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Tříkrálová sbírka
Myslivecký ples, KD Boskovštejn, vstupné 100,hraje JERRY BAND, odjezd autobusu v 19.20 hod
od kruhového objezdu
Ples města Jevišovice, restaurace Sýpka, 		
vstupné 50,- Kč, hraje TRIO KENT
Školní ples, restaurace Sýpka, vstupné 50,- Kč
+ místenka, hraje JERRY BAND
Ples TJ FOTBAL Jevišovice, restaurace Sýpka,
vstupné 100,- Kč, DISCOPLES
Jevišovická jitrnice, restaurace Sýpka
Ples SDH Černín, KD Černín, vstupné 70- Kč,
hraje ROMAN A JARDA BAND
Masopustní maškarní průvod Jevišovicemi
Maškarní ples DOSOJ, restaurace Sýpka,
vstupné obvyklé, masky vstup zdarma,
hraje AMADEUS
Maškarní karneval pro děti, kinosál Komenia,
vstupné 20,- Kč, masky vstup zdarma, občerstvení
zajištěno, hraje DJ Brázda

Vážení spoluobčané,
rok 2011 skončil. Každý z nás bude mít jiný důvod, proč si ho zapamatovat. Každý z nás
bude mít mnoho důvodů, proč ho raději zapomenout. Jakým rokem byl rok 2011 si musí
každý z Vás zhodnotit sám. Pro někoho byl rokem úspěšným, pro jiného spíše plným
rozporů či negativních postřehů.
Opět příchází rok nový… a nevíme, co nás v něm čeká. Media jsou plná špatných
zpráv, předhání se v katastrofických scénářích o vývoji ekonomiky, chrlí na nás informace, jak nebude na mzdy, důchody, jak se budou zvyšovat daně a poplatky. Číst v dnešní
době noviny může být tak trochuje noční můrou. S ohledem na jejich obsah nás naše
budoucnost může již jen překvapit. Media mají obrovskou sílu, kterou ne vždy využívají
ku prospěchu věci. A na negativní zprávy se lidé lépe lákají…
Chtěl bych Vám tedy na tomto místě popřát, abyste prožili krásné vánoční svátky
v kruhu rodinném a ať nás nový rok 2012 překvapí a to pozitivně, ať je naše město
krásnější, ať jsou zde spokojení občané, ať jsou zde spokojení zaměstnanci a zaměstnavatelé, ať na nás nezapomínají s dotacemi atd.
Ať se nám rok 2012 vydaří a za rok si na tomto místě můžeme říci:
Byl to dobrý rok.
Mgr. Pavel Málek, starosta
P.S. Vzhledem k tomu, že články byly připavovány v době předvánoční, avšak
z technických důvodů se k vám nové číslo zpravodaje dostává až nyní, na začátku
ledna, zůstaly texty i vánoční přání zachovány v původní podobě.
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Jevišovický advent 2011
Adventní čas je za námi a stejně jako v letech minulých, i letos jsme občanům nabídli
spoustu možností zastavit se v předvánočním shonu a přijít načerpat sváteční atmosféru blížících se Vánoc. I když to tak při pohledu z okna či na teploměr zatím stále moc
nevypadá, Vánoce, ty svátky, které sbližují, přináší pohodu, napjaté očekávání a radost
zejména těm nejmenším, už jsou za námi.
V letošním roce jsme zahajovali tradičním rozsvěcením vánočního stromu a připravenou vánoční prodejní výstavou, která byla prezentací dekorací, perníčků a dalšího
sortimentu. Mnoho z vás přišlo, aby si prohlédlo či zakoupilo něco z nabízených výrobků,
z nichž část pocházela od našich spoluobčanů. Na děti zde čekal nazdobený stromeček
a vedle něj anděl, který strážil schránku na Ježíškovu poštu. Děti, které si přinesly s sebou dopis pro Ježíška, jej s andělovou pomocí vhodily do schránky a potom už napjatě
očekávaly, jestli jim Ježíšek napíše. A on napsal. Napsal dopisy tak krásné, že se tajil
dech nejen dětem, ale i jejich rodičům. Tu pochválil, tu pokáral, některá přáníčka slíbil
vyplnit, jiná nechal zahalená tajemným očekáváním. Ani Ježíšek přeci nesmí prozradit ta
nejtajnější přání a připravit tak děti o rozzářený pohled pod rozsvíceným vánočním stromečkem. Takže, milý Ježíšku, děkujeme ti za krásné odpovědi a děkujeme za všechno
krásné, co jsme pod stromečkem na Štědrý den našli. A mnozí, kteří letos služeb Ježíškovy pošty nevyužili, příští rok určitě přijdou se svým dopisem plným tajných dětských
přání.
Dětmi oblíbená a hojně navštěvovaná zůstává Mikulášská nadílka, která probíhá
každoročně v kostele sv. Josefa. Zahájení pěveckým sborem ZŠ Jevišovice umocnilo to
blížící se napětí, které rostlo v dětech. Velké poděkování patří všem, kteří se o úspěch
této akce a spokojenost dětí zasloužili.
