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Připravili jsme
pro vás…
v
27. 11. 2009 vánoční zdobení - adventní věnce, vánoční dekorace,
které si pod vedením p. Markéty Němcové můžete zhotovit i sami
(zasedací místnost radnice - od 17.00 hodin)
v
4. 12. 2009 slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, vánoční koledy,
čertovská olympiáda pro děti, po 17.00 hodin mikulášská nadílka
v kostele sv. Josefa (náměstí u kostela - od 16.30 hodin)
v
5. 12. 2009 křest knihy povídek Jak kráčel čas naším krajem - pro veřejnost
(restaurace U Suchého čerta - od 14.00 hodin)
v
11. 12. 2009 zdobení perníčků - ukázky tvorby, předání zkušeností, zdobí se
vlastní předem napečené perníčky (jídelna ZŠ - od 17.00 hodin)
v
12. 12. 2009 setkání seniorů - předvánoční posezení pro přihlášené důchodce
- jubilanty (restaurace U Suchého čerta - od 16.00 hodin)
v
31. 12. 2009 Silvestrovský fotbálek - zápas ženatí x svobodní
- opékání buřtů a čaj pro děti
- zabíjačkové speciality, svařák, grog pro tatínky
v
8. 1. 2010 ples AGD Jevišovice (restaurace Sýpka - od 20.00 hodin)
v
9. 1. 2010 II. ples města Jevišovice - hraje skupina ONKELS
(restaurace U Suchého čerta - od 20.00 hodin)
v
15. 1. 2010 myslivecký ples - hraje JERRY BAND
(sál OU Boskovštejn - od 20.00 hodin)
v
22. 1. 2010 57. školní ples - hraje JERRY BAND
(restaurace Sýpka - od 20.00 hodin)
v
30. 1. 2010 Jevišovická jitrnice - soutěž o nejchutnější jitrnici,
kde porotou můžete být i Vy
v
13. 2. 2010 rej masek - průvod po Jevišovicích (DOSOJ)
v
20. 2. 2010 maškarní ples (restaurace U Suchého čerta - od 20.00 hodin)
v
27. 2. 2010 karneval pro děti (kinosál Komenia - od 14.00 hodin)
v
6. 3. 2010 sportovní ples - hraje ROMAN A JARDA BAND
(restaurace U Suchého čerta - od 20.00 hodin)
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Vánoční přání
Vážení občané, blíží se konec roku a mně to nedá neohlédnout se za rokem 2009.
Rok, který mnohým z nás změnil život, bohužel, až příliš často k horšímu. Tak, jak si
ještě před rokem málokdo z nás dokázal představit, co je to ekonomická krize, její
dopady již dnes všichni výrazně pociťujeme na vlastní kůži. Ani Jevišovice nebyly
dopadů ušetřeny a není to jen nenaplněný městský rozpočet.
Říká se: Věř v horší, doufej v lepší. Nyní nám již opravdu nezůstává nic jiného než
vyhlížet rok 2010 s optimismem a věřit, že se naše situace zlepší.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás co nejsrdečněji pozvali na

2. ples města Jevišovice,
který se koná v sobotu 9. ledna 2010
v prostorách zrekonstruované restaurace
U Suchého čerta od 20.00 hodin.
Předprodej vstupenek a místenek od pondělí
4. 1. 2010 na městském úřadě Jevišovice.
Cena vstupenky s místenkou je 150,- Kč
a zahrnuje i jeden míchaný nápoj dle vlastního výběru
během barman show.
Vstupenky jsou slosovatelné,
hraje se o zahraniční zájezd od Čedoku.
Hraje skupina ONKELS.
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E-domek v Jevišovicích
V Jevišovicích probíhá již mnoho let sběr velkoobjemového odpadu a sběr nebezpečného odpadu. Pro mnohé občany však je problémem nechat elektrozařízení půl
roku doma odložené v garáži, kůlně apod. nebo mnozí tyto „skladovací“ prostory ani
nemají, proto se nezřídka televizory, lednice a další spotřebiče objevují odložené
u popelnic, kontejnerů či na odlehlých místech v křoví. Sem ale rozhodně nepatří
a kromě toho, že nejsou „ozdobou“ Jevišovic a okolí, jsou rovněž nebezpečným odpadem, který takto odkládán být nesmí.
Proto se vedení města rozhodlo zřídit sběrné místo elektrozařízení přímo na dvoře
radnice. Díky finanční podpoře Fondu ASEKOL byl dvůr upraven, předlážděn a získali
jsme i E-domek, celohliníkový přístřešek, krytý, uzamykatelný, kam lze odkládat staré,
nepoužívané televizory, monitory, videa, mobilní telefony, klávesnice, myši (upozorňuji, že pouze od počítače :o)) ) nebo elektronické hračky. Tento domek pojme například
180 televizí, chrání elektroodpad před nepříznivými vlivy počasí a také možnými krádežemi. E-domek zabrání znehodnocení elektrozařízení prostřednictvím deště, slunce či mrazu a neumožní zlodějům spotřebiče vykrádat. Takto znehodnocené přístroje
se už totiž nedají recyklovat, čímž trpí jak životní prostředí, tak obec, protože je musí
zlikvidovat na vlastní náklady. Cena E-domku je 50 000,- Kč, veškeré pořizovací náklady hradí ASEKOL. Nezisková společnost ASEKOL organizuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení. V běžnou pracovní dobu úřadu stačí nahlásit na matrice, že do
domku odložíte televizi či jiný spotřebič. Zadním vchodem, vraty, se dá vjet do dvora až
k E-domku. Za uložení elektrozařízení nic neplatíte a přispějete k dalšímu zlepšování
třídění elektroodpadu.
Elektrowin
V brzku bychom rádi uazvřeli i smlouvu se společností Elektrowin, která se specializuje na shromažďování a svoz vyřazených ledniček, mrazáků a dalších podobných
spotřebičů. V současné době je možno i tato zařízení odkládat v E-domku, neboť pro
některé, zejména starší spoluobčany, je jednodušší přivézt všechna zařízení naráz
a na jedno místo, aniž by museli zvažovat, který spotřebič do které kategorie spadá.
Marie Straková

