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Přijďte na silvestrovskou zabíjačku, kterou pro Vás
připravilo město Jevišovice a restaurace Sýpka

31. 12. 2008 od 10.00 hodin
na nádvoří restaurace Sýpka

9 :0 0 – 1 2 : 0 0

bazén pro děti ZDARMA

od poledních hodin

zabíjačkové speciality (mozeček,
ovar, černá polévka, jitrničky, jelita)
teplé nápoje pro dospělé i děti
(čaj, svařák, grog)
domácí slivovice

1 5 :0 0

opékání buřtů pro děti ZDARMA

1 6 : 0 0 – 1 8 :0 0

ochutnávka vín na Sýpce

2

2

Předvánoční akce
Od poloviny listopadu až do Vánoc jsme připravili několik akcí.
Tou první bylo Vánoční zdobení I., kdy jsme nabídli možnost přípravy vlastního
adventního věnce za pomoci paní Markéty Němcové, které tímto ještě jednou děkuji za
ochotu a pomoc. Zájemci si mohli udělat sami věneček nebo měli možnost nákupu
z několika předem připravených věnečků či závěsných dekorací. A kdo chtěl ještě „něco
trošku jiného“, nechal si udělat vánoční výzdobu šikovnýma rukama paní Němcové podle
svého přání a svých představ.
Zájemců se sešlo nad očekávání
hodně, někdo si přišel vyrobit, někdo
načerpat inspiraci či nakoupit materiály
k vánoční výzdobě, kterých bylo nabídnuto
nepřeberné množství.
Druhou částí Vánočního zdobení bylo
zdobení perníčků, které jsme mohli
uskutečnit se souhlasem vedení školy
a zejména díky ochotě paní Šťastné
a kolektivu „děvčat“ ze školní kuchyně,
které nám poskytly nejen prostor jídelny,
ale zejména pomocnou ruku při výrobě
polevy. Sešlo se cca 25 hospodyněk se
svými perníčky a zájmem okouknout něco
jiného, nového. Zajímavé nápady, techniky
zdobení a rady poskytla paní Jitka
Kurtinová, mnohé z přítomných předaly
své zkušenosti ostatním a dílo šlo všem
krásně od ruky.
V polovině listopadu probíhala ve
Znojmě národní přehlídka seniorského
divadla. Jednoho představení se zúčastnilo i 25 jevišovických zájemců o kulturu.
Doufáme, že byli všichni spokojeni
a nelitují sobotního odpoledne stráveného
kulturou.
V pátek 5. prosince proběhla v kostele
Mikulášská besídka a slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Sváteční atmosféru dotvořil pěvecký sbor ZŠ svým krásným
vystoupením. Závěrem akce byla provedena zkouška správného výsledku tipovací
soutěže, kolik dospělých osob se vejde do
osobního automobilu Škoda Forman.
Správný výsledek je 21 osob a vítězem,
vlastně vítězkou, která tipovala toto číslo se
stala paní Lada Částková. Vítězce gratulujeme.
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Vážení spoluobčané,
nyní, v předvánočním čase, mi dovolte, abych Vám popřál
příjemné prožití vánočních chvil v kruhu svých nejbližších. Vánoce
jsou svátky spojené s naší křesťansku minulostí, měly by být
okamžikem, kdy se zastavíme a rozdáme radost našim blízkým, kdy
se pokocháme pohledem na rozsvícený vánoční strom.
Nevím, jak ostatní, ale ve chvíli kdy vidím vánoční stromek, vždy
si vzpomenu na dětství, kdy jsem se již nemohl dočkat štědrého
večera, na chvíle, kdy jsem prohledával dům, abych se dozvěděl, co
dostanu,na chvíle, kdy jsem netrpělivě hltal kapra, a konečně na
úporné trhání balicího papíru a následný nádherný pocit z překvapujícího dárku a někdy i malé zklamání.
Přeji Vám i všem Vašim blízkým, nechť o letošních Vánocích
převládají hlavně kladné emoce a všichni ať je prožijeme v klidu a pohodě.
A nový rok ať je pro nás všechny rokem dobrým.
Mgr. Pavel Málek, starosta

1. ples města Jevišovice
Město Jevišovice pořádá dne 9. ledna 2009 v sále na Starém zámku 1. ples města
Jevišovice. Tímto bych rád pozval všechny občany, aby se přišli v novém roce pobavit
a užít si příjemný večer ve společnosti svých přátel a známých.
Město, resp. obec, v posledních letech ples z důvodu rekonstrukce Starého zámku
nepořádalo a tímto bychom rádi navázali na tradici, která byla přerušena. Návštěvníky
plesu čeká nevšední zážitek, spočívající nejen ve skutečnosti, že prostory Starého
zámku byly nově zrekonstruovány, ale je připraven i bohatý doprovodný program. Hrát
bude velice oblíbená skupina - SABRIN BAND. Z doprovodného programu se můžete
těšit na přehlídku dámského spodního prádla (historického), taneční vystoupení, volbu
krále plesu, bohatou tombolu. Občerstvení bude zajištěno firmou Estetico, novým
pronajímatelem Předzámčí resp. restaurace Suchý čert.
Jsem přesvědčen, že nás čeká ples, který bude náležitě reprezentovat nás, naše
krásné městečko a naši historii a věřím, že většina z Vás si tuto příležitost nenechá ujít.
Předprodej vstupenek od 17. prosince 2008 na radnici a v recepci restaurace
Sýpka.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Rokenrol pro děti z Jevišovic
Pěvecký sbor ZŠ v Jevišovicích natočil v červnu a červenci 2008 výběr z písní,
které vycházejí na CD s názvem „Rokenrol pro děti z Jevišovic“. Pěvecký sbor se
dlouhodobě účastní pěveckých soutěží, kde obsazuje vždy přední místa, připravuje
vystoupení ke Dni matek, vánoční pásma apod. Město Jevišovice zajistilo finance na
vydání tohoto CD, které vzniklo hlavně díky finančním příspěvkům sponzorů
uvedených na obalu a také díky několika lidem, kteří tyto finanční prostředky zajistili.
Berte toto CD jako malý vánoční dárek od města a přejeme Vám příjemné chvíle při
jeho poslechu.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Silvestrovský fotbálek
Na silvestrovské dopoledne pan M. Novotný připravuje fotbalový zápas ŽENATÍ
- SVOBODNÍ . Tímto jsou zváni nejen zájemci o aktivní sportovní vyžití, ale i fanoušci
dobrého fotbalu a všichni občané, kteří se chtějí dobře bavit.
Utkání proběhne na tzv. starém hřišti. Bližší informace budou přístupné na
internetových stránkách města.

