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Prosíme o dodržování aktuálních
epidemiologických a
hygienických nařízení.

Změna
programu
vyhrazena.

Připravované akce na podzim 2021
5. 11. 2021
18.00 hod.

Setkání s tajemnem
Beseda s astroložkou a spisovatelkou PhDr. Olgou Krumlovskou
ve studovně Městské knihovny v Jevišovicích (počet míst omezen, nutná rezervace přes FB knihovny, případně SMS na tel. číslo
603 856 253)

6. 11. 2021
17.00 hod.

Strašidelná stezka v parku u Nového zámku v Jevišovicích

9. 11. 2021

Přednáška Mgr. Trávníčka

19. 11. 2021
18.00 hod.

Přednáška Mgr. Jiřího Mačudy představí obyčeje a tradice v Jevišovicích a Střelicích, zejména ty podzimní, v zimním čase a v předjaří.
Dále bude tématem přednášky tradiční strava a předběžná podoba
jevišovického kroje. Zasedací místnost radnice Jevišovice

Městská knihovna Jevišovice ve spolupráci s Městem Jevišovice
a divadelním spolkem DOSOJ Jevišovice
zvou děti i rodiče, vybavené baterkami či jinými svítilnami,

6. 11. 2021 v 18:00 do parku u Nového zámku
na

STRAŠIDELNOU STEZKU
Začátek stezky je na prostranství před Domovem pro seniory.
Doporučujeme obuv a oblečení vhodné pro
venkovní aktivity v aktuálním počasí.
Po celou dobu akce za děti zodpovídají rodiče
či jimi pověřený doprovod.
Prosíme o dodržování aktuálních epidemiologických opatření.
VSTUP ZDARMA
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Vážení občané,
jsem rád, že Vás mohu opět pozdravit na sklonku roku. Uplynulý rok byl velmi turbulentní a myslím, že nám na dlouhou dobu utkví v paměti. Jistě nezapomeneme na dlouhé
uzávěry, děti na nekončící prázdniny, stále nová omezení. Osobně jsem rád, že se tento
rok chýlí ke konci a doufám, že nás všechny čeká lepší rok než ten skoro uplynulý .
Přál bych nám, aby se nám nadcházející rok vyhýbaly věci, které nás potkaly v roce
2021, abychom v něm našli více radosti a méně smutku, více úspěchů a méně zklamání,
více úsměvů, méně starostí.
A abych nezapomněl, přeji Vám krásné vánoce, hodně dárečků od Ježíška.

☺

Mgr. Pavel Málek

Rozsvěcení vánočních stromů 2021
S blížícím se adventním časem nastává období příprav programů, adventních výzdob
domovů, ale i obcí.
Velkou pomocí pro města a obce v našem okolí, v regionu Jaderné elektrárny Dukovany, je grantové řízení Nadace ČEZ, které již několik roků vyhlašuje výzvu „Rozsvěcení
vánočních stromů“, v níž mohou obce a města požádat o finanční podporu na oblasti
v daném roce určené.
V letošním roce je v Jevišovicích podpora využita na pořízení nového vánočního
osvětlení na vánoční strom a ostatní světelnou výzdobu na prostranství před kostelem
sv. Josefa.
Díky podpoře Nadace ČEZ bude naše výzdoba opět o něco krásnější, slavnostnější
a bohatší a věříme, že se vám bude líbit a přispěje ke zpříjemnění předvánočního období,
že si najdete čas a prostor pro zimní vycházky svátečními Jevišovicemi.
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Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Jevišovice
Dne 17. září 2021 proběhl na naší škole
Den otevřených dveří. Po dvou letech celkové rekonstrukce byla budova zpřístupněna veřejnosti. U této příležitosti jsme si
zároveň připomněli stoleté výročí vzniku
KOMENIA, které vždy sloužilo ke vzdělávání žáků z Jevišovic a okolí.
Ve 14 hodin se otevřely dveře prvním
zájemcům. Hned u hlavního vchodu upoutala obrazovým materiálem interaktivní
tabule. Na ní si návštěvníci mohli podrobně
prohlédnout veškeré stavební práce, které
zde byly prováděny. U ní byli připraveni
žáci 8. a 9. ročníku, kteří se vžili do role
průvodce. Byly otevřeny všechny třídy,
odborné učebny, nádherná tělocvična,
zcela nová moderní kotelna a v neposlední
řadě také chlouba školy – sportovní hřiště
s venkovním posezením. To slouží nejen
pro výuku TV, ale hodně času zde tráví
děti školní družiny. Z každé třídy je cítit
novota a hlavně na první pohled upoutá
moderní technika, která slouží pro výuku
všech předmětů. Zářivé barevné chodby
jsou ozdobeny výtvarnými pracemi našich
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žáků. Za vším je vidět mnoho práce pedagogických i nepedagogických pracovníků.
Na „šperkování“ školy se podíleli i samotní
žáci. Všichni si zaslouží velkou pochvalu
a poděkování.
Bývalí absolventi si mohli prohlédnout
staré kroniky, najít si fotografii svých tříd
a zavzpomínat na své učitele a spolužáky.
Vyhledali si i různá ocenění (diplomy,
poháry). Vždyť o naší škole je slyšet už
léta po celém okrese. Učili se tu současní
výborní lékaři, učitelé, inženýři, sportovci,…
O zdařilé akci svědčí velká návštěvnost,
krásná přání, poděkování a vzkazy zapsané
do pamětní knihy.
Tečkou příjemného odpoledne bylo
povídání u kávy a sladkého občerstvení se
staršími absolventy a bývalými pedagogy.
Ti nám popsali tehdejší atmosféru a léta
strávená na této škole.
Všem, kteří přišli, moc děkujeme.
Mgr. Pavel Šareš,
ředitel ZŠ a MŠ Jevišovice