Následovala přednáška o vánočních zvycích v restauraci U Suchého čerta, adventní
koncert božického sboru De Melodica a skupiny Sourozenci v kostele, vánoční koncert Hudební školy Lenky Urbánkové, vánoční koncert pěveckého sboru základní školy
a koncert brněnské vokální skupiny DNA. Poslední předvánoční nabídkou bylo divadelní
vystoupení Dobšického národního divadla s komedií Rychlokurz dokonalé harmonie…
U obou „školních“ koncertů bych se malinko zastavila. Podle očekávání sál „praskal ve švech“, protože, milí rodiče, přiznejme si to, málokoho z nás
nechá taková akce chladným a všichni se snažíme
nejen ty svoje děti podpořit a přijít je pochválit za snahu, kterou přípravě vystoupení věnovaly, ale také
za výsledek, který z této snahy vzešel. Ve čtvrtek 15.
prosince jsme si poslechli vánoční i nevánoční skladby, které děti nacvičily pod vedením svých učitelek,
Lenky Urbánkové a P. Čížové. Hudební škola Lenky Urbánkové v Jevišovicích funguje druhým rokem
a počet zájemců se pohybuje okolo 50 dětí, což při
počtu žáků základní školy cca 175 žáků není právě
málo.
Vánoční prodejní výstava 27. 12. 2011
- Ježískova pošta.
Foto: Zuzana Komůrková
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Nutno podotknout, že do hudební výuky se zapojují i děti před zahájením školní
docházky a tyto se většinou věnují hře na flétnu.
Vánoční koncert pěveckého sboru základní školy byl letos pojatý jako vzájemně se
prolínající a částečně i společné vystoupení obou sborů, tedy „malého“ i „velkého“. Koledy, vánoční písničky, recitace i scénky ukrajovaly minutu po minutě čas koncertu. Na závěr vystoupení se děti začaly seskupovat do hloučků a skupinek, ozvalo se cinknutí
a divákům se před očima objevil živý, pohyblivý betlém, v němž Maria houpala v náruči
Ježíška, jemuž se klaněli Tři králové, nechyběli nejrůznější řemeslníci a tovaryši, ovečky. Za chvíli opět cinknutí zastavilo chod betléma a ozval se veliký potlesk. Za krásný
zážitek, za snahu dětí, za nápad. Vynikající práci odvedly všechny děti i jejich učitelky
Ivana Peksová a Jolana Karlová, které s dětmi vystoupení nacvičily. Nedá mi to však
a „vypichol by som“ Marka Dřevojana, který je patrně hudebním „univerzálním vojákem“.
Marek se stíhal zapojit do všeho dění na pódiu i mimo ně. Pokud zrovna nezpíval s celým sborem či sólo s chlapeckou částí sboru, seděl u klavíru a doprovázel sbor, aby se
posléze vystřídal s p. uč. Peksovou, protože byl hlavním protagonistou scénky o droždí
a koláčích (společně s ráznou „manželkou“ Kačkou Držmíškovou), potom si opět zazpíval, zahrál, stal se součástí betlému….
A mě závěrem nezbývá než
s potěšením konstatovat: TO
MÁME MLÁDEŽ!!!
Velké poděkování patří i návštěvníkům koncertu, kteří dobrovolným vstupným či zakoupením
výrobků z tradičního jarmarku přispěli částkou 4 663,- Kč na podporu adoptovaného černošského
chlapce Tambü.
Marie Straková
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Oprava kostela sv. Josefa
Dominantou Jevišovic viditelnou ze vzdálenosti několika kilometrů je již po staletí
kostel sv. Josefa. Budova postavená na počátku 19. století je využívána nejen k náboženským účelům, ale také pro konání kulturních akcí, koncertů, Mikulášské nadílky
a dalších.
Farnost Jevišovice jako vlastník a správce této nemovitosti se rozhodla pro její opravu. Z tohoto důvody byl zpracován Ing. Arch. Tomášem Hanulíkem projekt pro celkovou
rekonstrukci objektu. Tento projekt absolvoval připomínkové řízení ze strany dotčených
orgánů, zejména Národního památkového ústavu, a následně bylo vydáno stavební povolení. Protože celková rekonstrukce je vyčíslena na více než 10 mil. Kč, bylo rozhodnuto rozdělit opravy na etapy. V I. etapě dojde k rekonstrukci schodiště ve věži a sanaci
zdiva. Náklady se vyšplhají k 800 tis. Kč a pro jejich úhradu se podařilo za spolupráce
s městem Jevišovice zajistit dotaci z Místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko –
Jevišovicko. Opravy budou probíhat v prvním pololetí roku 2012.
Na závěr bychom za farnost Jevišovice chtěli všem občanům Jevišovic popřát mnoho štěstí a zdraví v roce 2012.
Za farnost Jevišovice
MUDr. Renata Auerová

