Program kulturních a sportovních akcí (nejen) města Jevišovice
15. 4. 2012
17.00
			

velikonoční koncert smíšeného pěveckého sboru ZUŠ Hrotovice
a vystoupení krojované dudácké muziky v kostele sv. Josefa

7. 5. 2012
20.00
			

lampionový průvod, sraz u radnice, odchod průvodu
s hudbou na Veselku v cca 20.30, vatra, ohňostroj

19. 5. 2012
14.00
			
			

závody dračích lodí na jevišovické přehradě (posádky 8 – 13 lidí, přihlášky nejpozději v 13.30 na místě konání závodu). Akce se koná pouze
v případě příznivých klimatických podmínek = napuštěná přehrada (:-)

26. 5. 2012 		
			

výlet k MDD pro rodiče s dětmi – letiště Brno
(cena a čas odjezdu budou upřesněny)

2. 6. 2012

20.30

koncert skupiny TURBO, Ugartovo nám.

23. 6. 2012

14.00

závody motokár

30. 6. 2012 		

sraz autoveteránů Jevišovice

30. 6. 2012

soutěž v požárním sportu, SDH Černín

12.00

1. 7. 2012		
14.00
			

zahájení prázdnin v zámeckém parku, soutěže pro děti, E.ON rodinný
fotbálek, projížďky na koních, od 16.00 hod. divadlo pro děti

5. 7. 2012		

13.00

soutěž v požárním sportu, SDH Jevišovice, hřiště na ul. Černínská

22. 7. 2012

16.00

varhnanní koncert Martina Jakubíčka v kapli Starého zámku

28. 7. 2012
17.00
			

Zámecká vinařská romance, veřejná ochutnávka vín na nádvoří Starého
zámku, šermířské vystoupení pro děti i dospělé, cimbálová muzika

28. 7. 2012

pouťová taneční zábava, Černín

20.00

4. 8. 2012
15.00
			
			

Odpoledne s dechovkou v zámeckém parku a Den otevřených dveří
Domova pro seniory Jevišovice, k tanci a poslechu hraje dechová
hudba VACENOVJÁCI, doprovodné slovo Karel Kopřiva

18. 8. 2012
15.00
			
			
			

Jevišovické countryslavnosti, vystoupení country skupiny SEŠUP, SAKRAPES, koncert skupiny FEŠÁCI s M. TUČNOU, P. NOVOTNÝM, J. A. NÁHLOVSKÝM, taneční zábava – hraje JAMES BLOND, vyhlášení výsledků ZVR
2012, program pro děti, stánkový prodej, občerstvení zajištěno

18. 8. 2012

noční závody v požárním sportu, SDH Černín

20.00

Bližší informace na plakátech. Změny programu vyhrazeny.
Velikonoční bohoslužby v kostele sv. Josefa:
5. 4. 2012 16.00 hodin		

