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Vážení občané,
jistě jste si všimli, že v letošním roce je prostranství před kostelem sv.
Josefa, na němž je i náš vánoční strom, jiné, nové, krásnější.
Darem od firmy Arranging jsme díky Evě Fikarové a rodině Auerových získali betlém, který firma vyřazovala ze svého inventáře. Zaměstnanci města postavy opravili, vyrobili „Betlém“, naaranžovali a rovněž krásně vánočně vyzdobili okolí.
Taktéž je náš malý vánoční stromeček nazdobený lépe než ten
velký.
Na vysvětlenou…k nazdobení velkého vánočního stromu je zapotřebí
zapůjčit plošinu a zdobit ve výškách, ne vždy nám však přeje počasí a
stačí, když zafouká vítr, a rázem máme řetěz umístěný úplně jinde, než
jsme původně zamýšleli. Proto necháváme tento strom nazdobený ve
stávající podobě a pomalu si pěstujeme menší, dostupnější stromeček,
ze kterého bude už za rok, za dva, krásný vánoční elegán.
Letošní novinkou na zahájení adventu byla i výzva, žádost, aby
se i občané zapojili „něčím ze své spíže či zahrádky“ a zpříjemnili sami
sobě a svým přátelům a známým první adventní neděli, každý dle svých
představ, časových možností. Velké poděkování všem, kteří tuto výzvu
vyslyšeli a přispěli na společný stůl. Byl opravdu pestrý, chutný a potěšilo nás vskutku množství lidí, kteří se u stolu u stromečku scházelo nejen s talířky, mísami apod., ale i vás všech, kteří jste přišli společně zahájit krásný adventní čas.
Velké poděkování patří i sbormistryním velkého a malého sboru
ZŠ a MŠ Jevišovice, Jolaně Karlové a Ivaně Peksové a „jejich“ dětem, za
přípravu vánočního koncertu, který proběhl v neděli 1. 12. 2019 v kostele sv. Josefa od 16 hodin.
Ovšem celé toto sváteční odpoledne byste si neužili, kdyby se
nám o technické zajištění, jako ostatně na téměř všech akcích města
Jevišovice, nepostaral Čestmír Brázda se svými parťáky a „bedňáky“,
střelickými hasiči. Veřejnost vidí či slyší tu hodinovou akci, které však
předchází mnoho času stráveného zkouškami, přípravami, takže i vám,
pánové a Česťovi obzvláště, patří poděkování za hezkou neděli.
Za přípravu punče a čaje posíláme poděkování do školní kuchyně.
Paní Šťastná asi bude vědět…
A závěrem?
Rád bych Vám všem tímto popřál krásné vánoční svátky, od Ježíška mnoho dárků a v roce 2020 hlavně zdraví a spokojenost.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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V sobotu 18. ledna 2020
se od 20.00 hodin
v restauraci
U Suchého čerta koná

FOTBALOVÝ
PLES

Hraje: CAULIFLOWER
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY
MILOVNÍKY DOBRÉ ZÁBAVY
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Knihovna Jevišovice informuje
V letošním roce získala naše knihovna další dvě krásná ocenění:
První dne 3. 10. 2019 v pražském Klementinu ocenění - 1. místo za projekt
S knihovnou do pravěku v soutěži Knihovna jinak 2019, oceňující jiný přístup
ke knihovnám.
Předávání se uskutečnilo v rámci slavnostního vyhlášení titulu Knihovna roku
2019, za přítomnosti ministra kultury Lubomíra Zaorálka a dalších významných
hostů.
Chtěla bych moc poděkovat ZŠ a MŠ Jevišovice za spolupráci na tomto projektu. Děkuji také všem, kteří pro nás hlasovali a přispěli tak k našemu vítězství.
Moc si vaší podpory vážím a současně je pro mě velkou motivací do budoucna.
Jste prostě úžasní!
A druhé ocenění 14. 11. 2019 na slavnostním setkání v Moravské zemské knihovně v Brně ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje v
soutěžní kategorii 1001-3000 obyvatel.
Moc děkuji za přízeň a podporu našemu zřizovateli - Městu Jevišovice,
Regionálnímu oddělení Městské
knihovny Znojmo a všem našim
úžasným čtenářům a dalším návštěvníkům knihovny. Poděkování
patří také ZŠ a MŠ Jevišovice, Domovu pro seniory v Jevišovicích
a všem, kteří pomáhají naší knihovně růst.
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Na Znojemsko se vrací KABELKOMÁNIE – sběrné místo je
i v naší knihovně, a to v jejích
provozních hodinách, tedy ÚT a
ČT 9 - 12 a 13 – 18 hodin a v pátek 13 – 18 hodin.
Už nyní můžete nosit vám nepotřebné, čisté, nepoškozené
kabelky, peněženky, cestovní
tašky či batohy. Dobročinný bazar darovaných kabelek proběhne
v rámci velikonočního programu
ve Znojmě v dubnu 2020.
Ve středu 13. 11. 2019
proběhlo v ZŠ a MŠ Jevišovice
vyhlášení výsledků soutěže
Tajemství knihovny.
V mladší kategorii jednotlivců vyhrála Terezie Veselá, v mladší kategorii dvojic vyhrály Markéta Fialová
a Lucie Růžičková. Ve starší kategorii byla nejlepší práce Valentiny Hilšerové.
Soutěž se konala v rámci projektu Jižní Morava čte. Všem, kteří
se do soutěže zapojili,
moc děkujeme.
Poděkování patří také ZŠ a MŠ
Jevišovice za spolupráci na projektu.
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V Městské knihovně v Jevišovicích máte možnost absolvovat výuku
autoškoly – zájemci se mohou hlásit a získat bližší informace na e-mailu: knihovna@jevisovice.cz nebo na tel. č. 603 856 253. Kurz proběhne pouze v případě dostatečného počtu zájemců.