Doprava na hokej
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás
informovali o možnosti využívat bezplatnou
dopravu na domácí hokejové zápasy HC
Znojemští orli. Jezdí se dle rozpisu, který je
možno najít na webových stránkách města a
HC Znojemští orli, ve vývěsce u zastávky v
Jevišovicích nebo je možno vyzvednout si jej
na radnici. Doprava je zdarma, autobus
odjíždí v 16.30 z Jevišovic, cestou přibírá fanoušky z Bojanovic, Hlubokých Mašůvek,
Plenkovic, zpět jede cca 15 minut po skončení zápasu.
Přes počáteční nejistotu, zda bude autobus využíván, můžeme dnes již říci, že
zajistit tuto dopravu byl dobrý nápad. Autobus je vždy plně obsazen, což těší určitě
nejen nás, ale i sponzora celé akce, kterému tímto děkujeme za poskytnutou službu.
Mgr. Pavel Málek, starosta
Lékárna v Jevišovicích
Od 13. října 2008 se podařilo znovu zahájit provoz lékárny v Jevišovicích. Máte
tedy možnost vyzvednout si léky, aniž byste museli jezdit do Znojma. Můžete si
zakoupit některý volněprodejný lék na potíže, u nichž není nezbytné lékařské
vyšetření.
Lékárna však v Jevišovicích bude fungovat, pokud její provoz bude ekonomicky
rentabilní. Podstatnou částí příjmů lékárny tvoří i léky na předpis. Každý pacient má
právo požadovat vystavení receptu. Proto pokud chcete mít v obci lékárnu, musíte si
od lékaře nechat předepsat recept a s tím si pak dojít do lékárny vyzvednout léky.
V naší lékárně jsou velmi nízké ceny a ceny jsou regulované. V lékárně nás ujistili, že
pokud lék není momentálně skladem, zajistí jej expresně do dalšího dne.
Zaregistrujete-li se v lékárně, budou se snažit mít i Vaše méně běžné léky vždy
skladem. Registrovaní zákazníci budou mít v lékárně další slevu. Proto, aby se v obci
zlepšila zdravotní péče, je nezbytné oddělit léčbu lékařem a výdej léků lékárnou.
Změna otevírací doby lékárny platná od 15. prosince 2008:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
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Lékárna bude otevřena v odpoledních hodinách dva dny v týdnu, v pondělí a ve
středu. Změna platí již od 15. prosince, můžete tedy využít novou odpolední otevírací
dobu k nákupu vánočního dárku pro potěšení a pro posílení zdraví Vašich blízkých.
Mgr. Svoboda

Rozpis vánočních bohoslužeb v kostele sv. Josefa
Pro lepší přehled Vám přinášíme rozpis bohoslužeb
v čase vánočním a silvestrov-ském:
24. 12. 2008
25. 12. 2008
26. 12. 2008
31. 12. 2008

ve 22.00 hodin půlnoční mše svatá
v 8.00 hodin
v 8.00 hodin
v 15.00 hodin rozloučení
se starým rokem
v 8.00 hodin

1. 1. 2009

Statistika nuda je, víte ale….
…že Jevišovice mají v roce 2008 celkem 1120 obyvatel, z toho 114 tvoří klienti
Domova pro seniory ???
…že v r. 2007 se v Jevišovicích narodilo 8 chlapců a 8 děvčat,
bylo uzavřeno 17 sňatků a zemřelo 28 občanů ???
…že v r. 2008 se v Jevišovicích narodili 4 chlapci a 6 děvčat,
bylo uzavřeno 12 sňatků a zemřelo 25 občanů ???
…že nejstarší občankou Jevišovic je klientka Domova pro
seniory paní Albína Rambousková, 99 let ???
…že nejstarší občankou Jevišovic (bez Domova pro seniory)
je paní Anežka Málková, 90 let ???
Gratulujeme oběma k nedávnému životnímu jubileu.