6. 4. 2012 16.00 hodin

7. 4. 2012 19.00 hodin		

8. 4. 2012 8.00 hodin		

9. 4. 2012 8.00 hodin

Poděkování
Za sebe i město Jevišovice bych tímto chtěl poděkovat všem občanům, kteří se
aktivně podílí na úklidu veřejných prostranství a jejich úpravách. Zvláště bych chtěl poděkovat paní Hruškové, Tanevové, Brázdové, Karlové, Lupačové, Bláhové, Hanulíkové,
Šopíkové a dalším,  díky nimž máme výborně ošetřovaný kruhový objezd, skalku u Virglů a další prostrory.
Letošní rok bude v oblasti úklidu veřejných prostor velmi náročný, neboť dle sdělení
Úřadu práce nebudou přidělováni zaměstnanci na veřejně prospěšné práce (VPP) tak
jako v minulých letech. Jediné, co Úřad práce umožňuje, je tzv. veřejná služba, což je
odpracování 20 h měsíčně, pokud obec zajistí ochranné pomůcky, proškolení, pojištění
atd. Po propočítání nákladů  s ohledem na skutečnost, že bychom museli přijmout každého, koho ÚP pošle, odmítli jsme takovou smlouvu s ÚP podepsat.
Úprava veřejných prostor tak bude pouze na zaměstnancích radnice a také na nás,
občanech města. Chtěl bych tedy požádat o shovívavost, pokud dojde k prodlení s úklidem a případně i o zajištění úklidu před domy v rámci možností každého z nás.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Investiční akce PŘEHRADA
Snad  každý týden jsem měl před sebou dotaz, zda na přehradě už se končí  a nebo
zda už na přehradu došly peníze?
“Přehrada“ se provádí dle projektu, který byl zpřístupněn na internetových stránkách
města, na provádění díla dohlíží jak autor projektu Ing. Luděk Halaš, tak technický dozor
investora Ing. Cupák. I přes počáteční potíže tato akce postupuje v souladu s harmonogramem a měla by být dokončena do konce března, nejpozději do konce dubna 2012,
kdy vyprší platnost mimořádné manipulace s hladinou.
Průběh prací nebyl vůbec jednoduchý, jak se jistě mnoho občanů přesvědčilo samo,
neboť návštěvnost přehrady je nyní výrazně vyšší než v letních měsících.
Mě samotného překvapil způsob provádění vyvážení, kdy např. byla použita vozítka bez kabiny a v mrazech okolo – 15 st. Celsia jistě nebylo obsluze co závidět,
tak vyvážení buldozerem přímo na pole. Z přehrady bylo doposud odvezeno na
27 000 m3 sedimentu, jeho využití bude nejen na polích v okolí Střelic a Jevišovic, ale cca
10 000 m3 bylo použito i na rekultivaci skládky. V současné době zde probíhají opravy
tarasů a opevnění pravého břehu.
Často čelím otázce, zda přehrada bude ještě letos napuštěna. Nevím. Tato skutečnost záleží na srážkách. S ohledem na skutečnost, že naše nádrž není příliš veliká (a to
ji nechci v rozhodně urazit), v případě větších přívalových dešťů na horním toku jistě
nebude problém ji naplnit.
Osobně věřím, že zde již 19. května budeme mít závody dračích lodí, na které bych
vás chtěl tímto pozvat a věřím, že to bude ten nejlepší křest naší přehrady.
Negativním jevem, který se ale se stoupající cenou pohonných hmot stává stále
častějším, jsou krádeže PHM z vozidel a strojů na stavbách. Bohužel se tomuto nevyhnula ani technika na přehradě, potěšilo mě však, že pachatelé nebyli místní, jak zjistila
Policie ČR.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Skládka
Již několikrát jsem se na těchto stránkách zmiňoval o rekultivaci skládky. Investici
nutné, i když o její smysluplnosti je možno z pohledu řadového občana pochybovat.
I tato akce se již blíží ke konci a je potřeba se zamyslet nad tím, jak tuto lokalitu následně
využít.
Vždy, když vylezu na vrchol „kopce“, jsem unesen nádhernou krajinou, která se přede mnou rozprostírá. Je odsud rozhled na Jevišovice, Černín, Dukovany a krásně je zde
vidět rozmanitost krajiny, kdy pole a louky střídá les a to vše v úžasně členitém terénu.
Nabízí se tedy myšlenka vybudovat na skládce rozhlednu. Je to zatím pouze nápad, ale
domnívám se, že by jistě přispěla nejen k využití skládky, ale zejména by nám umožnila
vidět nás a naše okolí z pohledu, který nám je dosud odpírán. I zde však platí, jako skoro
u každé nákladnější akce, že  bez dotačních prostředků ji nelze realizovat.
Rekultivace skládky probíhá v předstihu a práce by měly být dokončeny do konce
měsíce května. V současné době je již zatěsněno jádro skládky a probíhá vnější rekultivace tj. ozelenění. Na závěr bude skládka oplocena. V případě, že oplocení bude
zachováno, skládku využijeme jako pastvinu pro ovce, které by se spásáním staraly
o údržbu zeleně. V případě, že oplocení bude sejmuto, předpokládám, že se skládka
stane místem pro seance nad krásou naší krajiny a také oblíbeným místem zimních
radovánek našich dětí.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Přístavba sálu Komenia
Zastupitesltvo města rozhodlo o zajištění projektové dokumentace pro přístavbu sálu
Komenia. Účelem tohoto článku bude zodpovězení několika následujícíh otázek:
1. Potřebují Jevišovice takovou přístavbu?
V současné době v Jevišovicích probíhá ročně několik plesů, tanečních zábav,
máme zde bohatý kulturní život, pořádáme akce pro děti.
A kde se tyto akce konají? Buď  v některé z místních restaurací, a přiznejme si, že
toto řešení není zcela ideální, v případě dobrého počasí venku a něco v současném sále
Komenia. Kapacity však nejsou zcela jednoznačně dostačující, neboť např. v případě
nepříznivého počasí není kam přesunout akci, která se kapacitou nevejde do kinosálu,
termínem ji nelze narychlo přesunout do restaurace, která má svého vlastního majitele
a svůj vlastní program a zaměřením ji nelze přesunout do kostela, který je vhodný k pořádání koncertů vánočních, velikonočních, vystupoval nám zde např. Hradišťan. A dětské akce? Kdo z vás byl např. na dětském karnevale, má v živé paměti, že při účasti cca
50 dětí, kteří přijdou s rodiči, případně i s babičkou, sál praská ve švech, dospělí sedí či
postávají namačkáni po obvodu sálu a místo na soutěže a zábavu pro děti je opravdu
minimální. A dokážete si v tomto miniaturním prostoru představit taneční zábavu?
Pro příklad uvedu ještě jednu „čerstvější“ akci. Kolik z vás se muselo vracet domů,
byť jste se těšili na shlédnutí operetky Na tý louce zelený v podání jevišovických ochotníků? Sál praskal ve švech, obsazeny byly všechny připravené židle i ty dodatečně přidané všude, kde byl alespoň kousek místa a přesto bylo stále dost lidí, kteří se skutečně
vraceli domů rozladění, protože, ač přišli včas, sednout si nebylo kam.
Proto se domnívám, a nejsem rozhodně sám, že Jevišovice prostory pro pořádání
kulturních akcí potřebují. Jako sůl.
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2. Je nutno přistavovat zrovna ke Komeniu?
V případě přístavby ke Komeniu budou využity stávající prostory, stavba bude umístěna na městském pozemku, dojde k rozšíření stávajícího sálu, který je využíván pro
sport, divadelníky, stolní tenisty  a mnoho dalších zájmových aktivit.
Při této stavbě dojde sice k zásahu do školní zahrady, ale v místech, která jsou
téměř po celý den zastíněna (je možno se o tom přesvědčit na internetových mapách)
a rozloha zahrady bude i nadále plně vyhovovat veškerým hygienickým normám pro
mateřské školy.
3. Zdroje financování?
Pro tuto stavbu bychom chtěli zajistit dotační prostředky a také pro její financování
byly vyčleněny příjmy z prodeje nemovitého majetku.
4. Následné využití sálu?
Jak jsem již uvedl, sál by byl využíván i nadále jako zázemí pro jevišovické ochotníky,
sportovní kroužky a aktivity, školní akademie, koncerty, pro plesy, zábavy, karnevaly,
divadelní představení, sportovní akce a mnoho dalších akcí, které dnes třeba ani nepořádáme, protože zkrátka není kde…
Mgr. Pavel Málek, starosta

přístavba
a

5

stávajcí sál

Kompostárna
Když si přečtete titulek tohoto článku, jistě si mnozí postesknete: Co to zase vymyslel
starosta za blbost. Jistě, může se zdát zvláštní budovat kompostárnu na „vesnici“, kde
každý likviduje zelený odpad doma. Na co budovat další zařízení, které nás bude stát
další peníze.
Vnímám veškerou kritiku tohoto nápadu a mám na ni i odpověď.  Za evropské dotace
můžeme postavit stavbu (podpora až 95%), která bude využitelná nejen pro kompostování, ale i jako stavební dvůr. Za evropské peníze můžeme pořídit zcela novou techniku
jako traktor, kontejnery a kontejnerový nosič  včetně dalších strojů. Jsou to věci, které
potřebujeme při správě a údržbě města a její zeleně. Tyto bychom museli v průběhu
několika následujícíh let stejně pořídit a proč tedy nevyužít nastavené dlaně a nešetřit
obecní peníze.
Navštívil jsem několik obcí, kde komopstárnu již realizovali, a vždy jako oficiální důvod bylo nakládání se zeleným odpadem, neoficiálním důvodem bylo pořízení techniky
za velmi výhodných podmínek.
Kompostárna je zatím navržena do blízkosti skládky, kde jsou pozemky určeny pro
drobnou výrobu. Náhled kompostárny Vám předkládám k prostudování.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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V naší mateřské škole se stále něco děje
Od září 2011  proběhla spousta akcí v naší mateřské škole:
ZÁŘÍ
Návštěva knihovny – beseda s p. Starou
Shlédnutí výstavy „Poděkování úrodě“ v kostele sv. Josefa (beseda s p. Žofií Částkovou)
ŘÍJEN
Shlédnutí představení imitátora KVÍDA v sále Komenia
Návštěva knihovny – beseda s p. Starou; předčítání a prohlížení knížek
LISTOPAD
Beseda s rodiči (seznámení se Školním vzdělávacím programem, akce školy, aj.)
„Podzimní čarování“ – tvořivé odpoledne s dětmi a rodiči (hry, písně, říkadla, tvoření…)
Tvořínek – seznámení dětí s technikou práce s keramickou hlínou
Promítání pohádek (diafilmů) v MŠ společně s 1. třídou ZŠ
Tvořínek – seznámení dětí s druhy keramické hlíny, výrobou šlikru
Shlédnutí divadelního představení „V divoké Africe“ (divadlo Hradec Králové)
PROSINEC
„Mikulášská nadílka“ – návštěva žáků 9. třídy ZŠ (v kostýmech)
Tvořínek – prostorová tvorba z keramické hlíny (andílci), glazování
Zdobení vánočního stromečku před hlavní budovou ZŠ
Sledování „Vánočního koncertu“ v sále Komenia (Malý a velký pěvecký sbor ZŠ)
„Vánoční nadílka“- rozbalování dárků, zpívání koled
„Vánoce přicházejí“ – společné sváteční odpoledne s dětmi a rodiči v MŠ (zpívání koled,
básničky, tanečky); vycházka do zámeckého parku – nadílka pro zvířátka, zdobení
stromečku zvířátkům
Návštěva Malého pěveckého sboru v MŠ – zpívání koled společně s dětmi MŠ
                      