Zpravodaj města Jevišovice | č. 43 | říjen 2021

Zpravodaj města Jevišovice | č. 43 | říjen 2021

5

U nás ve školce
V novém školním roce 2021 – 2022 jsme
uvítali do naší mateřské školy nově nastupující děti, které si v průběhu září i října
postupně zvykaly na prostředí školky
a navazovaly kamarádské vztahy se svými
vrstevníky.
Děti se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Jsme z jedné planety“,
který byl k 1. 9. 2021 aktualizován. Rodiče
měli možnost se na třídních schůzkách,
které se konaly 4. 10., 5. 10. a 6. 10., seznámit
se způsobem vzdělávání (se školním vzdělávacím programem, třídními programy,
s projekty), s provozními záležitostmi
a s plánovanými akcemi školy i jednotlivých tříd. Pro rodiče jsou na nástěnkách
tříd vkládány informace k probíhajícím
tématům z třídních programů, k chystaným akcím a další aktuality.
Druhé setkání rodičů s učitelkami již
nebylo bez dětí, naopak, společně jsme
prožili „Podzimní putování“ v rámci projektu „Místo, kde žijeme“. Děti s radostí
plnily po cestě různé úkoly, které si zaznamenávaly do kartiček samolepkami. Cestu
všichni malí a velcí turisté začali u Komenia, poté pokračovali na Podolí. Ve Střelicích v hasičské zbrojnici na ně čekal
p. Čestmír Brázda, který předal mnoho
zajímavých informací nejen dětem, ale
i všem dospělým. Děti si odnesly obrázky
s hasičskou tématikou, malou dobrůtku
a společně s dospěláky se vydaly zpět přes
Podolí až na předzámčí Starého zámku,
kde na zahřátí si mohly dát čaj „U Suchého
Čerta“. Měli jsme radost z kladných ohlasů
ze strany dětí a jejich rodičů.
Zatím nám současná doba neumožňuje
společná setkávání dětí a rodičů ve třídách,
tak jak jsme byli zvyklí, proto se zatím veškeré akce budou organizovat mimo třídy
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a budovu. Doufáme, že tomu bude brzy
jinak.
V loňském školním roce byla dokončena výměna oken ve zbývajících třídách,
Klubíčkové a Sluníčkové a ve sborovně.
Při této výměně nám poskytl pan ing. Ivo
Hilšer pomoc při dokonalém zakrytí obou
dřevěných pater ve Sluníčkové třídě, čímž
nedošlo k žádnému poškození ani znečištění prachem. V letních měsících se Klubíčková třída s kapacitou 15 dětí dočkala
nové výmalby, položení nové podlahové
krytiny (nový koberec a lino), pořízení
nového nábytku na ukládání hraček,
pomůcek, knih. Zbývá ještě zakoupit
novou skříň na lůžkoviny v následujícím
období. Ve Sluníčkové třídě byly nad okna
instalovány vertikální textilní žaluzie
(4 velká okna) za finanční pomoci sponzorů MUDr. Petra Honka a ing. Otakara
Bárty, CSc.
V rámci projektu Šablony II., kterého
se naše MŠ účastnila, jsme pro děti získaly mobilní interaktivní tabuli, tablety,
soubory pedagogické diagnostiky pro
zjišťování školní zralosti dětí a didaktické
pomůcky. Nyní, po ukončení Šablon II.,
se zapojujeme do dalšího projektu Šablony III., kde nás čeká spousta práce, která
bude přínosem pro naše děti i celou mateřskou školu.
V následujícím období bychom potřebovali nechat zpracovat projekt na vybudování zcela „nové“ školní zahrady podle
dlouhodobých požadavků a potřeb – vyhovující věkovým a individuálním potřebám
dětí. Pořizovat herní prvky pro všechny
věkové kategorie (prvky určené pro tříleté
děti např. skluzavka, malá průlezka), vybudovat další pískoviště (na stávajícím se
střídají tři třídy, nestačí kapacitně), pořídit
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dětský altán – pro didakticky řízené činnosti poskytované venku, stoly s lavicemi
(např. k výtvarným aktivitám), lavičky
různých výšek, vybudovat část prostoru
pro jízdu na koloběžkách, tříkolkách (malé
dopravní hřiště), vybudovat vyvýšené
záhony pro pěstitelské činnosti, vybudovat
tzv. „pítko“ pro pitný režim dětí.
Dlouhodobý záměr pro zlepšení věcných podmínek je uveden ve Školním
vzdělávacím programu pro předškolní
vzdělávání.
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Děkujeme rodičům, kteří dětem zakoupili různé drobné výtvarné potřeby,
sady papírových kapesníků a ubrousků,
dopravní prostředky značky Bruder
a nabídli mateřské škole spolupráci. Těšíme
se na další společná setkávání dětí a rodičů
na akcích, která pro ně připravujeme.
Informace o naší mateřské škole najdete
na www.zsmsjevisovice.cz.
Bc. Ivana Peksová
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Kanalizace – správný hospodář
Pokyny pro obyvatele domů a bytů
K čemu slouží kanalizace?
Kanalizace odvádí odpadní vody z domácností nebo průmyslových objektů na čistírnu
odpadních vod (ČOV), kde se vyčistí a vypustí zpět do přírody. K překonání různých
terénních nerovností jsou součástí kanalizačních systémů čerpací stanice, které pomáhají
přepravit odpadní vodu v místech, kde to nelze samospádem. Špatné zacházení nebo
vypouštění do kanalizace různých nevhodných látek či předmětů, ale může čerpací stanici ucpat nebo dokonce nenávratně poškodit. Každá oprava čerpadla, ať už je majetkem
Vaším nebo Vaší obce, vyjde až na 10 tis. Kč. Pokud tyto nevhodné látky či předměty
doputují až na ČOV, zvyšují provozní náklady ČOV na jejich odstranění.

Co do kanalizace patří?
• Odpadní voda – je to voda znečištěná během běžné denní hygieny, užívání toalety,
úklidu, praní a mytí nádobí.

Co do kanalizace nepatří?
• Zbytky potravin – jsou dobré leda tak ke krmení potkanů! I po rozmělnění kuchyňským drtičem mají zbytky potravin společně s navázanými tuky za následek usazení
pevných látek v kanalizaci, a tím snížení možného průtoku odpadních vod.
• Oleje a tuky – usazují se na stěnách kanalizace, kde tuhnou a nabalují na sebe
zbytky potravin, ubrousky a další nerozpuštěné nečistoty. To má za následek snížení
průtočnosti kanalizačních přípojek. Rozkládající se tuk je také doprovázen nepříjemným zápachem, který se může šířit ven z kanalizačních vstupů.
• Hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, pleny, vatové tyčinky a další – vlhčené
ubrousky jsou vyrobeny z dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů a mají
tendenci ulpívat ve stokové síti v záhybech a kříženích. Plastové části nepodléhají
rozkladu a zanášejí, nebo zcela zničí čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod.
Při rozmělnění navíc vznikají částice nebezpečných mikroplastů. Čerpadla mohou
poškodit také vláknité materiály, např. kousky vaty, odličovací tampony.
• Chemikálie, léky a další nebezpečné látky (např. ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla) – některé látky jsou vysoce jedovaté a výbušné a už jen jejich malé
množství může negativně ovlivnit nebo zcela zlikvidovat potřebné bakterie, které
v komunálních ČOV odstraňují biologicky odbouratelné látky.
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Buďme dobrými hospodáři, chraňme
svoje přípojky, a tím předejdeme zanesení, ucpání a poškozování kanalizace
a jejích součástí.