V pátek 29. 11. 2019
v podvečer proběhlo v
knihovně tvoření vánočních dekorací.
Chtěla bych moc poděkovat paní Martě Nesnídalové za to, že nám věnovala svůj čas a motivovala
nás. Děkuji paní Lidušce
Hanulíkové za zprostředkování a všem zúčastněným za úžasný večer se
skvělou atmosférou.

Upozornění na omezení provozní doby v době
vánočních svátků:
Od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 bude knihovna uzavřena.
Pokud vychází termín vrácení Vámi zapůjčených knih na období omezení
provozu, bude Vám výpůjčka automaticky prodloužena.
Závěrem bych vám všem ráda popřála klidné prožití vánočních
svátků, třeba i s dobrou knihou z naší knihovny a do roku 2020 hodně
zdraví a hezkých čtenářských zážitků.
Zdenka Komůrková
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Vzpomínka na padlé v 1. světové válce
V pondělí 28. 10. 2019 se v 15:00 u pomníku padlým v 1. světové válce v
Jevišovicích konal pietní akt na památku zahynulých vojáků z Jevišovic a Střelic.
Pomník nechal postavit v roce 1922 majitel velkostatku Vilém Ofenheim
(1860-1932) na rozhraní katastru Jevišovic a Střelic ve svahu při cestě k přehradě. Nese jména 37 padlých jevišovických a 31 střelických mužů. Sochy vojáka
a děvčete se svazkem obilí vytesal z hořického pískovce pavlický rodák, akademický sochař Karel Pokorný (1891-1962). V době okupace byla roku 1940 odstraněna socha vojáka - francouzského legionáře a pomník dlouhou dobu působil
zvláštním dojmem se samotnou klečící postavou dívky, která se smutně dívala
na Starý zámek.
V roce 2019 nechalo Město Jevišovice a Obec Střelice zhotovit novou sochu
legionáře z umělého kamene sochařem René Vlasákem z Brna. Nejde o přesnou
rekonstrukci, nýbrž o volnou variaci, neboť postava vojáka je nyní drobnější.
První světová válka, v zahraničí většinou nazývána jako tzv. Velká válka
(1914 - 1918), začala 28. července 1914 útokem Rakouska-Uherska na Srbsko
jako reakce na vraždu (atentát) následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželky Žofie, rozené Chotkové, v bosenském Sarajevu
(vraždu spáchal dvacetiletý Bosňan Gavrilo Princip v den významného pravoslavného svátku Vidovdan, dle našeho kalendáře 28. června). Tento začátek známe
mimo jiné i z úvodních pasáží Haškova románu „Osudy dobrého vojáka Švejka
za světové války“ (z let 1921-23), kdy posluhovačka paní Müllerová oznamuje
Švejkovi: „Tak nám zabili Ferdinanda!“. Tomuto několikrát zfilmovanému románu se dnes smějeme, ale realita rozhodně humorná nebyla. Jak popisují kroniky, s pláčem se manželky loučily se svými muži, děti se svými otci, živiteli
rodin, rodiče se svými syny (mobilizováni byli postupně všichni schopní muži ve
věku od 18 do 52 let). Předpokládalo se však, že válka nebude trvat dlouho, ale
velmi rychle se do konfliktu zapojilo 39 států z celého světa a válčilo se i v Asii a
v zámoří. Na evropské pevnině probíhala především úmorná zákopová válka
mezi mocnostmi dříve ustanoveného Trojspolku (Německo, Rakousko-Uhersko,
Itálie) a Trojdohody (Francie, Rusko, Británie). Za Rakousko-Uhersko muselo do
války také mnoho mužů ze Zemí Koruny české, Čechů i Němců (zejména ročníků
1860-1895). Padlých Čechů a Moravanů bylo odhadem 280 tisíc (z toho asi 100
tisíc německy mluvících). Někteří Češi se dostali do zajetí vojsk Dohody a dezertovali na stranu protivníka Rakousko-Uherska (tzv. legionáři, či přesněji „příslušníci zahraničních československých vojsk“). Válka skončila porážkou Německa a
Rakousko-Uherska a vedla ke vzniku nových států na území bývalé monarchie:
Československa, Jugoslávie, Maďarska, Polska a Rakouska.
První světová válka si vyžádala na 70 miliónů padlých a zemřelých na útrapy,
z toho padlých Čechů bylo 200 až 300 tisíc (údaje historiků se rozcházejí). Pro
srovnání: druhá světová válka (následující za pouhých 21 let po Velké válce!)
zasáhla 61 zemí a vyžádala si 50 miliónů obětí. Snad každá obec byla v důsledku
Velké války postižena ztrátou některého občana, na návsích našich vesnic a na
prostranstvích měst se po jejím ukončení začaly budovaly pomníky padlých. Také
Jevišovice mají takový pomník (společný se Střelicemi), který vynikal uměleckým figurálním provedením (zcela výjimečný pomník padlým byl pořízen v nedalekých Hlubokých Mašůvkách, který má podobu oltáře, u něhož se sloužila mše
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svatá za padlé a kde je pod křížem kromě sochy vdovy s dítětem také postava
Madony Mašůvecké s Ježíškem).
Pamětní kniha Jevišovic (zal. 1922, dnes v SOkA Znojmo) uvádí jména padlých jevišovických mužů. Byli to: Antonín Auer, Josef Bradáč, Antonín Bubeník,
Karel Buřinský, Jan Čech, Josef Čech, Josef Čermák, Josef Čírtek, Albert Fischl,
Jan Jelínek, Rudolf Klouda, Josef Končický, Matouš Končický, František Krechler,
Jan Krutiš, Ferdinand Máchal, Václav Mareček, František Mrázek, František Novák, Jan Princ, František Princ, Karel Roušar, Josef Sláma, Antonín Svoboda,
Karel Svoboda, Ferdinand Šalamoun, Josef Šalamoun, František Šrámek, František Štangl, Gustav Štangl, Leopold Štangl, Josef Šulista, František Veselý, Jan
Veselý, Adolf Vítek, Rudolf Zach a Antonín Zámečník.