LEDEN
Návštěva kostela sv. Josefa – prohlídka betlému – beseda s paní Žofií Částkovou
Návštěva 1. třídy ZŠ – sledování výuky, společné zpívání a tvoření, shlédnutí pohádky
na interaktivní tabuli „O krtečkovi“
Návštěva knihovny – beseda s p. Starou
Společné tvořivé odpoledne s dětmi a rodiči - malování horkým voskem „Enkaustika“
Shlédnutí kouzelnického představení v sále Komenia
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
Společné tvořivé odpoledne s dětmi a rodiči – „Enkaustika“ (2)
ÚNOR
Tvořivé odpoledne s dětmi a rodiči – „Enkaustika“ (3)
Tvořínek – vytváření reliéfů z keramické hlíny – „Zvířátka“
Shlédnutí hudebního programu v sále Komenia – „Nástroje z celého světa“
„Masopustní karneval“ – návštěva 1. třídy ZŠ, radostné dovádění a tancování v MŠ
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BŘEZEN
Tvořínek – prostorová tvorba z keramické hlíny – „Hnízda ptáčků“
Promítání diafilmů – „Zvídálek u lékaře“, „Sněhurka a sedm trpaslíků“                                          
Návštěva knihovny – beseda s p. Starou
Shlédnutí divadelního představení v sále Komenia – „O napravené vráně“ – divadlo
Hvězdička Brno
Enkaustické malování v mateřské škole
V měsíci lednu a únoru se rodiče s dětmi seznámili se zajímavou výtvarnou technikou „Enkaustické malování“ (malba horkým voskem).
O tuto akci projevilo zájem přes třicet rodičů a čtyřicet dětí, proto se tvořivé odpoledne několikrát opakovalo. S touto technikou nás seznámila paní Zdeňka Kamanová
z agentury MaDaMi Jemnice.
Někteří rodiče byli tak zaujati svoji činností, že téměř nepustili děti k práci. Všichni
odcházeli domů nadšeni se svými výtvory plnými fantazie a překvapení.
Masopustní karneval v mateřské škole

Dne 23. února se to v naší mateřské škole hemžilo skřítky, čarodějnicemi, kouzelníky, princeznami, vílami, různými zvířátky a příšerkami. Své krásné kostýmy děti ukázaly
v 1. třídě ZŠ a kuchařkám ve školní jídelně. Celé dopoledne se neslo naší školičkou
veselí, smích, radost z tance, her a soutěžení. Na závěr si děti pochutnaly na sladkých
dobrotách a své zážitky výtvarně vyjádřily kresbou a malbou.
Za kolektiv MŠ
Ivana Peksová
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Nabídka bytu
Město Jevišovice nabízí k prodeji byt 3 + kk o rozloze 56 m2 + 5 m2 sklep, cena
600.000,- Kč, informace na tel. čísle 606 379 439.

Nová ordinace praktického lékaře
MUDr. Zdeňka Severinová, Jevišovice 346 (prostory bývalé MŠ)
Úterý		
15.00		
Čtvrtek	  7.00		
Pátek	  7.00		

18.00
13.00
13.00

Tel.: 724 619 735,  731 939 985

Jevišovická škola
Základní škola Jevišovice má v letošním školním roce 174 žáků, z toho je 88 děvčat. Z Jevišovic je 83 žáků, z toho 41 děvčat. Od 1. do 9. ročníku má škola po jedné
třídě. Průměrný počet žáků ve třídě je 19,33. V posledních letech došlo ke značnému
poklesu počtu žáků ve škole. Silný ročník nastoupí do I. třídy až ve školním roce
2013/2014. V dalších letech ovšem potom dojde opět k poklesu počtu dětí nastupujících
do I. třídy.
Ve školní družině je 70 žáků ve třech odděleních. Od letošního školního roku je
školní družina umístěna v hlavní budově školy. Další součástí školy je mateřská škola,
ve které je letos po loňské rekonstrukci a navýšení kapacity 53 dětí ve dvou třídách.
Zápis do mateřské školy pro příští školní rok se bude konat 25. dubna 2012.
Ve školní jídelně se v současné době stravuje 210 dětí a žáků, 25 pracovníků školy
a 24 cizích strávníků.
Škola letos nabízí žákům 13 zájmových kroužků. Při zápisu nových žáků do I. třídy
pro příští školní rok, který se konal 31. ledna  2012 bylo zapsáno 20 dětí.
Ve škole pracuje 18 pedagogických pracovníků a 8 provozních zaměstnanců.    
Základní škola v Jevišovicích je dobře vybavena, používá nejnovější didaktickou
techniku, žáci se učí v příjemném prostředí. Na vybavení získala škola prostředky z projektu EU Peníze do škol. V rámci zjišťování úrovně znalostí žáků se škola pravidelně
zúčastňuje testování žáků 6. a 9. ročníku společností SCIO. Škola se zapojuje do všech
organizovaných olympiád a soutěží.
Zvláštností školy je zaměření na environmentální výchovu, dopravní výchovu, hudební výchovu, sportovní výchovu. Od roku 1990 škola úzce spolupracuje s rakouskou
HS Haugsdorf. V roce 2008 se škola zapojila do projektu Adopce na dálku a pravidelně
každoročně z výtěžků koncertů a jarmarků posílá na školné dnes již 10 letého chlapce
Tamby Mansaré z Nové Guinee částku 5.280,- Kč, drobné dárky a dopisy od našich
žáků.
Mgr. Jan Vajčner,
ředitel školy
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Fotografie z letošního lyžařského zájezdu, kterého se zúčastnilo 41 žáků.
Již po osmnácté se konal v Kunčicích u Starého Města pod Sněžníkem.
     

