v pořadu

Lenka Filipová
Sean Barry irská harfa
Jindřich Koníř klávesy

www.lenkafilipova.cz

www.dan-production.cz

24. 3. 2013

v kostele sv. Josefa v Jevišovicích
Začátek v 17.00 hodin. Cena 250,- Kč.
Předprodej vstupenek od 1. 3. 2013 na MěÚ v Jevišovicích
a v infocentru Žanet boutique v Jevišovicích.

Program (nejen) Jevišovického kulturního léta 2013
24. března
17:00		
14. dubna
14:00		
20. dubna
19:00		
7. května
20:00		
		
květen
		
29. června
13:00
29. června
20:00		
30. června
14:00		
5. července
		
13. července
20. července
20:00		
27. července
17:00		
3. srpna		
3. srpna		
16:30		
19:00		
17. srpna
13:00
17. srpna
21:00
31. srpna
13:00		
8. září		
13:00		
21. září		
14.00		
		

koncert Lenky Filipové v kostele sv. Josefa
vstupné 250,- Kč/200,- Kč
Holka jako buk - divadelní představení ochotníků ze Zvěrkovic
pod vedením A. Antla, vstupné dobrovolné
Darmošlapky aneb Repete, hoši….
premiéra komedie Zdeňka Hovorky v podání jevišovických ochotníků
lampionový průvod
sraz účastníků u radnice, následuje odchod s hudbou
do kempu Veselka
výlet k MDD
více info ve Zpravodaji
hasičská soutěž SDH Černín „O pohár starosty obce“
koncert skupiny KATAPULT
na Ugartově nám. před radnicí
Zahájení prázdnin v zámeckém parku
soutěže pro děti, doprovodný program
soutěž „O pohár starosty SDH Jevišovice“
hřiště na ul. Černínská
taneční zábava
pouťová zábava v Černíně
hraje duo VASR BAND
Zámecká vinařská romance
veřejná ochutnávka vín na Starém zámku
Zámecké odpoledne- Boskovštejn
turnaj přípravek
zápas fotbalových internacionálů vs. stará garda Jevišovice
taneční zábava
Jevišovické historické slavnosti
noční soutěž v požárním sportu „O pohár SDH Černín“
Dožínky a pivní slavnosti
dožínky Agro Jevišovice, pivní slavnosti, ve dvoře Agro
závody dračích lodí na jevišovické přehradě
amatérské závody posádek (17-20 členů)
Den otevřených dveří Domova pro seniory a Odpoledne
s dechovkou - bohatý doprovodný program, koncert dechové
hudby Amatéři z Dobšic
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Vážení občané,
i když to tak při pohledu z okna nevypadá, již začíná jaro. Období, s nímž je spojeno mnoho pozitivního, období přinášející nejen radost z bující přírody ale také starosti
s množstvím práce okolo našich domů a zahrádek. I když se jako město snažíme udržovat veřejné plochy v čistotě, objektivně přiznávám, že nestíháme vše a chci touto cestou
poděkovat občanům, kteří s údržbou veřejných ploch aktivně pomáhají.
Jaro s sebou ovšem nepřinese jen jarní úklid. S teplejším počasím započnou i některé stavební aktivity a zejména se můžeme těšit na jarní dotace.
Věřme, že budeme úspěšní a díky získaným finančním prostředkům, budeme opět
moci zajistit rozvoj našeho městečka .
Mgr. Pavel Málek, starosta