Jevišovická přehrada, téma nejžhavější
Revitalizace jevišovické přehrady je během na dlouhou trať, proto vám v každém
čísle zpravodaje průběžně přinášíme informace o dalším postupu této akce.
V listopadu proběhlo vypuštění přehrady a slovení rybí osádky (oficiálně nazvaném
Záchranný transfer ryb). Chtěl bych zde poděkovat Moravskému rybářskému svazu
za spolupráci na této akci. I díky jejich přispění vše proběhlo hladce a bez komplikací.
Vzledem k tomu, že podíl dofinancování městem Jevišovice byl vyčíslen na 7,5 milionu korun, snažili jsme se zajistit dofinancování této akce i z dalších zdrojů. V současné
době jsou zajištěny následující příspěvky: 4 mil. Kč z Povodí Moravy, 1,3 mil. Kč z Jihomoravského kraje.
Realizační firma v současné době připravuje přístupové cesty do nádrže a to z prostoru Weissovy tůně a také z okolí chatové osady na levém břehu nádrže.
Samotné práce na vyčištění nádrže by měly začít nyní, začátkem ledna a měly by být
dokončeny do konce března 2012. Následně, pokud vše proběhne v souladu s harmonogramem prací, dojde k opětovnému napuštění nádrže.
Věřím, že vše proběhne hladce a již na jaře bude přehrada opět naplněna.
Rybí statistika
Dne 15. 11. 2011 probíhal odlov ryb při vypouštění jevišovické přehrady na řece Jevišovce pod přehradou, na toku. Na řece bylo vyloveno celkem asi 170 kg ryb:
Ostroretka
70 ks		
28 kg
Tloušť		
240 ks		
85 kg
Okoun		
12 ks		
1,5 kg
Kapr		
5 ks		
10,5 kg
Štika		
6 ks		
10 kg
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Lín		
30 ks		
10 kg
Candát		
1 ks		
1,5 kg
Cejn		
60 ks		
15 kg
Ostatní		
70 ks		
9 kg
Výlov přehrady probíhal ve dnech 22. – 23. 11. 2011. Vylovené ryby byly bezprostředně
převáženy do Výrovické přehrady.
Kapr		
132 ks
550 kg
Cejn		
10 355 ks
4660 kg
Sumec		
31 ks
254 kg
Štika		
84 ks
155 kg
Candát		
105 ks
137 kg
Bolen		
89 ks
123 kg
Amur		
71 ks
118 kg
Lín		
31 ks
15 kg
Tloušť		
495 ks
515 kg
Úhoř		
31 ks
25 kg
Karas		
25 ks
32 kg
Tolstolobik
17 ks
320 kg
CELKEM		
6904 kg
Během odpouštění přehrady a při výlovu celkem cca 7 074 kg ryb.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Zateplení radnice
Tato investiční akce, jejímž cílem bylo zateplení budovy radnice a snížení nákladů
na provoz úřadu, byla ukončena 30. 11. 2011. Došlo zde k zateplení obvodového pláště
budovy, podlah, stropů, výměně oken a dveří.
V současné době probíhá závěrečná kontrola ze strany Státního fondu životního
prostředí, který je poskytovatelem dotace na zateplení radnice a očekáváme už pouze
proplacení části nákladů akce.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Sport v Jevišovicích
Fotbal Jevišovice by tímto chtěl popřát všem svým fandům a občanům Jevišovic
krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2012. Chtěli bychom tímto
poděkovat svým sponzorům, kteří nám přispěli k chodu klubu a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále k oboustranné spokojenosti. Našim fanouškům bychom
chtěli v roce 2012 popřát mnoho radostných chvil na našich zápasech.
Fotbal Jevišovice děkuje zejména zástupcům města Jevišovice za podporu mládežnických oddílů.
Malé shrnutí podzimní části
Letošní sezóna byla zahájena s očekáváním, co ukáží předvedené zápasy. Muži
A začali sezónu velmi nadějně a dokonce v úvodu soutěže atakovali přední příčky. Potom však přišel herní útlum, ale i tak se drží na výborném 8. místě. Je nutno konstatovat,
že si někdy počínáme jako Jánošík: bohatým bereme a chudým dáváme.
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Muži B hrají to, co se od nich očekává, a drží střed tabulky, jejich utkání jsou atraktivní a někdy je také ve vzduchu cítit velká rivalita. To ovšem k těmto utkáním patří.
Dorostu se bohužel nepodařilo postoupit v jarní fázi do finálové skupiny, s ohledem
na skutečnost, že zde dorost hraje teprve druhým rokem, i toto umístění je úspěchem.
Velké očekávání je spojeno s mužstvy žáků a přípravek, kterým se oproti minulým
letům daří naplňovat naše představy a i přes jejich umístění je příjemné vidět tyto mladé
fotbalové nadšence.
Velkou neznámou bylo družstvo žen. I když mnoho bodů nezískalo, jejich vystoupení
bylo příjemným zpestřením fotbalového podzimu a jeho poslední výsledky jsou příslibem
do budoucna.