Vzpomínku na padlé, která byla uspořádána v letošním roce, důstojně
zajistily s kladením věnců Sbory dobrovolných hasičů z Jevišovic a ze Střelic,
proslov měl starosta Jevišovic Mgr. Pavel Málek a starosta Střelic Jiří Rozehnal.
Pomník požehnal a modlitbu za padlé i za naši vlast vedl duchovní správce jevišovické farnosti ICLic Mgr. Jiří Ochman.
Text a foto: Jiří Černý

V pondělí 23. 12. 2019 od 16. hodiny budeme jako
každoročně roznášet Betlémské světlo do domů
v Jevišovicích a Střelicích.
Od 22. 12. 2019 bude i v kostele, kde si můžete svíci také
zapálit.
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Tříkrálová sbírka 2020
Příští rok se bude konat již 20. ročník této sbírky.
V Jevišovicích a Střelicích bude probíhat v sobotu
4. ledna 2020 od 9. hodiny.
Junák – český skaut z.s.,
středisko Jevišovice

Zapojení ZŠ a MŠ Jevišovice do projektu Erasmus
ZŠ a MŠ Jevišovice uspěla v programu ERASMUS a na konci listopadu jsme společně
s ředitelem základní školy navštívili italské město Orte za účelem sjednání výměnných pobytů žáků.
Do výměny se zapojí 4 školy, a to italské Orte, Deryney na Kypru a polská škola nedaleko
Varšavy. Výměnné pobyty se budou týkat vždy 8 – 10 žáků, v roce 2020 se uskuteční setkání v Itálii, na Kypru a v Polsku. Závěrečné setkání u nás proběhne až na jaře 2021.
Věřím, že tyto návštěvy a setkání se žáky zahraničních škol přinesou našim studentům
mnoho pozitivních skutečností. Hlavně budou mít také možnost zdarma navštívit země evropské unie a poznat život ve zdejších rodinách.

