KOMORNÍ SOUBOR

a
ŽESŤOVÉ KVINTETO
Jarmila Čadeni - varhany,
Dagmar Osičková - zpěv,
Jan Míchal - zpěv, zobcové
flétny, průvodní slovo,
Zbyněk Bílek - trubka,
Martin Konečný - pozoun,
Libor Pokorný - pozoun,
Josef Kůřil – tuba

VELIKONOČNÍ HUDBA V KOSTELE
neděle 4. dubna 2010 v 15.00 hodin
v kostele sv. Josefa v Jevišovicích

Vstupné 70,- Kč, děti do 10 let zdarma
V neděli 4. dubna 2010 můžete přijít „načerpat“ sváteční velikonoční atmosféru.
V kostele sv. Josefa v Jevišovicích proběhne od 15.00 hodin koncert „Velikonoční hudba v kostele“.
Účinkuje komorní soubor MUSICA ANIMAE a žesťové kvinteto.
Toto hudební těleso je složeno z vynikajících hudebníků pocházejících od Brna po Břeclav,
většinou se jedná o učitele hudebních škol či konzervatoří, kteří dále působí i v dalších hudebních
souborech, dechovkách apod. Soubor Musica animae hraje od roku 2000 a svým složením zpěvačka,
varhanice, sólové trubky, je zcela ojedinělý a originální. Velikonoční koncert v Jevišovicích bude
obohace ještě o doprovod pozounů a tuby. Kdo si nenechal v létě ujít koncert tohoto souboru, jistě
ocenil nádherný zážitek z poslechu sólových dechových nástrojů v prostředí kostela.
Těšit se můžete na výběr známých i méně známých skladeb George Fridricha Händela,
Johanna Sebastiana Bacha, A. L. Webera. V podání Dagmar Osičkové uslyšíte mj. Mozartovu
skladbu Aleluja nebo píseň Pie Jesu od L. A. Webera, kterou nazpívala Lucie Bílá za doprovodu
chlapeckého sboru Boni Pueri.

www.musicaanimae.cz
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Co vás čeká…
Na jaro 2010 jsme připravili několik akcí pro spoluobčany i návštěvníky Jevišovic.
Nejsou to pouze akce kulturní….
☼	  4.  4. 2010 	
			
☼
7. – 9. 4. 2010  	
			
☼
30. 4. 2010 	
			
☼	  1. 5. 2010 	
			
☼	  7. 5. 2010 	
			
			
			
☼	  8. 5. 2010 	
			
☼
15. 5. 2010 	
			
			
			
☼
29. 5. 2010 	
			
☼
19. 6. 2010 	
☼
26. 6. 2010 	
			
			

od 15.00 hodin velikonoční koncert TRIO MUSICA ANIMAE
v kostele sv. Josefa
sbírka použitého ošacení a domácích potřeb ve spolupráci
s Diakonií Broumov
SLET ČARODĚJNIC NA VESELCE  – akce pro děti
(a jejich rodiče –  všechny čarodějnice vítány )
májová taneční zábava U Suchého čerta – pořádá město
Jevišovice ve spolupráci s restaurací U Suchého čerta
lampionový průvod, vatra, ohňostroj
POZOR ZMĚNA !!!  Odchod průvodu ve 20.30 hodin
od radnice směrem do kempu Veselka,
kde bude zapálena vatra.
sjezd řeky Jevišovky – start pod přehradou
Akce se koná pod záštitou ODS.
cykloden – zahájení cyklistické sezony společnou vyjížďkou
po trase cyklostezky Krajem dvou řek. Doprovodné akce
ve spolupráci s Cykloklubem Kučera. Partnerem akce
je Skupina ČEZ.
výlet k MDD – pro děti s doprovodem rodičů jsme připravili
návštěvu Perníkové chaloupky
charitativní koncert – vystoupení a akce pro děti
MOTODEN – tradiční závody motokár, tentokrát obohacené
o sraz autoveteránů, zkušební jízdy na čtyřkolkách
a sraz motorkářů 	

Více informací ke každé akci bude zveřejněno na plakátech, www stránkách města
Jevišovice či místním rozhlasem.

Mezinárodní den dětí
I když červen je ještě daleko, přípravy oslav Mezinárodního dne dětí jsou u většiny
„pořadatelů“ už hotové nebo minimálně v plném proudu. Vzhledem k tomu, že Město Jevišovice připravuje pro děti každoročně zahájení prázdnin začátkem července, i v letošním roce jsme pro děti k MDD připravili něco trošku odlišného, než odpolední soutěže,
atrakce, odměny….
V neděli 30. 5. 2010 je pro děti připraven výlet do Perníkové chaloupky.  Tuto chaloupku najdete v obci Ráby u Pardubic. Kde jinde, než u Pardubic, byste chtěli hledat perníkovou chaloupku, že? Perníková chaloupka nabízí dětem prohlídku výrobků z perníku,
perníkové městečko, informace získáte v Turistickém informačním centru Děda Vševěda, ve vězení pro zloděje perníku zkusíte Prstovým tlustoměrem, jak máte vykrmeného
Jeníčka či Mařenku (a nebo Janičku, Haničku, Adélku či Pavlíka).
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Navštívíte perníkářskou dílnu paní Ježibaby, medový ráj, peklo pod Perníkovou chaloupkou. Svačinku v podobě vynikajících palačinek si děti mohou dopřát v Otesánkově
mlsárně a kdo nerad sladké, útulna U všech čertů nabízí česnečku či gulášovou polévku.
I sekyrková polévka je prý k mání, je vynikající, jen sekyrku si, prosím, přineste vlastní…
K MDD je připraveno i medobraní, doprovodná akce s ukázkami kompletního průběhu
„výroby“ medu a tradiční jarmark. Děti si mohou prohlédnout Mrazíkovy saně, povozit se
na Domečku, otoč se!
Kdo bude mít „plné zuby sladkého“, může se odpoledne těšit na návštěvu OK Ranche,
kde budou probíhat zdarma ukázky rodeové show, kovbojské práce, práce s tažnými
koňmi, střelba a lukostřelba. Projížďky na koních či vozem je nutno individuálně si zaplatit.
Závazné přihlášky na Městském úřadě Jevišovice u p. Strakové nejpozději do
10. května 2010. Cena pro děti do 15 let je 50,- Kč, pro dospělé 100,- Kč za osobu,
zahrnuje vstupné do Perníkové chaloupky + příspěvek na dopravu a je nutno ji
uhradit při přihlášení.
Odjezd bude v 6.30 hodin od zastávky autobusu na kruhovém objezdu v Jevišovicích, návrat do 19.00 hodin.
      