Připomenutí povinností majitelům psů
opět po roce
aneb
Vyhláška o pohybu psů po městě
Vážení spoluobčané,
níže vám po roce přinášíme novelizovanou vyhlášku o zákazu volného pobíhání psů
a pohybu hospodářských zvířat na veřejném prostranství.
Doporučuji všem, aby si tyto řádky pečlivě přečetli a hlavně, aby se jimi řídili.
Už v dubnu loňského roku jsme vyhlášku veřejnosti připomněli, nicméně ani její vydání ve Zpravodaji ani upozornění místním rozhlasem stále nevede majitele k dodržování vyhlášky.
Přistoupili jsme tedy ke kroku ne příliš populárnímu, možná však účinnému, a to
k udělování napomenutí a zejména i pokut majitelům psích miláčků.
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Obecně závazná vyhláška města Jevišovice
o zákazu volného pobíhání psů a pohybu hospodářských zvířat na veřejném prostranství ve městě Jevišovice
Čl. 1
Obecná ustanovení
Touto vyhláškou se upravuje volný pohyb psů a pohyb hospodářských zvířat
Čl. 2
Působnost obecně závazné vyhlášky
Vyhláška je závazná pro fyzické a právnické osoby, které chovají, popřípadě drží psa
či hospodářské zvíře.
Čl. 3
Povinnosti fyzických a právnických osob, zakázané činnosti
Osoby uvedené v ČI. 2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání psů po veřejném prostranství. Volným pobíháním psů se rozumí  -  psi
o výšce v kohoutku do 40 cm bez doprovodu osobou, psi o výšce v kohoutku nad 40 cm
bez vedení na vodítku a opatření psa ochranným náhubkem. Osoby uvedené v Č1.2
jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k pobíhání hospodářských zvířat
po veřejném prostranství.
Pobíháním hospodářských zvířat po veřejném prostranství se rozumí jakýkoliv pohyb hospodářských zvířat na veřejném prostranství, vyjma jejich přesunu pod dohledem
majitele. V případě, že dojde ke znečištění veřejného prostranství psem nebo hospodářským zvířetem, je jeho držitel povinen bez zbytečného odkladu způsobenou
nečistotu vhodným způsobem odstranit.
Na veřejném prostranství je zakázáno:
a)  nechat volně pobíhat psy s výjimkou veřejného prostranství určeného pro volný
pohyb psů
b)  vstupovat se psy na dětská a sportovní hřiště, pískovitě, hřbitov a depozitní místa
posypového materiálu.
Osoba doprovázející psa je povinna:
a) na veřejném prostranství vést psa na vodítku tak, aby neobtěžoval jiné osoby, neohrožoval jejich život, zdraví nebo majetek
b) zajistit psa proti úniku a učinit opatření proti obtěžování jiných osob, ohrožování jejich zdraví nebo majetku v případě, že nebude pes veden na vodítku
v místech k tomu určených.
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Držitel psa, který má na území města trvalý pobyt nebo sídlo, je povinen zajistit,
aby pes při pohybu na veřejném prostranství byl opatřen platnou identifikační známkou.
Každý držitel psa obdrží bezplatně identifikační známku pro psa oproti zaplacenému
místnímu poplatku podle zvláštních předpisů2.
Tato známka je nepřenosná. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes známku nosil,
nebo aby ji na požádání oprávněného kontrolního orgánu doprovázející osoba psa mohla ihned předložit. Ztrátu nebo odcizení této známky je držitel povinen nahlásit do 5 dnů.
ČI. 4
Výklad pojmů
Veřejné prostranství je vymezeno zvláštním zákonem 1*. Veřejným prostranstvím
v obci se rozumí obecní pozemky v zastavěné části obce. Hospodářskými zvířaty se pro
potřebu této vyhlášky rozumí následující druhy zvířat: skot, kůň, ovce, koza, kur domácí,
kachna, krůta, husa.
ČI. 5
Sankční ustanovení
Porušení této vyhlášky lze postihovat jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt
postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin. Pro ukládání sankcí se užijí
zvláštní právní předpisy 2*.
ČI. 6
Kontrolní činnost
Dozor nad dodržováním vyhlášky vykonává město Jevišovice.
ČI. 7
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyvěšení.

1* Dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2* zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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Co se chystá na kulturním poli?
Závody dračích lodí
Již dvakrát byly na přehradě uskutečněny závody dračích lodí a oba ročníky s sebou
přinesly mnohá překvapení. Tím nejpříjemnějším byla skutečnost, že nám vždy vyšlo
počasí a s tím spojená návštěvnost i počet posádek.
Nazývat tuto akci „závody“ je dosti diskutabilní, neboť jsou zde posádky, které se drží
olympijského hesla: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. A já doufám, že toto motto
budou všichni zúčastnění ctít a dodržovat i nadále a hlavně se budeme nejen na této
akci dobře bavit.
Nad letošním ročníkem se však prozatím vznáší otazník. Závody lodí všeobecně lze
pořádat pouze na vodě, takže se vše odvíjí od skutečnosti, zda bude po skončení všech
prací na přehradě právě ta zmiňovaná voda. Závěrem pozvánka pro všechny závodníky
i diváky – 19. května 2012 od 14.00 hodin.
P.S.: V kuloárech byl zmíněn i návrh, že v případě nedostaku vody budou místo
závodů dračích lodí pořádány zápasy v bahně. Prosíme tedy závodníky, aby svůj „závodnický dres“ přizpůsobili případné změně disciplíny (:-).
Závody motokár
Závody motokár se staly již tradičním podnikem, který se sice v loňském roce netěšil
vysoké návštěvnosti, ale bylo to zřejmě dáno několika faktory. Pořádání akce v sobotu
dopoledne je zřejmě nešťastným řešením a proto letos, poučeni z předchozích nezdarů,
červnový termín zachováváme a začátek této show posouváme na 14. hodinu. Opět zde
bude možnost se projet v motokáře a to pro všechny - od dětí až po seniory. Je připraven
doprovodný program pro milovníky aut a  motorů všeobecně.
Nově pro letošní rok vyhlašujeme i soutěž – závod modelů. Proto tímto vyzýváme
všechny malé i velké majitele RC modelů, aby nelenili, svoje modýlky vyspravili, vytunili,
vyšperkovali, hlavně před závodem nabili a 23. 6. 2012 přišli předvést svoje umění.
Připravena bude jízda zručnosti s měřeným časem. Vítáme auta, formule, traktory,  ale
klidně přijeďte i s vlastním výtvorem.
V sobotu 23. června 2012 od 14.00 hodin u základní školy.
Koncert skupiny TURBO
Opět po dvou letech, po velkém úspěchu Hradišťanu v jevišovickém kostele, se nám
podařilo zajistit do Jevišovic koncert slavné skupiny, která osloví nejednu generaci, která
sklízí již několik desetiletí aplus na podiích po celé naší zemi a to v letošním roce skupinu TURBO.
Koncert se uskuteční dne 2. června 2012 na Ugartově náměstí před radnicí od 19.00
hod. Vstupné na koncert bude 90,- Kč a vstupenky je možno zakoupit v předprodeji od
2. 5. 2012 na Městském úřadě v Jevišovicích. Počet vstupenek je omezen.  
Zámecká vinařská romance
Zámecká vinařská romance v programu kulturního léta nesmí a nebude chybět ani
v letošním roce. V sobotu 28. 7. 2012 v podvečer vás zveme na veřejnou    ochutnávku
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vín, která je u nás pořádána v nádherném, stylovém prostředí Starého zámku. Na příchozí budou čekat Dva loupežníci (pohádkový příběh se šermířskými prvky, nikoliv děvčata u stolku se vstupným), dále Fakír a šermíři a nejedno ženské oko jistě radostně
spočine na účinkujících dalšího „kousku“ s názvem Mužoreti – hudební vystoupení mažoretek v mužském podání ve skotském stylu, sukně, barety, hůlky a zcela jistě i dobrá
zábava. Podvečer bude skýtat zábavu a lahodit oku, večer bude zcela neodmyslitelně
patřit cimbálové muzice a lahodnému moku.
Jevišovické slavnosti
Na počátku letošního roku se rozdmýchala diskuse, zda zachovávat Jevišovické historické slavnosti nebo je s ohledem na náklady a návštěvnost již více nepořádat. Obě
stanoviska měla své zastánce a nakonec jsme dospěli k určitému kompromisu. Slavnosti neměly v uplynulých dvou letech vysokou návštěvnost, ale na tom se podepsalo
zejména nepříznivé počasí, především v loňském roce. S náhlým příchodem studené
fronty se náměstí vylidnilo a mimo vystupujících a zvukaře se pod slunečníky (tedy spíše
deštníky) třáslo zimou několik příznivců skupiny Elán. Zastupitelstvo a členové kulturní
komise po dlouhé  diskusi došli k závěru, že rušit slavnosti by bylo chybou – jedná se
již o osvědčenou akci, která má své příznivce. Dojde však ke změně schématu. Letošní
Jevišovické slavnosti budou pojaty jako festival country kapel a vrcholem večera bude
vystoupení skupiny FEŠÁCI spolu s dcerou Michala Tučného Michaelou Tučnou, společně s neodmyslitelným Petrem Novotným a Josefem  Aloisem Náhlovským.  
Termín slavností se pro letošní rok posunul na 18. srpna 2012 a pozor: vstup je
ZDARMA.
Věřím, že tato nabídka osloví mnoho návštěvníků a jistě se uvidíme v sobotu
18. srpna od 15 hodin na náměstí před radnicí.

Pozvánka na fotbal
TJ Fotbal Jevišovice tímto zve všechny své příznivce na domácí zápasy našich družstev.
TJ Fotbal Jevišovice A
31. 3. 2012 	 Jevišovice – Čebín 		
  7. 4. 2012 	 Jevišovice – Mikulov 		
21. 4. 2012 	 Jevišovice – Bořitov 		
  5. 5. 2012 	 Jevišovice – Miroslav 		
19. 5. 2012 	 Jevišovice – Vojkovice 		
  2. 6. 2012 	 Jevišovice Bosonohy 		
17. 6. 2012 	 Jevišovce – Líšeň B 		

15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30

TJ Fotbal Jevišovice B
Datum 	
Zápas doma			
14. 4. 2012 Křepice				
28. 4. 2012 Hatě				
13. 5. 2012 Krhovice				

Čas
16.00
16.00
10.15
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26. 5. 2012
10. 6. 2012

Chvalovice			
Mramotice			

16.30
16.30

Zápasy žen TJ Fotbal Jevišovice
Datum 	
soupeř				
  8. 4. 2012 Ocmanice			
15. 4. 2012 Vysočina Jihlava B		
29. 4. 2012 M. Budějovice			
12. 5. 2012 Vrchovina			
26. 5. 2012 Studenec			

Čas
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30

Zápasy dorostu TJ Fotbal Jevišovice
Datum 	
Soupeř				
31. 3. 2012 Slup				
  7. 4. 2012 Jaroslavice			
21. 4. 2012 Pavlice				
19. 5. 2012 Božice				
  2. 6. 2012 Mramotice			

Čas
13.00
13.00
13.30
14.00
14.00

Ještě jednou ……..
Zámecká vinařská romance 2012 z pohledu vinařského
V letošním roce se uskuteční jubilejní X. ročník Zámecké vinařské romance. Tato
již tradiční a oblíbená akce se bude konat v sobotu 28. července 2012. Po vyhodnocení loňského ročníku bylo dohodnuto, že záštitu nad letošním ročníkem opět převezme
sdružení vinařů VOC Znojmo, partnery budou Jihomoravský kraj a Sdružení znojemských vinařů.
S předsedou sdružení vinařů VOC Znojmo Bc. Františkem Koudelou byla dohodnuta
vzájemná propagace a prezentace na pořádaných akcích. O kvalitě vín VOC Znojmo je
možno se přesvědčit 8. května 2012 na „Festivalu vína VOC Znojmo“ na Horním náměstí ve Znojmě.
Většina vinařů proklamuje ročník 2011 jako výborný, tudíž doufáme, že vzorků se
nám na naší přehlídce sejde více než v minulém ročníku a kvalita bude standardně
vysoká. To jste zváni osobně „prověřit“ na místě samém, tj. na nádvoří a ve sklepení
Starého zámku, kde kromě vzorků vína bude připraven i doprovodný program a další
občerstvení.
Za přípravný výbor: Zdeněk Komůrka