Tenisový turnaj O pohár starosty města Jevišovice 2011
V průběhu léta a podzimu se na kurtech v Jevišovicích a v Rozkoši konaly dva tenisové turnaje. Byl odehrán již IV. ročník turnaje ve čtyřhrách a III. ročník turnaje ve dvouhrách neregistrovaných hráčů. Počet přihlášených každým rokem stoupá a tento rok se
do turnajů přihlásilo 26 hráčů.
V sobotu 5. listopadu proběhlo vyhlášení výsledků s předáním pohárů a věcných
cen, a to pro první tři hráče ve dvouhrách a první tři týmy ve čtyřhrách. Vše bylo spojené
s příjemným posezením a chutným občerstvením v místní restauraci.
Každý z hráčů, který turnaj odehrál, obdržel díky sponzorům tenisové potřeby.
Všechny nás potěšil větší zájem o tenis v našem městě a vyšší počet přihlášených
hráčů. Doufáme, že příští rok se přihlásí další noví hráči a úroveň turnaje se opět zvedne.
O zahájení příštího ročníku vás budu včas informovat ve Zpravodaji a na stránkách
města.
Výsledky:
Dvouhra:
1. místo: Lubomír Šalamoun
2. místo: Petr Heralecký
3. místo: Milan Bartoš
4. místo: Martin Pikolon
Čtyřhra:
1. místo: Jaromír Novotný, Jan Kománek
2. místo: Adam Havlík, David Bartoš
3. místo: Zdeněk Zelený, Petr Heralecký
4. místo: Marek Mandát, Roman Hagara
Poděkování patří sponzorům:
ADÁMKOVO VINAŘSTVÍ		
ATHOS REALITY			
RENOKOV STEEL		
MĚSTO JEVIŠOVICE		
SÝPKA JEVIŠOVICE		