Vážení spoluobčané,

po dlouhé zimě je snad až neuvěřitelné, že jsme se dočkali jara. V našem kraji je toto
roční období překrásné. Když zde vše vykvete, připadá si člověk jako v zemském ráji. To
vše pro nás vytváří příroda a zdarma. I člověk by měl k této kráse přispět svým konáním
a proto bych uvítal, kdybyste Vy, občané Jevišovic, využili opět schránku umístěnou
na radnici pro Vaše podněty. Nemohu Vám slíbit, že všechny Vaše podněty budou realizovány, ale budeme se jimi zabývat a pokud bude v našich schopnostech jejich realizace
a pokud budou přínosem pro Jevišovice, dojde k jejich uskutečnění.
Přispějme všichni svým dílem ke krásnějším Jevišovicím.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Hodnocení zimního období
Máme za sebou velmi dlouhou a namáhavou zimu. Sněhová pokrývka ležela nepřetržitě po dobu šesti týdnů, což je prý pro naši oblast rekord. Toto by možná nebylo nejhorší, kdyby sníh stále nepřipadával.
Vnímal jsem a vnímám kritiku na údržbu komunikací. Jednoznačně musím říci, že nesouhlasím s názory, že hřiště se uklízelo dřív a důkladněji než komunikace apod.  Není
tomu tak. Chodníky vždy měly přednost, zaměstnanci radnice je uklízeli vždy od časných ranních hodin a až po jejich protažení byla technika postoupena na úpravu hřiště.
Díky množství sněhu a těsnému souběhu silnic s chodníky docházelo i k paradoxním
situacím, kdy jsme si sníh přehazovali s cestaři.
Jako nedostatek zcela jednoznačně vnímám posypový materiál na chodníky. Neměli
jsme ho uskladněný dostatek a sypač s mokrým pískem nefungoval dle našich představ.
Tato vada musí být a bude do příští zimy vyřešena.  
Bohužel s klimatickými podmínkami byly spojeny i některé další potíže jako např. svoz
odpadů, kdy se svozové automobily nedostaly do některých částí. To muselo být vyřešeno mimořádnými svozy.
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Nevyhnuli jsme se ani závadám na technice. U velkého traktoru praskla radlice v pátek odpoledne, zaměstnanci radnice vadu odstranili ještě týž den  tak, aby bylo možno
nadále prohrnovat. Stejná závada postihla i malý traktor John Deere. I tady však byla
stejně operativně a rychle vyřešena.
Tato zima více než kterékoliv jiné období patřičně zdůvodnila naši nemalou investici
do nového strojního vybavení. Traktůrek John Deer jednoznačně prokázal svoje kvality bez tohoto pomocníka by údržba chodníků a ostatních komunikací byla skoro nemožná.  
Chtěl bych  tímto poděkovat všem zaměstnancům radnice, kteří se podíleli na zimní
údržbě komunikací za jejich dobrou práci.
Mgr. Pavel Málek , starosta

Hřiště s umělým povrchem
– informace o provozu
Hřiště s umělým povrchem a s občerstvením je provozováno městem Jevišovice, respektive  společností k tomuto účelu zřízenou.
Za letošní zimu bylo dosaženo tržeb okolo 300 tis. korun za služby spojené s využitím
hřiště.
Pro následující období je již připravováno další využití areálu, tj. letní turnaje, firemní
využití nebo například  přípravy fotbalových týmů.  Po celou jarní a podzimní sezonu je
samozřejmě domácím hřištěm fotbalistů TJ Fotbal Jevišovice.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Nová stavební místa
Zastupitelstvo města Jevišovice na svém lednovém zasedání jednohlasně schválilo
vytvoření novým stavebních míst na parcelách, kde se nyní rozkládá fotbalové hřiště
na ulici Černínská.
V současné době zde probíhá přípravná fáze, tj. zpracování projektů pro zasíťování
a rozparcelování pozemků.
Město Jevišovice v minulosti vynaložilo částku převyšující 4 miliony Kč na vybudování
tohoto sportoviště.
Při rozhodování bylo zohledněno několik faktorů a to zejména skutečnost, že bylo
vybudováno nové hřiště s umělým povrchem v centru města s kompletním zázemím,
což na spodním hřišti dodnes chybí. Hřiště na ulici Černínská je těžko dostupné pro
návštěvníky, je zcela mimo centrum města, nejsou zde parkovací plochy, špatný přístup
pro pěší po silnici a jiné další faktory.
Na předmětných parcelách předběžně počítáme s umístěním 8 stavebních parcel.
Zatím je předčasné hovořit o konkrétním časovém horizontu zahájení prodeje parcel či
termínů staveb, vezmeme-li v úvahu, že se v současné době připravují projekty. Osobně
bych byl velmi rád, kdyby výstavba inženýrských síti započala co nejdříve, neboť stavební místa jsou v Jevišovicích jedním z trvalých nedostatků už dlouhou dobu.
Přesto, že je celý tento proces v přípravné fázi, mohou se případní zájemci o parcely
přihlásit na městském úřadě.   
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Autobusový terminál Jevišovice
Pokud by návštěvník Jevišovic v současné době hledal autobusovou zastávku, neměl
by problém ji najít. Je totiž umístěna na kruhovém objezdu přímo uprostřed městečka.
Je možná evropskou raritou, když na kruhovém objezdu, kde se střetávají čtyři komunikace, je ještě umístěna zastávka, na níž se 2x denně sjedou tři autobusy a výrazně
zde komplikují dopravu. Situace se stává ještě nepřehlednější, když sem přijedou děti
docházející do místní školy. Na dopravu zde musí v době školního vyučování dohlížet
Policie ČR. Je třeba podotknout, že zastávka nebyla přesunuta ani v době, kdy byl budován průtah městem.
Město Jevišovice se rozhodlo situaci řešit a zadalo na jaře roku 2009 zpracování projektu nového autobusového terminálu. Ten je plánován v lokalitě zvané u stodol, kde
město nejdříve vykoupilo pozemky a následně po doladění projektu podalo žádost o dotaci.  S touto žádostí bylo úspěšné díky podpoře, které se mu dostalo ze strany Jihomoravského kraje, zástupců společnosti KORDIS, s.r.o. a mnoha dalších lidí.  
V současné době je v plném proudu realizace autobusového terminálu. Lze předpokládat, pokud nevzniknou potíže, že terminál bude v provozu ještě před spuštěním IDS
na Znojemsku, tj. začátkem  července 2010.
Tento terminál je koncipován tak, aby byl bezbariérový, blízko centra obce a hlavně
aby byl bezpečný pro cestující, zejména pro děti školou povinné.  Dle aktuálních dat by
přes tento terminál mělo projít cca 90 tis cestujících ročně.
Jak vyplývá z projektu, budou zde umístěna tři stání pro autobusy, což byl výslovný požadavek společnosti KORDIS, s.r.o., zabezpečující IDS pro Jihomoravský kraj. Cyklisté
zde budou mít k dispozici stojan na kola, vzniknou zde další parkovací místa a to vše
bude doplněno mobiliářem. Vybudováním terminálu Jevišovice získají bezpečné místo
pro cestující i autobusy. Projekt bude financován z Regionálního operačního programu
jihovýchod, náklady se budou pohybovat okolo 10,5 mil. Kč, přičemž dotace činí 9,5 mil.  
Finanční prostředky byly zajištěny z ROP Jihovýchod.
V době výstavby budou v okolí stodol zhoršené dopravní podmínky, stavební ruch by
zde měl utichnout nejpozději do konce června 2010.  
Mgr. Pavel Málek, starosta města Jevišovice