Naši malí kamarádi z mateřské školy
Na začátku školního roku se nově příchozí děti postupně adaptovaly na
prostředí mateřské školy. U některých se objevovaly slzičky, které však časem úplně zmizely.
Nyní již přichází za svými kamarády s úsměvem na tváři.
Vzdělávání dětí probíhá podle školního vzdělávacího programu „Jsme z jedné planety“.
Z názvu tohoto vzdělávacího programu vyplývá, že naše škola je zaměřena na poznávání
přírodního a životního prostředí, vedení dětí k pozornému vztahu ke svému okolí a
přiměřené ochraně životního prostředí, na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na zlepšení
tělesné a psychické zdatnosti, podporování pohybových dovedností, rozvíjení kladných
mezilidských vztahů, vzájemné úcty a spolupráci, na rozvíjení víry ve vlastní schopnosti a
přiměřené samostatnosti. Hlavním cílem je připravit zdravé, tělesně a psychicky zdatné a
pohybově schopné dítě, které není lhostejné k prostředí, ve kterém žije, je schopno a
ochotno respektovat vymezená pravidla a které má všechny předpoklady pro úspěšný a
bezproblémový nástup do základní školy.
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Součástí školního vzdělávacího programu je doplňující program – Logopedická
prevence. Cílem je rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti dětí, osvojovat si
správné dechové a artikulační návyky a provádět cvičení související s rozvojem řeči. Ve
třídách probíhají skupinové logopedické chvilky. Na začátku října bylo provedeno u
některých dětí logopedické vyšetření logopedkami ze Speciálního pedagogického centra pro
vady řeči Znojmo. Některým dětem byla doporučena péče logopeda, který je kompetentní
provádět nápravu nesprávné výslovnosti jednotlivých hlásek.
V tomto školním roce jsme zpracovali projekt „Místo, kde žiji“, který má celoroční přesah
a je určen pro děti od 3 do 6 let. Hlavním záměrem tohoto projektu je seznámit děti s okolím
bydliště, s krajem, kde vyrůstají se svými rodinami, kamarády. Děti objevují nejen přírodní
krásy jednotlivých lokalit, ale poznávají i historické a architektonické památky a zajímavosti
v daném místě. Nedílnou součástí projektu je vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti. Děti
se učí spoléhat samy na sebe i spolupracovat s ostatními. Pohotově reagovat na měnící se
okolnosti, na nenadálé situace. Příjemnými zážitky a pestrými aktivitami jsou děti vedeny ke
správnému a radostnému získávání nových poznatků, které přispívají k harmonickému
rozvoji dětské osobnosti.
Pro děti s povinným předškolním vzděláváním jsou připraveny vzdělávací výjezdy do
Znojma a okolí Jevišovic (Slatina, Bojanovice, Černín, Rozkoš, Hluboké Mašůvky...) a pro ty
nejmladší turistické výlety do Střelic a do vzdálenějších míst Jevišovic.
Děti již absolvovaly tři vzdělávací výjezdy. První edukační program
„Muzzzeum“ (11.10. a 14.10.) byl k expozicím v minoritském klášteře ve Znojmě, který
doplňoval hravou formou výuku předškolního vzdělávání. Muzeem prováděla malé
návštěvníky zvědavá moucha, která se snažila zjistit, jaký je její úkol na tomto světě.
Svoji odpověď hledala spolu s dětmi v jednotlivých expozicích muzea, kde jí děti
pomáhaly plnit nejrůznější úkoly (rozvoj vizuální paměti, pozorovacích schopností,
grafomotoriky). Během příběhu tak děti odhalovaly, co vše je v muzeu k vidění, k čemu
nám vůbec takové muzeum slouží a proč v něm nesmíme na nic sahat.
Druhý edukační program (21.10. a 23.10.) byl také připraven Jihomoravským
muzeem Znojmo, a to na téma „Ze semínka strom“. Děti si připomněly Den stromů,
pojmenovávaly jednotlivé části stromu, řadily cyklus života stromu, vyjadřovaly
vlastními slovy proměny stromů během ročního období a pojmenovávaly nejznámější
druhy na Znojemsku. Také zkoušely určovat jednotlivé listy a plody stromů a
rozhodovaly, která zvířátka bydlí na stromě.
Ve třetím vzdělávacím výjezdu (14.11.) navštívily starší děti Pohádkové třídy další
krásný kout naší krajiny. Byla jím obec Slatina. Děti i učitelky si užasle prohlížely netradiční
„sochy“ z kovu a skla v okolí slatinského zámku. Milá průvodkyně paní Pavlovská
přiměřenou formou děti seznámila s některými architektonickými prvky stavby i okolí –
historické klenby, překvapivý vodní příkop, nečekaná ozvěna z rožku jedné kamenné sochy
apod. Pan Pavlovský, sochař a výtvarník, provedl děti tajemnými podzemními prostorami
s instalovanými skleněnými zvířaty. Všechny děti se nadšeně vyfotily na dřevěném koni
téměř životní velikosti. Děti se aktivně zapojovaly do hovoru, kladly zvídavé otázky, zajímaly
se o okolní prostředí. Na závěr zajímavé exkurze děti odpovídaly na „kontrolní“ otázky a
splnily několik úkolů. Poté byly obdarovány sladkostmi, zámeckou levandulí a mátou a
dvěma nádhernými skleněnými drahokamy z výtvarné dílny pana Pavlovského.
Všichni jsme byli velmi potěšeni vlídným přijetím a celkově přátelskou atmosférou.
Rozhodně se na jaře vrátíme!
Naši „výpravu“ jsme zakončili v místní knihovně, kde jsme byli rovněž mile přivítáni a
pohoštěni. Paní Plíšková nám připravila omalovánky a čekání na autobus zpestřila
promítáním animované pohádky. Děkujeme panu starostovi Kamilu Ludvíkovi za pomoc v
organizování této vzdělávací akce. Přes mlhavě vlezlé počasí byl pro nás slatinský výlet
jedním z nejhezčích zážitků letošního podzimu.
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Již ve školním roce 2016/2017 se naše mateřská
škola se zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“.
Hlavním posláním tohoto projektu je oslovit mladou
generaci krásou čteného slova a prostřednictvím
společného čtení budovat pevné vazby v rodině.
Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro
rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí
paměť a představivost, učí myšlení. Také utváří pevné
pouto mezi rodičem a dítětem. Chtěli bychom poděkovat
rodičům, kteří se v tomto školním roce zapojili do
projektu a současně bychom uvítali další zájemce nejen
z řad rodičů, prarodičů, ale i široké veřejnosti. Přijďte
dětem přečíst pohádku, budeme se na vás těšit.
Děti také navštěvují knihovnu, kde je provází
příjemným slovem paní Komůrková, která je postupně
seznamuje s prostředím. Má pro ně připravené
zajímavé programy, zapůjčuje knihy, ze kterých také
dětem čte v rámci již výše zmíněného projektu.
Začátkem září si děti prohlédly interiér kostela sv.
Josefa, seznámily se s druhy
vystaveného ovoce a zeleniny
- „Poděkování úrodě“. Díky
patří panu Bezunkovi, který
trpělivě dětem odpovídal na
jejich zvídavé otázky.
Děkujeme také rodičům a
jejich dětem, kteří se zapojili
24. září do soutěže „Sběr
papíru s panem Popelou“.
V říjnu za dětmi zavítalo
Divadélko malé Bo z Jeseníku
s „Pirátskou pohádkou“. Také
si zamuzicírovaly v hudebněinteraktivních
programech
„Hudebníček“ s Mgr. Kristýnou
Dvořákovou. Shlédly maňásková divadla, pohádky „O kadeřavé
petrželce“,
„Podzim s krtečkem“, „Schovávaná s jablíčkem“, sehraná
učitelkami MŠ.
V listopadu se rodiče s
dětmi
sešli
ve
svých
kmenových třídách na společném podzimním tvoření. Děti
svým maminkám a tatínkům
přednesly básničky, říkanky, zazpívaly písničky, zatančily a také zahrály krátký příběh. Poté
si společně vytvořili různé podzimní motivy.
V pátek 15. listopadu měly děti a paní učitelky nádherný zážitek v podobě příjezdu
Martina na bílém koni. Děti Martinovi zazpívaly písničky a pak se zatajeným dechem
pozorovaly, jak koník i s Martinem odjíždí do dáli. Velmi děkujeme paní Petře Auerové a
panu Karlu Auerovi za výbornou organizaci celé akce.
Fotografie ze života naší mateřské školy můžete shlédnout na webových stránkách:
www.zsmsjevisovice.cz
Bc. Ivana Peksová, vedoucí učitelka MŠ
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Adventní vystoupení školních pěveckých sborů