Na tý louce zelený aneb Jak to vidím já
V sobotu 10. 3. 2012 v podvečer a v neděli 25. 3. 2012 praskal sál Komenia ve švech.
Jako vždy, když jevišovičtí ochotníci „jdou s kůží na trh“. Tentokrát si vybrali opravdu
těžký kus a přes počáteční skepsi, zda vůbec zvládnou zejména hudební party operety
Na tý louce zelený, dopadlo celé představení na výbornou.
Tak se mohlo téměř 500 diváků nechat vtáhnout do děje  a zaposlouchat do melodií
v podání slečny Aleny Skalické (Jolana Karlová), ing. Jiřího Miláčka (Roman Votýpka),
prof. Václava Bulfínka (Antonín Košíček), Hančí (Žaneta Bláhová), slečny Loly (Iveta
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Bláhová), hajného Matěje Štětivce (Jiří Rozehnal), výborní byli i herci nezpívající, Barbora Štětivcová (Dana Hrušková), baron Horowitz (Josef Svoboda), pan nadlesní Eisenkuka (Radomír Hubatka) i správce panství „strýček“ Skalický (Pavel Málek). Sbor
a služebnictvo slečny Skalické sehráli Iva Částková, Zuzka Milcová, Marcela Šlechtová,
Milena Lupačová a Martin Ondroušek. Text sledovala Michaela Tanevová, scéna je dílem Vl. Votrubce. Hudební doprovod L. Zapletal.
Rozdělení rolí snad ani jiné být nemohlo, protože představit si např. Tondu Košíčka
ve vážné roli prostě nejde. Stejně by z tragédie udělal komedii…. Smekám klobouk nejen před Tondou s jeho „šílenými“ texty plnými přechodníků, ale před celým souborem.
I před bezprostředností, s jakou se Matěj Štětivec naklonil směrem k nápovědě, přiložil
ruku k uchu a pronesl zvučným hlasem na celý sál: „Cóóóó?“ A plynule si dál pokračoval
v textu. Sklidil aplaus. A když se nám někdo někde zapomněl? Však on přijde….
Téměř 2,5 hodiny trvající představení plné známých melodií opravdu stálo za shlédnutí. A když se mě kdosi ptal, jak se mi líbilo divadlo, odpověděla jsem mu prostě: „Byla
jsem na něm dvakrát, stačí?“
Takže, milí divadelníci, veliké poděkování a pochvala patrně jménem všech, kteří
viděli a slyšeli. Bylo na co se koukat, bylo co poslouchat.
Těším se, co vyberete příště.
Marie Straková

Sraz veteránů
V sobotu 30. června 2012 proběhne v Jevišovicích sraz autoveteránů. V 11 - 12
hodin je plánován sraz účastníků u Drink Marketu, následuje řazení aut u hřiště s umělým povrchem, projížďka do zámeckého parku k Novému zámku a společné focení. Ve
13.00 hodin bude u základní školy odstartována spanilá jízda. Předpokládaný návrat do
Jevišovic k restauraci Sýpka je kolem 16. hodiny.
Ing. Jaroslav Novotný
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150. výročí založení Sokola

   
V letošním roce oslavuje Česká obec sokolská, jejímž členem je i TJ Sokol Jevišovice, významné výročí. Před 150 lety, přesně 16. února 1892, byl v Praze na ustavující
valné hromadě založen Sokol. U založení Sokola stáli Josef Fugner spolu s veřejnosti
známější postavou - Miloslavem Tyršem. Známá jsou i Tyršova hesla, jimiž se Sokolové
řídili: „Tužme se“ a „V zdravém těle zdravý duch“.
Tělocvičná
organizace
Sokol se postupně v období
Rakousko-Uherska a později samostatného Československa vyvinula v největší
tělocvičnou organizaci u nás.
Největšího rozvoje dosáhl
Sokol před 2. světovou válkou, kdy byl opravdu celonárodní organizací. Každý
patnáctý občan byl v té době
členem Sokola a celkový počet se blížil jednomu milionu.
K Sokolu patřilo nejen pravidelné cvičení a sportování pro široké vrstvy obyvatelstva,
ale i spolková činnost, hudební soubory, divadelní a loutkářské kroužky. Sokol pořádal
pravidelná veřejná cvičení, sokolské slety. Sokol sehrál významnou roli i v dějinách českého národa, vždy zdůrazňoval vlastenectví svých členů.
V Jevišovicích byla organizace Sokola založena v roce 1898 a brzy se vypracovala
v jednu z nejsilnějších sokolských organizací v regionu. V únoru 1948 byla činnost Sokola, stejně jako řady dalších společenských organizací, komunisty zakázána. Ke znovuobnovení Sokola došlo až po listopadu 1989. Tehdy se do obnovené České obce
sokolské vrátil i Sokol Jevišovice. Velkou zásluhu na obnově organizace v Jevišovicích
měl pan Jan Špalek. V současné době má TJ Sokol Jevišovice 83 členů. Nejen jim, ale
i všem dalším zájemcům o zdravý pohyb, nabízí aktivní vyžití  v oddílech volejbalu, florbalu, badmintonu, taekwonda, zdravotní gymnastiky, pilates cvičení.
Fotografie je z letošního lyžařského zájezdu do Čenkovic v Orlických horách, kterého
se zúčastnilo 38 lyžařů z Jevišovic.                                                        Mgr. Jan Vajčner

Pozitivní ohlasy z Domova pro seniory
Jménem klientů Domova pro seniory Jevišovice vyslovujeme poděkování dobrovolníkům z Dobrovolnického centra ADRA, kteří dlouhodobě a pravidelně navštěvují naše
klienty, berou si je na procházky, věnuji jím nezištně svůj volný čas, pravidelně a aktivně
se účastní např. měsíčních oslav narozenin klientů a jiných akcí.
Uvítáme další zájemce o dobrovolnickou činnost, bližší informace sdělí ved. Dobrovolnického centra ADRA, Zdeňka Severinová, mob. 607 144 090.
Děkujeme také panu Karlu Ondrouškovi a Jaromíru Černému za nezištnou hudební
produkci pro klienty.
Ing. Jiří Durák, ředitel DpS Jevišovice
17