Jevišovická jitrnice 2010
Poslední lednovou sobotu, 30. 1. 2010, připravuje město Jevišovice společně
s restaurací Sýpka letos již 6. ročník soutěže o nejlepší, nejchutnější jitrnici.
Vyzýváme proto amatérské i profesionální řezníky z Jevišovic i širokého okolí, aby
dodali vzorky svých jitrnic a dokázali tak nejen sami sobě, ale i ostatním, že právě
TA JEJICH JE TA NEJ…
Porota je tvořena přítomnými návštěvníky soutěže, hodnotí se anonymně předložené vzorky a následně z bodovacích lístků zpracovaných nejmodernější výpočetní
technikou (rozuměj kalkulačkou) porota vyhlásí vítěze soutěže.
O dobrou náladu se i v tomto ročníku postará harmonika s vozembouchem,
o dobrou krmi, dobré pití zase restaurace Sýpka.
Tak přijďte podráždit své chuťové pohárky, srdečně zvou pořadatelé.
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Sběrný dvůr odpadů
DSO Jevišovicka v současné době připravuje výstavbu sběrného dvora odpadů.
Jeho stavba začne v zimních měsících, neboť v současné době se vyřizují administrativní náležitosti spojené s podpisem smlouvy se Státním fondem životního prostředí.
Sběrný dvůr bude poskytovat služby občanům členských obcí DSO Jevišovicka
a jedná se o následující obce: Jevišovice, Hluboké Mašůvky, Boskovštejn, Černín,
Vevčice, Střelice, Jiřice u Moravských Budějovice a Rozkoš.
Ve sběrném dvoře bude možno ukládat např. velkoobjemový, nebezpečný a jiné
odpady, které v současné době musí občané odvážet do Znojma či Únanova.
Staveniště sběrného dvora se nachází v lokalitě „u stodol“ na pozemku, který je
v současné době ve vlastnictví města Jevišovice. Jedná se o pozemek parc.č. 994/5
a st. 183 na k.ú. Jevišovice. Staveniště je částečně zanedbané, zarostlé náletovými
křovinami a částečně i stromy. Stodola je nyní zcela nevyužitelná bez střechy a podlahy. Na volné ploše je skladován stavební materiál.
Sběrný dvůr odpadů bude umístěn v oploceném areálu. Bude vystavěna ocelová
rámová konstrukce pro uložení objemného odpadu („O“ odpad) a uzavřené části
poslouží pro parkování technického zařízení sběrného dvora a pro odpady, které musí
být uzavřeny. Pod přístřeškem budou uloženy plastové obaly, kovové obaly, plasty,
měď, mosaz, bronz, železo a ocel. Sklad nebezpečných odpadů bude řešen typizovaným skladem, umístěným vedle ocelového přístřešku. Uložení odpadů bude také ve
stodole, která bude rekonstruována a poté využita pro zpětný odběr elektroodpadů,
ukládání papírového nebo lepenkového obalu, drobné plastové obaly, vyřazené elektrické a elektronické zařízení bez nebezpečných látek. Elektropřístroje tak budou
zastřešeny a nebude hrozit jejich případné odcizení nebo manipulace neoprávněnými
osobami. Na pravé straně u prvního vjezdu bude vystavěna mobilní buňka pro sociální
a provozní zázemí budovy. Plochy okolo staveb budou zpevněny lehkou živičnou konstrukcí. Odvodnění bude provedeno přirozeným spádováním, jenž svede vodu do sběrného žlabu. Stavba bude nově oplocena dřevěným neprůhledným plotem a napojena
na vodovodní přípojku. Pokud se neprotáhnou administrativní lhůty při jednání se
SFŽP, předpokládá se jeho otevření občanům na začátku léta 2010.
Mgr. Pavel Málek, předseda DSO Jevišovicka

Památník
Zatupitelstvo města Jevišovice rozhodlo na svém zasedání dne 18. listopadu 2009 o vybudování památníku obětem komunismu a nacismu. Památník bude umístěn v prostoru nově
vybudovaného autobusového terminálu v lokalitě „u stodol“.
Památník by měl být zrealizován na základě Vašich podnětů, návrhů či připomínek. Žádáme proto občany o jejich doručení na radnici Jevišovice do 31. ledna 2010. Mohou to být připomínky ke vzhledu, námětu, návrhy textu či jiné.
Současně bych rád oznámil, že na realizaci tohoto památníku bude počátkem roku 2010 vyhlášena veřejná sbírka.
Budeme rádi, když se do ní zapojí co největší počet občanů.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Výsledky tenisových turnajů
O pohár starosty města Jevišovice 2009
V průběhu léta a podzimu se na kurtech v Jevišovicích a Rozkoši konaly dva tenisové turnaje pro neregistrované hráče. Odehrál se 2. ročník turnaje o putovní pohár ve
čtyřhrách a premiérový turnaj ve dvouhrách mužů. Čtyřher se zúčastnilo 6 dvojic
a dvouher 14 hráčů.
V sobotu 24. října proběhlo vyhlášení výsledků s předáním pohárů a věcných cen
od starosty města, a to pro první tři hráče ve dvouhrách a první tři týmy ve čtyřhrách.
Vše bylo spojené s příjemným posezením a zaslouženým občerstvením v místní
restauraci. Všichni hráči, kteří celý turnaj odehráli, dostali tenisové potřeby.
Loňský, zahajovací turnaj ve čtyřhrách se všem hráčům velice líbil, oba letošní turnaje se setkaly s kladným ohlasem, počet účastníků vzrůstá, takže nic nebrání tomu,
aby se tato tenisová klání stala v našem městě sportovní tradicí. O zahájení příštího
ročníku vás budu včas informovat.
Výsledky dvouhy:
1. místo: Lubomír Šalamoun
2. místo: Petr Heralecký
3. místo: Josef Fabík

Výsledky čtyřhry:
1. místo: Miloslav Brázda, Josef Fabík
2. místo: Zdeněk Zelený, Petr Heralecký
3. místo: Marek Mandát, Pavel Kaláb
Petr Heralecký