V neděli 1.12.2019 ve 14.00 hod. mladší pěvecký sbor přispěl k vytvoření sváteční
atmosféry při zahájení adventu ve Střelicích. Zazpíval repertoár adventních písní za
klavírního doprovodu pana Ladislava Zapletala u kaple svaté Rodiny. Malí zpěváci byli
odměněni potleskem a dobrotami, které pro ně připravili zastupitelé a občané obce Střelice.
V 16.00 hod. se děti
přemístily do Jevišovic, kde
oba pěvecké sbory (mladší
pěvecký sbor pod vedením
Ivany Peksové a starší
pěvecký sbor pod vedením
Jolany Karlové) vystoupily se
svými programy v kostele
svatého Josefa. Pan Ladislav
Zapletal
opět
doprovodil
mladší pěvecký sbor na klavír
a starší pěvecký sbor na
kontrabas. Poté si děti
vyslechly
písně
zpěváka
Luďka Minky, se kterým si
starší pěvecký sbor v závěru
programu
zazpíval
pár
vánočních písní.
Na naše mladší zpěváky
čeká na druhou adventní neděli (8.12. ve 14.00 hod.) vystoupení v slatinském
zámečku a v kulturním domě Boskovštejn (12.12. v 17.00 hod.).
Starší zpěváci vystoupí v Domově pro seniory (6.12.), v sobotu 7.12. v 15.30 hod. ve
Znojmě na Horním náměstí s Luďkem Minkou a na závěr v Boskovštejně s mladším
pěveckým sborem.
Děkujeme panu L. Zapletalovi za obětavost, ochotu a panu Čestmíru Brázdovi za
výborné nazvučení obou pěveckých sborů.
Ivana Peksová a Jolana Karlová
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Poplatky ze psů investujeme do čistějšího
životní prostředí
Majitelé psů platí v Jevišovicích podle vyhlášky každý rok symbolický poplatek 80,- Kč, v případě seniorů je to 40,- Kč. Tato částka je
ve srovnání s jinými obcemi minimální. Například ve Znojmě je základní sazba za jednoho psa 1000,- Kč. Výnosy z těchto poplatků jsou
v Jevišovicích ročně v řádech několika tisíc korun.
Přestože není tento poplatek u nás nijak závratný, přemýšleli jsme,
jak jej majitelům pejsků alespoň trochu kompenzovat a současně jim
ulehčit život. Všichni víme, že nás
dlouhodobě trápí psí výkaly. Stačí si udělat procházku po
Jevišovicích, vyrazit s dětmi na hřiště nebo jít třeba jen do
obchodu. Psí hovínka se v poslední době záhadně množí.
Největší problém je na prostranství u kostela a na vyhlídce u Starého zámku. Ale nejen tam. Chápu, že jsou to
oblíbená místa pro pejskaře i všechny ostatní. Ostatně, v
Jevišovicích máme takových míst opravdu hodně a často
slýchám chválu na naše krásné město od starostů i obyvatel jiných obcí.
Chraňme si proto naše životní prostředí. Buďme také
ohleduplní sami k sobě i ostatním obyvatelům a návštěvníkům Jevišovic.
I proto jsme se dohodli se zastupiteli, že po Jevišovicích rozmístíme 25 nových košů s úchyty na sáčky pro
sběr psích exkrementů. Koše vyvážíme podle potřeby
jednou až dvakrát týdně.
Chci vás proto všechny poprosit, abyste je využívali,
ať máme v Jevišovicích hezky.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Významný objev autorství obrazu na Starém zámku
Na Starém zámku v Jevišovicích došlo k významnému objevu autorství obrazu sv. Ludvíka v zámecké kapli. Autorem je vídeňský malíř Tobiáš Pock (1609-1683), který byl pro
Vídeň 17. století něco jako pro Prahu Karel Škréta. Kapli i její vnitřní výzdobu nechal pořídit
jevišovický pán Jan Ludvík Raduit de Souches v šedesátých letech 17. století. Je velmi pravděpodobné, že tento šlechtic měl ve Vídni kontakty na patřičných místech, nepochybně se
znal i s vídeňským biskupem Bedřichem Filipem Breunerem, jehož byl Pock dvorním malířem. V této souvislosti pak není překvapivé, že se s dílem Tobiáše Pocka setkáváme i v Jevišovicích.
Rozměrný obraz sv. Ludvíka Krále (236 x 160 cm) tvoří ústřední motiv retabula hlavního oltáře v zámecké kapli sv. Ludvíka. Je malován olejovou temperou na plátně a znázorňuje sv. Ludvíka jako krále na bílém koni. Na modr é suknici i na červeném praporci má
francouzský heraldický symbol – lilie. Sv. Ludvík je jedním z hlavních patronů Francie, žil ve
13. století a jeho nejznámějšími počiny bylo vedení dvou křížových výprav s cílem osvobodit
Jeruzalém (na své druhé výpravě také zemřel na území dnešního Tuniska). Pro Evropu získal neobyčejně vzácnou relikvii, totiž Kristovu trnovou korunu a nechal pro ni v Paříži postavit
gotickou Sainte Chapelle. Sv. Ludvík je vzorem křesťanského panovníka a statečného
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vojevůdce. Byl i patronem a osobním vzorem Jana Ludvíka Raduita de Souches. Zajímavý
detail jevišovického obrazu ukazuje výjev bitvy mezi křižáky a Saracény na pobřeží moře,
pravděpodobně se jedná o pobřeží Svaté země. Obraz byl naposledy restaurován v roce
1989 a od té doby po třicet let unikal pozornosti odborníků. Málo znatelná signatura ve
spodní části obrazu však dosvědčuje autorství tohoto nejvýznamnější rakouského malíře 17.
století, včetně datace obrazu do roku 1664. Bylo to právě v době, kdy jeho objednatel, slavný
obránce Brna a majitel jevišovického panství, právě úspěšně bránil monarchii proti Turkům
na území dnešní jihozápadního Slovenska.
Jevišovický obraz je dosud pátým zjištěným dochovaným Pockovým obrazem na Moravě. Kromě
Jevišovic se jeho obrazy dochovaly ještě v Křižanově
u Velkého Meziříčí, v Olomouci, na Svatém Kopečku
u Olomouce a v Novém Malíně u Šumperka. Další
obrazy Tobiáše Pocka se nacházejí především ve
Vídni a v Dolním Rakousku. Jeho nejvýznamnější dílem je monumentální obraz „Kamenování sv. Štěpána“ (1647) hlavního oltáře v dómu sv. Štěpána,
který není malován na plátně, nýbrž na kovových
deskách. Z osobního života malíře Tobiáše Pocka
víme, že se ve Vídni oženil a rodina měla 10 dětí,
z nichž se ovšem dospělého věku dožili jen tři synové. Jeho bratr Jan Jakub byl sochař a další bratr
Pavel byl jako jezuita činný také jako dekorační malíř. Portrét Tobiáše Pocka (stejně jako jeho rodiny)
známe. Díky šťastným okolnostem se dokonce nachází v Národní galerii v Praze, která roku 1993 zakoupila Pockův obraz „Vlastní podobizna s rodinou“ jako dílo z okruhu Karla Škréty a později
identifikovala.
O jevišovickém obraze i o zámecké kapli se zájemci mohou dozvědět z podrobnějšího
článku Černý Jiří.: „Zámecká kaple sv. Ludvíka v Jevišovicích a neznámé dílo Tobiáše Pocka“ v právě vycházejícím sborníku Státního okresního archivu ve Znojmě. Doufejme, že
pozoruhodná zámecká kaple (jediná větší svatyně tohoto zasvěcení v České republice), přítomnost díla slavného malíře Tobiáše Pocka i unikátního obrazu „Obřezání Páně“ budou do
Jevišovic přitahovat další návštěvníky.
Text a foto: Jiří Černý