AUTODOPRAVA LUDVÍK
FILKO
HOSTINEC U MELOUNŮ
PENZION ŠALAMOUN
Petr Heralecký
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Cesta za úspěchem i za teplem
Závěr roku 2011 si rádi nechali zpříjemnit všichni vyznavači tradičního korejského
bojového umění Taekwon-Do I.T.F. účastí na turnaji v Itálii, kteří se svými rodiči přivítali
v tomto nevlídném počasí cestu za teplem a sluníčkem.
V pátek 9. prosince 2011 se vydala na svoji další cestu do Itálie dvacetičtyřčlenná výprava České Taekwon-Do I.T.F. Asociace na již třetí ročník Italy Taekwon-Do Cup 2011.
Do městečka Pagani, které leží přímo pod majestátní sopkou Vesuv, přicestovala
celá česká výprava v sobotním odpoledni 10. prosince 2011 a ubytovala se v místním
hotelu Sole. Zde nás osobně přišel přivítat náš dobrý přítel pan Marcello Genco, V. Dan,
společně se svým tátou Sabato Genco, VI. Dan.
Tento turnaj se uskutečnil v neděli 11. prosince 2011 a zúčastnilo se ho něco málo
přes 160 kvalitních závodníků ze čtrnácti klubů celé Itálie, které doplnily ještě další dvě
zahraniční výpravy, a to závodníci z České republiky a Makedonie, aby se všichni navzájem utkali ve dvou soutěžních disciplínách: Tul a Matsogi.
Soutěž byla pro českou výpravu další zkušeností a to tím, že se naši dva závodníci
Libor Šula a Václav Bůžek představili výtečně ve svých disciplínách, ale navíc se představili také i jako bezúhonní a spravedlivý rozhodčí.
V technických sestavách Tul se vycvičili:
1. místo Václav Bůžek, Jevišovice
1. místo Robin Černý, Jevišovice
1. místo Vladimír Belháč, Znojmo
1. místo Alexander Bashiri, Znojmo
1. místo Vladimír Patočka, Znojmo
2. místo Jindřich Kandus, Šumná
2. místo Simon Pelech, Znojmo
3. místo Gabriela Novotná, Jevišovice
3. místo Ondřej Bernard, Znojmo
Ve sportovním boji Matsogi si vybojovali:
1. místo Pavel Patočka, Znojmo
1. místo Martin Rösner, Znojmo
2. místo Václav Bůžek, Jevišovice
2. místo Robin Černý, Jevišovice
2. místo Jindřich Kandus, Šumná
2. místo Libor Šula, Znojmo
2. místo Josef Hrůza, Znojmo
2. místo Alexander Bashiri, Znojmo
2. místo Petr Veselý, Znojmo
2. místo Jan Náprava, Znojmo
3. místo David Šára, Jevišovice
3. místo Gabriela Novotná, Jevišovice
3. místo Josef Levý, Jevišovice
3. místo Vladimír Belháč, Znojmo
3. místo Josef Hrůza ml., Znojmo
3. místo Vladimír Patočka, Znojmo
3. místo Simon Pelech, Znojmo
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Rádi bychom poděkovali všem závodníkům a rozhodčím za jejich vynikající
výsledky.
Rodičům, panu Vu Van
Doc, Lubomíru Kratochvílovi, Vladimíru Patočkovi
a řidičům Josefu Hrůzovi
a Václavu Bůžkovi, za jejich neocenitelnou podporu
v dopravě na tento turnaj.

Připravované akce na rok 2012
1.

2.
3.
4.