Stolní tenis Jevišovice 2009
V tyto podzimní dny začíná soutěž Městské ligy stolního tenisu Znojmo, ročník
2009/2010. Jevišovice hrají již čtvrtou sezonu, posílily a dávají si smělé cíle. Po loňském 4. místě „áčka“, které bylo nečekaným úspěchem, je letošním cílem umístění na
medailové příčce.
Loňská sestava Fouček, Ludvík, Šalamoun senior, byla posílena o bývalého hráče
Běhařovic Pavla Kalába a mužstvo si troufá v extralize porazit jakéhokoliv soupeře.
Může se to podařit, ale nemusí. Mohu jen potvrdit velmi dobrou úroveň soutěže z hlediska celé Moravy i Čech. Sám jsem se účastnil několika měření sil v rámci celé České
republiky a mužstva ze Znojma vždy patřila k nejlepším.
Mistrovská domácí utkání extraligy budou v Jevišovicích probíhat ve čtvrtek
v 18.30 v kinosále Komenia. Rádi vás kdykoliv uvidíme na našich zápasech.
„Béčko“ ve složení Novák, Kráčman, Mandát, Kosour a Šalamoun junior, bude po
loňském zahřívacím kole bojovat o postup do vyšší soutěže. Mužstvo posílí Jarda
Fouček, který bude hrát za oba týmy Jevišovic. Hracím dnem je středa v 17.00 hod.
Některé jsou v současné době již odehrané, áčko dva zápasy remizovalo, jeden
vyhrálo a jeden prohrálo. Všechna utkání byla velmi vyrovnaná. Béčko má na kontě
dvě vítězství a jednu prohru.
Přeji oběma družstvům Jevišovic úspěšnou sezonu a splnění cílů, které si stanovila na začátku soutěžního roku.
Mgr. Lubomír Šalamoun, místostarosta
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Fotbalové hřiště s umělým povrchem
Z historie pískového hřiště…
První pískové hřiště bylo vybudováno v letech 1924 - 25 a mělo rozměry 50 x 25 m.
Na tomto hřišti ale bylo zakázáno hrát fotbal a celé bylo vybudováno partou dobrovolníků ručně. V roce 1941 bylo sokolské cvičiště (původně se tak nazývalo pískové hřiště)
přebudováno na hřiště fotbalové o rozměrech 90 x 36 m, tentokrát za pomocí bagru.
Hřiště bylo malé a proto v roce1973 bylo dále rozšířeno na konečné rozměry, tj. 100x
50 m. Tato podoba se dochovala až do přestavby z pískového hřiště na umělou plochu.
Aktuální stav hřiště…
Hřiště bylo vybudováno na původním pískovém hřišti. Celá výstavba je rozdělena
do dvou etap. První etapa výstavby byla zahájena dne 25. 5. 2009 a kompletně předána firmou Sport-Technik Bohemia s.r.o. dne 10. 10. 2009. Slavnostní otevření hřiště
proběhlo za účasti významných hostů ředitelem předávající firmy panem Vopičkou
a starostou města Jevišovic panem Mgr. Pavlem Málkem. Tomuto slavnostnímu předání přihlíželo asi 500 lidí. Součástí celé akce byl i doprovodný program, během něhož
mohli návštěvníci shlédnout zápas ženských družstev, vystoupení mažoretek ZŠ
Jevišovice, sraz autoveteránů, připraveny byly soutěže pro děti, velkým lákadlem bylo
vystoupení Honzy a Vojty Nedvědů a vrcholem odpoledne byl zápas staré gardy z Jevišovic s fotbalovými legendami mistrů Evropy z roku 1976. Mnozí tak poprvé mohli z blízka pohlédnout do tváře Antonínu Panenkovi, Františku Veselému, K. Dobiášovi a dalším hvězdám. Jeden z nich však, bohužel, dnes již shlíží na svoje kamarády z fotbalového nebe. V pátek 30. října 2009 zemřel ve věku nedožitých 65 let na selhání srdce
František Veselý. Mnozí z těch, kteří viděli jeho výkony na jevišovickém hřišti, této zprávě nemohli uvěřit, neboť o pouhých dvacet dnů dříve se proháněl po zelené ploše
v takové kondici, že fotbalisté o 20 let mladší nestíhali jeho tempu a nasazení...
V první etapě výstavby byly provedeny veškeré zemní úpravy, odstranění pískového podkladu, zábran z původního hřiště, byly provedeny drenáže a položení jednotlivých vrstev pod povrch umělého hřiště, výstavba opěrné zdi u silnice, položení veškeré elektrické kabeláže do země na osvětlení, oplocení, stožáry s osvětlením, položení
zámkové dlažby chodníků a ochozů, byly zhotoveny zábrany za brankami a v neposlední ředě i samotná pokládka koberce s umělým vláknem.V konečné úpravě se na
povrch navezl křemičitý písek a gumový granulát. Celá etapa byla financována z dotací od státu v celkové výši 11.000.000,- Kč a dofinancování částkou 3.000.000,- Kč
zajišťuje akciová společnost založná pod záštitou města Jevišovice. Celkové náklady
na výstavbu této etapy dosáhly celkové výše 14.000.000,- Kč.
V současné době je naplánována druhá etapa, která zahrnuje opravu stávajících
kabin a výstavbu hospůdky na hřišti.Tato část výstavby by měla začít v nejbližší době.
Umělá travnatá plocha má rozměry 108 x 61 m a vlastní hřiště má rozměry
100 x 55 m. Tato plocha má certifikát ČMFS a UEFA a mohou se na ní hrát mistrovské
zápasy ve všech kategoriích. Hřiště bude využíváno k mistrovským a přátelským zápasům všech klubů z okolí, turnajům a dalším činnostem. Zdarma bude hřiště využívat
Základní škola v Jevišovicích a další zájmové jevišovické oddíly. Fotbalový oddíl
Jevišovice bude toto hřiště využívat k mistrovským zápasům krajské 1.A třídy
a III. třídy v okresu.
Závěrem bych chtěl dodat, že je to jedno z nejlepších hřišť na okrese, kde se bude
setkávat hodně lidí jak ze sportovní, tak z divácké veřejnosti.Toto hřiště a okolí kolem
hřiště zase bude velkou chloubou a dominantou města Jevišovice.
Zdeněk Macháček
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17. listopad 1989
Byla to zajímavá doba...
„Bratrstvo kočičí pracky“ alias NSDAP tehdejší doby, lehce srovnatelné s fašisty, ba
v něčem i podlejší a krutější – KSČ. Komunisté. Vedoucí síla a průkopník degradace
v tehdejší Československé socialistické republice. Pokud se toto přirovnání někomu
nezdá, nechť si na internetu najde odkaz Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei. Potom si to samé vyhledejte na KSČ a pozoruhodně v tom najdete podobnost .
Když se zpětně ohlédnu do historie s dnešním odstupem, není nic, co by se mohlo
tvářit, že bylo dobré. Opravdu nevidím nic. Leč tuto dobu jsme žili a museli jsme téměř
všichni klonit hlavy, držet hubu a krok. Doslova. Jinak hrozilo nebezpečí. Jak tomu, kdo
se odvážil mluvit otevřeně, tak celé jeho rodině. A to platilo všude v tehdejší ČSSR
i v Jevišovicích. Neznám nikoho z Jevišovic, kdo by tehdy otevřeně vystupoval proti
režimu a tudíž paradoxně nebyla ani retroaktivní odpověď tehdejších komunistů
z Jevišovic proti někomu, kdo neexistoval. Kdyby ovšem byl a vystupoval proti nim, byl
by tvrdě smeten a dopadl by jako kterýkoliv občan tehdejšího Československa – ve
vězení. Jsem o tom pevně přesvědčen a po zkušenostech, které mohl mít každý, kdo
v tehdejší době žil, je jasné, že by tomu tak bylo. Kdo si nalhává něco jiného a nechce to
tak vidět, tak může, ale těžko přesvědčí mne samotného.
Listopad 1989 si pamatuji velmi dobře. Dne 17. listopadu jsem byl tehdy v tzv. SRN
(pro mladé – v západním Německu). Komunistům již docházely argumenty, dech i síla
a za zvláštních podmínek mohl občan ČSSR opustit republiku směrem na západ.
Podařilo se mi to za těchto ponižujících podmínek dvakrát.
A zrovna v listopadových dnech 1989 jsem dostal povolení od ředitele SPŠ strojní
v Brně, že mohu na 4 dny odjet. Učil jsem v tom roce jako nově vystudovaný pedagog