Adventní doba
Drazí čtenáři zpravodaje, 1. neděle adventní je vždy začátkem nového církevního roku,
který tedy nezačíná stejným datem jako např. občanský rok, který začíná vždy 1. lednem,
tak církevní rok začíná vždy 1. nedělí adventní, ať je datum této neděle jakékoli.
Adventní doba, jak víme, má čtyři neděle, protože nám má připomenout i očekávání starozákonního lidu, tedy těch, kteří očekávali Boží přísliby o Mesiáši (Vykupiteli) pro vyvolený
lid i pro celé lidstvo i očekávání Jana Křtitele, který měl ohlásit jeho příchod i očekávání
Panny Marie, protože jí ohlásil anděl Gabriel Boží plán a ona přijala tento plán za svůj. A
neměli bychom zapomínat na příchod Božího Syna i do srdce každého z nás, jak píše jeden
ze svatých otců: “co by ti prospělo, kdyby se Bůh narodil kdysi dávno v Betlémě, ale nenarodil se ve Tvém srdci", tedy i osobní přijetí Krista ve svátostech smíření a oltářní, případně
návštěvou bohoslužeb i když nejsem tzv. věřící.
A k tomu nám může pomoci i toto malé zamyšlení- najít si čas k tomu, abych si tiše sedl
a čekal na Tebe a na Tvůj příchod. Musím nejprve přijít sám k sobě, abych mohl rozevřít
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náruč pro Tvůj příchod. Přiveď mě do kontaktu s touhou mého srdce po světle a lásce, bezpečí a domově, a touhou po tom, co žádné oko nespatřilo a co nikdy nevstoupilo do žádného
lidského srdce!
Ukaž mi, že žádné mé touhy nemohou být utišeny žádným člověkem a žádnými vnějšími
uspokojeními, nýbrž pouze Tebou. Rozšiř mé srdce, aby Tě mohlo přijmout, a veď mě do
hlubokého ticha, kde Tě budu tušit v základech svého srdce. Když Tě v sobě pocítím, pak
bude advent ve mně, pak jsi přišel do mého srdce. Pak odpadnou všechny vnějškovosti a já
pocítím, kdo jsem před Tebou. Dej abych v této adventní době přišel k Tobě a k sobě samému, aby se mi Tvůj příchod na svět stal skutečně spásou. Vidíme, že by takovéto prožívání adventní doby bylo asi to nejlepší, ale právě víme, že ten předvánoční shon nás v této
době mnohdy ruší. A přesto, ale do každého dne našeho bytí přeji sobě i každému z Vás
aspoň malou snahu o to správné prožití této doby a pak můžeme směle vykročit do života
nejen v letošním ,ale i v příštím roce.
ICLic. Mgr. P. Jiří Ochman, farář jevišovický

Sbírka na jevišovické kříže
V pátek 1. 12. 2019 byla otevřena pokladnička se sbírkou na jevišovické kříže. Ve sbírce
bylo vybráno 27 500,- Kč, tyto prostředky budou použity na opravu Pagallova kříže.
Všem dárcům mnohokrát děkujeme za příspěvek do sbírky.
Mgr. Pavel Málek, starosta