Anketa
Vážení občané, chtěli bychom se Vás zeptat na Váš názor v několika následujících
oblastech. Na další stránce Zpravodaje najdete devět otázek, týkajících se veřejných
prostranství ve městě, služeb i komunikace města s občany. Své odpovědi vhoďte,
prosím, na radnici do schránky umístěné v hale.
Děkujeme.
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Anketa
1. Jste spokojeni s pořádkem veřejných prostranství v Jevišovicích?
Ano

Ne

2. Která místa jsou v Jevišovicích zanedbána a je třeba zajistit jejich úklid?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Jste spokojeni se službami poskytovanými městem Jevišovice?
Ano

Ne

4. Jaké služby byste od města očekávali?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. V jaké oblasti byste zlepšili služby poskytované městem Jevišovice?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6. Jste spokojeni se způsoby komunikace uplatňovanými městem?
Ano

Ne

7. Jaké jiné způsoby komunikace by měly být uplatněny?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
8. Líbí se vám Jevišovický zpravodaj?
Ano

Ne

9. Jaké stále rubriky byste ve Zpravodaji uvítali?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Z historie jevišovických ochotníků
V roce 1898 byla založena Tělocvičná jednota Sokol, která vedle cvičení
provozovala kulturní činnost, tedy i divadlo. Po celou dobu 2. světové války vyvíjela
bohatou ochotnickou činnost Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ), hrálo se několik
divadelních představení ročně. Byla to vedle kina jediná kultura v obci. Po válce DTJ
zanikla.
V roce 1946 zahájil v Jevišovicích svoji činnost ochotnický divadelní spolek
„Březina“ pod vedením L. Papírníka. Stálicemi jevišovické scény až do 60. let byli:
L. Papírník, Heimlichovi, bratři Veselí, F. Šašínková, A. Urbánek, F. Dohnal, J. Klouda,
J. Katrnoška, J. Šťava, M. Křivá, M. Pospichalová a mnoho dalších spoluobčanů.
Hrály se veselohry, vážné kusy, hodně operety za hudebního doprovodu místních
muzikantů.
V letech 1951 – 1963 byly uvedeny např. tyto hry: Paní Marjánka, matka pluku;
Paličova dcera; Ženitba; Radúz a Mahulena aj.
Od r. 1972, po několika přerušeních, zahájil opět svoji činnost ochotnický kroužek
pod vedením paní Evy Slezákové.
Sehrál tato představení: Košilka, Poprask na laguně, Paní Piperová zasahuje, Tři
dámy s pistolí, Námluvy, ….
V roce 1989 se členové souboru podíleli na historickém představení k 700. výročí
Jevišovic. Základním kádrem tohoto souboru byli členové: Hana a Magda Kuklovy,
O. Kukla, manželé Slezákovi, M. Kuldán, A. Veselá, B. Veselý, L. Rožnovský, manželé
Pospichalovi a Brázdovi, R. Hubatka, J. Svoboda, K. Hrnčíř, V. Votrubec
Novodobá historie - od roku 2000 ochotnické divadlo obnovilo svoji činnost.
Divadelního žezla se chopila mladá generace, která oslovila starší a zkušené
ochotníky, s jejichž pomocí se začala psát další kapitola divadelní scény v Jevišovicích.
V současné době jsou členy ochotnického spolku: Bláhová Žaneta, Bláhová
Iveta, Brázda František, Brázdová Markéta, Březinová Jana, Dohnal Jiří ml.,
Hrušková Dana, Hrušková Hana, Hubatka Radek, Jakoubková Hana, Karl Petr,
Karlová Jolana, Karlová Vendula, Komůrková Lenka, Košíček Antonín,
Lupačová Milena, Makovička Roman, Málek Pavel, Mandát Marek, Radová
Tereza, Rozehnal Jiří, Slezáková Eva, Svoboda Josef, Vajčner Tomáš.
Nezbytnou a nepostradatelnou součástí divadla je nápověda, kterou pro nás
zajišťuje Tanevová Michala, Málková Marie a Procházková Lída. Hudební
doprovod - Ladislav Zapletal, scéna Vladimír Votrubec.
Do roku 2008 jsme sehráli tyto hry: Dívčí válka, Bylo nebylo, aneb jak švédové L.P.
1645 v Brno marně dobývali, Poprask na laguně, Nepožádáš o manželku bližního
svého, Ženy na sněmu.
Dne 27. 12. 2008 v 19.00 hodin můžete shlédnout v kinosále nejnovější
představení - pohádku Lakomá Barka. Všichni jsou srdečně zváni. J
Další informace a fotky najdete na webových stránkách:
www.divadlojevisovice.estranky.cz
budeme rádi, napíšete-li nám nejen pochvalná vyjádření, ale i své připomínky.
Žaneta Bláhová
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Vzpomínky
Vánoční čas je vždy časem, kdy si připomínám léta, která jsem prožíval
v Jevišovicích coby školák. Vůbec školní roky na naší základce pokládám za skvělé.
Chodil jsem tehdy do prvních tříd do Komenia, kde se ještě topilo v kamnech uhlím
a mělo to své opravdové kouzlo. Ráno jsme se těšili na vyučování, které začínalo
v 7 hodin 20 minut. Vstávat jsme museli po 6 hodině ráno a hupky dupky do školy.
Chodník tehdy ještě nebyl, tak se okolo hřiště chodilo po hlíně. Byla to krásná léta
bezstarostnosti a her. Měl jsem štěstí na vynikající učitelky a celá jevišovická škola ve
mne zanechala pozitivní dojem. Na některé „kousky“ vzpomínám opravdu rád. Určitě
jsem nepatřil k těm úplně nejhodnějším a kdejaká možnost udělat „průšvih“, legrácku či
kulišárnu byla pro mne lákadlem. Myslím, že některé učitelky si na mne i po letech
vzpomenou . Můj pocit je veskrze pozitivní a vždy mi v duši rozsvítí bílé světlo při těchto
vzpomínkách. Navíc díky dobré úrovni základního vzdělání jsem bez problému proplul
jak střední školou v Třebíči, tak vysokou v Brně. Zvláště na vysoké škole pedagogické
jsem využil mnohé znalosti, které jsem se naučil v Jevišovicích. Mělo to i jiný půvab.
Díky náskoku znalostí jsem mohl svůj čas věnovat jiným zálibám a to převážně
sportovním. To byl ten největší bonus, který jsem si mohl dovolit a jednoznačně plynul
ze záladů vzdělání, které jsem nabyl na základní škole v Jevišovicích. Zpětně děkuji
všem učitelům, kteří mne učili a přeji jim mnoho zdraví do budoucna a krásné Vánoce.
K dnešním vánočním časům jsem velmi odtažitý. Vánoce se staly ukázkou
konzumu a doslova „běsu“ nákupů, které vídám převážně ve městech. Je to až na
pováženou, jak většina národa naprosto bezhlavě podlehne nákupní vánoční horečce
a předvádí chování, které je pro mne nepochopitelné. Musím si opakovat, že pokud to
někomu vyhovuje a většině lidstva to neublíží, tak proč ne. Zkousnu to. Nejsem si
ovšem jistý tím, zda si tím opravdu neubližujeme. Ale to by bylo na úplně jiný článek
a můj pohled je zcela jistě okrajový. Přesto si myslím, že si můžeme v těchto dnech
spíše odpočinout, věnovat se rodině a „kouzlit“ doma třeba cukroví nebo si přečíst
dobrou knihu. Také procházka po našem nádherném okolí musí být balzámem pro
duši člověka, který má k tomuto kraji vztah.
Přeji proto všem spoluobčanům chvíle klidu a radosti, udělejte si čas na sebe
i druhé a prožijte vánoční čas jinak než sháněním dárků v super či hypermarketech.
Lubomír Šalamoun, místostarosta