Co nepatří do kanalizace a kam s tímto odpadem?

Vlhčené ubrousky,
hygienické potřeby

Zbytky potravin

do směsného odpadu
nebo na kompost

do směsného odpadu

Ropné látky a oleje,
barvy, ředidla, kyseliny

Jedlé tuky a oleje

do popelnice k tomu určené
nebo do sběrného dvora

do sběrného dvora

Léky

do lékárny
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330 let od bitvy u Slankamenu a smrti Karla
Ludvíka Raduit de Souches
Téměř zcela v zapomnění českých
historiků1 se ocitl syn nám dobře známého Jana Ludvíka Raduita de Souches
(1608 – 1682), majitele jevišovického panství a obránce habsburské monarchie proti
Švédům a Turkům. Jmenoval se Karel
Ludvík (narozen pravděpodobně 1645
– zemřel 1691) a po otci se rovněž vyučil
vojenskému řemeslu ve službách císaře. Byl
sice mladším ze dvou synů slavného francouzského vojevůdce, ale právě on po otci
převzal správu jevišovického panství,
zatímco prvorozenému, avšak duševně ne
zcela zdravému Janu Ludvíkovi byl ponechán menší statek se zámkem v Hostimi
v rámci jevišovického panství. Vojevůdce
Karel Ludvík zemřel jako hrdina, když
v poměrně mladém věku padl ve vítězné
bitvě křesťanských vojsk na Turky u vesničky Slankamen2 (česky „Slaný Kámen“,
srbsky Стари Сланкамен, maďarsky Szalánkemén) na území dnešního Srbska,
cca. 60 km od Bělehradu. Evropa slavila
toto důležité vítězství, jež patřilo mezi šest
„zázračných“ bitev3, v nichž habsburská
vojska závěrem 17. století porážela nepřátele křesťanstva – osmanské Turky.
Z pohledu jevišovického panství
byla smrt Karla Ludvíka velká rána pro

Karel Ludvík Raduit de Souches 1645? – 1691,
rytina v berlínském muzeu, zdroj https://www.akg-images.co.uk/archive/-2UMDHUYAV59H.html

tento francouzský rod nedávno usazený
na Moravě. Tato rána jej přivedla do existenčních problémů a jak se později ukázalo,
stala se i ranou osudnou. Letos uplynulo
právě 330 let od této bitvy, která rozhodujícím způsobem přispěla k zastavení postupu
Turků do Uher a do střední Evropy (jak

1 Výjimkou je zde studie Vítězslava Prchala „Sázka na nejistou kartu. Armádní služba a sociální
úpadek Raduitů de Souches na přelomu 17. a 18. století“, in Theatrum historiae 2016, č. 18,
s. 113 – 151, z něhož částečně čerpá tento příspěvek.
2 Slankamen v dnešním okrese Srijem v Srbsku, až do války roku 1991 obydleném převážně chorvatským obyvatelstvem.
3 Šlo o vítězné bitvy nad Turky roku 1683 u Vídně, 1686 u Budapešti, 1687 u Moháče, 1688 u Bělehradu a roku 1697 u Zenty.
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víme, v roce 1683 stála obrovská turecká
armáda před hradbami samotné Vídně!).
Karel Ludvík se narodil z manželství
Jana Ludvíka Raduita de Souches a jeho
první ženy Anny Alžběty ze svobodných
pánů Hofkirchen (? – 1663). Ta zemřela
v mladém věku a slavný obránce Brna
byl pak celých 14 let vdovcem. Až roku
1677 se podruhé oženil s o čtyřicet let
mladší Annou Salomé hraběnkou z Aspermont-Reckheim (1648 – 1729), která mu
porodila ještě syna, ale ten zemřel krátce
po porodu.
O mládí Karla Ludvíka nemáme mnoho
zpráv, ale je jisté, že měl pokračovat v otcových stopách na poli vojenském. Doloženo je, že se s ním roku 1674 účastnil
např. velké nerozhodné bitvy u valonského
Seneffu (dnešní Belgie) v rámci francouzsko-nizozemské války, kde habsburská vojska bojovala proti Francouzům spolu s vojsky španělskými a nizozemskými.
Roku 1677 se Karel Ludvík v Praze
oženil s Marií Annou hraběnkou
z Puchheimu (kol. 1654 – 1684), která však
zemřela v poměrně mladém věku. Roku
1683 se jim narodila dcera Marie Antonie (1683 – 1750), roku 1708 provdaná
Pálffyová, tedy za šlechtice jednoho z nejbohatších uherských rodů. Roku 1684 se
narodil syn Karel Josef Raduit de Souches
(1684 – 1736). V době, kdy se účastnil bitvy
proti Turkům u Slankamenu byl tedy Karel
Ludvík již vdovcem se dvěma sirotky.
K rozhodujícímu střetnutí mezi císařskými a tureckými vojsky došlo v létě
19. srpna 1691 u vesničky Slankamen
nedaleko soutoku Dunaje a Tisy. Vojsko
Osmanů čítalo na 50 tisíc mužů, habsburská armáda měla jen cca. 33 tisíc mužů
a jejím vrchním velitelem byl markrabě
Ludvík Vilém Bádenský. Jeho zástupcem
byl právě polní zbrojmistr Karel Ludvík
Raduit de Souches, který velel pravému
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křídlu, složenému z dvaceti pěších pluků
a několika jednotek kyrysníků (příslušníků
těžkého jezdectva). Za křesťanskou stranu
bojovala spojená vojska tehdejší monarchie složená převážně z vojáků německých,
rakouských, uherských, chorvatských,
srbských a jiných. Turecké armádě velel
velkovezír osmanské říše Fazil Mustafa
Köprülü (1637– 1691). Osmanská říše
tehdy patřila k největším říším v oblasti
Středomoří, a kromě Turecka zahrnovala
i území dnešního Maďarska, Chorvatska,
Srbska, Rumunska, Řecka, Bulharska, částí
Iráku, Ukrajiny, Alžírska, Egypta, Iráku
atd. a pokoušela dále s šířením islámu
expandovat hlouběji do Evropy.
Osmané měli početní převahu a zaujali
i výhodné postavení na návrší. Překvapil
je nečekaný útok, který vedl právě Karel
Raduit de Souches, jenž se statečně postavil do čela své jednotky. Janičáři (elitní
jednotky tvořené islamizovanými křesťanskými otroky, zejména z oblasti Balkánu) je
zasypali hustou palbou ze zákopů a jedna
kulka zasáhla Karla. Císařským se zásluhou kyrysníků podařilo rozdělit turecké
vojsko, a nakonec ve zdánlivě bezvýchodné
situaci zvítězit. Padlých bylo na císařské straně okolo 5 tisíc mužů, na turecké
straně cca. 20 tisíc mužů, padl i velkovezír Mustafa Köprülü. Válečná kořist
zbraní byla značná, avšak ztráty na životech vojenských velitelů rovněž. Na císařské straně padli také chorvatský důstojník
Adam Zrinsky, generál Georg Christian
kníže
Schleswig-Holstein-Sondenburg,
princ Philippe Charles d‘Arenberg a další.
Toto vítězství však zastavilo postup Turků
a díky němu se podařilo udržet větší část
Uher.
Těžce raněný Karel Ludvík Raduit
de Souches byl převezen do 10 km vzdálené pevnosti na Dunaji v Petrovaradíně,
zhruba v půli cesty mezi Budapeští a Běle  
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hradem. Podle zprávy hraběte Leopolda
Herbersteina zde také 26. srpna4 1691
zemřel. Jeho žena Marie Anna již nežila,
dceři Marie Antonii bylo v té době osm let
a synovi Karlovi sedm let. Panství v Jevišovicích doslova osiřelo. Tělo statečného
vojevůdce bylo zřejmě pohřbeno někde
na území Uher, snad v Petrovaradíně. Existuje soupis jeho skromné pozůstalosti, kterou měl u sebe na polních taženích: zlatý
kříž, stříbrná krabička na tabák, stříbrné
párátko, damasový nůž, hotovost 2 565 zlatých, pozlacený reliéf Agnus Dei, růženec,
čtyři paruky, hodinky a dopisy své zemřelé
ženy. Na malého synka Karla Josefa Raduit
de Souches pak postupem dopadalo stále
větší břímě finančního úpadku rodu, který
nakonec končil nucenou správou a exekucí
jevišovického panství. Na rozdíl od svého
slavného děda a otce se Karel ml. nedal
na armádní kariéru a většinu aktivního
života pak působil jako hejtman Znojemského kraje s titulárním centrem v Jevišovicích. Po celou dobu se mu snažila finančně
pomáhat jeho sestra Marie hraběnka Pálffyová, ale mnoha radostí si potomek statečných obránců naší vlasti neužil. Zemřel
vyčerpán roku 1736 a jím také vymřel rod
Raduit de Souches po meči.
Zadlužené panství Jevišovice v pravou
chvíli koupil Jan Nepomuk hrabě Ugarte,
který se téhož roku 1736 oženil s Karlovou
druhorozenou dcerou Marií Vilemínou
Raduit de Souches. Jan hrabě Ugarte, který
kvůli koupi jevišovického panství prodal
dosavadní panství ve Velkém Meziříčí, shodou okolností také pocházel z rodu, který