Rozšíření sálu Komenia – v současné době je pro tento projekt zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. V 1. čtvrtletí bude zadána dokumentace pro
stavební povolení. V okamžiku nabytí právní moci stavebního povolení budeme
zajišťovat finanční prostředky pro realizaci akce.
Rekonstrukce střechy na radnici – v současné době je střecha nad zadním traktem radnice ve špatném stavu. Do plánu investic tedy bude zařazena její oprava.
Stavební úpravy hasičárny – v současné době hasičárna vypadá jako velmi nehezký kompilát. Toto by se mělo v následujícím roce změnit - budou opravena okna,
dojde k úpravě fasády a budou provedeny další práce s tím spojené.
Značení města – již na tento rok bylo slíbeno provedení značení města. V současné době se připravuje nacenění této akce a toto by mělo proběhnout do 30. 3. 2012.
Výše uvedené akce ještě nebyly projednány v zastupitelstvu, berte to jako možné akce pro příští rok.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Kanalizace
Velkým dluhem, který stále pociťuji vůči Jevišovicím, je opakovaný neúspěch se žádostí na odkanalizování zbývající části Jevišovic. V příštím roce by měla být vyhlášena
poslední výzva v rámci OPŽP týkající se kanalizací a do této budou přihlášeny i Jevišovice. Do této akce půjdeme spolu s obcemi Černín a Střelice, investorem akce bude
Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemska. Tento „sňatek“ je svazkem
z rozumu. Spojení s okolními obcemi a investorství zmíněného svazku nám zajistí lepší
bodové hodnocení žádosti a to zejména z hlediska nákladovosti akce, kde díky plátcovství DPH ZSO VaK ušetříme 20% nákladů. Za Jevišovice bude žádost již obsahovat
veškeré zbývající řady, tj. nejen tzv. městečko, ale i Podolí, Nový svět a další části.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Co můžete očekávat od jevišovických ochotníků
- toť otázka...
Jako každým rokem, tak i pro letošní sezonu jevišovití ochotníci připravují nové divadelní představení. A protože máme v souboru hudebně nadané členy a pana učitele Zapletala, který s naším souborem již dlouhá léta spolupracuje a hudební doprovody jsou
jeho parketou, sáhli jsme při výběru nového titulu po trochu jiném žánru než jste u nás
zvyklí.Pokoušíme se nastudovat klasickou operetu „Na tý louce zelený“, kterou napsala
čtveřice autorů - K. Tobis, V. Špilar, V. Mirovský, a V. Rohan. Hudbu složil Jára Beneš.
Majitelka panství „Krásná skála“, Alena Skalická, vrátí se po letech pobytu v cizině
na statek, aby se sama ujala jeho vedení. Její strýc Skalický a ing. Miloš Miláček, kteří až
dosud statek spravovali, chystají slavné uvítání. Uvítací řeč má pronést hajný Štětivec.
Nadlesní Elsenkuka ho zkouší. Štětivcova žena, hubatá Barbora, trne strachem, aby její
Matěj neprovedl nějakou hloupost...

Masopustní
pozvání...
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Alena Skalická se vrací po studiích na své panství a přivezla s sebou docenta Bulfínka, který má statky zmodernizovat, a sňatkového podvodníka Gustava Horowitze,
jenž se jí vlichotil a nechal se najmout do jejích služeb. Dívka stroze odbude slavnostní
přivítání a projeví nedůvěru k dosavadnímu způsobu hospodaření, což jí později Miloš
vyčte. Připomene jí také společné zážitky z dětství. Po nedorozumění opustí mladík
spolu s propuštěným hajným své místo, jež převezme podnikavý Horowitz. Docent Bulfínek se zamiluje do Hanči, dcery hajného Štětivce. Alena, zmatená Horowitzovými plány
i obletováním, se radí se strýcem, ale s Milošem se smířit nedokáže. Aby posílila jeho
žárlivost, oznámí své zasnoubení s docentem, přestože on se uchází o jinou. Nakonec
zamilovaní najdou k sobě cestu.?
Pokud vše dopadne tak, jak my doufáme – tedy dobře J, můžete se těšit na přelomu
ledna a února 2012 na premiéru nové hry.
Další, již tradiční akcí našich ochotníků, je masopust. I v roce 2012 potkáte 11. února
v jevišovických ulicích průvod masek, které budou zvát na náš maškarní ples, který se
bude konat 18. února 2012, tentokrát na Sýpce.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další setkání při našich vystoupeních.
Jménem celého divadelního spolku bych všem chtěl popřát příjemné a ničím nerušené prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a dobrých kulturních zážitků v roce
2012.
Ať to, co bude, není horší než to, co bylo.
Hubatka Radomír – principál