tělesnou, brannou a občanskou výchovu, respektive nauku. Byl jsem velmi liberální
a moje metody se tehdy úplně vymykaly době, ve které jsem učil. Pokud by nebyla revoluce, moje učitelské dny by byly sečteny. Komunisty jsem odvrhl jako vedoucí sílu již za
dob studií. Dostaly se ke mně knihy, které popisovaly dobu komunistických lágrů
v Rusku i u nás. Byl jsem šokován krutostí lidí, poplatných tehdejší době, lidí, kteří
neměli ani svědomí ani elementární lidskost a ani vlastně lidmi nebyli (doporučuji současným komunistům či jejich sympatizantům – obě skupiny fandů jsou na tom stejně,
aby si některé z nich přečetli). To se psal rok 1985. Pamatuji si, jak jsem četl tuto jednu
knížku a jel zrovna na lyžařský kurs na Slovensko. Krásná krajiny za okny ubíhala,
vepředu seděli naši tehdejší profesoři a já na sedadle četl příběhy lidí, kteří přicházeli
o své rodiny, své děti a umírali v lágrech jenom proto, že měli odlišný názor. Přál jsem
si, aby komunismus byl navěky svržen. I teď, při psaní těchto řádků, mám husí kůži.
Bylo nás naštěstí více studentů, kteří již tehdy věděli, že naším úkolem je změnit systém a tajně jsme doufali, že se tomu tak stane. Že to bude tak brzy, v to nikdo z nás
nedoufal. Komunismus, tak jak jej předvedli tehdejší soudruzi, a věřte, že současní by
byli stejní, možná ještě horší, byl neskutečně nelidský. Važme si toho, že to skončilo
a pracujme na tom, aby to tak bylo stále.
Situace v Jevišovicích z pohledu událostí z listopadu 1989 je pro mne dosti nepochopitelná. Ale není to jen v Jevišovicích. Existuje mnoho obcí a měst, kde komunisté
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hrají prim a dokonce vedou radnice. Proč tomu tak je? Nevím. Není mi jasné, proč
někdo zůstává věrný straně, která se nikdy řádně neomluvila za mrtvé, za okradené,
za vyhoštěné, za roztrhané rodiny a za totální morální devalvaci národa a jeho kultury.
O ekonomické destrukci ani nemluvě. Dle mého názoru a tak mi to vysvětlovali sami
komunisté, nechtějí převlékat kabáty. Jak jsou tím čestní a zásadoví. Och Bože, buď
jim v tom oporou! Zárověň tedy sympatizují s tím, co se tady dělo a kryjí všechno to, co
jsem výše popsal.
V těchto dnech se opět diskutuje, zda tuto stranu zakázat…
Jsem jednoznačně proti. Je dobře, že slyšíme jejich dnešní názory. Jak krásně
demokraticky a zvláště sociálně smýšlí a jak to myslí dobře s „normálními lidmi“ a jak
by to bylo krásné a jak by nám všem bylo dobře, kdyby jejich přemoudré „Bratrstvo“
zase vládlo.
Jak by to asi vypadalo? Ta fantazie je téměř nasnadě.
V první řadě by založili Lidové milice z řad nezaměstnaných a nespokojených občanů. Tyto složky, již ozbrojené, by obsadily důležité průmyslové podniky, zahraničním
kapitálem již zmodernizované a plné technologií, o kterých tito lidé nemají ani povědomí, natož pak vědomí. Ale to nevadí. Moudrost rychle nabydou. Někteří z nich studovali
papalášské školy v Moskvě.
Opět přijde na řadu jejich rolnická revoluce. Soukromým zemědělcům bezostyšně
vezmou půdu, ukradnou dobytek a veškerý majetek je donutí vložit do nově budovaných socialistických JZD. Kdo nebude náhodou nadšený nebo bude nedej Bůh nesouhlasit, odletí ihned do lágrů v KLDR, kde bude převychován. Kdyby náhodou někdo
chtěl chodit do kostela, popřípadě věřit v Boha, bude následovat deportace do Číny.
Tam se jeho ideový světonázor bude kovat více než třídně. Bude následovat zrušení
internetu a všech politických stran kromě ČSSD. Směrem od Hatí novodobí soudruzi
začnou budovat novou zeď, tentokráte 10 m vysokou a betonovou. Zavedou do škol tu
nejsprávnější ideologii, komunistickou, s jejich vedoucí úlohou a diktaturou nezaměstnaných, nyní již zaměstnaných. Učitelů na to bude dost. Je stále mnoho pedagogů,
kteří vystudovali za Gustava Husáka. Že bych se i já vrátil ??? Dále raději nedomýšlet…
Proto, nechme je. Ať je máme ideově pod kontrolou. Takto je jejich schopnost
– neschopnost, alespoň částečně sledovaná. Berme je jako třídu, která tady existuje
a je realitou, i když smutnou.
Na závěr. Chápu, že tyto řádky se mnohým nebudou líbit a třídně s nimi soucítím.
Z mého pohledu je mi jich líto. Komunisty v Jevišovicích budu nadále zdravit, mluvit
s nimi a určitým způsobem i spolupracovat. Ale nikdy je nebudu volit, nebudu jim rozumět ani je chápat, natož je jakkoliv podporovat. Jsem proti nim třídně vymezený, ale
tato odchylka ve mne nevzbuzuje nenávist ani nepřátelství ani přetvářku a zbabělost
za svůj názor na ně. Třeba jednou přijde doba, kdy i oni začnou zase zdravit mne.
Třeba v roce 2019?
Závěrečná pointa a smysl článku? Buďte rádi za to, že třeba můžete napsat to, co
teď já. Važte si svobody názoru a slova. Mějte radost, když se zítra rozhodnete navštívit Vídeň. Před listopadem 1989 jste si o tom mohli nechat zdát.
A ono se krásně zapomíná……………..
Mgr. Lubomír Šalamoun, místostarosta
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Rekonstrukce silničního mostu
ev.č. 361 – 008 v Jevišovicích
Jihomoravský kraj jako vlastník silnic II. a III. tříd zastoupený Správou a údržbou
silnic připravuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci silničního mostu ev.č. 361
– 008 v Jevišovicích. Stavba je vyvolána nevyhovujícím stavem mostního objektu
z roku 1880, který přemosťuje místní komunikaci a potok. Mostní objekt tvoří klenbový
most o jednom poli. Délka přemostění 8,0 m. Volná šířka mostu je jen 5,0 m. Současný
stav objektu je VI - velmi špatný (spodní stavba) a IV - uspokojivý (nosná konstrukce).
Kamenná spodní stavba a křídla jsou zamáčená, místy trhliny, vyplavené spáry, jevišovická opěra ve spodní části je podemletá proudem místního potoka. Povrch cihelné
klenby je rozrušený, ve vrcholu na čelních plochách jsou patrné vápenné výluhy. Po
provedené rekonstrukci se změní volná šířka mostu na 8,00 m. Protože se jedná
o komunikaci ve městě na mostě bude zřízen chodník. Chodník bude na pravé straně
směrem ke kruhovému objezdu v šířce 1,5 m. Šířka mezi zvýšenými obrubami (šířka
vozovky) bude 6,00 m.
Součástí této stavby je i výstavba nové opěrné zídky podél komunikace vpravo,
směrem od mostu nahoru ke křižovatce s místní komunikací. Opěrná zídka bude založená na mikropilotách délky 5,0 m. Na opěrnou zídku se vybetonuje vyložená chodníková římsa stejného šířkového uspořádání jako na mostě. Římsa se opatří odnímatelným mostním trubkovým zábradlím. Po levé straně od mostu směrem nahoru ke křižovatce s místní komunikací se provede sanace svahu. Ze svahu se odstraní vegetace,
v celé ploše svahu se upevní skalními kotvami síť z žárově pozinkovaného drátěného
pletiva. Rozrušená místa se opatří stříkaným betonem, barva betonu podobná barvě
horniny.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení. V roce 2010 Správa a údržba silnic plánuje získání stavebního povolení
a předpoklad realizace je po přidělení investičních prostředků Jihomoravským krajem.
Předpokládané náklady stavby se budou pohybovat kolem 49,200 tis. Kč.
Jiří Šeiner, Správa a údržba silnic JMK