se vojensky zasloužil o obranu monarchie.
Bylo pro něj ctí a samozřejmostí uchovávat
památku předků jeho manželky. Ugartové
záslužně spravovali panství až do 2. poloviny 19. století, kdy jejich moravská větev
vymírá Maxmiliánem nejprve po meči
(1875) a později (1935) Gabrielou, provdanou Lovatelli5, i po přeslici. Ta jako
vdova zůstala dlouho sama jako žijící potomek staroslavné moravské větve původem
španělského (baskického) rodu Ugarte6,
v jehož žilách kolovala i krev rodu Raduit
de Souches. Z Jevišovic se po smutném
osudu rodiny odstěhovala do Štýrska, když
byl po smrti jejího manžela a jejího mladičkého bratra rodový majetek prodán
v letech 1897 – 98. Panství, resp. velkostatek přešel prodejem v dražbě do vlastnictví novodobé nižší šlechty Biedermannů
a poté Ofenheimů, kteří již neměli nic
společného s hrdinskými činy tradiční feudální šlechty v 17. století.
Hmotnými památkami na polního
zbrojmistra Karla, padlého v bitvě u Slankamenu, je dnešní podoba Starého zámku
v Jevišovicích s raně barokními úpravami
a zejména kamenným erbem nad portálem vchodu do zámku z mostu, na němž je
německý nápis o rozsahu panství za Karla
Ludvíka Raduit de Souches v roce 1686:
Jevišovice, Hostim, Plaveč a Boskovštejn.
Památkami na manžele hrabata Jana
a Marii Vilemínu jsou alianční kamenné
erby rodu Ugarte a Raduit de Souches
na boční budově Nového zámku, na panské sýpce a na sochách sv. Aloise a sv. Josefa
před kostelem.

4 Obvykle se jako datum smrti uvádí den bitvy, avšak dle této zprávy vojevůdce několik dnů žil.
5 Gabriela hraběnka Lovatelli (1848 – 1935), poslední Ugartovna v Jevišovicích, zemřela roku
1935 v Edelsbachu u Štýrského Hradce.
6 Přímětická větev Ugartů (se zámkem v Kravsku) vymřela po meči roku 1845, po přeslici dosud
kolují kapky krve rodu Ugarte a Raduit de Souches v italském rodu Dentice di Frasso.
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Pomník u Slankamenu7 nechal postavit potomek hlavního vojevůdce Ludvíka
Viléma z Badenu roku 1892 podle projektu
chorvatského architekta Hektora Eckhela.
Na monumentu ve formě obelisku se vedle
německy psaného nápisu a jmen dalších
vojevůdců nachází i jméno /Raduit/ FZM:

GF. de Souches8. Podobizna tohoto neprávem zapomenutého hrdiny je zachycena
na mědirytině, uchovávané v muzeu v Berlíně.
Jiří Černý

7 Podrobný popis v chorvatském sborníku Damjanovic D.: Javni spomenici, radovi zagrebačkih
arhitekata…, in Scrinia slavonica, 2010, č. 10, s. 230 – 236 (přístupné online).
8 FZM = zkratka Feldzeugmeister. GF= hrabě. Za laskavé poskytnutí fotografií pomníku děkuji
dr. Kataríně Džunkové.

