100. výročí oslav u Legionáře

Foto: Marie Straková

Jevišovický advent 2018 byl podpořen částkou 20 000,- Kč Skupinou ČEZ.
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Vánoční mše
v kostele sv. Josefa:
24. 12. 2018

ve 22.00 hodin

25. 12. 2018

v 8.00 hodin

26. 12. 2018

v 8.00 hodin

Plesy a jaro 2019
12. ledna 2019

sobota Ples TJ Fotbal, Komenium Jevišovice
- hraje CAULIFLOWER

18. ledna 2019

pátek

19. ledna 2019

sobota Ples SDH Slatina, KD Slatina

26. ledna 2019

sobota Ples města Jevišovice, Komenium Jevišovice
- hraje FANTAZIE

1. února 2019

pátek

2. února 2019
16. února 2019

Ples SOKOL Jevišovice, restaurace U Suchého čerta

Ples SDH Jevišovice, Komenium Jevišovice
- hraje SABRIN BAND
sobota Jevišovická jitrnice, restaurace U Suchého čerta
sobota Ples SDH Černín, KD Černín
- hraje DUO ROMAN A JARDA

22. března 2019 pátek

Beneﬁce Nadi Urbánkové, Komenium Jevišovice
- začátek v 18.00 hodin, vstupné 80,- Kč
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Vážení občané,
v minulém volebním období bylo opět odvedeno hodně práce a byly vybudovány další objekty občanské vybavenosti – namátkově jedna z nejrozsáhlejších a nejdůležitějších akci – kanalizace v historické
části Jevišovic, následně potom přeložka vodovodního řadu tamtéž a oprava místních komunikací položením nových povrchů v historické části Jevišovice od školy k radnici a ve všech přilehlých ulicích. První
etapa opravy povrchu místních komunikací proběhla v části Jevišovic okolo hostince U Melounů, v ulici
Nový svět, Bělidla a Nad rybníčkem. Dále proběhla první část oprav chodníků položením zámkové dlažby
v části Jevišovic Za školkou, okolo školy dolů do městečka. V historické části města probíhá položení
zámkové dlažby právě nyní. V části za hřištěm s umělým povrchem bylo instalováno veřejné osvětlení
a odkanalizováno hřiště z nedostačující vsakové jímky do dešťové kanalizace na ulici Znojemská. Byla
provedena kompletní rekonstrukce Předzámčí, včetně instalací expozice o Jevišovicích.
V obci byl zaveden pravidelný svoz tříděných odpadů a občané obdrželi do domácností zdarma popelnice na plast, papír a následně i bio odpad.
Rozpracovali jsme i některé další projekty, které stojí za zmínku. V současné době je připraven projekt
výstavby „multifunkčního centra“, v němž by našli svoje zázemí Junáci a Pionýři (místo stávající klubovny), dále Charita, která by zde měla zázemí pro pomoc občanům z oblasti jevišovicka a další vhodné
způsoby využití. V současné době je však zapotřebí najít vhodný dotační titul, z nějž by bylo možné tento
projekt financovat.
Dalším připraveným projektem je Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, na který bychom rádi získali
finance z dotací.
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstva města Jevišovice.
Bylo zvoleno nové zastupitelstvo, které další čtyři roky povede naše krásné město. Chtěli bychom
Vám tímto poděkovat za důvěru, kterou jste vložili do zastupitelů, kteří vedli město v uplynulých čtyřech
letech, i do těch nově zvolených, kteří budou zajisté přínosem pro další rozvoj Jevišovic.
S přáním mnoha spokojených dnů

ZASTUPITELSTVO ZA VOLEBNÍ
OBDOBÍ 2014 – 2018:

ZASTUPITELSTVO ZA VOLEBNÍ
OBDOBÍ 2018 – 2022:

Auerová Renata, MUDr.

Antl Antonín, PhDr.

Hubatka Radomír

Auerová Renata, MUDr.

Kukla Oldřich, RSDr.

Dohnalová Eva, RNDr.

Málek Pavel, Mgr.

Hrušková Dana

Pokorný Josef

Komůrková Zdenka

Pospíchalová Soňa

Kukla Oldřich, RSDr.

Radová Ivana, Mgr.

Málek Pavel, Mgr.

Rožnovský Libor, Mgr.

Pokorný Josef

Tanevová Michaela, Ing.

Tanevová Michaela, Ing.