HC Orli Znojmo vs Taekwon-do Jevišovice
Dne 20. 11. 2019 k nám zavítali Znojemští orli na náš trénink. Trénink byl zaměřen především na posilování, zlepšení kondice, stability těla a koordinace pohybu v
prostoru a nepravidelných pohybů.
V prvních chvílích si vedly oba týmy
stejně. V následujících minutách se HC Orli
ujali na chvíli vedení 1:0. Po první třetině
TKD Jevišovice vyrovnalo skóre díky lepší

technice na 1:1. Dále TKD Jevišovice bodovalo za lepší a kvalitnější
techniku, což je vzhledem k dlouhodobému tréninku pochopitelné, na
stav 1:2, ovšem před závěrem Orli
dominovali v rychlosti a vyrovnali na
2:2.
Závěr skončil vyrovnaným skóre
2:2 a všem děkuji za trénink.
Václav Bůžek
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SDH Jevišovice obnovilo vozový park
Město Jevišovice pořídilo pro potřeby hasičů dopravní automobil Ford
Transit, na jehož pořízení přispělo Ministerstvo vnitra částkou 450 000,- Kč,
Jihomoravský kraj dotací ve výši
300 000,- Kč. Doplatek města, díky otevřenému výběrovému řízení, činil pouhých 126 000,- Kč.
Tento zcela nový dopravní automobil bude sloužit hasičskému sboru a
SDH.

Na základě žádosti byla našemu
sboru převedena Tatra 815 (cisternový
automobilový speciál), který nahradil
dříve vyřazený vůz Liaz CAS. Vozidlo je
z 80. let, provozovali jej hasiči z HZS Jihomoravského kraje, stanice Hrušovany nad Jevišovikou.

Akce ZO ČSŽ Jevišováček ZO ČSŽ Jevišováček
pořádal v neděli 27. 10.
2019 halloweenské odpoledne pro děti.
O zábavu se postaral
Kejklíř Jonáš, který si pro
děti připravil spoustu her,
písniček a soutěží.
Po programu plném zábavy na děti čekalo ještě
milé překvapení, a to lampionový průvod z předzámčí
ke kostelu. U kostela bylo
připraveno
strašidlo
a
krásné osvětlené dýně,
které úžasně dotvořily téma
celého odpoledne. Myslíme,
že dětem se akce moc líbila.
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Také bychom rádi poděkovali všem, kteří se zúčastnili 26. 10. 2019 dobročinné burzy a hlavně všem, kteří
přispěli do sbírky na nadační fond Krtek, na který se
vybralo 1.700,- Kč.
Dále proběhl v neděli 24. 11. 2019 tradiční Bazárek
hraček. Bylo zde na prodej mnoho hraček pro různé
věkové kategorie, včetně potřeb pro miminka a různých doplňků. Dle ohlasů nakupujících bylo opravdu
z čeho vybírat. Snad jste i vy dobře nakoupili.
Na prosinec připravujeme pro děti Ježíškovu dílnu,
na které si děti s rodiči můžou vyrobit vánoční dekoraci
v podobě závěsného stromečku. Ježíškova dílna se
bude konat ve studovně v budově městského úřadu, v neděli 15. 12. 2019 od
15:00.
Těšíme se na Vás.
Přejeme krásné Vánoce a hodně štěstí do roku 2020
ZO ČSŽ Jevišováček
Vážení čtenáři,
blíží se konec roku, čas bilancování a
čas pohody, kdy se ohlížíme za tím, co
bylo a přemýšlíme nad tím, co bude. Zároveň je to čas, na který se těší především děti. Pro dospělé je to příjemné období, které tráví v kruhu svých nejbližších.
Přejeme Vám všem, abyste letošní
Vánoční svátky prožili v klidu, pohodě a
se svými blízkými. Do následujícího
roku 2020 přejeme všem pevné zdraví,
hodně štěstí a tolerance.
Nyní již ohlédnutí za akcemi, které se udály.
V pátek 27. 9. 2019 se konala děkovná mše, která se stala již tradicí. V době, kdy se
sklízí úroda z polí a zahrad, je čas na děkování Pánu Bohu. Poděkování za úrodu je – a
vždycky by měl být – výraz vděku za Boží přízeň pro pole a pro úrodu, kterou se snaží lidé
vypěstovat. V Kostele sv. Josefa v Jevišovicích byla připravena výstava úrody ze zdejších
zahrádek a polí. Obdiv a uznání patří všem, kteří s velikou trpělivostí kostel krásně vyzdobili.
Pan Konkolski slavným český mořeplavec, který sám obeplul zeměkouli, a to
hned třikrát, navštívil 10. 10. 2019 svého
dlouholetého kamaráda v Domově pro
seniory Jevišovice a vedení DpS využilo
této příležitosti a požádalo ho o přednášku s videoprojekcí. Následovaly dvě
hodiny velmi zajímavého povídání, promítání a průřez jeho životem. Závěrem
použil větu: „Velikost vln se neměří metrem, ale mírou strachu.“
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Akce se zúčastnilo i několik zájemců z řad veřejnosti. Vše skončilo společným focením
a podepisováním donesených knih. Pan Konkolski vydal celkem již 19. publikací.
Na 1. listopad připadá svátek Všech svatých a 2. listopad je věnovaný uctění Památce
zesnulých (tzv. „Dušičky“). Též naši klienti si zavzpomínali na své blízké a navštívili 4. 11.
2019 místní hřbitov v Jevišovicích. Velké množství světel a květin připomínaly chvíle s těmi,
kteří opustili své nejbližší, známé, příbuzné. Všichni přišli, aby uctili tichou vzpomínkou Památku zesnulých.
V rámci cesty po Jihomoravském
kraji navštívili poslanci Václav Klaus
ml. a Zuzana Majerová Zahradníková ve čtvrtek 21. 11. 2019 Domov
pro seniory Jevišovice, p.o. a zajímali se o život a běžné starosti seniorů v Domově. Ve svém programu
mimo jiné zdůraznili zájem o dostatečné poskytnutí kapacity pro seniory v Domovech, zjednodušení legislativy a mimo jiné zmínili i podporu
tradičních rodin, zjednodušení daňového systému a připomněli prioritu
starobních důchodů, že budou oceněni především lidé, kteří pro tuto republiku pracovali. Oběma poslancům se návštěva v Domově líbila a přislíbili další návštěvu
během následujícího léta, včetně prohlídky zámeckého parku.
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 nominovali na cenu Senior roku 2019, kterou vyhlašuje Nadace Charty 77 v rámci
projektu SenSen (Senzační senioři). Celkem se sešlo 104 nominací. Paní Marie Kloudová
obdržela za nominaci Diplom, který ji byl předán zástupcem DpS (Ing. Pavlem Chloupkem,
ředitelem) a zástupkyní Městské knihovny Jevišovice (Zdenkou Komůrkovou).
Domov pro seniory Jevišovice se již potřetí zapojil v rámci
spolupráce Českého rozhlasu
do charitativního projektu „Ježíškova vnoučata.“ Tento program propojil seniory s lidmi,
kteří se rozhodli na vlastní náklady splnit přání. Projekt byl
v minulém roce velice úspěšný.
Řadě lidí se podařilo udělat některým našim uživatelům hezčí
Vánoce spojené se splněným
přáním. Iniciativy všech lidí,
kteří se do projektu „Ježíškova
vnoučata“ zapojili, si naši senioři, ale i zaměstnanci velice váží, a proto bychom chtěli poděkovat nejen dárcům, ale též přípravnému týmu Českého rozhlasu Brno.
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Domov pro seniory Jevišovice, p.o. se zúčastnil 16. ročníku projektu „Senioři mezi námi“
ve spolupráci s Nadačním fondem PHOENIX. Se seniory byla prodiskutována dvě témata –
křížovky a adventní tvoření. Bylo těžké si zvolit mezi danými variantami, líbily se obě, a proto
se naši klienti zúčastnili obou aktivit. Uvědomujeme si, že je cílem zvýšit nebo alespoň udržet stávající vědomosti, či motivovat seniory ke zdravému a aktivnímu životu a tím přispět
ke zvýšení života ve stáří a podpořit prosperity ve stárnoucí společnosti. Zároveň se nabízí
seniorům volnočasová aktivita a pravidelné trénování paměti.