Stolní tenis
Určitě alespoň někteří z vás zaregistrovali, že v sále Komenia se hraje stolní tenis.
Díky řediteli ZŠ Jevišovice a také díky starostovi se ze sálu bývalého kina stává velmi
slušná herna ping pongu.
V letošním roce hrají dvě družstva Jevišovic. Družstvo „A“ ve složení Kamil Ludvík,
Fouček Jaroslav a Šalamoun Lubomír hraje extraligu okresu Znojmo. A družstvo „B“ ve
složení Novák Jaroslav, Kráčman František, Mandát Marek a Šalamoun Lukáš hraje
4. ligu. Celkem je letos přihlášen rekordní počet družstev a Městská liga prožívá
doslova boom. Stolní tenis se tak na okrese Znojmo stává velmi oblíbeným sportem
a musím ze své zkušenosti podotknout, že i úroveň je dobrá.
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Družstvo A si v sezóně 2008/2009 dalo za cíl nesestoupit z extraligy a po
odehraných 6 kolech má na kontě 3 prohry, jednu remízu a dvě výhry. Nutno
podotknout, že ve dvou zápasech, které áčko prohrálo, mělo doslova smůlu na
raketách a v druhé polovině soutěže se tato situace zcela jistě opakovat nebude. Nyní
nás na závěr roku ještě čekají dva důležité zápasy ve Znojmě, ve kterých, doufám,
alespoň remizujeme. Tím bychom se z pásma sestupu měli definitivně dostat.
Družstvo „B“ zatím ve čtvrté lize sbírá zkušenosti a většinu zápasů prohrává.
Výjimkou byla remíza ve druhém kole. Družstvo ve druhé polovině soutěže jistě zabere
a získá konečně i vítězství. Chuť i čas věnovat něco pro výhru družstva je vidět
u všech. Je třeba poděkovat Jaroslavu Novákovi, který je motorem béčka a zasadil se
významně pro obnovu a vylepšení naší herny v Komeniu. V blízké době budeme mít
dva nové stoly a také určité úpravy herny. O to lépe se nám v jarních měsících bude
hrát.
Toto vše si iniciativně vzal na starost právě Jarda Novák, za což mu všichni hráči
děkují. Svůj dík si zaslouží i ředitel školy pan Vajčner a starosta města pan Málek.
Děkujeme tímto vedení školy i města.
Věřím, že do budoucna se v Jevišovicích začne hrát stolní tenis i v v žákovské
kategorii a vznikne zde oddíl stolního tenisu, který by mohl růst a mít i dobré výsledky.
Základ v podobě herny a vybavení zde je. Nyní je třeba věnovat čas mládeži a výsledky
se dostaví. Vždyť v jisté době Jevišovice hráli stolní tenis na nejvyšší úrovni okresu
Znojmo a bojovali o 1.místo v okresním přeboru. Věřím, že se tyto časy mohou vrátit.
Kompletní výsledkový servis Městské ligy najdete na www.mlst.wz.cz
Lubomír Šalamoun, místostarosta