Tip na výlet
Pro ty z vás, kdo ještě nepodlehli jarnímu shonu (nebo jej mají už úspěšně za sebou)
přináším tip na výlet s dětmi do Pelhřimova.
Navštívit zde můžete Muzeum rekordů a kuriozit, Zlaté české ručičky, Muzeum
strašidel, síň bratří Lipských, Muzeum Vysočiny a další zajímavá místa tohoto města.
Otevřeno je celoročně od 9.00 do 17.00 hodin, navštívit můžete na tzv. Pelhřimovský
pas všechny expozice za přijatelnou cenu. Návštěvníci Pelhřimova – města rekordů,
koňskou dávku rekordních informací můžete vstřebat při příjemné procházce po stezce
nazvané „Procházka Českou knihou rekordů“, která propojuje Muzeum rekordů a kuriozit s expozicí nazvanou Zlaté české ručičky.
Přibližně 2 km dlouhý okruh vede přímo centrem města. Součástí stezky jsou kromě zmíněných expozic tři „mluvící“ tabule, ve kterých vyslechnete přes 300 rekordních
údajů z různých oblastí lidské činnosti (také anglicky a německy), na tři desítky fototapet
představujících jednotlivé rekordmany a také některé maxi exponáty, které se do vnitřních expozic nemají šanci vejít.
U říčky Bělé jistě nepřehlédnete 670 cm dlouhý obří spínací špendlík, před budovou České pošty narazíte na obří poštovní schránku, přímo na Masarykově náměstí
na podloubí městského úřadu je k vidění nejmenší jezdecká socha T.G. Masaryka, nad
náměstím se tyčí obří turistický rozcestník a před vchodem do turistického a informačního centra narazíte na obří tužku. Nově se na stezce zabydlel 1200 kg vážící šachový pěšec věnovaný Zděňku Svěrákovi a Ladislavu Smoljakovi jako první aut v dějinách šachu.
Posedět a třeba spořádat svačinu můžete v zahradě expozice Zlaté české ručičky,
kde jsou k vidění největší nerezový trychtýř, konvice na čaj o objemu 640 litrů, nebo
dřevěné sochy vyřezané motorovou pilou, ty jsou samozřejmě také součástí Procházky
Českou knihou rekordů. Zaparkujete-li správně, všechny expozice muzea máte seskládány v okolí centrálního náměstí.
V létě jsem tento výlet s dětmi absolvovala a strávili jsme zde jednu pohodovou
neděli. Prošli jsme si muzeum kuriozit a rekordů (vyšplhali tu spoustu schodů, neboť
expozice je umístěna ve věži), prohlédli si péřovou bundu 170 cm vysokou, viděli desítky exponátů z nejrůznějších pokusů o rekordy. Není bez zajímavosti, že na některých
rekordech se můžete osobně podílet, stejně jako mnoho známých osobností, které expozici navštívily před vámi. Tak jsem se také zapojila. A zapletla se tak např. s Karlem
Šípem – tedy ZAPLETLA JSEM SI… alespoň dvě řady „nekonečné šály“, která trpělivě
čeká na návštěvníky, kteří se stejně jako ti předchozí chopí jehlic a přidají pár řad, aby
vznikla nejdelší šála na světě. Ve Zlatých českých ručičkách jsme se nemohli odtrhnout
od výtvorů ze sirek, nejméně dvakrát shlédli dokument o autorovi jednotlivých exponátů, o nápadech a nekonečné trpělivosti (nejen autora, ale celé rodiny) při vytváření
pozoruhodných kousků. Kytara v „životní“ velikosti, obraz egyptské královny Nefertiti,
vlajková loď britského mořeplavce sira F. Drakea „Zlatá laň“ a mnoho dalších – to vše
vypracováno do nejmenšího detailu, pečlivě volené barvy hlaviček zápalek, aby výsledek byl vskutku dokonalý. A věřte, že opravdu je. Následovala cesta (opět do schodů)
na vyhlídkovou věž, kde, jak jinak, jsme se opět zapojili do tvorby rekordu. Pokus, kolik
schodů nahoru bude vynesena plyšová koza. Každé z dětí vzalo „plyšáka“ na ramena
a šlapali jsme, tedy my čtyři šlapali, kozy se nesly. A jen pro informaci, tento „plyšák“ má
rozměry a váhu slušně velkého živého kůzlete.    
A komu z vás nestačí běžná prohlídka stávajících expozic, každoročně druhý víkend
v červnu probíhá v Pelhřimově setkání lidí, kteří ve svých oborech představují špič18

ku mnohdy nejen v ČR. Jedná se o setkání rekordmanů s příznivci netradiční zábavy,
širokou diváckou veřejností a se zástupci sdělovacích prostředků. Festival „Pelhřimov
– město rekordů“ je akce, při níž vznikají desítky výkonů ukládaných do databanky rekordů a následně uváděných v České knize rekordů, popř. v českých dodatcích knihy Guinnessovy světové rekordy. Tato akce je zdrojem neobvyklých situací, postřehů
a námětů celoročně využívaných redaktory nejrůznějších médií. Pelhřimovské náměstí
v době konání festivalu každoročně navštíví cca 15 000 lidí, pro které bývá kromě rekordních pokusů a rekordmanských exhibic připraven bohatý kulturní program a nepřeberné množství zábavy.
Letos je zde pořádán 22. ročník festivalu 8. – 9. června 2012.
Více informací najdete na www.muzeumrekorduakuriozit.cz
Marie Straková

Velikonoční pranostiky

Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo. (:-)
Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, nebude ten rok ovoce.
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pak-li slunce zhasne, louky sucho mají.

Velikonoční pokrmy
Stejně tak jako o jiných výročních svátcích, také o Velikonocích se před hodováním
dodržoval přísný půst. A protože z období zabíjaček před Vánocemi již mnoho masa
a sádla do jara nezůstalo, tak se čekalo na všechno zelené, co ze země vyroste.
Zelenou stravu tradice přímo přikazovaly. K vaření se v kuchyních využívalo předpěstované petržele, pažitky a jiných bylinek. Hlavně se však využívalo rychle rostoucí
mladé kopřivy, lístků pampelišek, popence a také chudobky a fialky. Tato raná zeleň
byla základem pro velikonoční bylinkové polévky doplněné trochou jíšky a rozkvedlaným
vajíčkem.
Vejce patřilo neodmyslitelně do velikonoční stravy. Na Hod boží velikonoční se mělo
v rodině sníst jedno rozdělené vejce, aby rodina držela pohromadě. Vejce však byla
vítaným pokrmem i pro hosty. Smaženicí s množstvím slaniny a posypanou posekanou
mladou kopřivou či pažitkou anebo zelenou natí z cibule nepohrdl žádný host.
V okolí Brna se po obchůzce na Smrtnou neděli z vykoledovaných vajec dělal mazanec. Byla to vajíčka smažená na másle, nastavovaná mlékem a krupicí, aby tohoto „mazání“ na chleba bylo více. V Čechách podobnému mazání říkali škvar, na moravském
Slovácku škvračinka, škvařinka a na Slovensku praženica.
Pučálka z pohledu současného stravování byla zdravá strava. Byl to hrách zalitý
v ploché nádobě vlažnou vodou, který se nechal asi dva dny napučet. Přebytečná voda
se slila, zůstalo jí jen trochu. Asi třetí den už vyrašily klíčky. Takto nachystaný hrách se
na lžíci másla zprudka opekl a na talíři osolil, opepřil, někdy i osladil.
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Velikonoční lahůdkou bývala sekaná, neboli zlatá buchta, hlavička, sekanina, kukla či
déchánek, jak se jí říkalo v různých krajích. Tradice říkala, že má obsahovat pět druhů masa,
ale většinou se používaly dva až tři. Základ tvoří maso vepřové a dobře prorostlé uzené, pak
vajíčka a hodně čerstvé zeleně. Směs se obvykle pekla v ozdobné formě, nejlépe ve tvaru
pletence s volným středem, do něhož se po upečení naskládala vařená vejce.