Podzimní čarování v mateřské škole
Dne 15. listopadu 2011 se uskutečnilo v naší zrekonstruované mateřské škole hravě-tvořivé odpoledne pro děti a rodiče. Po úvodní veselé písničce se všechny mamky
a taťkové nadšeně zapojovali do pohybových her, navrhovaných dětmi.
Při oblíbeném „Hastrmánkovi“, „Kominíkovi“ nebo „Knedlících“ se někteří zapotili víc
smíchem než pohybem, protože velikostní rozdíly byly přece jen znát. Věkové rozdíly
neexistovaly! Na zklidněnou jsme si při harmonice a kytaře zazpívali oblíbené písničky,
předvedli říkadla a básničky.
Poté se tvořílci rozešli
do různých skupin lepit, skládat, navlékat, otiskovat…
Všichni pracovali se zápalem, navzájem si pomáhali, povzbuzovali se, měli
radost ze společně vytvořených prací.
Rodiče ocenili nově vzniklé prostory a pěkné prostředí
mateřské školy.
Zúčastnění si pochvalovali příjemně strávené odpoledne a těší se na další setkání.
Kolektiv mateřské školy
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Spolupráce DSO Jevišovicka – Buková
V současné době probíhá v rámci programu Česko-slovenská příhraniční spolupráce
projekt Prohloubíme a posilníme vazby, kde naším partnerem na Slovenské straně je
obec Buková.
V rámci projektu bylo v letošním roce realizováno několik akcí, jako např. vytisknutí
cyklomap, zámecká vinařská romance, fotbalový turnaj, vybudování cyklozázemí, aj.
Obec Buková má v současné době vážné finanční problémy a chtěla od projektu
ustoupit, ale s ohledem na již rozjeté harmonogramy akcí nebyla tato možnost ze strany dozorujících orgánů doporučena. Zastupitelstvo obce Buková se proto domluvilo,
že projekt bude dokončen, pouze dojde k úpravě harmonogramu, projekt se protáhne
do roku 2013 a DSO Jevišovicka převezme některé aktivity.
V příštím roce se tak opět můžeme těšit na některé společné akce s partnery ze
Slovenska, např. na hasičskou soutěž, vinařskou ochutnávku, fotbalový turnaj a další.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Vítání občánků
V sobotu 26. 11. proběhlo na radnici v Jevišovicích vítání občánků. Přivítány do života byly starostou obce Mgr. Pavlem Málkem tyto děti:
Romana Brázdová – Jevišovice
Matěj Mandát – Jevišovice
Štěpán Viklický – Jevišovice
Lukáš Štangl – Jevišovice
Ester Hanulíková – Jevišovice
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Historie tradice vánočního stromečku
Tradice zdobit vánoční stromeček má dlouhou historii a pochází ještě
z dob pohanských magií a kouzel. Svaté noci se slavily tancem pod stromy, jež byly ozdobeny ovocem, sladkostmi a světly. Původně se zdobily
stromy výhradně ve volné přírodě, časem se zvyk přenesl do lidských
obydlí. Historické prameny však nabízí i jiné vysvětlení, kde se tradiční
zvyk zdobení stromečku vzal. Již od pradávna věřili lidé, že mrtví mohou
v určité dny vstupovat do světa živých a zaujmout jejich místo.
Na základě této pověry vznikla na mrtvé duše lest. Lidé začali věšet stromečky špičkou dolů a zdobit ho pamlsky, aby mrtví všechny sladkosti snědli. Nasycení duchové
přece nikomu neublíží. K tomuto rituálu se pojí další zvyk, kdy se nesmí vstanout od vánočního stolu, aby duše uvolněné místo nezasedla.
Staročeské Vánoce
Strom byl ve své historii uznáván jako symbol života při keltských oslavách, ale také
Římany při slavnostech slunovratu. Zmínka o prvním zdobení stromu pochází z roku
700 a vůbec první zmínky o zdobení vánočního stromečku jsou z roku 1570 v Německu.
Církev dala zvyku zdobení stromu (dřevo) křesťanský význam. Kristus se narodil
v jesličkách ze dřeva, ale také zemřel na dřevěném kříži.
V Čechách se první vánoční stromeček rozzářil v Praze u ředitele a režiséra
Stavovského divadla Jana Karla Leibeicha, který odkoukal krásu nazdobeného
stromečku v rodném Mohuči. Připravil tak svým přátelům na vánočním večírku zajímavé
překvapení. Zdobení stromečku však trvalo přibližně 30 let než se stalo běžnou vánoční
tradicí. Nejrychleji se ujímaly nové zvyky na vesnicích v blízkosti velkých měst, nejvíce
odolávalo na tradicích bazírující Valašsko a Slovácko se silným vlasteneckým cítěním.
V 60. letech 19. století pronikl vánoční stromeček již do všech domovů i na venkově.
Strom jako takový byl symbolem světa, jeho zelené větve symbolizovaly Kristův věčný
život, papírové růže na větvích představovaly Pannu Marii - růži bez trnů, pověšená
jablíčka symbolizovaly Evu - matku lidského rodu. Z této symboliky se vycházelo při
zdobení stromečku v kostelích. Oproti tomu v domácnostech se zdobil stromeček velmi
skromně. Lidé používali perníčky a jiné pečivo, sušené ovoce, ořechy. Stromeček se
zavěšoval za špičku.
A jak vypadají současné Vánoce jinde ve světě?
Země