Ples ve znamení zelené
Vážení spoluobčané,
je tomu již mnoho let od doby, kdy naši předchůdci pořádali v Jevišovicích
Myslivecký ples. Je to dokonce tak dlouho, že si to mnozí z nás už ani nepamatují.
Myslivecké plesy bývaly a jsou v našem kraji velmi oblíbené. Svědčí o tom fakt, že
mnoho našich spoluobčanů, nejen myslivců vyhledává myslivecké plesy alespoň
v našem nejbližším okolí – v Běhařovicích, Grešlovém Mýtě, Plavči, Mikulovicích atd.
Někteří členové našeho mysliveckého sdružení se rozhodli přerušenou tradici
obnovit, a tak před pěti roky, právě v období plesů, začali pořádat v Bojanovicích
myslivecké zábavy s bohatou tombolou.
Letos na jaře jsme se zúčastnili schůzky se starostou našeho města, kde nám
vedení radnice nabídlo možnost úplného obnovení mysliveckých plesů v Jevišovicích.
Tuto nabídku nejen k naší radosti většina členů MS Výr Jevišovice-Bojanovice přijala,
a tak doufáme, že mnoho z vás potěšíme zprávou, že návrat PLESU VE ZNAMENÍ
ZELENÉ byl stanoven na 16. ledna na 20.00 hodin v sále Starého zámku. K tanci
i k poslechu bude hrát skupina JARRY BAND, se kterou jsme již spolupracovali a která
mimo jiné hraje i myslivecké písničky, které neodmyslitelně patří, jak mi jistě dáte za
pravdu, ke každému plesu s mysliveckou tématikou. Čeká vás také milé překvapení
v podobě netradičního předtančení, které předvedou jevišovické mažoretky a je na
programu ve 20.30 hodin. V průběhu večera budou samozřejmě připraveny zvěřinové
speciality, např. řízky a guláš. V neposlední řadě chystáme i bohatou tombolu.
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Možná vás překvapí místo konání plesu. Starý zámek, který je již několik let
v rekonstrukci, nám bude na tyto akce zpřístupněn. Při nedávné návštěvě s panem
starostou a v doprovodu paní Kampfové jsme měli možnost shlédnout nově
vybudované sociální zařízení, ještě nedokončené rekonstruované předsálí s malou
terasou zpřístupněnou nejen pro kuřáky nad již opraveným a krásně nasvětleným
nádvořím Starého zámku. Určitě se máme všichni na co těšit.
A teď už jen závěrem, krásné svátky popřejem.
Na procházkách přírodou, ať potkáte zvěř divokou.
Hodně dárků na vánoce, štěstí, zdraví v novém roce.
A nepotkáme-li se v lese, tak určitě na mysliveckém plese.
Vaši myslivci

Výchova k recyklaci odpadů
Naše škola se zapojila do školního recyklačního
programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové
společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které
zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení,
baterií a obalů.
Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů
u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných
vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.
V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena
sběrnými nádobami na použité baterie a drobné
elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou
umístěny ve škole.
Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné
elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku,
telefon, elektrohračku,
drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3
přehrávač, rychlovarné
konvice, žehličky, fény, aj.)
a baterie.
Za nasbírané vysloužilé
baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly
získá naše škola body, za
něž žákům budeme moci pořídit různé učební
pomůcky, hry i vybavení pro volný čas.
Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit.
Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné
elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak
jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na
nákup odměn.
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Výročí založení Sokola v Jevišovicích
Tělocvičná jednota Sokol Jevišovice si připomíná v letošním roce 110. výročí
svého založení. Při této příležitosti mi dovolte malé nahlédnutí do historie.
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 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, akademie. 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 se v letech 1933 – 1939 stali 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 znovu 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 společenských organizací, celostátně zastavena, majetek byl převeden
na novou jednotnou tělovýchovnou organizaci. Některé tělovýchovné jednoty přitom
používaly ve svém názvu označení Sokol.
Ke znovuobnovení původní organizace Sokola došlo až po listopadu 1989. Do
obnovené České obce sokolské se vrátil i Sokol Jevišovice.
V současné době má Tělocvičná jednota Sokol Jevišovice 81 členů a jejich počet
se bude s narůstající nabídkou tělovýchovných aktivit dále zvyšovat. Sokol chce
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nabídnout všem občanům Jevišovic možnost zdravého pohybu a trávení volného času
ve společnosti přátel. Činnost v současné době vyvíjí oddíly volejbalu, florbalu,
badmintonu, taekwonda, cvičení předškolních dětí, cvičení žen, fotbalistky a divadelní
soubor.
Ke sportovním aktivitám Vás zvou cvičitelé Jindra Sokolová, Lenka Kuklová, Iveta
Bláhová, Jana Kampfová, Petr Karl, Jan Vajčner, Vladimír Hájek, Antonín Košíček,
Eduard Liška.
Jan Vajčner, starosta TJ Sokol Jevišovice

Cvičení ZÓNA 2008

V rámci cvičení si vyzkoušeli nácvik evakuace nejen někteří pracovníci elektrárny, ale
také žáci škol z Vémyslic a Mohelna.