Do funkce starosty byl na veřejném ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 29. 10.
2018 zvolen Mgr. Pavel Málek, do funkce místostarostky MUDr. Renata Auerová
a Ing. Michaela Tanevová.
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Ohlédnutí za sezónou
na Starém zámku
Starý zámek v Jevišovicích je ve správě Moravského zemského muzea a v roce 2018 byl pro veřejnost přístupný v období 1. května až 30. září; kromě toho pro větší objednané skupiny i mimo tuto dobu.
Dosud (k 31. říjnu) jej navštívilo celkem 4.138 návštěvníků, což je oproti loňsku nárůst, i přesto, že v srpnu
byla letos na památkových objektech většinou návštěvnost slabší z důvodu velkých veder. Vlastní zámek
byl v provozu samostatně (předzámčí ve správě Města rovněž samostatně). Prohlídková trasa zámku
byla podobná jako v loňském roce, obohacena však byla navíc náhledem sálu s expozicí klávesových
hudebních nástrojů. Jednalo se tedy o tato zastavení: 1. Historický úvod na nádvoří, 2. Zámecká kaple sv.
Ludvíka, 3. Chodba s obrazy Suchého Čerta a husitů, 4. Půda s vyhlídkou na Starý hrad, 5. Archeologické
sbírky F. Vildomce, 6. Historický mobiliář, 7. Kuchyňský nábytek, 8. Obrazy Jevišovic a výhled do Podolí,
9. Sál s hudebními nástroji, 10. Balkón s vyhlídkou na nádvoří, 11. Raduit de Souches a obrana Brna, 12.
Pravěké skalní malby, 13. Hradní kuchyně, 14. Výstava „Sousedé na talíři“. Ke spokojenosti návštěvníků
přispělo zpřístupnění hlavního nádvoří i pro návštěvníky bez vstupenky a otevření restaurace „U Suchého
Čerta v předzámčí. Jako průvodci se poprvé uplatnili studenti SOŠ Znojmo – obor cestovní ruch, kteří
se tu v rámci praxe mnohému naučili a přispěli k úspěšnému průběhu hlavní sezóny. Nadále pokračoval
projekt „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, díky němuž byla i vyšší návštěvnost škol.
Důvodem k radosti je i skutečnost, že letos navštívili zámek v hojném počtu i žáci Základní školy v Jevišovicích, z nichž někteří začali navštěvovat nově vzniklý Vlastivědný kroužek“.
Z kulturních akcí je třeba zmínit první ročník „Noci kostelů“ v zámecké kapli (s přednáškou), druhý
ročník „Festivalu sborů“ na nádvoří zámku, přednáška Miloše Štědroně v zámecké kapli v rámci Znojemského hudebního festivalu, návštěvy Historického kroužku z Brna, přátel Jihomoravského muzea ve
Znojmě, dvě svatby v zámecké kapli aj.
Jiří Černý, kastelán
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Připomínáme si 120. výročí
založení Sokola v Jevišovicích
Pro město Jevišovice je v letošním roce významným výročím založení Tělocvičné jednoty Sokol,
který se může pochlubit opravdu bohatou historií.
Ustavující schůze nově připravované organizace Sokola v Jevišovicích byla svolána na 13. listopad
1898. Konala se na radnici. Na této schůzi, řízené tehdejším starostou města Karlem Špalkem, se sešlo
12 jevišovických občanů majících o založení Sokola zájem. Do nové organizace se ihned přihlásilo 19
členů a byl také zvolen její první výbor. Starostou se stal pan Karel Špalek, místostarostou obvodní lékař
MUDr. Dvořák, členy výboru byli pánové Čada, Gregor, Hatlák, Havliš, Hrubý, Pištělák a Růžička.
Hned po založení se začala činnost Sokola slibně rozvíjet. Byli získáni další členové, začalo se cvičit,
byla zřízena sokolská knihovna a začala se hrát divadla. Ze začátku se cvičilo na různých místech, např.
v sále na radnici, na školním dvoře, v kuželně.
Se stavbou vlastní sokolovny se začalo v dubnu 1899. Pozemek ke stavbě daroval Sokolu Karel Špalek. Peníze k jejímu financování byly získány bezúročnými půjčkami od členů s tím, že jim měly být do
10 let vráceny. Během necelých 5 měsíců byla stavba pod vedením stavitele Cyrila Prokeše dokončena.
Již 27. srpna 1899 se nová sokolovna slavnostně otevírala. Hlavní zakladatel jednoty, Karel Špalek,
byl jejím starostou až do roku 1921, tedy plných 23 let. Každoročně byla pořádána místní nebo okrsková
cvičení, dojíždělo se cvičit i do okolních jednot. Konala se pochodová cvičení, výlety, ročně až 3 divadla,
taneční věnečky, šibřinky, krojované hody, akademie. Cvičila se cvičení prostná a cvičení na nářadí. Jednota se také zúčastňovala všesokolských sletů. Nejprve cvičili jen muži. Ženy začaly cvičit až po založení
kroužku paní a dívek v roce 1904. V tomto roce byla také založena sokolská kapela, která měla až 30
členů a hrála při všech příležitostech doma i v širokém okolí.
V roce 1913 měl Sokol v Jevišovicích 100 členů.
V období 1. světové války v letech 1914 - 1918 se činnost Sokola úplně zastavila. Obnovena byla až po
válce. Od roku 1921 byl starostou jednoty František Štursa.
V letech 1924-1925 bylo vybudováno sokolské hřiště, na kterém se pěstovala lehká atletika, hrál se
tenis, volejbal. Od roku 1924 se začalo v sokolovně hrát loutkové divadlo.
Pod vedením Františka Čady bylo v letech 1924-1939 sehráno více jak 60 her. Starosty jednoty byli
v letech 1933 - 1939 Bedřich Dohnal a po něm Cyril Špalek. V roce 1940 starostoval František Pytlík a v
roce 1941, kdy němečtí okupanti činnost Sokola zakázali, František Kapinus.
Po osvobození v roce 1945 se začala činnost Sokola opět rozvíjet. Starostou jednoty v té době byl
opět Cyril Špalek. Opravila se za války poničená sokolovna.
V období po nástupu komunistů k moci, v únoru 1948, byla činnost Sokola, stejně jako řady dalších
spolků a organizací, celostátně zastavena a majetek byl převeden na novou jednotnou tělovýchovnou
organizaci. Některé tělovýchovné jednoty přitom používaly ve svém názvu dále označení Sokol.
O obnovení tělovýchovné činnosti se po roce 1953 zasadil Dr. Ladislav Audy, který starostoval tělovýchovné jednotě v letech 1955 - 1965. Za něho se začalo opět hrát loutkové divadlo. Od roku 1965 až do
roku 1992, tedy celých 26 let, vedl tělovýchovnou jednotu Josef Štangl. K pravidelnému cvičení a sportování se dařilo přitáhnout mládež i dospělé. Vystřídala se zde celá řada obětavých cvičitelů a trenérů.
Pokračovalo i loutkové divadlo.
Ke znovuobnovení původní organizace Sokola došlo až po listopadu 1989. Do obnovené České obce
sokolské se vrátil v roce 1992 i Sokol Jevišovice. Starostou se stal Jan Špalek. Plynule pokračovala tělovýchovná a sportovní činnost.
Po vybudování školní tělocvičny začaly sokolské oddíly cvičit a sportovat zde. Udržování staré sokolovny bylo pro jednotu velmi problematické, a proto se TJ Sokol rozhodla tuto budovu v roce 1997 prodat.
V současné době má Tělocvičná jednota Sokol Jevišovice 68 členů a jejich počet se bude určitě s
narůstající nabídkou tělovýchovných aktivit dále zvyšovat.
Sokol chce nabídnout všem občanům Jevišovic možnost zdravého pohybu a trávení volného času
ve společnosti přátel. Činnost v současné době vyvíjí oddíly volejbalu, florbalu, badmintonu, taekwonda,
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cvičení jógy a stolního tenisu. Sokol pořádá každou zimu dva lyžařské zájezdy. V letošním roce to bylo
do Rakouska, a dva cyklozájezdy. Letos jsme jeli z Melku do Kremže kolem Dunaje. Na jaře a na podzim
organizujeme turnaje v beachvolejbalu. Od letošního jara nabízí Sokol atraktivní aktivitu - koloběžky.
Ke sportování Vás zvou cvičitelé Dana Lujcová, Vladimír Hájek, Antonín Košíček, Petr Karl, Václav
Bůžek, Jaroslav Fouček, Jan Vajčner.
Jan Vajčner
Starosta TJ Sokol Jevišovice
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Nový chodník
na Černínské