Jak vypadá typická sváteční
večeře?

Rozdávání dárků

Německo

Pečená husa s červeným zelím
a bramborovým knedlíkem. Tradiční
klobásy s bramborovým salátem.

24. prosince

Polsko

Boršč nebo houbová polévka, pirohy
s houbami a se zelím, smažený kapr,
sledě, kompot ze sušeného ovoce.
Na svátečním stole je tradičně 12
rozdílných pokrmů.

24. prosince

Rakousko

Kuřecí, telecí nebo hovězí maso –
zvěřina a ryby (jsou spíše výjimkou)
a nádivka.

24. prosince
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Španělsko

Krocan, rolky plněné masem s bešamelovou omáčkou, tzv. canaloles.

Děti dostávají dárky až 6.
ledna. Vlivem amerikanizace chodí ale i Santa
Claus a dárky se rozdávají
i 25. prosince ráno.

Francie

Kuře nebo šunka se salátem, dort
a ovoce, husí játra (foie-gras), losos
nebo mušle, víno

24. i 25. prosince

Velká Británie

Krocan s nádivkou, pečené brambory
a kapusta, christmas pudding, koláč
s mletým masem

25. prosince

Libanon

Krocan nebo kuře s dalšími libanonskými specialitami

25. prosince

USA

Hovězí maso nebo krocan, brambory a zelené fazole dezert (většinou
kláč) a víno.

25. prosince

Rusko

Kutja - zavařené cereálie s ořechy
a kandovaným ovocem zalité medem. Jinak žádné tradiční jídlo.

7. ledna

Kazachstán

Pečené kuře, ledový (i tzv. ruský)
salát a plněné papriky, veliké množství koláčů a dalších cukrovinek

1. ledna

Japonsko

Pečený krocan nebo hovězí maso
a velká spousta různých příloh

25. prosince

Vietnam

Vepřové maso, většinou selátko
a různými druhy příloh

25. prosince
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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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Do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí,
pohody a osobních i pracovních úspěchů přeje
zastupitelstvo města Jevišovice

Rozsvěcení vánočního stromu

Foto: Zuzana Komůrková
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