Ilustrace

1. Portál Starého zámku v Jevišovicích, pořízený roku 1686 za Karla Ludvíka Raduit de Souches
(foto Jiří Černý)
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Detail pomníku u Starého Slankamene se jménem padlého (Karla Ludvíka)
hraběte de Souches (foto Katarína Džunková)

3. Celkový pohled na pomník bitvy u Slankamene (zdroj (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Stari_Slankamen_-_Monument_commemorating).
14

Zpravodaj města Jevišovice | č. 43 | říjen 2021

Nová publikace o Jevišovicích

Moravské zemské muzeum v Brně v tomto roce vydalo barevnou brožuru „Starý
zámek v Jevišovicích a památky v okolí“. Publikace má 56 stran a popisuje nejen Starý
zámek, ale i Nový zámek a další památky Jevišovic, zástavbu městečka s významnými
domy, přehradu, sochy a pomníky a též výběr památek v okolních obcích.
K dostání je na Starém zámku, v kavárně paní Matulové, v informačním centru u paní
Bláhové a v knihkupectví Comenius ve Znojmě.
Jiří Černý
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Zahájení adventu…

…proběhne v Jevišovicích v neděli
28. 11. 2021 v 17 hodin, tradičně, setkáním u vánočního stromu před kostelem
sv. Josefa a krátkým hudebním programem
farního sboru.
Na příchozí bude čekat prostranství
s novou světelnou výzdobou a dovolí-li
to epidemiologická situace, budeme rádi,
když se opět po roční pauze sejdeme v hojném počtu společně otevřít sváteční čas,
období radostného očekávání a splněných
přání.
Rádi pro vás opět připravíme drobné
pohoštění a stejně rádi budeme, pokud
i sami něčím přispějete, talířkem dobrůtek a laskomin, pro radost, pro ochutnání
svým známým a sousedům, co zrovna
u vás doma rádi připravujete a nabízíte příchozím.
16

Pro děti bude připravena schránka
na Ježíškovu poštu, tak si můžete doma
se svými ratolestmi sednout a pomoci jim
s dopisem pro Ježíška, který potom vhodíte při zahájení adventu do schránky. Prosím, nezapomeňte na kompletní zpáteční
adresu, aby to měl Ježíšek snazší při zasílání svých kouzelných odpovědí.
Na své si přijdou i milovníci drinků,
kteří si pro zahřátí mohou zakoupit HOT
DRINKY z pestré nabídky barmana Jiřího
Matyáše.
V rámci adventu proběhne i MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA spojená s čertovskou pohádkou 3. 12. 2021 v Pekle Starého zámku a promítání filmu KAREL
a VÁNOČNÍ PŘÍBĚH v Komeniu.
Marie Straková
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Seznam domů v Jevišovicích
– podle městské kroniky z roku 1931
V minulém čísle zpravodaje jsme uvedli
první část soupisu obyvatel (čísla domů
1 – 100), přepsaného učitelem Bedřichem
Dohnalem do městské kroniky. Přinášíme
pokračování tohoto přehledu obyvatel
Č. domu Jméno hlavy rodiny

podle jednotlivých čísel popisných (čísla
101 – 200) v Jevišovicích začátkem třicátých let minulého století s uvedením stavu
a zaměstnání obyvatel.

Stav

Zaměstnání

101

Kloudová Anna

vdova

soukromnice

102

KANCELÁŘE velkostatku Ofenheimů

—

—

Bláha Jan

ženatý

šafář

Bláhová Marie

vdaná

v domácnosti

Sedlák Vilém

ženatý

elektrotechnik

Sedláková Augusta

vdaná

vede domácnost

103
104
105
106
107
108

109

110

neobydleno

patří velkostatku Ofenheimů

Novák Josef

ženatý

zahradník

Nováková Růžena

vdaná

vede domácnost

Černý Antonín

ženat

zahradník

Černá Antonie

vdova

soukromnice

Petz Augustin

ženatý

lesmistr

Petzová Anna

vdaná

vede domácnost

Hrnčíř Václav

ženatý

dělník

Hrnčířová Marie

vdaná

vede domácnost

Moravec Jan

ženatý

cihlář

Moravcová Anna

vdaná

vede domácnost

Dohnal Josef

ženatý

rolník

Dohnalová Anna

vdaná

vede domácnost
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Č. domu Jméno hlavy rodiny
111

112

113

114
115
116

117

118
119

120

121
122

18

Stav

Zaměstnání

Meloun František

ženatý

hostinský

Melounová Anežka

vdaná

vede domácnost

Štambera František

ženatý

krejčí

Štamberová Terezie

vdaná

vede domácnost

Štambera František

svobodný

krejčí

Brázová Anna

svobodná

dělnice

Dvořák František

ženatý

dělník

Dvořáková Anežka

vdaná

dělnice

Šrámek Antonín

ženatý

rolník

Šrámková Antonie

vdaná

vede domácnost

Čada František

ženatý

obchodník

Čadová Božena

vdaná

vede domácnost

Košíček Antonín

ženatý

rolník

Košíčková Marie

vdaná

vede domácnost

Nejedlý František

ženatý

malorolník

Nejedlá Marie

vdaná

vede domácnost

Nejedlý Jindřich

ženatý

povozník

Nejedlá Blažena

vdaná

vede domácnost

Studený Antonín

ženatý

Máchal Josef

ženatý

povozník

Máchalová Marie

vdaná

vede domácnost

Molík František

ženatý

rolník

Molíková Leopoldina

vdaná

vede domácnost

Stehlík Josef

vdovec

výměnkář

Auer Karel

ženatý

rolník

Auerová Marie

vdaná

vede domácnost

Kovářík Eduard

ženatý

rolník

Kováříková Anna

vdaná

vede domácnost
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Č. domu Jméno hlavy rodiny

123

124

125

126

127

Stav

Zaměstnání

Koukal František

ženatý

nadhajný v.v. ?