Setkání seniorů 2018

V současné době se připravuje projekt na
chodník podél ulice černínská. Viz přiložený návrh

Každoročně zveme na podzim jevišovické seniory na společné setkání, oslavu
životního jubilea.

Oprava chodníků

V sobotu 24. listopadu se opět v jídelně Agro Jevišovice sejdeme s přihlášenými
jubilanty a jejich rodinnými příslušníky, aby
jim poblahopřáli zástupci města, starosta
Mgr. Pavel Málek a místostarostky MUDr.
Renata Auerová a Ing. Michaela Tanevová
společně s P. Jiřím Ochmanem, farářem v
Jevišovicích. Mezi oslavence zveme i klienty Domova pro seniory. O dobrou náladu a
hudební program se i letos postará pan Tomáš Bulant.

V současné době probíhá na městečku oprava
chodníků o celkové rozloze cca 1000 m2. opraveny budou chodníky na náměstí Ugarte, U Pekárny, a Štursově nám. Dochází ke kompletní opravě
včetně výměny skladby pod chodníky. Původní
čtvercová dlažba bude nahrazena zámkovou. S
ohledem na počasí možná nebudou dokončeny
všechny práce, pokračovat se bude v roce 2019 dle
klimatických možností.

Velké poděkování patří rovněž paní Marii Minarčíkové a jejímu kolektivu kuchyně
Agro Jevišovice, který připravuje každoročně výtečné občerstvení na tuto akci.

Oprava komunikací

V letošním roce došlo ke kompletní opravě
komunikací na městečku. Akci prováděla firma
FIRESTA a.s. a to od května do začátku října. Byly
kompletně opraveny silnice od základní školy až
po Starý zámek. Celkem byly položeny nové povrchy na cca 6500 m2. akce byla podpořena z ministerstva pro místní rozvoj a to částkou 1.000.000
Kč.

Gratulujeme touto cestou všem jubilantům, těm, kteří se akce zúčastní, i těm, kteří
pozvání nevyužili.
A pro všechny dobrá zpráva: příští rok
se na vás opět budeme těšit.
Marie Straková