Jako tradičně se u příležitosti vánočních svátků i letos 29. 11. 2019 rozzářil vánoční strom
před Domovem pro seniory Jevišovice. Rozsvěcování stromečku má své kouzlo, které snad
nikdy neomrzí seniory ani děti.
O příjemnou sváteční pohodu se postarali žáci ze ZŠ Jevišovice pod vedením pedagogů,
zaměstnanců Domova pro seniory Jevišovice a pan farář P. Jiří Ochman. Nejprve si všichni
společně zazpívali koledy a poté se pustili do zdobení vánočního stromu. Nebylo důležité,
jaké kdo vyrobil ozdoby a kolik jich na stromeček zavěsil, ale to, že se společně všichni sešli
a vytvořili magickou atmosféru adventu.
V rámci dobré spolupráce Domova se ZŠ a MŠ Jevišovice, která se zapojila do dobrovolnického projektu na
pomoc neziskovým organizacím po celé České republice
a symbolického týdne dobrých skutků, který trval od 28.
listopadu (svátku dárcovství) do 5. prosince (svátku dobrovolnictví), zavítali žáci ze ZŠ Jevišovice 4. 12. 2019
také do Domova pro seniory Jevišovice a potěšili seniory.
Oceňujeme, že děti z 1. třídy pod vedením paní učitelky
Mgr. Jindry Sokolové přišli opět mezi seniory, věnovali
jim úsměv i chvíli času a roznesli jim kalendáře na rok
2020. Šířili tak poselství týdne dobrých skutků: „Dobro je
přirozenou součástí každého z nás, tak jej šiřme dál!“
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 do Domova zavítal Mikuláš se
svojí čertí družinou a andělem. Navštívil jednotlivé pokoje
klientů a nezapomněl na drobný balíček se sladkostmi
pro seniory.
Každoročně se Domov pro seniory Jevišovice připojuje k největší spontánní vánoční akci v naší republice –
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Česko zpívá koledy. Jedná se o akci, kdy se v jeden den a ve stejném čase rozezní tisíce
hlasů na různých místech po celé zemi. Lidé se sejdou a společně si zazpívají známé vánoční písně, např. Nesem vám noviny, Půjdem spolu do betléma, Narodil se Kristus Pán aj.
Letos se akce koná již podeváté a to 11. 12. 2019 v 18.00 hod.
K Vánocům patří nejen stromeček, dárky, ale také klid, vůně cukroví a dobré jídlo. V pondělí 23. 12. 2019 se bude konat v Domově pro seniory Jevišovice tradiční sváteční vánoční
oběd. Na slavnostní tabuli nebude chybět ani vánoční prostírání včetně svíček a prskavek.
Po proslovu, přání do nového roku 2020 a přípitku p. ředitele - Ing. Pavla Chloupka, zajistí
program zaměstnanci Domova pro seniory Jevišovice. Společně si všichni zazpívají nejen
klasické české koledy, ale i moderní písně s vánoční tématikou.
Postupná modernizace areálu Domova společně s poskytovanými kvalitními sociálními
službami umožňuje klientům Domova plnohodnotný a aktivní život. Snažíme se zároveň seniorům co nejvíce zpříjemnit pobyt.
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
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MĚSTO JEVIŠOVICE

Zastupitelstvo města Jevišovice
Vám do nového roku přeje hodně spokojenosti,
zdraví a osobních úspěchů.
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