Prostory havarijního štábu v Dukovanech. Odtud se řídí činnost při mimořádných
situacích a cvičeních.
Foto: Petr Večeřa
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Vážení občané,
poslední listopadový týden proběhlo v krajích Vysočina a Jihomoravský
cvičení záchranných složek, jehož námětem byla havárie v jaderné elektrárně
Dukovany. Mnoho občanů neví, jak reagovat na některé výstražné signály.
Z tohoto důvodu uvádíme některé části příručky HZS týkající se této
problematiky.
Mgr. Pavel Málek , starosta
1. VAROVÁNÍ
Každý vyspělý stát světa vytváří podmínky ke snížení následků mimořádných
událostí, které mohou kdykoliv ohrozit životy, zdraví a majetek obyvatelstva. Jedním
z prvořadých opatření je včas varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím (před
povodněmi, před následky havárií s únikem nebezpečných látek do životního
prostředí, před nebezpečím velkých požárů, před zemětřesením, před nebezpečím
sesuvu půdy, před lavinovým nebezpečím apod.). To proto, aby obyvatelé v ohrožených místech mohli včas přijmout opatření, která by zachránila jejich životy a zdraví
a co nejvíce snížila následky těchto mimořádných událostí na jejich majetku. Jedním
ze základních úkolů ochrany obyvatelstva je tedy zabezpečit včasné varování
obyvatel před potenciálním nebezpečím.
Varovný signál „Všeobecná výstraha”
Dnem 1. listopadu 2001 byl na území České republiky zaveden jediný varovný
signál „Všeobecná výstraha” pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku
mimořádné události. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin.
Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví
obyvatel v důsledku mimořádných událostí - živelní pohromy (např. povodeň, sněhová
kalamita, větrná smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí
(např. havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií, havárie v jaderném
energetickém zařízení, ropná havárie), či jiné mimořádné události (např. teroristický
čin, sabotáž, žhářství). Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na území
kraje i na území celého státu.
Co uděláte, když uslyšíte varovný signál?
Když uslyšíte kolísavý tón sirény (varovný signál), neprodleně se ukryjte kdekoliv
to bude možné (tato zásada neplatí, když se zjevně jedná o povodeň) . Nehledejte
těžké betonové kryty ani místa pod úrovní terénu (sklepy). V prvním okamžiku plně
postačí k ochraně života zděná budova, kterou lze uzavřít. Nebojte se požádat
o poskytnutí úkrytu a o pomoc v objektech a budovách, ať jste kdekoliv na nákupech,
na procházce, v zaměstnání, při jednání na úřadech, ve škole, atd. Zvuk sirény
nepřikazuje se okamžitě vrátit domů, ale neprodleně se ukrýt co nejblíže místa, kde se
nacházíte. Právě tím si dost možná zachráníte život.
Děti, které jsou ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je domů nebo se
snažit je ze školy vyzvednout. Škola se o zajištění jejich bezpečí na nezbytnou dobu
postará a sdělí jim, co mají dělat dál. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte
varování, je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší
budově.
Co tedy znamená rada „Neprodleně se ukryjte”?
Jednoznačně - vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod,
úřad, kanceláře, obchody, veřejné budovy i soukromé domy. Když lidé budou klepat na
vaše dveře, dejte jim příležitost se ukrýt. Pokud uvidíte, že někteří zvuk sirény asi
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nezaslechli, varujte je, sdělte jim, že hrozí nebezpečí a poskytněte jim případnou
pomoc.
Uslyšíte-li zvuk sirény, nikam netelefonujte. Váš pokus o získání telefonických
informací jenom zatíží telefonní síť. Je to zbytečné! V dalších odstavcích se dozvíte, že
informace získáte jinak, aniž byste narušili řešení vznikající mimořádné události.
Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti osob
uvnitř. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat zrovna únik toxických
látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost
vniknutí látek do prostoru, ve kterém se nacházíte. Více informací a podrobností, co se
stalo a co se doporučuje, jak se zachovat, se dozvíme ze zpráv a informací z Českého
rozhlasu, České televize, ale i z obecního rozhlasu. V některých lokalitách již jsou
instalovány elektronické sirény, které kromě akustického tónu sirény mohou vysílat
i verbální informace.
K poskytování tísňových informací obyvatelstvu na území ČR jsou uzavřeny
dohody mezi Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím HZS ČR a Českou televizí
a Českým rozhlasem. Obdobné dohody s hromadnými informačními prostředky jsou
uzavírány na krajské úrovni. Proto i informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna
siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v pravidelných relacích
a zpravodajských vstupech i na vaší regionální rozhlasové stanici. V některých
městech a obcích, kde se podařilo vybudovat místní televizní kabelovou síť, se
informace vysílají i v její síti, obecním rozhlase nebo pomocí elektronických sirén. Ve
většině míst však tyto informace budou vysílány na některém místním vysílači v pásmu
VKV. Zajistěte si proto předem přenosný radiopřijímač VKV a náhradní baterie.
Je dobré si předem zjistit, na které frekvenci a na které místní rozhlasové stanici
budou vysílány po vzniku mimořádné události informace pro obyvatelstvo.
Na stanicích Českého rozhlasu a České televize se předpokládá informování
obyvatelstva o opatřeních v rámci celého území ČR v případě krizové situace, která
vyžaduje koordinaci opatření na ústřední úrovni.
Když zazní varovný signál - kolísavý tón sirény, nezapomeňte na tři základní kroky
vedoucí k vaší záchraně:
1. Neprodleně se ukryjte.
2. Zavřete dveře a okna.
3. Zapněte rádio a televizi.
Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí
zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových
prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).
O této skutečnosti se obyvatelé dozví z hromadných informačních prostředků.
Signál ”Požární poplach”
Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.
Vyhlašuje se pro jednotky požární ochrany a není varovným signálem pro
obyvatelstvo. U elektronických sirén napodobuje hlas trubky troubící tón ”HO-ŘÍ”,
”HO-ŘÍ” po dobu jedné minuty.
Národní tísňová čísla