Koukalová Karolina

vdaná

vede domácnost

Kubicová Karolina

vdova

soukromnice

Tesař František

ženatý

rolník

Tesařová Matylda

vdaná

vede domácnost

Štangl Josef

ženatý

rolník

Štanglová Karolina

vdaná

vede domácnost

Štanglová Josefa

svobodná

pomáhá na poli

Málek Jan

ženatý

rolník

Málková Marie

vdaná

vede domácnost

Málek Jan

svobodný

rolnický syn

Částková Antonie

vdova

výměnkářka

Částek Alois

svobodný

krejčí

128

neobydleno

129

Conová Žofie

vdova

Šára Karel

ženatý

krejčí

Šárová Františka

vdaná

vede domácnost

Holcr Tomáš

ženatý

rolník

Holcrová Marie

vdaná

vede domácnost

Holcr Jiří

vdova

výměnkářka

Černý Jan

ženatý

krejčí

Černá Anna

vdaná

vede domácnost

Dvořák František

ženatý

rolník

Dvořáková Terezie

vdaná

Vede domácnost

Dvořák Jaroslav

svobodný

zahradní dělník

Hanzalová Kateřina

vdova

výměnkářka

Čírtková Josefa

vdova

výměnkářka

Novotný Ludvík

ženatý

kolář

Novotná Josefa

vdaná

vede domácnost

130

131

132

133

134

patří Františku Čechovi

Zpravodaj města Jevišovice | č. 43 | říjen 2021

19

Č. domu Jméno hlavy rodiny

Zaměstnání

135

Švarcová Marie

vdova

136

Lněničková Františka

vdova

rolnice

Pospíšil Václav

ženatý

rolník

Pospíšilová Matylda

vdaná

vede domácnost

Lisal Karel

ženatý

obchod zeleniny

Lisalová Alžběta

vdaná

pomáhá v obchodě

Lisalová Marie

vdaná

výměnkářka

137

138
139

neobydleno

140

Heimlich Antonín

vdovec

dělník

Petrželka Antonín

ženatý

zedník

Petrželková Aloisie

vdaná

vede domácnost

Petrželka Stanislav

svobodný

zedník

Bráza Albert

ženatý

dělník

Brázová Aloisie

vdaná

vede domácnost

Růžičková Julie

vdaná

výměnkářka

Boudný Václav

ženatý

krejčí

Boudná Julie

vdaná

vede domácnost

Koch Jan

ženatý

obuvník

Kochová Františka

vdaná

vede domácnost

Vítek František

ženatý

pokrývač

Vítková Anežka

vdaná

vede domácnost

Pavlíček Josef

ženatý

panský kočí v. v.

Pavlíčková Matylda

vdaná

vede domácnost

Pavlíček František

svobodný

Růžičková Terezie

vdova

výměnkářka

Dufek František

ženatý

kolovrátkář

Dufková Cecílie

vdaná

vede domácnost

141

142

143
144
145

146

147
148
149
20

Stav

patří Šebestovi ml.

Růžičková Štěpánka

neobydlen

v pozůstalosti
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Č. domu Jméno hlavy rodiny

Stav

Zaměstnání

Hlinková Viktorie
150

151
152
153
154
155
156
157
158

159
160
161

162

Nováková Františka

dělnice

Novák Rajmund

ženatý

dělník

Nováková Aloisie

vdaná

vede domácnost

Urbánek Jan

ženatý

zedník

Urbánková Marie

vdaná

vede domácnost

Schreitl Jan

ženatý

obuvník

Schreitlová Žofie

vdaná

vede domácnost

Bindr František

ženatý

dělník

Bindrová Eleonora

vdaná

vede domácnost

Heindl Josef

ženatý

kočí

Heindlová Josefa

vdaná

vede domácnost

Ryšavý

vdovec

kočí velkostatku Ofenheimů

Ryšavý Josef

svobodný

dělník

Moravec Vilém

ženatý

kolovrátkář

Princová Terezie

svobodná

dělnice

Lhánský Josef

ženatý

dělník

Lhánská Marie

vdaná

dělnice

Frei Josef

ženatý

dělník

Freiová Anděla

vdaná

vede domácnost

Auerová Anna

vdova

rolnice

Auerová Anežka

svobodná

pomáhá na poli

Auer Bohuslav

svobodný

rolnický syn

neobydleno

patří Karlu Rožnovskému

Pelánová Františka

vdova

dělnice

Pelánová Anežka

svobodná

dělnice

Suchý Jan

ženatý

zedník

Suchá Marie

vdaná

vede domácnost

Kosmáková Marie

vdaná

výměnkářka
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Č. domu Jméno hlavy rodiny
163
164
165

166

167

169
170
171
172
173

174

22

Stav

Pokorný František

Zaměstnání
dělník

Vrbová Apolonie

vdaná

hospodyně

Straka Jan

ženatý

cestář

Straková Antonie

vdaná

vede domácnost

Bednářová Antonie

vdova

po železničním zřízenci

Šulista František

ženatý

cestář

Šulistová Anna

vdaná

vede domácnost

Šulista František

ženatý

zedník

Šulistová Marie

vdaná

vede domácnost

Štangl Jan

ženatý

dělník

Štanglová Anna

vdaná

vede domácnost

Štanglová Marie

dělnice

Částková Františka

svobodná

dělnice

Čechová Kateřina

svobodná

dělnice

Ryšavý František

ženatý

pokrývač

Ryšavá Marie

vdaná

vede domácnost

Vídeňský Jaroslav

ženatý

dělník u dvora

Vídeňská Marie

vdaná

dělnice

Smolíková Marie

vdaná

dělnice

Mareček František

ženatý

krejčí

Marečková Marie

vdaná

krejčová

Míča František

vdovec

šafář v. v..

Krutišová Františka

vdova

zeměd. dělnice

Katrnožka František

ženatý

dělník

Katrnožková Albína

vdaná

dělnice

Katrnožka Josef

svobodný

dělník

Klofáč Josef

vdovec

trafikant

Kopal František

ženatý

kamnář
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Č. domu Jméno hlavy rodiny

175

176

177

178

179

180

Stav

Zaměstnání

Mikeš Josef

ženatý

čeledín u dvora

Mikešová Marie

vdaná

dělnice

Heimlich Josef

ženatý

kočí velkostatku Ofenheimů

Heimlichová Františka vdaná

vede domácnost

Růžičková Františka

vdova

dělnice

Heindl Cyril

ženatý

dělník

Heindlová Marie

vdaná

dělnice

Štangl Adolf

ženatý

rolník

Štanglová Františka

vdaná

pomáhá na poli

Štangl František

svobodný

rolnický syn

Maxera František

ženatý

rolník

Maxerová Františka

vdaná

pomáhá na poli

Tvrdý Antonín

ženatý

Tvrdá Anežka

vdaná

Poláková Marie

svobodná

dělnice

Poláková Marie

vdova

výměnkářka

Žalud Antonín

ženatý

mlynář

Žaludová Františka

vdaná

vede domácnost

Janoušková Marie

vdova

soukromnice
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Č. domu Jméno hlavy rodiny