Advent 2009 – plesy 2010
Stejně jako na přelomu roku 2008/2009, snažili jsme se pro spoluobčany připravit
zajímavý program i na letošní adventní čas a zimní plesovou sezonu.
Patrně nejmasovější akcí bylo rozsvěcení vánočního stromu u kostela, po kterém následovala mikulášská nadílka v kostele. Prostor kolem „stromu“ byl plný lidí a zejména
dětí, které se už nemohly dočkat nadílky v kostele. Po vystoupení malého pěveckého
sboru pod vedením Ivany Peksové zazpíval i vokální soubor z Jakubova. Obě vystoupení byla velice pěkná a samozřejmě tematicky laděná k adventu. A jak se šeřilo víc a víc,
na dětech bylo vidět, jak netrpělivě pokukují po hodinách, jestli už je v kostele Mikuláš.
Nezklamal a přišel, k velké radosti těch nejmenších. Za básničku či písničku dostaly
všechny děti balíček sladkostí. Ale velice příjemná zastávka čekala na děti i dospělé
i cestou kolem Drink marketu, kde bylo možno nejen si takto večer nakoupit, ale i obstarat si rychlou večeři v podobě uzené cigáry přímo od čertice. Dobrý nápad, který snad
vydrží i v příštích letech.
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Zcela mimořádnou a v Jevišovicích ojedinělou akcí byl křest knihy paní Milady Horákové. Po dlouhém hledání finančních zdrojů potřebných k vydání knihy a následné
dohodě mezi Skupinou ČEZ a Dobrovolným svazkem obcí Jevišovicka spatřila světlo
světa  kniha povídek Jak kráčel čas naším krajem  začátkem prosince 2009. Křest knihy
proběhl 5. prosince 2009 v restauraci U Suchého čerta v Jevišovicích. Velice příjemným
překvapením byla návštěvnost této akce. Nikde se v koutku nekrčilo deset „Jevišováků“ vedle hrstky pozvaných V.I.P.  hostů, kmotrů knihy či rodinných příslušníků autorky.
Restaurace byla plná mladých i starších, o knihy s podpisem paní Horákové byl veliký
zájem. Všichni určitě ocenili i nádherně připravený  a chutný raut, na který byli pozváni.
A že všichni tito lidé přišli kvůli knize, nikoli kvůli rautu zdarma, svědčí i skutečnost, že
raut nebyl nikde na plakátech či pozvánkách zmiňován. A kdo si knihu nekoupil při křtu,
mohl a může tak učinit i nyní. Knihy jsou k dostání v obchodech v Jevišovicích a rovněž
v místní knihovně.
Setkání důchodců je rovněž akcí, která byla dobrým nápadem a kterou je dobré zachovávat. Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu některých přítomných je tato akce jednou z mála možností setkání se svými vrstevníky, známými, k přátelskému posezení
u dobrého jídla a pití. Každoročně se zde sejde cca 70 spoluobčanů. K tanci a poslechu
zahrálo DUO BABE. Tento název ve mně vyvolal vzpomínku na dotaz ze setkání v prosinci roku 2008. Jedna z přítomných žen se mě ptala, proč se jmenují „duo babe“, když to
jsou chlapi? Takže vysvětlení pro všechny ostatní – duo BABE rovná se pánové  Balada
a Bešornel.
Poslední akcí roku 2009 byl Silvestrovský fotbálek na hřišti s umělým povrchem spojený s prodejem zabíjačkových specialit. Překvapivě vysoký zájem a návštěvnost odstartovala v našem městě sled dalších „zabíjačkových akcí“ během fotbalového turnaje.
Takže si labužníci mohou průběžně dopřát jitrničku, jelítko, zabíjačkovou „prdelačku“
a další dobrůtky. O každé akci na hřišti najdete informace na internetových stránkách
města a na www.hristejevisovice.cz.
A stejně tak jako adventní akce, i plesy pořádané v Jevišovicích si našly svoje příznivce, byť jsme se letos všichni potýkali s jedním velkým problémem. Tím je uzavření
sálu Starého zámku z důvodu pokračujících rekonstrukcí a využití sálu k potřebám Moravského zemského muzea. Někteří z pořadatelů připravili ples v prostorách restaurace
U Suchého čerta, někteří tradičně zůstali věrni „Sýpce“, myslivci si zajistili sál v Boskovštejně…. A tak jste si mohli vybrat z opravdu bohaté nabídky – ples pořádalo město,
Agrodružstvo, základní škola, myslivci i fotbalisté. A snad všechny plesy měly výbornou
úroveň i dobrou návštěvnost, ceny v tombole byly vždy lákavé. Kdo některý z plesů
(nebo snad i všechny) absolvoval, určitě se dobře pobavil a nelitoval. Kdo zaváhal, dnes
už to určitě nestihne, ale….
……… zase za rok, přátelé…..
Marie Straková

Příspěvky
do Zpravodaje Jevišovic
Další číslo zpravodaje vyjde v červnu 2010 a případní zájemci mohou posílat své
příspěvky na email: su@jevisovice.cz do 10.6.2010. V případě zájmu o inzerci ve zpravodaji kontaktujte telefonicky paní M. Strakovou 515231225.
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Kaviár nebo čočka

autor: Scarnicci Giulio - Renzo Tabusi
Slavná italská komedie Kaviár nebo čočka vznikla
v polovině padesátých let. Hra je tragikomickým příběhem na první pohled obyčejné rodiny, která bojuje
s existenční nejistotou, ale při tom nezapomíná snít
a naplno prožívat své lásky i zálety. Svérázná postavička hlavy rodiny, věčného optimisty Leonida Papagatta, však příběh posouvá do zcela jiných rovin...
Hra nabízí humor, nečekané zápletky,... Je to veselohra vhodná pro diváka, který si do divadla nepřišel zapřemýšlet, ale ze srdce se zasmát a pobavit.
Zveme tímto na divadelní představení jevišovických ochotníků v neděli 28. března 2010
od 17.00 hodin do kinosálu Komenia. Vstupné
dobrovolné.

Masopustní karneval
Mateřské školy Jevišovice
Ve čtvrtek jsou děti z jevišovické školky a 1. třídy základní školy mimořádně upovídané a neklidné. Jak by ne – vždyt´ je odpoledne čeká masopustní karneval a to už je
sám o sobě úžasný zážitek. A co teprve letošní karneval! Vždyt´v maskách budou úplně
všichni – maminky, taťkové, babičky, dědečkové…
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Jenže odpoledne je tak daleko! Aby nám čekání lépe ubíhalo, vyrábíme masky a škrabošky pro ty méně připravené, zdobíme třídu i chodbu. Veselice se sice koná jinde než
v MŠ – v restauraci u „Suchého čerta“, ale společné přípravy a chystání nás naladí na tu
správnou vlnu.
Konečně! Do sálu vchází načančané princezny, rozverní šašci, tajemní kouzelníci,
sportovci, motýlci, kouzelné tanečnice, čerti, všeuměl robot a spousta dalších roztomilých a originálních masek. Promenádu vystřídá tanec s koštětem, házení na cíl, náročné
prolézání tunelem, překonávání překážek, jízda „vláčkem“… A co teprve hledání zvířátek. Ze všech stran se ozývá pípání, chrochtání, štěkání, kokrhání…no prostě divočina.
A přece se všechna zvířátka našla jen po hlase. Nikdo nezůstal stranou. A to bylo nejhezčí na celém odpoledni. Do her a tancování se zapojili úplně všichni. Po veselém skotačení nás čekalo sladké občerstvení. Jednak v podobě palačinek, které dětem věnoval
provozovatel restaurace „Suchý čert“, také si každý mohl nabídnout z několika druhů
výborného cukroví od paní Trojanové.
V závěru odpoledne nás překvapila reakce mnoha dětí i dospělých na změnu hudby.
Na žádost několika maminek přeladil pan provozní z dětských písniček na úplně jiný
žánr. Ta proměna! Z něžných princezen se rázem staly dračice rokerky, z roztomilých
kašpárků zkušení basáci. „Suchý čert“ určitě dlouho nezažil tak upřímné veselí a tanečníky k neutahání. Jen pokročilejší hodina přinutila mamky a taťky opustit taneční parket
a odvést své rozzářené děti domů. Však také za odměnu na cestu dostávaly všechny
děti výslužku v podobě lízátek, bonbónů, obrázků, čokoládek, žvýkaček a jiných potěšení.
Všichni účastníci karnevalového dovádění byli velmi spokojení, jen prvňáci poněkud
posmutněli. Asi budou muset propadnout, aby mohli příště přijít zase.
Více fotografií na www.zsmsjev.rajce.net.

