěže mladých cyklistů a žáci
z dopravního kroužku si jej nemohly již tradičně nechat ujít...
30. dubna proběhlo na naší škole základní kolo a jeho vítězové postoupili v obou
kategoriích do kola okresního, které se konalo 16. května na Základní škole dr. Mareše ve
Znojmě, kde si opět po roce porovnali znalosti z pravidel silničního provozu, svůj postřeh,
přemýšlení a pečlivost v práci s mapou, jízdu dle pravidel znojemskými ulicemi a poté
jízdu zručnosti přes překážky, jež probíhala v dešti na tamním školním dvoře a ošetřili
namaskovaná zranění, která mohou u cyklistů či jiných kamarádů nastat...
Reprezentovali nás:
I. kategorie				II.kategorie
Anna Hubatková
Marie Tenorová
Kateřina Severinová
Lucie Severinová
Tomáš Sedláček
Tomáš Heletej
Šimon Neuschl
Matyáš Hubatka
I přes nepřízeň počasí se Tomáš Sedláček ze 6. A třídy stal absolutním vítězem okresního
kola a oba týmy vybojovaly postup do krajského finále, které se uskutečnilo 28. 5. 2019
v Brně na nejmodernějším dopravním hřišti v České republice..
Soutěžilo se znovu ve stejných disciplínách, ale nyní již s vítězi okresních kol. Naši
„dopraváci“ zabojovali opět skvěle, neboť I. kategorie vystoupila opět na příčku nejvyšší, kde
kromě poháru a zlaté medaile získala vstupenku do republikového finále... II. kategorie se
umístila na pěkném 4. místě.
Na stupně vítězů se ovšem vystoupilo ještě 3x, jelikož se „Jevišováci“ stali nejlepšími
cyklisty Jihomoravského kraje - v I. kat.: Tomáš Sedláček za chlapce a za dívky zvítězila Anna
Hubatková, v II. kat. byl nejlepší Tomáš Heletej.
Pak následovalo další pilné trénování a odjezd mezi ty nejlepší týmy z celé České republiky
až do dalekého Liberce..., kam se dopravilo svozovými autobusy celkem 116 soutěžících...
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„Naši“ bojovali přímo skvěle, jelikož jako jediní v I. kategorii zdolali jízdu po dopravním hřišti
bez jediného trestného bodu, bezchybně ošetřili zraněné..., což je vyneslo ze 14 krajů na
krásnou 4. příčku !!!
A jednotlivci?
Tomáš Sedláček získal STŘÍBRO mezi chlapci ČR... :-) a byl vybrán jako náhradník pro
evropské finále, které se koná v září ve Švýcarsku...
Velikánská gratulace a pochvala všem soutěžícím !!! Byli jste výborní!!!
Mgr. Lenka Líšková
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Pozvánka na Stáry zámek a Předzámčí
STARÝ ZÁMEK A PŘEDZÁMČÍ
Květen a září: otevřeno o víkendech 10.00-16.00 hod
Červen až srpen: otevřeno úterý až neděle
10.00 - 16.00 hod.
Kontakt: tel. 778 743 952

Starý zámek v Jevišovicích
l Gotický hrad pánů z Kunštátu stojící ve skalnatém meandru řeky Jevišovky, přestavěný
na renesanční a raně barokní zámek. Zpřístupněno nádvoří, zámecká kaple sv. Ludvíka, vystavěná po roce 1649 Janem Ludvíkem Raduitem de Souches, slavným obráncem
Brna a stavebníkem poutního kostela v Hlubokých Mašůvkách. V kapli ikonograficky unikátní obraz „Obřezání Páně“ z doby kolem roku 1600.
l Expozice sbírky Františka Vildomce, historický nábytek, lidový nábytek a památky na rod
Ofenheimů.
l Klávesové hudební nástroje, lapidárium, hradní kuchyně a výstava „Umění skalních maleb“ a „Sousedé na talíři“.

Předzámčí
l Příroda, geologie, mineralogie, prehistorie a historie Jevišovicka. Loutky divadla jevišovického Sokola. Dětský labyrint.
l Zámecká zahrada s vyhlídkou do údolí Jevišovky.
l Hradní parkán
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inzerce
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Sokolské loutky v Předzámčí
V areálu Starého zámku v Jevišovicích bude od 1. června 2019 zpřístupněna menší
expozice „Loutky z divadla Sokola v Jevišovicích“, umístěná v jedné místnosti předzámčí.
Expozice bude dlouhodobá a ukáže i restaurované loutky z roku 1924, kdy loutkové divadlo
zahájilo svůj provoz. Na záběrech iniciátor tohoto počinu, starosta jevišovického Sokola Jan
Vajčner.
V Předzámčí je dále možno vidět expozice přírody, archeologie a historie Jevišovicka.
Vstupné je v tomto roce jednotné na vlastní zámek i Předzámčí.
Od 1. června do 31. srpna 2019 otevřeno úterý až neděle 10 - 16 hod.
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