181

182

183

184
185
186
187

188
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Stav

Zaměstnání

Kindler Jan

ženatý

čeledín

Kindlerová

vdaná

vede domácnost

Kindlerová Marie

svobodná

dělnice

Kantor Maxmilián

ženatý

kovář

Kantorová Marie

vdaná

vede domácnost

Řiháček František

ženatý

čeledín

Řiháčková Ludmila

vdaná

vede domácnost

Komůrková Marie

vdova

dělnice

Klouda Leopold

ženatý

čeledín

Kloudová Cecílie

vdaná

vede domácnost

Kindler

ženatý

policejní hlídač

Kindlerová Apolonie

vdaná

vede domácnost

Kalina Josef

ženatý

obchodník

Kalinová Arnoštka

vdaná

v obchodě

Málek Antonín

ženatý

rolník

Málková Štěpánka

vdaná

vede domácnost

Málková Marie

svobodná

pomáhá doma

Pius František

svobodný

dělník

Piusová Marie

svobodná

bývalá ošetřovatelka

Zíková Františka

vdova

výměnkářka

Zíková Anděla

svobodná

krejčí

Nehybka Rajmund

ženatý

zedník

Nehybková Františka

vdaná

vede domácnost

Hrůza Antonín

ženatý

dělník

Hrůzová Marie

vdaná

vede domácnost

Číhal Karel

ženatý

rolník

Číhalová

vdaná

pomáhá na poli

Číhal Karel

svobodný

rolnický syn

Číhalová Božena

vdaná

pomáhá na poli
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Č. domu Jméno hlavy rodiny

Stav

Zaměstnání

189

Tunková Matylda

svobodná

dělnice

190

Pikolová Marie

vdova

dělnice

Mandát Maxmilián

ženatý

krejčí

Mandátová Antonie

vdaná

vede domácnost

Suchý Karel

ženatý

tesař

Suchá Albína

vdaná

vede domácnost

Hruška Eduard

ženatý

dělník

Hrušková Marie

vdaná

vede domácnost

Vaňková Anna

vdova

výměnkářka

Černý František

ženatý

dělník

Černá Julie

vdaná

vede domácnost

Hrda František

ženatý

dělník

Hrdová Františka

vdaná

šička bačkor

Hrdová Marie

svobodná

krejčí

Hájek František

ženatý

kožešník

Hájková Viléma

vdaná

vede domácnost

Klement Josef

ženatý

obchodník

Klementová Marie

vdaná

v obchodě

Slámová Josefa

vdova

dělnice

Medunová Marie

vdova

dělnice

Dusbaba Antonín

ženatý

dělník

Dusbabová Terezie

vdaná

dělnice

Jalličová ?

vdova

švadlena

Heimlichová Marie

vdova

dělnice

191
192

193

194

195

196

197
198
199
200

Kubová Josefa
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Reklamy živnostníků v Jevišovicích 1945
V připojených ilustracích můžeme
vidět reklamy jevišovických živností
v roce 1945, jež mnohé navazovaly
na předchozí desetiletí.
Byly otištěny v sešitu, sepsaném
a vydaném v tomtéž roce Bedřichem
Dohnalem s názvem „Jevišovice. Historické vzpomínky“, knihtiskárna A. Lapáček v Praze 5.
V příští, třetí části si uvedeme čísla
201 až 280 a provedeme malé shrnutí.
Jiří Černý, kastelán

26
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Výsadba zeleně u Spáleniště a v Zápovědi
V rámci pozemkových úprav byly
určeny lokality pro tzv. Společná zařízení.
V současné době projekčně připravujeme ozelenění podél silnice od Bojanovic
směrem ke Spáleništi. Vzniknout byl měl
remízek tvaru písmene L, který částečně
oddělí silnici od pole a dále potom naváže
na polní cestu ke Spáleništi. V dalších etapách je potom plánovaná výsadba od Spáleniště na druhé straně silnice, směrem
k Boskovštejnskému lesu nebo podél „hranice“ obce Bojanovice, směrem k Agru atd.
Další aktuálně plánovanou výsadbou
bude alej ovocných stromů u polní cesty
směrem k Zápovědi, od křižovatky asfaltové cesty s polní cestou do Zápovědi.
Název je odvozen od doby, kdy v této části
byly utábořeni vojáci císaře Napolena
v roce 1809. Zatímco důstojníci byli uby-

továni na faře nebo v domcích, vojáci měli
své ležení rozprostřeno právě na těchto
polích a vydrželi zde skoro rok. Skoro rok
malé obce živily celou divizi francouzské
armády.
Snad si lidé vzpomenou i na tuto historii, až tudy půjdou na procházku např.
k Offenheimovu kameni.
Zde je v současné době pozůstatek
původního stromořadí, divoké keře, nálety.
Toto bude upraveno a přestárlé, zničené
kmeny budou odstraněny a budou zde
vysázeny nové, ovocné stromky původních
starých odrůd, které v našem kraji bývaly
k vidění dříve. Zkusme vrátit naší krajině
původní podobu, která se intenzivním
zemědělstvím pomalu vytrácí…
Mgr. Pavel Málek, starosta

Výzva vlastníkům nemovitostí k napojení
na inženýrské sítě
V minulém vydání Zpravodaje jsme přinesli informaci o plánovaných opravách povrchů pozemních komunikací v Jevišovicích.
Nyní aktuálně upozorňujeme, že Město Jevišovice bude ve druhém čtvrtletí roku
2022 provádět opravy komunikací – nové povrchy, a důrazně proto žádáme majitele
nemovitostí v dotčených lokalitách, aby zvážili připojení své nemovitosti na veřejnou
infrastrukturu (vodovod, kanalizace, plyn, telefon) nebo rekonstrukci stávajících přípojek.
Realizovat se budou dva velké projekty:
• kompletní oprava povrchu v ulici od Číhalových, od křižovatky z hlavní silnice,
směrem dolů k Řiháčkům a dále až k autoservisu Heindl.
• kompletní oprava povrchu Voznice, od Kolářů dolů směrem na Podolí, k brodu
přes řeku, jedna větev pokračuje pod Starým zámkem, na pravém břehu Jevišovky a druhá větev potom po levém břehu Jevišovky od Kopečků až po č. p. 219.
Dále potom proběhnou menší opravy v dalších třech částech Jevišovic, dle níže uvedených mapek.
Zpravodaj města Jevišovice | č. 43 | říjen 2021
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1. Silnice kolem hostince U Melounů

2. Silnice v dolní části Nového světa – od Fr. Gregora po rod. Polovu

Po vybudování nových
povrchů bude platit
zákaz zásahu do komunikací, a jestliže zásah
bude vyvolán poruchou,
požadovaná oprava bude
velmi nákladná.
3. Silnice okolo Tlapákových

30
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Připravované projekty
pro dotace na rok 2022
Rekonstrukce hřišť

Opravy komunikací

Dětské hřiště ve sportovním areálu
a malá umělka již slouží nám a dětem skoro
15 let a je to na nich vidět. Obě hřiště jsou
velmi často využívána a zaslouží si po těch
letech nejen údržbu, ale hlavně kompletní
rekonstrukci. Malou umělku (snad) čeká
výměna
povrchu
a nové hrazení. Dětské
hřiště je připraveno
ve 2 variantách, které
můžete vidět na našem
facebookovém profilu
a můžete se vyjádřit k výběru prvků či
doplnit svými vlastními nápady. Věřím,
že se nám podaří
vybrat nejlepší prvky
pro maminky a děti.