Pro rok 2019 se projekčně připravuje oprava
silnice od Číhalových po auto servis Heindl.
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Oslavili jsme 100. výročí založení republiky
Stejně jako ve všech ostatních městech a obcích naší země jsme v neděli 28. října 2018 oslavili 100.
výročí založení republiky.
Byl připraven pietní akt s položením věnce a uctěním památky padlých legionářů u pomníku u přehrady, kde se společně sešli zástupci města Jevišovice i obce Střelice, neboť památník je společný pro
obě obce, jsou na něm uvedena jména legionářů padlých v 1. světové válce – občanů Střelic i Jevišovic.
Za přítomnosti starostů i hasičů z obou obcí, skautů, veřejnosti a v neposlední řadě i faráře P. Jiřího
Ochmana byly předneseny vzpomínkové projevy a byla vzdána čest památce padlých, ale měli jsme možnost připomenout si i střípky z historie vzniku památníku, za každého legionáře byla zapálena na svíčka.
Na závěr byl památník požehnán, neboť byl na společné náklady Jevišovic a Střelic nedávno opraven a
zrekonstruován.
Dále probíhaly oslavy v každé z obcí už individuálně. V Jevišovicích jsme se přesunuli do hasičské zbrojnice, aby zde veřejnost mohla shlédnout výsledek rekonstrukce – bylo přestavěno zázemí pro hasiče, klubovna, kuchyňka, sociální zařízení, ale byla i vyměněna původní plechová vrata za nová, výsuvná na elektrický pohon, došlo k výměně elektroinstalace a dalším nezbytným technickým úpravám jevišovické hasičárny.
Zde proběhlo slavnostní předání ocenění hasičům SDH Jevišovice, těm zasloužilým, i těm malým či
mladým, u příležitosti 100. výročí založení republiky. Rovněž hasičárna byla slavnostně (a hojně) požehnána.
Po malém občerstvení a chvíli strávené v teplé klubovně jsme se hromadně přesunuli ke kostelu, kde
již čekala na zasázení mladá lípa – Lípa republiky.
Ruku k dílu přiložila veškerá veřejnost – zástupci obce, skauti, děti, každý chtěl mít alespoň malý podíl
na velkém díle. Ke kořenům lípy byla vložena uzavřená kapsle s několika připomínkami naší doby.
Až někdy v budoucnu bude probíhat třeba úprava náměstí, nebo za spoustu let bude lípa kácena,
třeba někdo schránku objeví, a potom najde nejen několik drobností připomínajících rok 2018, ale i dopis…
NEZNÁMÝ ČTENÁŘ… JEVIŠOVICE
V Jevišovicích, dne 28. října 2018
Vážený neznámý čtenáři,
dovoluji si tě, jako starosta města Jevišovic, tímto pozdravit. Tuto kapsli, kterou jsi našel, jsme zakopali
28. října 2018 při oslavě 100 let od vzniku Československé republiky. Do kapsle jsme si dovolili pro tebe
uložit i několik drobností charakteristických pro naši dobu. Můžeš si prohlédnout nejen naše mince, ale také
několik zpravodajů města Jevišovice a přečíst si noviny z října 2018. Je zde pro tebe i flash disc s několika
videi o historii našeho krásného města (pokud v tuhle chvíli nevíš, jak si videa přehrát, zasnaž se, jsou opravdu výborná) a nemohou na něm chybět ani fotografie Jevišovic. A abys při tom čtení neměl žízeň, přiložili
jsme ti i lahvinku výborné slivovice.
Čtenáři, který spočíváš nad těmito řádky, prosím nesuď nás jen dle obsahu této schránky. Uložili jsme
do ní jen několik střípků z našich životů, a snažíme se ti ukázat, co pro nás bylo důležité, co nás potkávalo,
těšilo nebo tížilo. Tak jako ty, i my jsme jen obyčejní lidé, kteří máme rodiny, děti, blízké a žijeme své životy
v malebném moravském městečku. Doba, kterou zažíváme, s sebou nese neustálé inovace, vynálezy, překotně se rozvíjí internet, robotizace a mnoho dalšího. Ani v této době nás ovšem nepřechází dobrá nálada,
smysl pro humor, a také chuť na dobré jídlo (jíme hlavně zdravá jídla jako knedlo-vepřo-zelo, husa, gulášky,
svíčková apod.) a pití (nepohrdneme nejen slivovicí, vínem, pivem, ale i dalšími skvělými moky). Rádi se bavíme nejen u televize, ale i na koncertech (názvy kapel ti ani psát nebudu, stejně by ti zřejmě už nic neřekly),
rádi tančíme, chodíme na zábavy, čteme knihy (doufám, že ještě v tvé době budou, jsou totiž úžasné!!!!!!), ale
jsme také jen lidé, a tak trpíme všemi vadami lidského charakteru.
Milý čtenáři, věř mi, že bych moc rád viděl tvůj obličej, když čteš tyto řádky. Strašně rád bych viděl okolí
zakopané schránky, s největší chutí bych ti vysvětlil vše, co ti může být v tomto dopise nejasné. Chtěl bych
vidět moje milované Jevišovice v tvé době, chtěl bych s tebou prodiskutovat, co o nás víš a nevíš…
Ovšem čas je spravedlivý k nám všem, a zkušenosti jsou nepřenosné, a tak je na tobě, aby sis obrázek
udělal sám.
Zdravím tě, neznámý čtenáři, do budoucnosti, snad je alespoň tak krásná jako naše přítomnost.
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Vaše rodinné připojení

844 844 033

poda.cz

Připojte se k nám! Instalace přípojky 0 Kč.
Televize do mobilu či tabletu k internetu ZDARMA.
PODA a.s., Pražská 1653/30, Znojmo

INTERNET
a
TV

Sokolská výstava
Tělocvičná jednota Sokol Jevišovice uspořádala o víkendu - 3. a 4. listopadu 2018
výstavu ke 120. výročí svého založení. Díky ochotě současného majitele bývalé sokolovny pana ing.
Davida Lujce se výstava mohla uskutečnit v tomto objektu.
Setkala se s obrovským zájmem veřejnosti. Viděli ji i žáci základní školy a děti mateřské školy. Těm se
nejvíc líbilo 50 nově restaurovaných loutek, se kterými se hrávalo sokolské loutkové divadlo. Návštěvníci
výstavy viděli kromě loutek a starých kulis také sokolské vlajky, sokolský kroj, dobové fotografie z historie
Sokola a další materiály z bohaté minulosti i současnosti Sokola Jevišovice. To vše bylo zasazeno do
prostředí, které si ti starší pamatovali, protože sem chodili cvičit nebo sledovat představení loutkového
divadla.
Výbor Sokola děkuje všem svým příznivcům, kteří ochotně zapůjčili fotografie ze svých archivů na
výstavu.
Vajčner Jan

Adventní koncert U Suchého čerta
Restaurace U Suchého čerta v Jevišovicích Vás
srdečně zve na předvánoční hudební vystoupení
v sobotu 15.12. v 16 hodin.
Zahraje Vám sdružení čížovských dětí a rodičů
Náhodný MYnDRÁQUE.
Přijďte si poslechnout a třeba i společně zazpívat.
Vstupné dobrovolné.

13

Na Silvestra
jděte
k Čertu,

aneb pozvání na silvestra do restaurace
U Suchého čerta v Jevišovicích.
. . . a protože, stejně jako po celý rok, vám chceme nabídnout to nejlepší,
bude vás večerem provázet skupina Vicomt, připraven bude bohatý raut,
příjemná obsluha ..., a to vše završeno čertovsky dobrou tombolou

v celkové hodnotě 50.000,- Kč.
HLAVNÍ CENA 9.999,- Kč.
Poukaz na neomezenou konzumaci v naší restauraci.