Kolektiv mateřské školy

Přístavba sálu Komenia
Zastupitelstvo města Jevišovice se po mnoha letech rozhodlo vyřešit v rámci stávajících možností nedostatek prostor pro konání plesů, zábav a jiných lidových veselic nebo
také výstav a kulturních představení.
Jako neekonomická byla zhodnocena varianta vybudování nového objektu, který by
zřejmě nebyl mimo výše uvedené aktivity využíván, ale celoroční provoz takovéhoto
zařízení by byl velice nákladný. Propojení „kulturního domu“ se školou, obchodem, hospodou apod., jako je tomu v mnoha okolních obcích, se v Jevišovicích nejeví reálně,
neboť tato zařízení v dostatečném počtu Jevišovicím vyhovující zde již fungují zcela
samostatně.
Proto zadání znělo: využít stávající sál Komenia. Nyní vám, občanům Jevišovic,
můžeme předložit návrh řešení, který bude základem pro územní řízení.
Přístavba počítá se samostatným vstupem, toaletami, zázemím pro obsluhu a je zde
počítáno s prostorem pro 150 návštěvníků. Jako samozřejmý předpoklad je zachování
vnějšího vzhledu nádherné secesní budovy Komenia.
Svoje připomínky a podněty k návrhu můžete opět vyjádřit prostřednictvím schránky
v aule radnice nebo mailu: starosta@jevisovice.cz.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Statistiky zimního turnaje
TJ Fotbal Jevišovice ve spolupráci s městem Jevišovice a společností Správa a služby
sportovních zařízení, s.r.o. uspořádalo zimní fotbalové turnaje konané na hřišti s umělým povrchem. Turnaje se účastnilo celkem 20 mužských družstev, 8 dorosteneckých
družstev a 6 družstev žákovských. Žákovského turnaje se účastnil i celek z Rakouska
(SC Retz).
Do turnajů se zapojily celky ze Znojemského, Třebíčského, Brněnského a Jihlavského okresu. V turnaji hrály podle výkonnosti celky od krajských soutěží až do okresní
IV. třídy. V turnajích bylo odehráno celkem 89 zápasů ve všech kategoriích.
V kategorii mužů padlo celkem 313 branek. Nejvíc jich diváci viděli v utkání SK Želetava - A-S-A-Únanov 2:11. Při remíze v základní hrací době se v šesti utkáních  kopaly
pokutové kopy. Nejslušnější mužstva v turnaji, které nemají žádnou žlutou a červenou
kartu: 1. SC Znojmo B, Sokol Tasovice, Fotbal Jevišovice A. Naopak nejvíc žlutých karet
obdrželo družstvo A-S-A Únanov a SK Radkovice - celkem 6.
Byla udělena i jedna červená karta a dostalo ji mužstvo FK Hatě.
Jeden zápas byl kontumován, jinak všechny zápasy se odehrály podle rozlosování
ve skupinách.
Do dorostenecké kategorie turnaje se přihlásilo osm družstev jak z našeho kraje, tak
i z Vysočiny. Tento turnaj se měl odehrát 9. -10. 1. 2010, ale z důvodu špatného počasí
nebylo možné  tento víkend hrát a proto bylo rozhodnuto, že se jednotlivé zápasy budou
hrát dle dohody podle platného rozlosování až se dojde ke konečnému výsledku. Tento
turnaj byl odehrán, až na jeden zápas, kdy   nedošlo k dohodě termínu ze strany FC
Miroslav. Tento zápas byl kontumován a celkově tak spadlo do klína třetí místo v turnaji
A-S-A Únanov.
Celkem v turnaji padlo 52 branek.
Tento turnaj byl jedním z mála, které se  pořádají pro mládežnická družstva.
V turnaji dorostu nebyla udělena žádná červená karta. Bohužel v této kategorii došlo
k jednomu zranění, které si vyžádalo hospitalizaci v nemocnici (otřes mozku), jednalo
se o hráče IE Znojmo, ale zranění dopadlo dobře a hráč byl po jednom dni propuštěn
do domácího léčení.
V kategorii žáků bylo přihlášeno šest celků a to bylo moje osobní zklamání nad nezájmem účasti v  takových turnajích pro mládež vůbec. Tento stav je jedním z obrazů, jak
se pracuje s mládeží a hlavně, že mládežnických družstev v kraji hodně ubývá a spousta
klubů bojuje s tímto problémem.
Podařilo se nám zajistit jeden celek z Rakouska (SC Retz) a bylo vidět, jak dobře se
pracuje s mládeží  u našich sousedů. Tento celek skončil celkově na druhém místě.
Celkem bylo odehráno 15 utkání, ve kterých padlo 108 branek.
V žákovském turnaji nedošlo k žádnému zranění a všechny zápasy byly odehrané.
Také nebyla udělena žádná červená karta a to je velice kladné hodnocení jak hráčů,
tak i  jejich trenérů a vedoucích.
Během turnaje jsme řešili několik připomínek z řad klubů, ale doufám, že bylo vše
v pořádku odstraněno. Začátek turnaje byl poznamenán dostavbou zázemí a proto bylo
nutno využít i prostory v penzionu Šalamoun, ale i toto bylo brzy odstraněno.
Velký dík patří rozhodčím, kteří se podíleli na průběhu všech zápasů a zvládli několika
žlutými či červenými kartami zklidnit i prestižní nasazení některých týmů.
Turnaje se budou konat i v příštím roce, kdy zcela určitě oslovíme letošní účastníky
a posléze budou oslovena i další družstva.
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O letních prázdninách se zase budeme věnovat pořádání turnajů, které budou zaměřeny hlavně na dorostenecké a žákovské kategorie. Tyto turnaje budou probíhat o víkendech, začínat se  bude v pátek a končit v neděli. Vše se ovšem bude odvíjet zejména
podle počtu přihlášených mužstev do turnajů.
A nakonec pořadí vítězných týmů v jednotlivých kategoriích:
Skupina GOLD 		
1. 1. SC Znojmo B 	
2. Sokol Tasovice     	
3. Fotbal Jevišovice A     	

SILVER			
1. Sokol Dobšice B      	
2. Fotbal Jevišovice B     	
3. TJ Sokol Přímětice      	

BRONZE
1. Micmanice
2. TJ Třebelovice
3. FC Mramotice

Nejlepší střelci: Lapeš Pavel -1. SC Znojmo, Michal Vlk z týmu  A-S-A Únanov a Kvasnička Emil ze Sokola Olbramovice.
   