Přehled dotací za rok 2009
V letošním roce podalo město Jevišovice několik žádostí o dotace, ať už krajské,
dotace z ministerstev či evropských fondů.
Ne každá žádost o dotaci, byť by byla sebelépe zpracovaná, však musí být také
schválena. O tomto rozhoduje mnoho skutečností a priorit.
Předkládáme Vám stručný soupis, jak jsme tedy v roce 2009 dopadli:
Žádost o dotaci na:
- jevišovické kulturní léto
- výzbroj a výstroj HZS
- doplnění kanalizace Jevišovice

ve výši:
200.000,- Kč
208.000,- Kč
4.680.000,- Kč
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nepřiznaná
přiznaná
nepřiznaná

- zkvalitnění služeb TIC
- úroky z úvěru (oprava průtahu Jevišovicemi)
- prevence kriminality (osvětlení ul. Černínská)
- dětské hřiště „U bytovek“
- ozvučení kinosálu
- oprava kašny na Ugartově náměstí
- oprava kašny na Ugartově náměstí
- doplnění pracoviště CzechPOINT
- výstavba sociálních bytů nad hasičárnou
- rekonstrukce dětské knihovny
- obnova přírodního jezírka
- úprava prostoru svahu u zámeckých schodů
- dovybavení města lesnickou technikou
- zřízení místa zpětného odběru elektrozařízení
- E-domek
- Víno a historie (zámecká vinařská romance
a Jevišovické historické slavnosti 2009)
- vinařská romance

43.000,- Kč
152.000,- Kč
25.000,- Kč
120.000,- Kč
188.000,- Kč
75.000,- Kč
518.000,- Kč
68.540,- Kč
3.300.000,- Kč
300.000,- Kč
599.805,- Kč
2.387.247,- Kč
184.500,- Kč
87.100,- Kč
50.595,- Kč
335.000,- Kč
10.000,- Kč

přiznaná
přiznaná
nepřiznaná
přiznaná
nepřiznaná
přiznaná
přiznaná
přiznaná
nepřiznaná
nepřiznaná
přiznaná
přiznaná
přiznaná
přiznaná
přiznaná
přiznaná
přiznaná

Financování obcí dle zákona
o rozpočtovém určení daní
V jednom z loňských zpravodajů jsem se zmiňoval o způsobu financování obcí dle
zákona o rozpočtovém určení daní. Chtěl bych se omluvit těm, kterých jsem se předchozím článkem dotknul, neboť mé informace nebyly zcela pravdivé. Obce jsou financovány dle následujících pravidel:
(1) Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří
a) výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost
nachází,
b) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
c) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem
jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
d) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů
fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených
pod písmenem c),
e) podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d).

f) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a),
g) 30 % z výnosu záloh 5) na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce
bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo
dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště
k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje,
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s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby 6) a s výjimkou daně (záloh na
daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků 7) srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické
osoby,
h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec,
s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako
plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou
podle zvláštní sazby.
Z uvedeného plyne, že rozpočty obcí jsou v této oblasti výrazně závislé na vývoji
ekonomiky a stavu státních financí.
Výši příjmu tak neohrozí, tak jako v 90. letech, ekonomické potíže velkých firem sídlících v katastru nebo jejich případné přesunutí sídla.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Kontrola SUKL
Město Jevišovice bylo podrobeno na základě udání jednoho z občanů Jevišovic
kontrole Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SUKL). Údajně mělo docházet k porušení
zák. o léčivech, když ze strany města bylo nabídnuto občanům Jevišovic vyzvednutí
léků v lékárně.
Zde uvádíme citaci z nálezu SUKL:
Kontrolou nebylo zjištěno porušení zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zák. o léčivech), ve znění pozdějších předpisů ani
zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Mgr. Pavel Málek, starosta

DOSOJ:
l
Vás zve na únorový maškarní ples,
v pořadí již třetí, tentokrát pořádaný
v restauraci U Suchého čerta,
v sobotu 20. února 2010.
Masky mají vstup zdarma.
l
Vás zve na masopustní rej masek
– průvod Jevišovicemi v sobotu 13. 2. 2010

l
pro Vás připravuje komedii italských autorů Giulia Scarnicci a Renza Tarabusi
„Kaviár nebo čočka“.
Pro tentokrát nacvičujeme divadelní komedii o třech dějstvích,
která nenechá Vaše bránice v klidu.
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Čertovské tipy
20.11. 2009

DISCO U SUCHÉHO ČERTA, DJ MLN, od 22 hodin,
vstup do 21 zdarma, zvýhodněné ceny míchaných drinků
21. - 28.11. 2009 JEVIŠOVICKÁ ŽEBROVAČKA, přijďte si pochutnat:
vepřová žebra do zlatova pečená na medu, zakysaná smetana
s česnekem, čerstvý křen, hořčice, feferon, pečivo
27.11. 2009
DISCO U SUCHÉHO ČERTA, DJ MLN, od 22 hodin,
vstup do 21 zdarma, zvýhodněné ceny míchaných drinků
29.11. 2009
1. ADVENTNÍ NEDĚLE, rozsvěcení vánočního stromečku,
zpívání na nádvoří, vánoční písně, svařené víno,
sladkosti pro nejmenší,
pečené kaštany venku na ohni - od 17.00 hodin
4.12. 2009
DISCO S MIKULÁŠEM, od 22 hodin, hraje DJ MLN,
mikulášské dárky, soutěž o věcné ceny,
zvýhodněné ceny vašich oblíbených drinků
18.12. 2009
ZIMNÍ DISKOTÉKA, tančíme uvnitř i venku, hraje DJ MLN,
vánoční venkovní teplé nápoje
15. - 20.12. 2009 RYBÍ POCHOUTKY, tradiční i netradiční vánoční rybí pochoutky,
ochutnejte kapra, tolstolobika a další ryby na různé způsoby
24.-25.12. 2009 zavřeno
31.12. 2099
SILVESTR od 19.00 hodin

A což takhle vtípek?
Včera večer jsme s mojí ženou vedli trochu hlubší rozhovor o různých životních situacích. Přišla řeč na eutanázii. K tomuto citlivému tématu o volbě mezi životem a smrtí
jsem poznamenal: „Nechci, abys mě nechala žít v takovém stavu, kdy už bych byl
závislý na přístrojích a živený tekutou stravou z nějaké flašky. Kdyby jsi mě někdy
takhle viděla, vypni ty mašiny, co mě drží naživu. Ať je konec.“
Ona vstala, vypla televizi, počítač, ledničku a vylila mi pivo do záchoda…. No, není
blbá !??

A něco dobrého na sváteční stůl…
Plněný vánoční kapr
Velký kapr, sůl, česnek, kmín a různé koření dle chuti, 2 vajíčka, máslo nebo olej,
žampióny, hrášek, oříšky, salám nebo klobáska, cibule, popř. dle chuti další zeleninu,
2 rohlíky. Nádivka: dva žloutky vyšleháme s trochou másla, solí, česnekem a kořením.
Přidáme ořechy, houby, hrášek, nakrájený salám, cibuli popř. další ingredience a na
kostičky nakrájené rohlíky. Ze dvou bílků vyšleháme sníh, smícháme dohromady
a nacpeme do kapra.
Neporcovaného vykuchaného a umytého kapra naložíme na jednu noc do soli, česneku a kmínu. Potom ho znovu trochu opláchneme, naplníme nádivkou, zašijeme,
posypeme trochu kořením (třeba grilovacím), pokapeme olejem nebo máslem a dáme
na hodinu a půl péct do trouby. Křupavého kapra pak celého vyjmeme na mísu
a nazdobíme banánem a pomerančem a servírujeme.
13