(podmínky a ceny do tomboly na vyžádání k nahlédnutí u obsluhy restaurace)

cert.jevisovice@email.cz
tel.: +420 607 190 990

Vstupenky v předprodeji již nyní za 350,- Kč, od 1. 12. 2018 za 450,- Kč
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Zahájili jsme školní rok 2018/19
Slavnostním shromážděním žáků, učitelů a rodičů v sále Komenia začal 3. září nový školní rok na
Základní škole v Jevišovicích. Do I. třídy nastoupilo 17 nových žáků školy. Celkem měla škola k 3. září
194 žáků, z toho je 95 děvčat. Z Jevišovic chodí letos do základní školy 95 dětí.
Mateřská škola má naplněnu celou kapacitu – 68 dětí. Při zápisu bylo zažádáno o 10 odkladů a 9
z nich bylo vyhověno. Kapacita školky nemohla vyhovět všem zájemcům.
V průběhu prázdnin a na začátku roku došlo ve škole k dalším vylepšením vnitřního i vnějšího
prostředí. V budově Komenia i budovy školy bylo vymalováno větší množství místností a chodeb. Byly
nakoupeny interaktivní multimediální flat panely, učitelské židle, zastínění do tříd, kde slunce rušilo
výuku. Ze sbírky sběru žaludů a z provozních financí byl zakoupen nábytek pro oddychové koutky a
midi stůl na stolní tenis. Postupně dochází k rekonstrukci podlah ve třídách školy. Po vytopení kotelny
po letních bouřkách jsme upravili terén před kotelnou a došlo ke kompletnímu sanačnímu opatření
v kotelně. Ve spolupráci města Jevišovice, školy a Nadace ČEZ se podařilo zakoupení schodolezu,
čímž naše škola získala status bezbariérová škola.
Informace o škole je možno sledovat na webovských stránkách škole, ale i na facebookovém
profilu školy.

Jarní prázdniny ve školním roce 2018/2019 budou v okrese Znojmo 11. – 15. února 2019.
Zápis dětí do I. třídy se uskuteční v období 1. – 30. 4. 2019.
Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční v období 2. 5. - 16. 5. 2019.

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
Taneční

•
•
•
•
•

Sportovní hry
Stolní tenis
Keramický
Šikovné ruce
Náboženství

Z nejbližších připravovaných akcí
pro veřejnost Vás zveme na tradiční
Vánoční koncert spojený s Vánočním
jarmarkem, který se bude konat 20. prosince v budově Komenia.
Mgr. Pavel Šareš
ředitel školy

Přírodovědný seminář
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Kluci a holky z naší školky
Mateřskou školu navštěvuje celkem 68 dětí starších tří let. Děti jsou rozděleny do tří tříd. Do Pohádkové třídy dochází 28 dětí, do Sluníčkové třídy 25 dětí a do Klubíčkové třídy 15 dětí. Ve třídách jsou děti
věkově smíšené. V dubnu 2019 se k zápisu do 1. třídy ZŠ dostaví celkem 34 dětí z naší MŠ.
Děti se vzdělávají dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Jsme z jedné planety“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Naším 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.
Abychom úspěšně tento cíl naplňovali, zaměřujeme se u dětí na rozvoj pozitivního vnímání přírody ve
všech jejích podobách, aby se děti učily nejen přírodu poznávat, respektovat, ale i chránit. Posilujeme u
dětí prosociální chování, podporujeme vstřícnost, toleranci a vzájemnou úctu. Snažíme se děti vést k pozitivní komunikaci a partnerskému jednání. Také se zaměřujeme na rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních, na rozvíjení poznatků a dovedností předcházejících čtení
a psaní. Neméně důležité je také u dětí rozvíjet tvořivé myšlení, tvořivé sebevyjádření a posilování přirozených poznávacích citů. Snažíme se u dětí probouzet zvídavost v oblasti zdraví, zdravého životního stylu,
vedeme je k ochraně zdraví svého i druhých. Pro úspěšný vstup do základní školy je také důležitá podpora
dětí k samostatnějšímu vystupování – rozvíjení sebevědomí a zároveň vědomí vlastní zodpovědnosti.
U dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání se zaměřujeme na čtenářskou pregramotnost (podpora rozvoje oblastí, které jsou potřebné pro výuku čtení – seznámení dětí s psanou podobou jazyka, rozvíjení pozitivní motivace pro čtení a psaní), dále na oblast rozvíjení grafomotorických dovedností (podpora
dovedností, které jsou důležité pro výuku psaní) a na matematickou pregramotnost. Děti mají také možnost se seznámit se základy hry na sopránovou zobcovou flétnu, tj. správný úchop hudebního nástroje,
dechová cvičení a hra prvních tónů. Dále se seznamují se způsoby práce na interaktivní tabuli (vzdělávací
programy různého zaměření, angličtina, hry aj.).
Dětem jsou během celého školního roku nabízeny různé akce. V září si děti prohlédly exteriér a sklepení Starého zámku. V říjnu všechny třídy navštívily knihovnu, zapojily se do sběru papíru „S panem Popelou“
- odevzaly celkem 634 kg. Učitelky Pohádkové třídy uspořádaly pro děti a rodiče „Podzimní vycházku do
přírody“, děti s povinným předškolním vzděláváním navštívily 1.třídu ZŠ – sledovaly výuku jejich kamarádů. Učitelky Sluníčkové třídy sehrály pro celou MŠ maňáskové divadlo, MUDr. Petr Honek pozval celou
školičku do kavárny - „Čas na dobrou limonádku...“.
V listopadu děti navštívily výstavu – 120 let Sokola – kde si se zájmem prohlédly historické loutky,
fotografie a jiné zajímavosti. Také
shlédly artistické a kouzelnické
představení pana Milana z Třebíče
a opět navšívily své kamarády v
1.třídě ZŠ. Paní učitelka a asistentka z Klubíčkové třídy připravily pro
děti a rodiče Drakiádu. Na děti ještě
v listopadu čeká divadlo Barborka
z Brna s pohádkami, vycházka do
přírody pro děti a rodiče Sluníčkové
třídy, také se za nimi opět vydal sv.
Martin na bílém koni (akci zajišťuje
p. Petra Auerová) a ještě mnoho
dalších překvapení.
Veškeré dění a fotografie z naší
mateřské školy můžete sledovat na:
www.zsmsjevisovice.cz
a msjevisovice.rajce.idnes.cz
Vedoucí učitelka MŠ Jevišovice
Bc. Ivana Peksová
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Mladší pěvecký sbor „Děti z Jevišovic „I.“