Žákovský turnaj:
			
Dorostenecký turnaj:
1. FC Ivančice           			
1. Sokol Dobšice
2. SC Retz                                   		
2. Sokol Tasovice
3. TJ Destrukce Jaroměřice n. R.     		
3. A.S.A. Únanov
Zdeněk Macháček

Informace z fotbalu
TJ FOTBAL JEVIŠOVICE dnem 27. 3. 2010 zahájí jarní sezónu utkáním všech mužstev, která nás reprezentují jak v okresních,  tak v krajských soutěžích. Po náročné zimní
přípravě všech mužstev budou následovat neméně těžké boje o body do výsledkových
tabulek. Oddíl si stanovil pro jednotlivá mužstva určitá kriteria, která se na konci budou
vyhodnocovat. Samozřejmě se náročnost požadavků odvíjí od věkových kategorií, proto
nejmenší nároky budou kladeny na ty nejmenší z přípravky, u kterých mají trenéři za úkol
děti hlavně pobavit, podchytit zájem dětí o fotbal a naučit je základům hry. Rádi bychom
přivítali další nové tváře, ať už kluky nebo i děvčata, neboť jsme se přesvědčili, že dívky
se vyrovnají chlapcům nebo je někdy i předčí.
A nyní jednotlivým mužstvům.
Přípravka je vedena trenéry Petrem Heraleckým a Jiřím Šeinerem, kteří s dětmi trávili
zimu převážně v tělocvičně a snažili se je připravit na jarní boje o body spíše formou
různých her. Přípravka hraje svá utkání formou turnajů a hráči odehrají během turnaje
minimálně dvě utkání. Turnaj v Jevišovicích bude vždy na umělé trávě, a to dne 25. 4.
2010 a 30. 5. 2010. Začátek utkání je vždy v 9.00 hodin.
Žáci pod vedením trenéra Josefa Schläfera absolvovali řadu těžkých utkání v rámci
zimního turnaje se soupeři z vyšších výkonnostních skupin a tak není divu, že výsledky nebyly tak vynikající, na jaké jsme u tohoto družstva zvyklí. Nicméně si myslíme,
že na jarní část soutěže jsou dostatečně připraveni. Zápasy se budou také odehrávat
na novém umělém povrchu, což by mohla být pro naše mužstvo určitá výhoda. První
domácí kolo začíná 11. 4. 2010 v 10.15 hodin.
Dorost se pokoušíme založit delší dobu a nyní to vypadá velmi nadějně. Chlapci
pod vedením trenérů Antonína Fialy, Patrika Kozelského a Františka Schwarze sehráli
spoustu vítězných utkání s velmi silnými soupeři a doufáme, že na podzim zahájí regulérní soutěž v barvách Jevišovic.
11

„A“ mužstvo mužů absolvovalo tvrdou přípravu pod vedením trenérů Zdeňka Leitnera a Zdeňka Macháčka, která je měla připravit na těžké jarní souboje v 1. A   třídě
kraje, kde mají za úkol posunout se v tabulce výše, než skončili na podzim. Výsledky
přípravných zápasů nasvědčují tomu, že by to tak mohlo být. Sezóna začíná už 28. 3.
2010 ve Zbýšově a pokračuje domácím utkáním na umělé trávě s Miroslaví 4. 4. 2010
v 15.30 hodin.
„B“ mužstvo mužů také dobře trénovalo, neboť celou přípravu prodělalo s „A“ mužstvem pod stejnými trenéry a svá utkání zvládlo také na výbornou. I u tohoto mužstva
jsou cíle vysoké, mělo by atakovat nejvyšší příčky III. třídy okresního přeboru. Soutěž
začíná 27. 3. 2010 na umělé trávě s mužstvem Slupi v 17.00 hodin.
TJ FOTBAL JEVIŠOVICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY OBČANY A PŘÍZNIVCE
NA SVÁ UTKÁNÍ, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO NA HŘIŠTI, BLIŽŠÍ INFORMACE
K UTKÁNÍM BUDOU NA PLAKÁTECH, STRÁNKÁCH OBCE A TJ FOTBAL JEVIŠOVICE
www.jevisovice.cz nebo www.fotbaljevisovice.wz.cz   

Milovaná i proklínaná „UMĚLKA“
Tento areál byl od 1. ledna 2010 plně funkční po stránce sportovní činnosti, tj. využitelnosti hřiště, ale postupně se stále dodělávaly opravy zázemí, aby i toto bylo v odpovídajícím stavu použitelné jak pro sportovce tak i pro fanoušky tohoto sportu. Původně byly
kompletně opraveny dvě kabiny i s vybavením, do konce ledna byly plně funkční další
dvě kabiny a kabina pro rozhodčí.
Dále firma předala kompletně zrekonstruované sociální zázemí, WC, sprchy pro hráče, a rovněž veřejné  WC pro muže a ženy.
V současné době se už kabiny pyšní i kompletním vybavením interiéru, jsou zařízeny
nábytkem, který byl zadán k výrobě truhlářství Stehlík z Jevišovic.
Součástí areálu jsou i dvě buňky, z nichž jedna slouží jako zázemí pro správce areálu
a ve druhé je zřízeno občerstvení – hospůdka s pozesením.
K tréninku mohou nyní mužstva využívat i kvalitní tréninkové pomůcky, jako jsou míče,
švihadla, rozlišovací trička, přenosné branky a další, byla pořízena informační světelná
tabule a další.
Rovněž bylo zpevněno parkoviště vedle kabin štěrkem.
Takto připravený areál je schválen na mistrovské zápasy jak při denním tak i při umělém osvětlení. Domácí mužstva – přípravky, žáci, dorost, muži B a muži A - zde budou
hrát i svoje mistrovské zápasy. Mužská družstva budou i nadále využívat podle počasí
i spodní travnaté hřiště na ulici Černínská.   
V období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010 proběhlo ve sportovním areálu celkem pět turnajů.Tři z nich byly zaměřeny na mužská družstva, jeden turnaj pro dorost a jeden pro
žákovská družstva. V turnajích bylo odehráno celkem 89 zápasů ve všech kategoriích.
Turnaje se účastnily celky z okresu Třebíč, Brno, Znojmo a měli jsme i zahraničního
účastníka - SC Retz v žákovském turnaji. Přihlášená družstva byla rozdělena dle výkonnosti do skupin gold, silver, bronze, žákovský a dorostenecký turnaj.
Na umělé trávě během tohoto období hrála  mužstva taky přípravné zápasy. Sportovní
areál nevyužívala jen mužské družstva, ale i dorostenecká a žákovská družstva k přípravným zápasům či tréninkům. Rovněž mužstva z kraje Vysočina u nás trénují a hřiště
hojně využívá i SC Retz, Manhartsberg, Maissau, Egendburg a další.
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Něco málo čísel: v sobotu a v neděli bylo hřiště využíváno od 8 do 22 hodin, od 1. 1.  
2010 do 31. 1. 2010 byl o víkendech areál volný celkem 70 hodin z celkových 313 hodin.
V týdnu proběhlo 62 zápasů a 55 tréninkových jednotek.
Několik klubů využilo areál k zimnímu soustředění, např. Višňové, Tasovice, Benešov,
Třebíč, Mramotice, 1. SC Znojmo, Jaroměřice a další kluby.
Naším cílem je nabízet dále možnost pronájmu areálu sportovním klubům či firmám
k nejrůznějším zápasům, turnajům či firemním akcím.
V letních měsících bychom vám chtěli nabídnout dva zápasy staré gardy, např. hráče
1. ligy pod vedením pana Barcucha.
Zdeněk Macháček