150 HASIČI ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 POLICIE ČR
112 Jednotné evropské tísňové číslo
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Vánoční zvyky
Vánoce a vánoční čas patří k nejkrásnější svátkům v roce. Měly by být plné pohody
a klidu. Ke štědrovečernímu stolu se scházívá celá rodina, rozdávají se dárky, zpívají
se koledy, všude voní jehličí a vánoční cukroví. Základem křesťanských Vánoc je
biblický příběh o narození Ježíše Krista a oslava této události. Snad každý se od mala
těší na Ježíška, který přináší dárky všem lidem dobré vůle. Tento zvyk se do našich
zemí dostal z Německa.
Podoba vánoc se v průběhu staletí měnila. Nejprve se vánoce slavily v kruhu rodiny
ve vzájemné lásce a přátelství. Na vánočním stole nesměl chybět hrách, čočka, kuba
a jen majetnější rodiny mívaly i rybu. Na vesnicích se nezapomínalo ani na zvířata,
protože existovala domněnka, že na Štědrý den mluví zvířata o budoucnosti. Před
večeří nesměla chybět modlitba, ve které se vzpomínalo na uplynulý rok a na zemřelé
členy rodiny. Za zpěvu koled se po zazvonění zvonku lidé obdarovali malými dárečky.
Slavný den štědrovečerní byl zakončen půlnoční mší svatou nebo jitřní /pastýřskou/
mší svatou ráno na Boží hod.
Štědrý večer je plný tajemství a velkého očekávání, co následující rok přinese.
Proto je tento den i večer opředen mnoha zvyky. Lidé pouštěli lodičky ze skořápek
vlašských ořechů, odlévalo se olovo, házely se boty přes rameno ke dveřím,
rozkrajovala se jablíčka. Jak plynula léta, tak se mnoho tradičních zvyků vytrácelo a až
v posledních letech se postupně k některým vánočním zvykům lidé začínají vracet
a obnovovat různé vánoční symboly .
Adventní věnec
K poezii předvánočního období /tedy adventní doby/ patří od 19. stol. strojení
adventního věnce. Ten je symbolem soudržnosti a 4 svíčky na něm značí 4 adventní
neděle, které jsou přípravou na příchod Spasitele /vánoce/. Písemně doložená zpráva
pochází z r. 1838 z přístavního města Hamburk, kde kněz pověsil na dveře sirotčince
velký věnec, na kterém zapálil svíčky. Pod věncem stála pokladna, do které mohli lidé
vkládat vánoční milodary pro opuštěné a osiřelé děti. Proto každým rokem se Česká
televize zapojuje do charitativní akce adventních koncertů ve prospěch potřebných.
Jesličky nebo betlém
V r. 1223 postavil první jesličky sv. František z Assisi
v Itálii. V poustevně v horské jeskyni postavil žlab, založil
ho krmivem a přivedl k němu živého oslíka a vola. V Praze
přestavili první betlém jezuité v r. 1560 a založili tak tradici
stavění betlémů v Čechách. Betlémářství bylo nejrozšířenějším vánočním zvykem až do 19. stol., kdy se symbolem vánoc stal stromeček.
Vánoční stromeček
Na počátku 19. stol. ředitel Stavovského divadla Jan
Liebich vystrojil pro své přátele první vánoční stromeček
Tento zvyk se nejprve ujal ve městech, teprve později na
vesnicích. Stromečky se do každé rodiny dostávaly až
v druhé polovině minulého století, od toho času si nelze
Vánoce bez nazdobeného stromečku představit.
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Vánoční zvon
Mezi klasické vánoční symboly patřil také zvuk vánočního zvonku. Jeho zazvonění
znamená, že Ježíšek přinesl dárky. Podle tradice však znamenají i to, že zvonky mají
chránit naše srdce před chamtivostí a jeho zvuk nám má připomenout, že existují
i cennější věci než zlato, drahé kamení a peníze, a to nesmrtelná lidská duše, láska
a soucit.
Pranostiky na měsíc prosinec
Mrazivý pan prosinec dítek je dobrodinec – k Mikuláši, k Ježíšku dá jim trochu oříšků.
Když v prosinci v břízách míza koluje, tu mírná zima panuje.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají mírnou zimu.
O svaté Barboře, sníh leží na dvoře. Svatá Barborka vyhází dřevo ze dvorka.
Svatá Lucie nám ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Je-li mráz na boží narození, celá zima udrží se bez prodlení.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima všady.
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Recept na vánoční cukroví
Pusť troubu (troubu, ne manžela!).
Ukliď z linky umatlané skleničky, lego a papírky od bonbonů.
Připrav mísu a suroviny.
Vylouskej ořechy, odměř mouku a cukr.
Vyndej z mouky puzzle.
Odežeň děti a umyj z nich mouku.
Vezmi vejce.
Podej manželovi pivo.
Vrať se, odežeň děti, vezmi hadr a utři rozbitá vejce.
Vezmi jiná vejce a vyklepni je do mísy.
Zvedni telefon.
Odežeň děti, zameť střepy z mísy, vytři podlahu.
Vezmi jinou mísu.
Zadělej nové těsto.
Najdi rum.
Odejmi rum manželovi.
Odežeň děti a umyj z nich rozpatlané kousky těsta.
Plech vytři tukem.
Podej manželovi tlačenku.
Vrať se, sundej z plechu ořechové skořápky.
Podej manželovi noviny.
Vrať se, odežeň kočku dojídající zbytky těsta.
Zavolej veterináři.
Vezmi si prášek.
Umyj podlahu, stůl, židle, nádobí, ledničku, sporák, zdi, děti a kočku.
Vypni troubu, jdi do cukrárny a přines cukroví.
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Jednoho prosincového dne významě prohodil tatínek: "Pepíčku, potkal jsem Ježíška
a ten se mě ptal, jaké bys od něj chtěl dárky." Pepík se zatvářil překvapeně: "Copak on
nedostal můj mail?"
K jesličkám v betlémě přicházejí tři králové. Ten nejvyšší se praští o trám a vyhrkne:
"Ježíši Kriste!" Panna Maria se podívá na Josefa: "Vidíš, to by bylo hezké jméno pro
našeho malýho a ty pořád »Hugo, Hugo«.
Baví se dva muži: "Už to bude pátý rok, co k nám na vánoce přijede tchyně."
"No, nezávidím.."
"…....ale letos uděláme vyjímku a pustíme ji dovnitř!"
Potkají se sousedé den před Silvestrem: "Přijďte k nám sítra večer. Žena zahraje na
klavír, dcera zazpívá a o sedmé se navečeříme." "Děkuji za pozvání. Přesně v sedm
jsem u Vás."
Pan Novák pozve na Silvestra své přátele na návštěvu, aby se pochlubil, pošle dceru
do sklepa pro to nejlepší víno. Dcera se za chvíli vrací, ale nenese nic, a tak se jí táta
ptá proč. Já bych přinesla, ale soused si u sklepa vyměnil zámek!
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Klub maminek
Milé maminky, rádi bychom Vás i po Vánocích pozvali do dětského klubu, který
jsme pro Vás zřídili na radnici. Navštívit klubovnu můžete v tuto dobu:
ÚTERÝ
8 – 12 hodin
STŘEDA
13 – 17 hodin
ČTVRTEK
8 – 12 hodin
Burizonové kuličky
2 lžíce mléka, 3 balíčky mléčných karamelů, 1 lžíce cukru, 1 lžíce kakaa,
1 balíček burizonů, 10 dkg másla
Zahřejeme a rozpustíme všechny sáčky karamelů,máslo a mléko. Do rozpuštěné
hmoty přidáme cukr, kakao a burizony. Necháme trochu ztuhnout a rukama tvarujeme
kuličky. Necháme v chladu ztuhnout přes noc.
Můžeme zpracovat i ve formě srnčího hřbetu. Formu vyložíme mikrotenovým
sáčkem, upěchujeme do ní směs a dáme ztuhnout do ledničky. Po ztuhnutí krájíme
burizonový hřbet na plátky.
Chroustky
1 lžička citronové šťávy, 140 g moučkového cukru, 100 g mletých ořechů,
2 bílky
Bílky třeme s cukrem, dokud nám nezbělají. Přidáme ořechy, citronovou šťávu
a těsto promícháme.
Plech vytřeme máslem a z těsta tvořím malé hromádky, které pečeme zvolna (do
růžova) v předehřáté troubě.
Chroustky jsou opravdu jednoduchým cukrovím, které si připravíme kdykoliv.
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Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno,
Kociánka 6, 612 00 Brno
nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP:
+
péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s mentální