Ve školním roce 2017 - 2018 navštěvovalo pěvecký sbor 31 dětí z 1. - 4. třídy ZŠ a v letošním školním roce se přihlásilo celkem 36 dětí. V loňském školním roce jsme byli velmi úspěšní.
Získali jsme zlaté pásmo v „Krajské postupové přehlídce školních pěveckých sborů“ v Brně a byli
jsem vybráni do Uničova na „Celostátní přehlídku dětských pěveckých sborů“, kde jsme reprezentovali Jihomoravský kraj. Ze 168 pěveckých sborů, které se krajských soutěží účastnilo, jsme se zařadili
mezi 13 nejlepších v republice. Dětem patří velký dík za jejich píli a radost ze zpívání.
I v tomto školním roce již od začátku pilně zpíváme, trénujeme nový repertoár, abychom udělali
radost nejen sami sobě, ale i našim věrným posluchačům.
Sbormistr
Bc. Ivana Peksová

Aktuality z Domova pro seniory Jevišovice, p.o.
Vážení čtenáři,
přestože v některých listopadových dnech jsme se nemohli nabažit slunného počasí, vládu pomalu a
jistě přebírá paní Zima. Jelikož se velmi brzy stmívá, věříme, že si určitě najdete čas otevřít a přečíst si zpravodaj, konkrétně aktuality z Domova. Rádi bychom zrekapitulovali a poohlédli se zpět, co se výjimečného
událo v Domově a o co bychom se chtěli s Vámi podělit, ale i to, co nás čeká.
V květnu proběhlo v Domově pro seniory Jevišovice slavnostní předání osvědčení absolventům kurzu
Univerzity třetího věku v rámci spolupráce s Masarykovou univerzitou a za finanční podpory Krajského
úřadu Jihomoravského kraje.
Osvědčení o úspěšném absolvování projektu Univerzity třetího věku obdrželo 12 klientů Domova pro
seniory Jevišovice. Účastníci v rámci kurzu absolvovali 6 teoretických přednášek zaměřených na paměť a
kognitivní funkce.
Součástí byla i praktická cvičení důležitá
pro udržení dobré duševní kondice. Náplň kurzů byla ve spolupráci s lektory nastavena tak, aby zátěž,
která na účastníky kurzu byla kladena, je směřovala k dalšímu pokroku.
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Klienti měli možnost
nejen si osvěžit a prohloubit dosavadní vědomosti,
ale zároveň získat nové
poznatky a jak řekla jedna
absolventka: „některé úkoly
byly lehké, jiné obtížnější a
samozřejmě se potvrdilo
pravidlo, že nikdo není dokonalý a každý tak trochu v
něčem „plave.“
Program promoce měl
velmi důstojný a slavnostní ráz, který si vychutnali
a hluboce prožívali nejen
absolventi, ale též jejich rodinní příslušníci. Zpestřen
byl i o kulturní vystoupení
žáků ZŠ Jevišovice. Samozřejmostí byla i studentská
hymna „Gaudeamus igitur.“
Všichni absolventi mají náš velký obdiv za odvahu, pustit se do moderní formy vzdělávání v seniorském
věku a za vytrvalost a zájem, který při studiu projevili.
V neděli dne 17. 6. 2018 se konal Den otevřených dveří Domova pro seniory Jevišovice v rámci projektu
MPSV a Jihomoravského kraje „Mezigenerační den,“ který přilákal více než 500 návštěvníků.
Den slavnostně zahájil ředitel DpS Jevišovice, Ing. Pavel Chloupek. Poté následovalo hudební vystoupení dechové kapely Dubňanka, o zábavu se postarala též taneční skupina Grácie. Iluzi reálných středověkých soubojů přiblížilo šermířské vystoupení. Do programu se zapojil i talentovaný pěvecký a flétnový
soubor Carmina Clara. Závěr celého odpoledne zakončil známý znojemský zpěvák Luděk Minka, který si
společně zazpíval se zaměstnankyněmi Domova.
Zájemci měli též možnost zúčastnit se plánovaných prohlídek Domova, které byly zpestřeny provázejícími v historických kostýmech nebo navštívit též přednášku věnovanou historii Domova. Kulturní akce byla
obohacena doprovodným programem - ukázkou integrovaného záchranného systému ZZS.
Celé odpoledne probíhal v přilehlém areálu zámeckého parku i program pro děti nazvaný „Pohádková
cesta“, jejímž absolvováním byly různé soutěže a kvízy, poté byly děti odměněny tolarem od krále, za který
obdržely drobný dárek.
Celé odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře, kterou potvrzovaly rozzářené a usměvavé tváře klientů a návštěvníků. Budova Domova
– zámku ožila atmosférou krásných
dobových kostýmů princezen, dvorních dam, ale též královny a krále. Lidé
i klienti si o akci povídali a musíme říci,
že jsme málokdy slyšeli tolik superlativů najednou. Akce se sice zúčastnili
především lidé z řad seniorů, ale ani
návštěvníci mladšího věku či děti nebyli zklamaní. Program byl zacílen na
všechny věkové skupiny. Všichni se
shodovali na tom, že příští rok si podobnou akci rozhodně nenechají ujít.
V červenci se naši klienti zúčastnili III. ročníku sportovního dne v Domově pro seniory Skalice, kde reprezentovali náš Domov – Domov pro seniory
Jevišovice. Akce se zúčastnilo 7 Domovů z blízkého okolí. Celý den byl
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nabitý sportovními a se sportem souvisejícími aktivitami.
Klienti tak měli možnost zúčastnit se rozmanitých soutěží (hodu na koš, hod kroužky na dřevěný kužel, hádání
předmětů, barev, doplňování a hádání písniček, hod míčky na terč). Na sportovní den jeli naši klienti opravdu s velkým odhodláním a postupně poráželi všechny soupeře,
až se probojovali na krásné 2. místo.
V září se konal ve Znojmě Den sociálních služeb aneb
jeden svět pro všechny, kde se měly možnost prezentovat
všechny soc. služby na Znojemsku. Náš Domov pro seniory Jevišovice, p.o. patřil opět mezi zapojené organizace.
Rozdávali jsme kontakty, poskytovali informace a dohodli
si s některými i termín návštěvy naší organizace. Všichni,
kdo zavítali do našeho stánku, obdrželi i malou pozornost
v podobě vonných sáčků, které vyráběli sami senioři Domova.
Dále Domov pro seniory Jevišovice zahájil první etapu revitalizace (obnova) zámeckého parku, která spočívá