Z činnosti Domova pro seniory Jevišovice
Domov poskytuje služby 105 klientům v krásném prostředí zámeckého parku a zaměstnává celkem 69 pracovníků, převážně místních občanů. Také většina   klientů je
občany města Jevišovice.
Kromě základních činností, tj. stravování, ubytování, ošetřovatelské a zdravotní péče,
se zaměřujeme na aktivizační činnosti, které mají klientům pomoci přiblížit se co nejvíce možnostem života v přirozeném prostředí.
Probíhají různé akce, kterých se mohou klienti podle vlastního zájmu a možností zúčastnit. Pravidelně pořádáme různá cvičení pro seniory, oslavy narozenin klientů a bohoslužby.   Klienti vyrábí výrobky z papíru, pedigu, látek a semínek, zhotovují keramiku a tím si procvičují motoriku a smysluplně vyplňuji svůj čas. S některými výrobky se
můžete setkat při návštěvě Domova např. při Dni otevřených dveří nebo v prostorách
městského úřadu na výstavce, kterou pravidelně obměňujeme. Někteří z Vás si odnesli
výhru, košíček nebo obrázek, i z tomboly plesu města Jevišovice nebo plesu divadelního
souboru, kterou vyrobili naši klienti.
Pobyt klientů zpříjemňují vystoupení dětí z mateřské a základní školy v Jevišovicích,
dětí z dětského domova ze Znojma,  studentek zdravotní školy ze Znojma, místní ochotnické divadlo a další pozvané soubory. Naši klienti navštěvují solnou jeskyni ve Znojmě,
představení ve znojemském divadle, účastní se různých výletů, návštěvy ZOO apod.
Probíhá u nás tzv. canisterapie, klienti se na každé setkání se speciálně vycvičeným
pejskem velmi těší.
Do našeho zařízení dochází také pravidelně dobrovolníci, kteří se zúčastňují některých akcí a chodí s klienty na vycházky.
Pořádáme různé přednášky např. o zdravém životním stylu, o bezpečnosti seniorů
apod.
Chtěli bychom touto cestou pozvat seniory z města k  účasti na různých vystoupeních
v domově, nabídku Vám zprostředkuje městský úřad.
Závěrem bych rád pozval všechny spoluobčany na některou z nejbližších akcí:
• 31. 3. 2010 	
•   5. 5. 2010  	
•   7. 8. 2010  	
		

zdobení „Skořápovníku“ na prostranství před hlavní budovou domova
vystoupení dětského souboru Dyjavánek u přiležitosti „Dne matek“
Den otevřených dveří Domova pro seniory
s vystoupením dechové kapely Skaláci na nádvoří před zámkem
Ing. Jiří Durák,
ředitel Domova pro seniory Jevišovice
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Pranostiky na jaro
Jarní déšť zazelení, letní jako když pohnojí.
Jaro krásné, všem tvorům spásné.
Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ovoce ponese.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Kolik se žába před Jiřím navrčí, tolik se po Jiřím namlčí.
Jasné počasí o velikonocích – nastane léto o letnicích.
Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba nedostává.
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
Prší-li na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!

Mnozí si ještě pamatují…
V květnu tohoto roku si připomeneme 57 let od měnové reformy. Možná někdo řekne,
že tento článek nemá ve zpravodaji co dělat, ale také si možná   někdo uvědomí, že
vzpomínky nesmí být jen pozitivní, ale že je třeba si pamatovat všechno, co se skutečně dělo. Dne 1. 6. 1953 vláda Československé socialistické republiky pod vedením
Komunistické strany vyhlásila měnovou reformu. Jedinec si mohl v hotovosti vyměnit
nejvýše 300 korun v poměru 5:1. Veškerou další hotovost banky vyměňovaly v poměru
50:1. Vklady do výše 5 000 korun se přepočítávaly v poměru 5:1, zbytek do deseti tisíc
v poměru 6,25:1. Další vklady do dvaceti tisíc se měnily v poměru 10:1 a do padesáti
tisíc v poměru 25:1. Vklady nad padesát tisíc byly znehodnoceny poměrem 30:1. Peníze
uložené po 15. květnu se přepočítávaly v poměru 50:1. Bez náhrady byly zlikvidovány
všechny pojistky, včetně životních, státní dluhopisy a ostatní cenné papíry. Současně
byl zrušen přídělový lístkový systém prodeje potravin a průmyslového zboží a zavedeny
nové maloobchodní ceny. Mzdy, platy a důchody se přepočítávaly v poměru 5:1.
Znehodnocení vkladů, podstatně vyšší nové ceny a celkové zvýšení životních nákladů natolik zhoršily už tak obtížnou ekonomickou situaci většiny obyvatel, že řada
postižených se neobávala otevřeně vyjádřit svoji nespokojenost. Organizovaly se stávky, demonstrace, rezoluce, šířily se letáky. Někteří členové komunistické strany vraceli
na protest legitimace.
Rozsahem největší akcí s nejostřejším průběhem byl protest v Plzni, který přerostl
v protivládní demonstraci. Ta však byla tvrdě potlačena a následovala perzekuční opatření, z nichž k mírnějším patřily pracovní diskriminace, vyhazování z práce, nucené vystěhovávání rodin z Plzně do pohraničí. Úřady zatkly a uvěznily 472 lidí. Vystoupení
demonstrantů 1. června 1953 v Plzni a v dalších místech bylo od února 1948 prvním
vyjádřením nesouhlasu v širším měřítku s politikou komunistického režimu v celém východním bloku a dnes se řadí v českých poválečných dějinách na čestné místo.
Reformou vláda odstranila znehodnocení měny, přídělový systém i černý trh, zároveň
ale poškodila mnoho drobných i velkých střadatelů, živnostníků a obchodníků, kteří přišli
o provozní kapitál. Přestože ještě 36 hodin před jejím provedením prezident republiky Antonín Zápotocký oznámil, že koruna je pevná a takový krok nepřichází naprosto
v úvahu, 1. června k reformě opravdu došlo.
V důsledku této reformy ještě více poklesla životní úroveň a kupní síla obyvatelstva,
což se odrazilo na síle celé československé ekonomiky.
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Přehled některých maloobchodních cen před a po peněžní reformě:
Zboží / množství		
1937
1952		
6/1953 1954
1955
				
Vázaný Volný
				
trh
trh			
Chléb		
kg	  2,25	  8,-	    16,-	    2,80	    2,60	   2,60
Rohlíky		
kg	  5,90 37,70	    56,60	    8,30	    6,60	   6,60
Hovězí zadní
kg
17,48,-	  200,-	  25,-	  25,-	  25,Máslo		
kg
16,50 80,-	  450,-	  44,-	  42,-	  42,Rýže		
kg	  3,05 40,-	  300,-	  28,-	  19,-	  16,Cukr kostkový
kg	  6,35 15,70	  140,-	  14,-	  11,-	  11,Káva		
kg
36,…
1500,- 300,240,-    	 240,Rum		
l
19,…	  430,-	  68,-	  57,60	  57,60
Zkuste si, vážení občané, přepočítat, jaké budou vaše mzdy, důchody a úspory, až
k této události během několika let dojde, a že k tomu pod vládou určitých lidí směřujeme,
je zcela nesporné a „zářným“ příkladem nám může být Maďarsko, Řecko, Lotyšsko,
Island, a další.  
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ








Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou
Dětské oblečení, dětské potřeby, hračky
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:





ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:
7. – 9. dubna 2009
			
čas:        10.00 – 12.00 hodin
14.00 – 16.00 hodin
			
místo: 	 knihovna Městského úřadu v Jevišovicích
Věci zabalte, prosím, do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
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Legenda o Ježíšovi
V povědomí lidí je více příběh o jeho narození než příběh o jeho utrpení. Nicméně
krátce o tom, jak se narodil a jak procházel životem na Zemi. Příběh o jeho narození si
připomínáme každý rok o Vánocích. Narození Ježíše, což bylo jeho osobní jméno, zvěstoval anděl Gabriel Marii, snoubence tesaře Josefa žijícícho v Nazaretu. Marie počala
z Ducha svatého ještě před uzavřením manželství s Josefem a na svět přivedla dítě
v Betlémě v Judském království. Někteří lidé věřili, že dítě, které se narodí, je Mesiáš,
který bude mít království a bude vládnout všem (Mesiáš = ten, který je očekáván, neboli
také Kristus, což znamená Pomazaný, nebo také Ježíš Nazaretský – všemi těmito jmény
nazývali Židé Ježíše). Král Herodes se dověděl o narození Ježíše od mudrců z Východu
(Tři králové) a v obavě o svůj trůn ho chtěl nechat zabít (betlémské vraždění neviňátek).
Anděl svatou rodinu však varoval a ta unikla do Egypta, odkud se vrátila do Nazaretu
až po Herodově smrti. Zde vyrůstal Ježíš až do svých 30 let – do začátku své veřejné
činnosti. Před tím ho však Jan Křtitel pokřtil ve vodě řeky Jordánu křtem pokání (cílem je
očistit se od hříchu). Pak držel 40 dní půst v poušti, kde ho pokoušel Ďábel. Připravoval
se zde na své poslání – přinášet lidem Slovo boží. Zvolil si učedníky – apoštoly, vyhlásil
svůj program a zákony mesiášské říše, základem kterých je pokora a láska. Své učení
Ježíš hlásal v podobenstvích. Konal zázraky, uzdravoval těžce nemocné, křísil mrtvé,
rozmnožoval chleba, vyháněl z těla posedlých ďábla. Ne všechen lid Ježíšovo učení
přijímal Zvláště ostře ho odmítali vůdcové lidu, veleknězi, farizejci, saducejci, které kritizoval za to, že zneužívají náboženství ve svůj prospěch.
Příběh o Ježíšově utrpení, vážící se právě k Velikonocům, začíná událostmi o Květné  
neděli. Ježíš přichází do Jeruzaléma a dav ho vítá palmovými listy a voláním „Hosana“
(zvolání prosící o boží pomoc). Oslavuje se svými učedníky Velikonoční svátek a naposledy s nimi večeří (Poslední večeře).
Během večeře Ježíš vezme chléb a podává ho svým učedníkům jako své tělo a víno
jako svoji krev, která teče za odpuštění hříchů. Ví, že apoštol Jidáš ho zradí a Petr zapře.
Po Poslední večeři odchází Ježíš se svými učedníky do Gedsemanské zahrady, kde se
v modlitbách připravuje na smrt ukřižováním. Vnitřní boj při tomto rozhodování způsobí,
že z něj stéká pot v podobě kapek krve. Pod Jidášovým vedením přicházejí členové
sanhedrínu (nejvyšší správní orgán židvského lidu) a Ježíše zajmou. Ježíš přiznává, že
je Božím synem. Velekněz Kaifaš to pokládá za rouhání. V soudním procesu s Ježíšem
místodržitel římské provincie Judei Pontius Pilát nenachází na Ježíšovi žádnou vinu,
nespáchal smrtelný hřích. Chce ho pustit na svobodu, dává ale možnost volby, koho
pustit: Ježíše, nebo zločince Barabbáše. Nakonec však splní požadavek židovských
náboženských představitelů a odsoudí k smrti Ježíše. Myje si však ruce na znamení, že
on nenese zodpovědnost. Ježíš je mučen, prochází strastiplnou křížovou cestou a společně se dvěma lotry je ukřižován v Golgotě. Na kříži, kde byl ukřižován, byl nápis „INRI“,
latinsky Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, což v překladu znamená „Ježíš Nazaretský,
král židovský“ – tak, jak ho s posměchem označili jeho kati.
Na Velký pátek Ježíš zemřel. Přátelé sňali jeho tělo z kříže a uložili ho do hrobu vytesaného ve skále. Na třetí den však vstal z mrtvých. Po čtyřiceti dnech života na zemi se
naposledy ukázal apoštolům v Jeruzalémě. Na hoře Olivetské jim řekl: „Jděte do celého
světa, učte všechny národy, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého – učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ Poté vstoupil na nebesa.
Ježíš se sebeobětoval za všechny nevěřící lidi, aby je vykoupil ze zatracení a smířil
je s Bohem.
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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.
3

2
6

4
3

6
2
1

8

6

9

1

2
6

3

8
1

3

7

4

2

7

4

7

1

2
1

7
2

2
1

8

4

5

6
8

8
5

9
4

7

2
6

8

2
9

9

1

6

1

1

9

8
9

3
5

7

8
4

1
5

5

9

4

2

3
7

6

8
8

17

Všem spoluobčanům přejeme
krásné prožití svátků velikonočních,
hodně sluníčka a dobré pohody 
Špenátová nádivka
450 g mraženého špenátu, 4 rohlíky, 4 vejce, půl hrnku mléka nebo smetany, 1 cibule,
150 zauzené slaniny (použila jsem farmářskou, může být anglická), 1-2 lžíce strouhanky,
sůl, mletý pepř, 3-4 stroužky česneku, muškátový oříšek, 1-2 lžíce oleje
Postup:
2 vejce uvaříme natvrdo a necháme vychladnout. Cibuli pokrájíme nadrobno, slaninu
na kostičky libovolné velikosti, uvařená vejce na čtvrtky. Rohlíky nakrájíme na kostičky
do mísy. V mléce nebo smetaně rozšleháme dva syrové žloutky a tímto zalijeme rohlíky.
Necháme vsáknout.
Na rozpáleném oleji orestujeme společně cibuli se slaninou. Až cibulka začne růžovět,
přidáme rozmražený špenát a za stálého míchání krátce podusíme. Odstavíme, osolíme, okořeníme prolisovaným česnekem, pepřem a muškátovým oříškem. Necháme
zchladnout.
Nasáknuté rohlíky smícháme se špenátovou směsí a vmícháme sníh ušlehaný ze
dvou bílků a špetky soli. Je-li těsto příliš řídké, přimícháme trochu strouhanky.
Formu (srnčí hřbet) vymažeme sádlem a vysypeme hrubou moukou. Na dno dáme
trochu špenátové hmoty, vmáčkneme čtyři čtvrtky uvařeného vejce. Zakryjeme dalším
těstem, vmáčkneme zbylé kousky vejce a přikryjeme zbytkem hmoty.
Vložíme do trouby vyhřáté na 190°C a upečeme (cca 40 minut, zkoušíme špejlí).
Upečenou nádivku vyklopíme, krájíme až po vychladnutí. Můžeme podávat jako přílohu k masu, ale je výborná i samotná.
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Marcipánová vajíčka
200 g moučkového cukru, 200 g sušeného polotučného mléka, 30 g ztuženého tuku, 1 lžíce medu, sušené švestky
a meruňky, kakaový prášek, strouhaný
kokos, mleté ořechy
Cukr prosijeme do mísy, smícháme
s mlékem, tukem a medem. Vypracujeme hmotu, která se bude podobat plastelíně. Nachystáme kousky sušeného
ovoce a vlhkýma rukama každý kousek ovoce zabalíme do těsta. Utvoříme
kuličky podobné vajíčkům a obalíme
je v kokosu, kakau nebo strouhaných
oříšcích. Necháme v chladnu odležet.
Z těsta můžeme modelovat nejen vajíčka, ale třeba zvířátka nebo jiné tvary.

Kaštanová vajíčka
500 g hladké mouky, 300 g tuku, 200 g práškového cukru, 100 g mletých ořechů, 1
lžička skořice, 1 vanilkový cukr, kůra a šťáva z 1 citronu, rybízový džem, 1 čokoláda
„Ledové kaštany“
Všechny suroviny kromě džemu zpracujeme a necháme 2 hodiny v chladničce. Potom
vyválíme na sílu 3 mm a formičkou vykrajujeme vajíčka. Upečeme. Vychladlá vajíčka
spojujeme po dvou džemem. Čokoládu ve vodní lázni rozpustíme a vajíčka potřeme.
Ozdobíme ještě před ztuhnutím drobnými barevnými kuličkami.