retardací, péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim a to
ve formách denního, týdenního nebo celoročního pobytupéči zdravotní ( pediatr,
neurolog, stomatolog, ortoped )
+
ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii
+
péči rehabilitační ( vodoléčba, laser, magnetoterapie ) a plavání
+
péči psychologickou, logopedickou
+
EEG Biofeedback
+
práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální pedagogové
+
individuální programy pro jednotlivé žáky
+
pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety
tel . MŠ : 515 504 214
tel./ fax ZŠ : 541 246 641
e – mail : sps.kocianka6@bm.orgman.cz
http://www.skola-kocianka.cz

Speciálně pedagogické centrum
při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené Brno,
Kociánka 6, 612 00 Brno
zajišťuje včasnou intervenci a poskytuje služby rodičům dětí předškolního a školního
věku
dále nabízí:
+
poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně postižených dětí a dětí

souběžně postižených více vadami
+
poradenství při integraci tělesně postižených dětí do běžných mateřských a zá-

kladních škol, konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou
mít ve třídách handicapované děti
+
individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí, poradny pro rozvoj
grafomotoriky
+
výjezdy do rodin handicapovaných dětí
+
poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a školských
zařízení
+
poradenství při změně školy související s přechodem tělesně postižených dětí na
druhý stupeň ZŠ
+
informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání
vycházejících tělesně postižených žáků
+
poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí
+
konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními pracovníky
+
řešení výchovných a výukových problémů tělesně postižených dětí s vývojovými
poruchami učení
tel. SPC pro MŠ : 515 504 375

tel. SPC pro ZŠ : 515 504 373
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Setkání jevišovických jubilantů
Předvánoční akcí výhradně pro seniory
nad 65 roků bylo „Setkání jevišovických
jubilantů“. Proběhlo 6. prosince v jídelně
Agrodružstva Jevišovice. Pozvání byli
jubilanti, kteří v letošním roce dovršili
65 roků, 70 roků, 75 roků a dále potom
občané starší 75 let.
Všichni pozvaní měli možnost vzít si
s sebou jednoho rodinného příslušníka.
Z celkového počtu pozvaných (něco málo
přes 70 spoluobčanů) potvrdilo svoji účast
na oslavě čtyřicet jubilantů, s rodinnými
příslušníky jich potom bylo celkem padesát.
Sešli jsme se v jídelně Agrodružstva Jevišovice v sobotu v podvečer. Na všechny rázem
dýchla předvánoční atmosféra z krásně vyzdobeného sálu, který připravil kolektiv zdejší
kuchyně.
Po zahájení a přivítání přítomných došlo v první řadě na gratulace. Starosta města
Mgr. Pavel Málek popřál všem oslavencům hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a příjemně
strávený podvečer ve společnosti svých přátel, známých a vrstevníků.
Jsme rádi, že jsme mohli poskytnout příležitost k tomuto setkání, sešlo se zde hodně lidí,
kteří se dobře bavili, zatančili si a strávili jsme podvečer v příjemné atmosféře a přátelské
náladě. K tanci i poslechu zahrálo přítomným DUO BABE písničky z let dávno i nedávno
minulých, i podle přání přítomných.
Rádi bychom tato setkávání s jubilanty pořádali každoročně, takže se zase v příštím
roce těšíme na setkání s jubilanty budoucími i na opětovné setkání s těmi nejstaršími
občany Jevišovic.
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