v odstranění náletových dřevin, úklidu klestí a polámaných suchých větví. Náletové dřeviny nejsou součástí původního parku v anglickém stylu a pro zachování tohoto
rázu krajiny je potřeba je odstranit. Nejpozději do konce
roku 2018 bude takto vyčištěn celý zámecký park. V současné době je zpracována analýza k postupu prací při
revitalizaci parku, na základě které bude vyhotovena Studie proveditelnosti (projektová dokumentace) s
možností čerpání finančních prostředků z fondu OPŽP, případně dalších evropských fondů. V rámci této
akce Domov pro seniory Jevišovice připravuje během podzimu 2018 besedu s odborníkem doc. Ing. Pavlem Šimkem, Ph.D., z Ústavu biotechniky zeleně Zahradnické fakulty v Lednici, která je součástí Mendelovy
univerzity v Brně. Široké veřejnosti bude v rámci této besedy umožněno informovat se na průběh komplexní
revitalizace zámeckého parku a budou zodpovězeny veškeré dotazy na toto téma.
Domov pro seniory Jevišovice se snaží prezentovat i v médiích. V listopadu 2018 proběhlo v Domově natáčení Českou televizí Brno zaměřené na způsob přijímání klientů do Domova pro seniory.
Reportáž můžete zhlédnout na internetových stránkách České televize: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381991106-udalosti-v-regionech/
obsah/655065-mista-v-domovech-pro-seniory
Akce určené pro širokou veřejnost budou průběžně oznamovány na webových stránkách a na Facebooku Domova, místním rozhlasem nebo na vývěskách MěÚ Jevišovice. Dlouhodobě spolupracujeme s
místní ZŠ Jevišovice, za což bychom chtěli poděkovat nejen vedení ZŠ, pedagogům, ale především žákům
za jejich pozitivní působení
na seniory Domova. Žáci
ZŠ tak mají možnost sblížit
se starší generací. Senioři, i
přes svá věková a zdravotní
omezení, jsou neocenitelným přínosem pro společnost, a to díky životním
zkušenostem, nadhledu a
morálním zásadám. Děti při
setkávání ztrácejí ostych ze
starších lidí, předávají si
zkušenosti a přinášejí svou
bezprostředností spoustu
radosti a elánu seniorům.
Sociální pracovnice
Domova pro seniory
Jevišovice
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STOLETÁ JUBILANTKA PANÍ ANEŽKA MÁLKOVÁ
Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 oslavila 100. narozeniny paní Anežka Málková z Jevišovic.
Narodila se v Dobronicích, s manželem vychovali 3 děti, těší se ze 7 vnoučat, 12 pravnoučat a 2 prapravnoučat.
Paní Málková tráví čas v péči rodiny, poslechem hudby a sledováním televize.
S ohledem na zdravotní stav nemůže již navštěvovat pravidelně nedělní bohoslužby,
jako to dělávala po celý svůj život, proto ji v
pátek v podvečer navštěvuje P. Jiří Ochman,
farář v Jevišovicích, aby s jubilantkou pohovořil, přinesl jí duchovní útěchu a Boží požehnání.
Mezi gratulanty patří samozřejmě celá velká rodina, která připravila rodinnou oslavu,
ale také nechali sloužit mši v jevišovickém
kostele, kde všichni přítomní popřáli paní
Málkové k významnému jubileu.
K početnému zástupu gratulantů, kteří paní
Málkové poblahopřáli ke kulatému životnímu jubileu patří i ředitel Okresní správy
sociálního zabezpečení Znojmo JUDr. Radoslav Kraus a jeho kolegyně Radmila Michelfeitová, kteří mimo osobní gratulace
předali i blahopřejný dopis od ministryně
práce a sociálních věcí, Dipl. Pol. Jany Maláčové, Msc. společně s výnosem o zvýšení
důchodu.
S přáním hodně zdraví, spokojenosti a pohodových dnů strávených v kruhu rodiny se
připojuje i vedení města Jevišovice.
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Poradna pro oběti ve Znojmě opět pomáhá
Po krátké přestávce je zase otevřena bezplatná a anonymní poradna pro oběti ve
Znojmě. Je tu pro každého, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na věk či způsobenou újmu. Služba pro oběti trestných činů je určena opravdu pro každého, kdo se cítí
být obětí a kdo potřebuje získat informace, jak svou situaci řešit.
V poradně zkušená poradkyně poskytuje zejména právní informace a psychosociální podporu. Klientům pomáhá najít odpovědi na otázky, s kterými si neví rady, jako
například, kde a jak získat informace o vyšetřování, jak uplatnit nárok na náhradu škody, peněžitý příspěvek státu i možnosti mimosoudního řešení. K výslechu a soudu lze
poskytnout také doprovod. Neméně důležitá i psychická pomoc. Většina lidí ocení, že
existuje instituce, která se o ně zajímá, má na ně čas a poskytne jim podporu. Pomoc je
vždy přizpůsobena konkrétní situaci. Jinou pomoc potřebuje oběť znásilnění, domácího
násilí, jinou podporu okradený, fyzicky napadený, pronásledovaný, vydíraný.
Na poradnu se obrátila i mladá maminka, která hledala pomoc, když utíkala před
svým partnerem, který ji celou noc fyzicky napadal, vyhrožoval a násilnicky se k ní choval. Utekla se svým dítětem a prosila o pomoc. Nechtěla se již vrátit k partnerovi, protože
věděla, že se situace bude opakovat. Bála se také o své dítě. Potřebovala ubytování, ale
takové, kde by se mohla před partnerem schovat. Ve spolupráci s ostatními institucemi
se poradně podařilo zajistit pro klientku chráněné bydlení a oběť s dítětem tam převést.
Mimo to získala oběť i další informace, jak může svoji situaci s podporou naší poradny
do budoucna řešit.
Poradna sídlí v ulici Dolní Česká, ve druhém patře budovy č. p. 313/1. Poradna je bez
nutnosti objednání otevřena v pondělí od 9 do 12 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin.
Poradkyni lze zkontaktovat také telefonicky na telefonu 727 873 134 nebo přes email
storkova.pms@gmail.com.
Dveře jsou otevřené pro všechny, snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup, naše služby poskytujeme zcela zadarmo.
Poradna působí v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který je hrazen z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu.