Bramborový salát se zelím a křenem
1 cibule, 1 kyselé jablko, 1 balení kysaného zelí, 1 sklenička křenu, brambory, olivový olej, drcený kmín, sůl,cukr, 1 majonéza, 1 tatarka
Nakrouhat jedno kyselé jablko, cibuli najemno nakrájet, smíchat se šťávou z kysaného zelí a nadrobno nakrájeným zelím, trochou olivového oleje a křenem. Přidat uvařené studené nakrájené brambory, kmín, sůl a trochu cukru. Nejlépe nechat uležet
a majonézu a tatarku přidat až druhý den.
Oříškové cookies
150 g másla, 150 g hnědého třtinového cukru, 2 vejce, 180 g hladké mouky, ¾ lžičky prášku do pečiva, 2 lžičky mleté skořice, špetka soli, 80 g mletých vlašských ořechů,
50 g nasekaných mandlí
Mouku prosejeme a promícháme s kypřícím práškem, skořicí a solí. V míse ušleháme změklé máslo s cukrem a vejci do pěny. Přisypeme mouku s ostatními přísadami
a zašleháme. Nakonec vmícháme mleté ořechy a nasekané mandle. Plech vyložíme
pečicím papírem a lžící děláme z těsta malé kopečky, které trochu rozetřeme na kulaté
sušenky. Kopečky dáváme dále od sebe, minimálně 5 cm, při pečení se ještě roztečou.
Pečeme asi 11 minut v předem rozpálené troubě při teplotě 175-180 stupňů. Upečené
sušenky stáhneme i s papírem z plechu, necháme 1-2 minuty odpočinout, potom
sušenky špachtlí sundáme z pečicího papíru a necháme úplně vychladnout.
Kokosové cookies s bílou čokoládou a oříšky
180 g hladké mouky, ¼ lžičky sody nebo ½ lžičky kypřicího prášku, špetka soli, 120
g krupicového cukru, 1vanilkový cukr, 50 g strouhaného kokosu, 50 g másla, 180 g
nalámané bílé čokolády, 1 vejce, 1 lžíce citrónové kůry, 1 lžička citrónové šťávy, 70 g
lískových oříšků - nasekaných, 1 lžíce sušených brusinek – nasekaných
Mozartovy koule
150 g vlašských ořechů, 150 g moučkového cukru, 100 g nugátových bonbónů,
2 bílky, čokoládová poleva
Z mletých ořechů, cukru a bílků vypracujeme těsto, kterým obalujeme kousky nugátových bonbónů. Kuličky pak napichujeme na jehlice či špejle a namáčíme v čokoládové polevě. Nechte na alobalu zaschnout.
Černobílá roláda
Těsto: 100 g vlašských ořechů, 250 g dětských piškotů, 80 g moučkového cukru, 1
lžíce kakaa, 50 g čokolády, 100 g tuku, 6 lžic silné černé kávy, 2-3 lžíce rumu
Krém: 130 g tuku, 70 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 žloutek, a rum
Příprava krému: Změklý tuk utřeme s cukrem a žloutkem do pěny a zašleháme
rum. Ořechy a piškoty nastrouháme, přidáme cukr, kakao, rozehřátou čokoládu a tuk,
černou kávu, rum a vypracujeme hmotu. Na alobalu vyvalíme placku asi 1 cm silnou,
potřeme krémem a zatočíme jako roládu. Dáme ztuhnout.
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SUDOKU
Doplňovačka se skládá z 81 čtverečků, přičemž některé z nich už jsou obsazeny
čísly. Pravidlo je jednoduché: každá řada, každý sloupec a každé pole o 3 x 3 čtverečcích (jsou vyznačena silnějšími čarami) musí obsahovat číslice od 1 do 9.
Obtížnost první doplňovačky je lehká, druhá je o něco obtížnější.
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Jak kráčel čas naším krajem
Mnozí z našeho regionu se již možná setkali s knihou
Čas jahodových vůní autorky Milady Horákové. Je to
vzpomínková kniha na dobu autorčina dětství, popis tehdejší doby a dění, poměrů a způsobu života obyčejné vesnické rodiny.
Paní Horáková však u této knihy neskončila a v současné době se připravuje tisk knihy povídek z dob dávno
minulých i z bližší historie, z období kolem 2. světové války. Tato kniha je sbírkou povídek a příběhů z Jevišovic
a okolí, některé příběhy se odehrávají v oblasti Jaroměřic
nad Rokytnou.
Rukopis literárního dílka si musel chvíli počkat na svoje knižní vydání, avšak i toto
se podařilo zejména díky vstřícnosti Skupiny ČEZ a zejména tiskovému mluvčímu
Jaderné elektrárny Dukovany ing. Petru Spilkovi, který po úvodní žádosti Milady
Horákové o finanční podporu tisku knihy zahájil jednání několika směry a v konečné
fázi se stal nositelem projektu Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka. Tato volba padla
zejména s přihlédnutím k lokalizaci celé knihy.
DSO Jevišovicka díky finanční podpoře Skupiny ČEZ a dalších sponzorů zrealizoval vydání knihy, která bude mít slavnostní křest a autorské čtení v restauraci U Suchého čerta v Jevišovicích v sobotu 5. prosince 2009 od 14.00 hodin.
Současně bude možno zde zakoupit knihu s autogramem paní Milady Horákové.
Srdečně tímto zveme všechny pamětníky, milovníky historie a další zájemce
k návštěvě slavnostního křtu knihy.
Marie Straková, manažer DSO Jevišovicka

Silvestrovský fotbálek
Starosta města Jevišovice Vás zve 31.12.2009 na Silvestrovský fotbálek – zahrají
si svobodní – ženatí a dále 2 dorostenecká družstva. Zajištěno bude občerstvení a to
grog, svařák a jiné nápoje, které zahřejí i spousta dobrého jídla.

Myslivecký ples
Vážení spoluobčané!
Rok s rokem se sešel a myslivci z Jevišovic a Bojanovic pro vás připravují

II. Myslivecký ples MS Jevišovice Výr. Tento ples se uskuteční
v pátek 15. 1. 2010 ve 20.00 hodin v sále Obecního úřadu v Boskovštejně.
Autobusová doprava z Jevišovic do Boskovštejna je zajištěna v 19.30 hodin od
zastávky a zpět ve 2.00 hodiny.
K tanci i poslechu zahraje skupina JERRY BAND.
Připravujeme bohatou tombolu a zvěřinové speciality.
Na setkání s vámi se těší myslivci z Jevišovic a Bojanovic.
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Až zazní hlas zvonů...
Tak jsme možná někteří přemýšleli v době, kdy u nás na kostele utichly hlasy zvonů. Bylo to zvláštní období. Takové zvláštní ticho zavládlo v našem městě. Mnozí se
ptali, co je na tom tichu tak zvláštní. Vždyť zvony nám denně oznamují věci radostné
i bolestné.
Příčina byla poněkud obyčejná. Únava materiálu. Oprava stávajícího zařízení dle
odborníků byla v podstatě nemožná a zbytečná. Proto bylo nutné objednat zvonaře,
kteří zhotoví nové zařízení, které uvádí pohon zvonů do pohybu. Vše bylo jasné. Jen
obava z finančního zatížení farnosti naháněla strach.
Ale v mnoha lidech se projevilo dobré srdce a ochota pomoci a prospět dobré věci.
Najednou se ozvaly hlasy mnohých, že by se mohla uspořádat sbírka. Slovo dalo slovo, skutek následoval skutek, a tak se vše dalo do pohybu.
Po čtyřech měsících se opět rozezněly zvony díky těm, kteří přispěli buď ve veřejné
sbírce, při sbírkách konaných v kostele nebo formou finančních darů.
Poděkování patří všem dárcům, kteří přispěli finančními prostředky na pořízení
nového zvonění, jehož hodnota je 89.600,- Kč.
Celkem dárci věnovali do této doby
z toho na veřejné sbírce se vybralo
při čtyřech sbírkách v kostele se shromáždilo
finanční pomoc poskytlo i město Jevišovice ve výši
a přispěli též další neznámí dárci na účet