Legenda o svatém Jiří
Jiří, tribun v římském vojsku, přišel jednou do města, jež se jmenuje Silena. U tohoto
města bylo jezero veliké jako moře a v něm se skrýval jedovatý drak. Ten mnohkrát zahnal na útěk lid, jenž proti němu ozbrojen vytáhl, a přicházel k hradbám a svým dechem
všechny otravoval. Obyvatelé mu proto dávali každý den dvě ovce, aby zkrotili jeho
vzteklost, jinak přepadal městské hradby a zamořoval vzduch, takže mnozí hynuli. Když
už jim ovce docházely, uradili se a dávali mu jednu ovci a jednoho člověka. Byli tedy
dáváni synové a dcery všech podle losování a los nečinil u nikoho výjimku. Když už drak
sežral skoro všechny syny a dcery, byla jednou losem vybrána jediná královská dcera
a určena drakovi. Král byl zarmoucen a řekl: „Vezměte si zlato a stříbro a polovinu mého
království a propusťte mou dceru, aby nezemřela takovou smrtí.“ Lid mu odpověděl
rozzuřen. „Ty sám, králi, jsi vydal toto rozhodnutí, nyní jsou všichni naši synové a dcery
mrtvi, a ty svou chceš zachránit? Jestli neučiníš se svou dcerou, co jsi přikázal učinit
s ostatními, sežehneme ohněm tebe i tvůj dům.“ …
Když král viděl, že nemůže dceru zachránit, oblékl ji do královského roucha, objal ji
a se slzami v očích řekl: „Běda mi, dcero má nejsladší, věřil jsem, že budu v svém královském náručí chovat tvé děti, a ty zatím nyní odcházíš, abys byla pohlcena drakem.“
Pak ji zlíbal a propustil ji se slovy: „Kéž bych, dcero moje, zemřel dřív než ty, než abych
tě takto ztratil!“ Dcera se potom vrhla otci k nohám a prosila ho o požehnání. Když jí otec
s pláčem požehnal, odešla k jezeru.
Svatý Jiří jel náhodou okolo a viděl, jak pláče. Proto se jí zeptal, co jí je. A ona mu řekla: „Dobrý mládenče, nasedni rychle na koně a ujeď, abys nezemřel zároveň se mnou.“
Jiří jí odpověděl: „Neboj se, dívko, ale řekni mi, nač zde čekáš před zraky všeho lidu?“
… Když mu dívka všechno vyložila, řekl Jiří: „Dívko, neboj se, protože já ti ve jménu
Kristově pomohu.“ …
Jak tak spolu mluvili, hle, objevil se drak a zvedl hlavu z jezera. Dívka se roztřásla
strachem a zvolala: „Utíkej, dobrý pane, rychle utíkej!“ Tu nasedl Jiří na koně, pokřižoval
se, odvážně zaútočil na blížícího se draka, mocně se rozmáchl kopím… Draka vážně
zranil, srazil ho k zemi a řekl dívce: „Neváhej, dívko, a hoď mu na krk svůj pás.“ Když to
učinila, drak šel za ní jako nejkrotší pes.
Pak jej takto přivedla do města. Zástupy lidí začaly vyděšeně utíkat a volaly: „Běda
nám, všichni zahyneme!“ Tu na ně svatý Jiří zamával a řekl jim: „Nebojte se, neboť mě
Pán poslal k vám, abych vás zbavil pokuty, kterou splácíte drakovi. Jen uvěřte v Krista,
každý z vás ať se dá pokřtít a já toho draka zabiju.“
Tu se dal král a všechny zástupy pokřtít, svatý Jiří vytáhl meč z pochvy, pokřižoval
se, zaútočil na draka a zabil ho. Král dal na počest Panny Marie a svatého Jiří postavit
podivuhodně velký kostel, z jehož oltáře tryská pramen živé vody. Kdo se jí napije, vyléčí
se z jakékoliv nemoci.
Jiřímu král nabídl nesmírnou sumu peněz, ten ji však nechtěl přijmout a nechal ji
rozdat chudým. Pak dal králi čtyři poučení: aby pečoval o chrámy, ctil kněze, pilně poslouchal služby boží a vždy pamatoval na chudé. Poté se s králem rozloučil a odjel.
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Maso a triky našich babiček
Mytí masa: Každé maso, které koupíme v obchodě, je nutné nejprve omýt. Maso
myjeme vždy v teplé vodě, jelikož studená voda ho zbavuje důležitých živin.
Ztvrdlé maso: Když přelijeme ztvrdlé maso trochou koňaku, opět změkne.
Připálené maso: Z připáleného masa okrájíme tmavé části, přendáme ho do jiné
nádoby a přidáme špetku jedlé sody. Poté můžeme maso dopéct. Takto upravené maso,
by již nemělo být cítit připálením.
Drůbež: Chceme-li vařit drůbež, musíme ji vložit až do vroucí vody, jedině tak se zavřou póry a maso bude mít správnou chuť. Husa s kachnou jsou velmi tučné, proto aby
při pečení vyteklo co nejvíce tuku, často je během pečení propichujeme.
Pečené kuře: Aby se kuře upeklo dozlatova a bylo křupavé, potřeme ho před pečením sladkou smetanou.
Kuřecí prsa: Když poprášíme před pečením prsa lehce moukou, kuřecí prsa zůstanou šťavnatější.
Pečená kachna: Když kachnu před pečením naplníme mrkví, kterou po upečení
vyhodíme, nebude z ní cítit tzv. rybí tuk či bahno.
Pečené maso: Aby maso zůstalo pěkně měkké - 2 hodiny před pečením maso potřeme olejem nebo rozpuštěným máslem. Poté maso vložíme do pekáče a pečeme.
Když maso z jedné strany zhnědne, hned jej obrátíme na druhou stranu. Až těsně před
dopečením maso okořeníme.
Zajíc: Aby byl pokrm ze zajíce chutnější, musíme ho 24 hodin předem naložit do podmáslí.
Jehněčí: Pokud naložíme jehněčí nejméně na 48 hodin do podmáslí a uchováme ho
v chladu, bude nám chutnat jako zvěřina.
Šunka: Aby šunka byla po ztuhnutí zase šťavnatá, položte ji na chvíli do teplé vody.
Játra: Aby játra byla jemná a měkká, musíme je na hodinu před pečením, naložit
do mléka. Poté je lehce posypat  moukou a péct na malém množství tuku.
Pozor! Játra se solí až hotová.
Hovězí jazyk: Hovězí jazyk se musí vařit jen při velmi nízké teplotě, jinak ztvrdne.
Čerstvé ryby: Čerstvost ryby poznáme, když ji ponoříme do nádoby s vodou
– klesne-li ke dnu je čerstvá. Vyplave-li na povrch, je zkažená.
Čerstvou rybu můžeme poznat také stiskem prstu – když zůstane otisk prstu, ryba
je stará.
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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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V sobotu 17. 3. 2012 byli do života přivítáni v obřadní síni radnice v Jevišovicích
přivítáni:
Berenika Honková		
Terezie Bezunková
Juraj Pessl			
Filip Šeiner
Sára Oberreiterová		
Michal Mann
Ondřej Biegler			
Hasni Ariel Neumann
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