Internet pro Jevišováky
V Jevišovicích město Jevišovice provozuje síť a zájemci o tyto služby se
mohou hlásit na městském úřadě. Rychlost připojení je 35 MB/S, cena 121,- Kč
vč. DPH/měsíc. Odběratel si však platí vlastní zařízení pro připojení. Následně
je nutné uhradit poplatek vždy čtvrtletně na MěÚ Jevišovice.
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Výdejna Jevišovice

tel. 728 956 403, email: lekarnajaromerice@seznam.cz

Vám přináší v měsíci prosinci (popř. do vyprodání zásob) následující akce:

zvýhodněné ceny na přípravky používané v období chřipek a nachlazení:
•

Coldrex tablety 24 tbl (běžná cena 142,- Kč)

129,- Kč

•

Ambrobene sirup 100 ml (běžná cena 89,- Kč)

75,- Kč

•

Sinex Vicks sprej do nosu (běžná cena 99,- Kč)

69,- Kč

•

GS Vitamin C 500 mg 100+20 tbl (běžná cena 169,- Kč)

149,- Kč

•

Terezia Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 60+60 tbl

379,- Kč

•

Terezia Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 100+100 tbl

529,- Kč

•

A mnoho dalšího

zvýhodněné ceny na přípravky proti bolesti:
•

Olfen gel 100 g (běžná cena 179,- Kč)

•

Ibalgin 400 mg 48 tbl (běžná cena 83,- Kč)

149,- Kč

•

A mnoho dalšího

69,- Kč

pro maminky a jejich nejmenší nabízíme:
•
•
•

kojenecké mléko Hipp BIO Combiotik 600 g
kojenecké mléko Sunar komplex 600 g
Vibovit vánoční dvojbalení

279,- Kč
199,- Kč
318,- Kč

pro držitele věrnostních karet zaručujeme:
•

veškeré inzulíny bez doplatku

•

více jak 50% všech léků bez doplatku

•

nižší ceny na antikoncepci
Ceny jsou uvedené pro držitele věrnostních karet. Pokud ji nemáte, není problém.
Vystavíme Vám ji na počkání a slevy můžete čerpat ihned. Požádejte si o ni ve Vaší lékárně.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Vaší Výdejny v Jevišovicích.
22

Vítání občánků

V září 2018 jsme na Městském úřadě v Jevišovicích přivítali občánky Jevišovic.

Na fotograﬁi zleva: Nela a Dominika Pospíchalovy, Martin Antoš, Vojtěch Horák, Laura Bendová

Lékárna opět v Jevišovicích

Pro všechny, kteří si zvykli na dobré propojení služeb v Jevišovicích, a sice na návaznost návštěva lékaře – vyzvednutí léků v lékárně, máme potěšující zprávu.
Od 1. 12. 2018 bude v Jevišovicích opět v provozu lékárna,
díky veliké snaze několika osob, které oslovovaly provozovatele lékáren a vyvinuly nemalou snahu na znovuotevření lékárny či výdejny léků v Jevišovicích.
Provozovatel:

Provozní doba nové lékárny:
Pondělí:

Life pharmacy s.r.o.

8:00 - 12:30 hod.

Úterý:

15:00 - 18:00 hod.

Středa:

8:00 - 12:30 hod.

Čtvrtek:

8:00 - 12:30 hod.

Pátek:

8:00 - 12:30 hod.

Lékárna U zámku
13:00 - 16:00 hod.

nám. Míru 22
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČO: 029 85 560
DIČ: CZ02985560
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