69.437,- Kč:
4.590,- Kč,
32.347,- Kč,
30.000,- Kč
2.500,- Kč.

Děkujeme všem dárcům za tak hojný dar, který není jen ve výši finančních prostředků, ale za dar lidského pochopení, ochoty pomoci a projevení veřejného zájmu.
Jménem duchovního správce farnosti ICLic. Mgr. Jiřího Ochmana, jménem města
Jevišovice i jménem všech farníků děkuji a všem dárcům přeji, aby zvony vždy pro
všechny radostně vyzváněly.
MUDr. Renata Auerová, místostarostka

Doba adventní začíná 29. 11. 2009,
kdy při mši svaté budou požehnány adventní věnce.

Pořad bohoslužeb
o Vánocích:
24. 12. 2009 mše sv.
25. 12. 2009 mše sv.
26. 12. 2009 mše sv.
1. 1. 2010 mše sv.
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ve 22.00 hod.
v 8.00 hod.
v 8.00 hod.
v 8.00 hod.

MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Kociánka 6, 612 00 Brno
nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP:
l
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 pobytu
l
péči zdravotní ( pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped )
l
ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii
l
péči rehabilitační ( vodoléčba, laser, magnetoterapie ) a plavání
l
péči psychologickou, logopedickou
l
EEG Biofeedback
l
práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální pedagogové
l
individuální programy pro jednotlivé žáky
l
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 ZŠ a MŠ ro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6, 612 00 Brno
zajišťuje včasnou intervenci a poskytuje služby rodičům dětí předškolního a školního
věku:
l
poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně postižených dětí a dětí
souběžně postižených více vadami
l
poradenství při integraci tělesně postižených dětí do běžných mateřských a základních škol, konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve
třídách handicapované děti
l
individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí, poradny pro rozvoj grafomotoriky
l
výjezdy do rodin handicapovaných dětí
l
poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a školských zařízení
l
poradenství při změně školy související s přechodem tělesně postižených dětí na
druhý stupeň ZŠ
l
informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání vycházejících tělesně postižených žáků
l
poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí
l
konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními pracovníky
l
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
Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
Zápis do mateřské školy proběhne dne:
1. února 2010
9 . 00 – 15. 00 hod. na pavilonu A
Zápis do základní školy proběhne dne:
12. února 2010
13.00 - 16. 00 hod. na pavilonu DEF
Den otevřených dveří: 18.12.2009
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Vítání občánků
V sobotu 24. října 2009 byly v obřadní síni Městského úřadu v Jevišovicích slavnostně přivítány do života tyto děti:
Boucerová Nikola
Hanulík Jan
Hilšerová Ellen
Procházková Nela
Tesař Ondřej
Vérosta Tobiáš
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TURNAJ O POHÁR STAROSTY
MĚSTA JEVIŠOVIC
I. ročník zimního turnaje v kopané mužů 2010
Město Jevišovice si Vás dovoluje pozvat na I. ročník zimního fotbalového turnaje
mužů.
Týmy se budou rozdělovat do dvou skupin podle soutěží, které hrají.
Skupiny :
„Gold“ -mužstva krajského přeboru, I.A a I.B třídy
-hrací dny úterý a středy od 17.00-19.00 a od 19.00-21.00 hod.
-zahájení této skupiny je v úterý 12. 1. 2010 a předpokládané ukončení
podle počtu přihlášených klubů je v středu 24. 2. 2010
„Silver“ -mužstva okresního přeboru,III.a IV.třídy
-hrací dny sobota a neděle od 8.00-10.00 a od 10.00-12.00 hod.
-zahájení této skupiny je v sobotu 16. 1. 2010 a předpokládané ukončení
podle přihlášených klubů je v neděli 28. 2. 2010
Ukončení obou turnajů je podle přihlášených družstev.
V každé skupině bude maximálně osm družstev.
Slavnostní vyhodnocení výsledků proběhne v průběhu plesu dne 6. 3. 2010
v prostorách restaurace U Suchého čerta.
Každé družstvo obdrží 10 lístků zdarma.
Přihlášky posílejte e-mailem do 15. 12. 2009 na:
Mach.11@seznam.cz a nebo na seiner.s@seznam.cz
Můžete nás taky kontaktovat telefonicky na čísle 774 533 992. Po naplnění každé
skupiny kluby bude ostatním přihlášeným oznámeno telefonicky nebo mailem
nezařazení družstva do turnaje. Přihlášení se mohou podívat na internetové stránky
Fotbalu Jevišovice nebo hřiště Jevišovice, kde budou pravidelně doplňováni
účastníci turnajů.
Místo: sportovní areál s umělou trávou 3. generace a osvětlením v Jevišovicích
Ceny: l
každé družstvo obdrží po turnaji diplom za umístění, balón v hodnotě
do 500,-Kč, reklamní dárky od sponzorů
první tři z obou skupin dostanou finanční odměny
l
první čtveřice dostane poháry z obou skupin
l
první ze skupiny “Gold“ dostane putovní pohár starosty města
l
dále bude vyhodnocen nejlepší střelec a brankář obou turnajů
l
Občerstvení zajištěno ve sportovní areálu - limonáda, pivo, káva, uzená cigára
a další
Veškeré informace o turnajích najdete ve směrnicích turnaje, které jsou
na internetových stránkách www.fotbaljevisovice.wz.cz a nebo
na www.hristejevisovice.cz
Diváci: všichni diváci jsou co nejsrdečněji zváni
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