˝Pane, kupte sněženky pro svou manželku!˝
˝Nemám manželku.˝
˝Tak kupte sněženky pro svou milou!˝
˝Nemám žádnou milou.˝
˝Tak si je kupte jen tak, pro radost, že máte tak šťastný a spokojený život.˝
„Halo, je tam radio?
„Prosím Vás, já jsem dnes našla peněženku a bylo tam 22 000 korun, 300 dolarů a 108
marek. Taky tam byla adresa: Pavel Konečný, Polívkova 5, Olomouc. Nechte mu prosím
vás zahrát písničku...“
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Chlapík kupuje od staré rumunské handlířky koně.
˝Kolik za něj chcete?˝
˝Dvacet tísíc˝
˝Je nějak vyhublý˝
˝On néni vyhublý, on štíhlý˝
˝Ten kůň kulhá˝
˝On nekulhá, on takovou zvláštní chůzi mít˝
A takhle to pokračuje dál, chlapíkovi se pořád něco nezdá a handlířka mu pořád tlačí
nějaké klíny, a že se na něm má projet, že prý uvidí jaký je to skvělý kůň. Chlapík teda
sedne na koně, kůň se rozběhne a narazí do zdi.
˝PROBOHA, TEN KŮŇ JE SLEPÝ!!˝
˝On néni slépý, on odvážný˝

Proč je skvělé být mužem
Na pět dní dovolené potřebuješ maximálně jeden kufr.
Fronty před pánskými záchodky bývají kratší minimálně o 80%.
Při přijímacím pohovoru se nikdo nezajímá o tvůj zadek.
Všechny tvé orgasmy jsou skutečné.
Nemusíš sebou všude nosit kabelku.
Tvé příjmení ti zůstane až do smrti.
Můžeš se osprchovat, vypravit a vypadnout z domova v deseti minutách.
Při sexu se nemusíš bát, že přijdeš o poctivost či o dobrou pověst.
Nikdo z tvých spolupracovníků není schopný tě rozbrečet.
Nemusíš se holit níž než na krku.
Když je ti 34 a jsi pořád svobodný, lidem to většinou ujde.
Vše na tvém obličeji může zůstat v přírodní barvě.
Můžeš být prezidentem.
Všechno vyžehlíš obyčejnou kytkou.
Myslíš na sex 98% svého bdělého stavu.
Můžeš si dovolit zmoknout v bílé košili.
Stačí ti současně vlastnit pouhé tři páry bot.
Předehra je dobrovolná.
Nikdo nepřestane vyprávět sprostý vtip jen proto, ze vejdeš do místnosti.
Můžeš obdivovat Clint Eastwooda, aniž by ses snažil vypadat jako on a trápil se
proto hlady.
Můžeš sedět s koleny od sebe a nezáleží na tom, co máš na sobě.
Stejná práce .... lépe placená.
Šedivé vlasy a vrásky ti přidávají na výrazu.
Máš výhradní právo na dálkové ovládání televize.
Lidi ti neciví na hrudník, když se s nimi bavíš.
Máš normální a zdravý vztah ke své matce.
Můžeš si koupit kondom, aniž by si tě prodavač představoval svlečeného.
Nemusíš předstírat úpravu make-up, když se ti chce jenom čurat.
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Jarní pozvání
V loňském roce proběhl v Jevišovicích první cykloden, spojený se slavnostním otevřením cyklostezky Krajem dvou řek, která vznikla ve spolupráci se Skupinou ČEZ.
Stejně jako loni, i letos bychom chtěli pozvat všechny sportovně založené spoluobčany, cyklisty místní i přespolní, k jarní společné vyjížďce.
V sobotu 15. května 2010 v dopoledních hodinách bude připravena na náměstí u základní školy spousta doprovodných aktivit pro děti i dospělé a následovat bude vyjížďka
na cyklostrasu.
Ve spolupráci s Cyklo klubem Kučera máte možnost nechat si prohlédnout a seřídit
jízdní kolo či cyklistickou přilbu, vyzkoušet si šlapací káry či speciální tříkolky, prohlédnout si mapy různých cyklotras, obdržíte kalendář akcí Cyklo klubu Kučera, můžete
ochutnat něco málo zdravé výživy v podobě nápojů či tyčinek.
Spíše pro dospělé je určena zkušební jízda na elektrokolech. Tuto možnost máte díky
vstřícnosti Skupiny ČEZ, která cykloden v Jevišovicích zařadila do kalendáře promo
akcí, na kterých lze elektrokola vyzkoušet.
Dále jsou připraveny drobné dárečky pro účastníky vyjížďky a pro všechny bohaté
občerstvení.
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Kamenictví Tomek – Kratochvíl nabízí:
- výrobu nových pomníků a krycích desek z umělého

a přírodního kamene
- sekání a zlacení (stříbření) písma přímo na místě
- opravy a rovnání starých pomníků
- přebrušování teracových pomníků, rámů a krycích
desek přímo na místě
- výroba žulových kuchyňských desek, krbů, schodů
a dalších interiérových doplňků
- výroba soch a plastik
do kamene

Po předchozí telefonické domluvě
přijedeme k Vám.
Doprava + návrhy ZDARMA !!!

Kamenictví Tomek – Kratochvíl
tel. 515 242 247
provozovna Sedlešovice 40, Znojmo
737 646 150
www.kamenictvi.zde.cz
Každou sobotu v době
od 10.00 do 10.30 hodin
nás najdete na hřbitově
v Jevišovicích.
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ALPINE stavební společnost CZ s.r.o.

Sídlo firmy:

Středisko:

Jiráskova 613/13

Dobšická 3697/6

757 43 Valašské Meziříčí

669 02 Znojmo

E-mail:office@alpine.cz

Tel., fax: 515 223 814

nabízí práce a služby v dopravním a inženýrském stavitelství:
- realizace splaškové, dešťové kanalizace, vodovod, ČOV
- zpevněné plochy
- chodníky
- komunikace
- asfaltové plochy (pokládka živičných povrchů finišerem)
- prodej asfaltových směsí
- frézování povrchů
- poradenství

ALPINE stavební společnost CZ s.r.o. v roce 2007 uvedla do provozu novou
obalovnu živičných směsí AMMANN v lokalitě Smolínského kopce u města Pohořelice.
Jsme držiteli certifikátu jakosti EN ISO 9001, BOZP - 026/2005, EMS - 076/2005.
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Kamenosochařství
Benešovský – 724 101 720

Bláha – 605 391 896

Kocmánek – 777 695 600
e-mail: kamenosochařství@venet.cz
www.kamenosocharstvi.estranky.cz

Příjem zakázek:

Tasovice, tel: 515 234 166
Znojmo u městského hřbitova

denně 7.00 – 15.00
Po, Út, Čt 8.15 – 14.15
St 8.15 – 15.45
Pá 8.15 – 12.00
So 8.00 – 10.30

Jevišovice 388 - denně po 16. Hod. mobil: 605 391 896

PROVÁDÍME, ZAJIŠŤUJEME:
- Výroba nových pomníků a krycích desek z přírodního a umělého kamene
- Výroba parapetních desek, obklady krbů, schodů a jejich obložení z přírodního a umělého
kamene
- Výroba kuchyňských a koupelnových desek z přírodních materiálů na míru
- Sekání písma, zlacení (stříbření)
- Opravy a vyrovnání starých pomníků
- Přebroušení Teracca na hřbitově
- Prodej pomníkových doplňků: vázy, lampy, obaly na urny, atd.
- Prodej květináčů z umělého kamene
- Ostatní kamenické práce dle domluvy