I nadále chceme opravovat komunikace
v intravilánu obce, tentokrát máme připraveny projekčně komunikace za hřištěm,
od firmy KOVO Stehlík ke garážím u hřiště a dále uličku z dolní části Nového světa
do Chmelence.
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ZELEŇ - IZOLAČNÍ ZELEŇ

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - CHODNÍK

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - KOMUNIKACE

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ZELEŇ

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ZELEŇ S REKRE

NAVRŽENÁ PLOCHA - BYDLENÍ V RODINNÝC

NÁVRH PARCELACE

PARCELNÍ ČÍSLO

PARCELNÍ HRANICE KM

LEGENDA MAPOVÉHO PODKLADU

VYMEZENÍ ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMNÍ STU
(ÚZEMÍ S KONCEPČNÍM ŘEŠENÍM A DOPORUČENÝM

VYMEZENÍ ÚZEMÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMNÍ STUDIÍ (ÚZEMÍ S PODROBNÝM ŘEŠENÍM A ZÁVAZNÝMI PRO

LEGENDA VYMEZENÍ ÚZEMÍ

Společnost VIKO stavební a montážní s.r.o. připravuje na ulici Černínská výstavbu
rodinných domků. S jejich svolením zveřejňujeme podrobnosti tohoto projektu.
V případě Vašeho zájmu o více informací můžete kontaktovat společnost VIKO stavební a montážní s.r.o., Coufalova 973/8, 669 02 Znojmo, +420 515 222 628.
994/47
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Mikulášská nadílka s čertovskou pohádkou
V pátek 3. 12. 2021 v 16.00 hodin čeká na děti v Pekle v zahradě Starého zámku v Jevišovicích mikulášská nadílka. Tentokrát netradičně v této lokalitě, i když… Peklo se pro
čerty vyloženě nabízí.
Po mikulášské nadílce bude v 16.30 navazovat v prostorách zahrady Starého zámku
pohádka, jak jinak než s čertovskou tematikou. Z dílny Pěnkavova dvora Takonín, který
už u nás prezentoval několik vystoupení v letním období, jsme sáhli tentokrát po čertovské pohádce: Jak voják s peklem zápolil.

Těšit se můžete na zpracování staré hrané české pohádky s nádhernými kostýmy
a skutečnými rekvizitami podle starých českých pohádek. V pohádce se čertuje i žongluje
a o staročeském pekle jsou poučeny zábavnou formou i nejmenší děti.
Tito čerti děti nestraší!!!
Čert jezdí na kárce a Napoleonský voják umí perfektně jezdit na koni, který se nebojí
ohně, hluku, petard i návštěvníků. Celé vystoupení je doplněno ohňovými efekty.
Vstup na celou akci je zdarma.
Doporučujeme děti teple obléknout, případně přibalit i deku, vystoupení trvá cca. 20 – 25 minut a probíhá
ve venkovních prostorách.
Kde je PEKLO, je i OHEŇ, kde
je OHEŇ, JE DOBRÉ mít s sebou
ŠPEKÁČKY A PEČIVO!!!
Marie Straková
Zpravodaj města Jevišovice | č. 43 | říjen 2021
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Okénko z DSO Jevišovicka
Boskovštejnské děti se radují z nového hřiště
V průběhu měsíce září
došlo po téměř dvacetiletém
provozu k zrekonstruování
dětského hřiště v Boskovštejně. Většina herních
prvků už byla v havarijním stavu a dětem hrozilo nebezpečí. Na výběru
nových herních prvků se
podíleli samotní rodiče
malých dětí. Z původního
dětského hřiště zůstal pouze
altán a trampolína. Díky
finanční podpoře z Nadace
ČEZ a z rozpočtu obce jsme
mohli nové Oranžové hřiště
doplnit multifunkční herní sestavou, dětskými houpačkami pro větší i úplně malé
děti, pískovištěm, které snad nesmí chybět
na žádném hřišti a šestiúhelníkovou lezeckou sestavou.
Slavnostního otevření 18. října se
zúčastnila z Jaderné elektrárny Dukovany
a za Nadaci ČEZ Jana Štefánková, za realizační firmu Dřevoartikl paní Blanka
Plačková a starostové z DSO Jevišovicka,
kteří tento den měli výjezdní zasedání
do Boskovštejna. Samozřejmě nechyběli
ani hlavní aktéři – místní děti, které přišly
v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Asi
největším překvapením byli dva velcí plyšoví medvědi, kteří vstup do nově otevřeného hřiště střežili.
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Starostové z DSO Jevišovicka po slavnostním otevření zasedli na společném
jednání, tentokrát ale netradičně – v přírodě na lavičce u řeky Jevišovky, kde plánovali společné aktivity na rok 2022.
Ráda bych touto cestou poděkovala
za finanční podporu Nadaci ČEZ, firmě
Dřevoartikl za realizaci a vstřícnost při
plánování uspořádání herních prvků, pracovníkům obecního úřadu, kteří se podíleli
na závěrečných úpravách hřiště a samozřejmě i paní Evě Kovačikové, která zapůjčila krásné plyšové medvědy a celou akci
zdokumentovala. Dětem přejeme mnoho
krásných chvil na novém Oranžovém hřišti!
Alena Hostašová, starostka
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Vítání občánků 25. 9. 2021
V sobotu 25. 9. 2021 proběhlo v obřadní síni radnice Jevišovice slavnostní vítání
občánků. Do života byli po delší odmlce, způsobené covidovými zákazy a omezeními,
přivítáni níže uvedení občánci města Jevišovice i sousední obce Střelice.
Obřad vedla místostarostka MUDr. Renata Auerová a byl doplněn pěkným hudebním
a recitačním vystoupením.

Na společné fotografii zleva: Deniel Botek, Michal Pelán, Jiří Heimlich,
Amálie Málková, Zbyněk Jordán
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Podzimní výzdoba před kostelem
sv. Josefa v Jevišovicích
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