Město vydalo tržní řád
S hledem na stále se rozvíjející aktivitu podomních prodejců se město rozhodlo vydat
Tržní řád. Tato norma reguluje podomní prodej nebo nabízení služeb.
V současnosti je již takové jednání v Jevišovicích zakázáno. Řád stanovil dvě místa,
kde mohou prodejci své služby a zboží nabízet a jak se můžete dočíst v přiloženém
řádu, jedná se o plochy v blízkosti bývalé autobusové zastávky.
V případě, že se opět vyskytnou prodejci porušující tuto vyhlášku, tedy dojde k nabídkám šířeným dům od domu nebo mimo vyhrazené plochy, je možno pro porušení vyhlášky volat přímo Policii České republiky a to na lince tel. č. 158 nebo tel. 515 231 133
(policejní stanice Jevišovice).
Podobné normy vydávají i obce v okolí a jejich smyslem je ochránit občany před obtěžováním ze strany prodejců. Jejich úmysly nebývají mnohdy až tak bohulibé, jak tvrdí
a nabídky, jenž šíří, jsou nám spíše ke škodě než ku prospěchu.
Věřím, že tržní řád omezí podomní prodej podloudných obchodníků v Jevišovicích.
Vyhláška 1/2013 města Jevišovice,
kterou se vydává Tržní řád
Zastupitelstvo města Jevišovice se na své schůzi dne 16. 3. 2013 usneslo vydat na základě ust. § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm.
d) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, loto
nařízení:
Článek 1
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
(1) Tržní řád je závazný pro celé území města bez ohledu na charakter prostranství
a vlastnictví k němu.
(2) Na území města je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby
na jednotlivých tržních místech (dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb“) uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, která je jeho nedílnou součástí.
(3) Příloha č. 1 specifikuje místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb.
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(4) Tržní místa lze provozovat pouze na místech určených tímto nařízením a při splnění
požadavků stanovených právními předpisy, včetně tohoto nařízení.
(5) Jiné druhy nabídky, prodeje zboží nebo poskytování služeb, uskutečňované mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, než které jsou upraveny tímto nařízením, je možné uskutečňovat při splnění požadavků stanovených zvláštními právními předpisy.
(6) Nedotčena zůstávají zejména ustanovení zvláštních právních předpisů, dle nichž
je možné uskutečňovat prodej pouze na základě správního aktu, zejména rozhodnutí
správního orgánu.
Článek 2
Vymezení základních pojmů
Tržním místem pro účely tohoto nařízení se rozumí místo pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), které je uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení.
Jednotlivým prodejním místem - vymezené místo, na kterém fyzická nebo právnická
osoba nabízí, prodává zboží anebo poskytuje služby na prodejním stánku, pultu nebo
jiném obdobném prodejním zařízení.
Provozovatelem fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provozování tržního místa.
Pochůzkovým prodejem - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb bez prodejního
zařízení uskutečňovaný mimo provozovnu určenou k tomu kolaudačním rozhodnutím
podle stavebního zákona, při němž je potenciální zákazník nabídky, prodeje nebo poskytnutí služby vyhledáván prodejcem z okruhu osob pohybujících se na veřejně přístupných místech4). Za pochůzkový prodej se pokládá nabízení, prodej zboží a poskytování služby za účelem dosažení zisku s použitím přenosného nebo neseného zařízení
(konstrukce, tyče, závěsný pult, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo
z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží a služby nabízí, prodává a poskytuje, se
přemísťuje nebo postává na místě.
Podomním prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb bez prodejního zařízení mimo provozovnu určenou k tomu účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány
služby osobami uživatelům nacházejících se mimo veřejně přístupná místa, zejména
v různých obytných prostorech, například domech, bytech, apod.
Prodejcem - je fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje nabídku, prodej zboží
nebo poskytuje služby na jednotlivém prodejním místě, svým jménem a na svůj účet
nebo svým jménem na účet třetí osoby nebo jménem a na účet třetí osoby.
Prodejním zařízením - je jakékoliv zařízení sloužící k nabídce, prodeji zboží nebo poskytování služeb, jehož umístěním dochází k záboru veřejného prostranství, zejména
stánek, prodejní stůl či pult, vozík, stojan, apod., dále také automobil, přívěs nebo jiné
vozidlo sloužící k nabídce, prodeji zboží nebo poskytování služeb. Prodejním zařízením
nejsou zavazadla, z nichž je prodáváno zboží při drobném prodeji, nádoby, či krabice
sloužící k přepravě zboží, dále jím nejsou běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží.
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Článek 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb
(1) Kapacita jednotlivých tržních míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je
stanovena v příloze č. 1 tohoto nařízení, a to vymezením prostoru v metrech čtverečních
(upřesněno v mapovém zákresu v příloze č. 1).
(2) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena:
a) při prodeji oděvů odděleným prostorem a zrcadlem pro jejich vyzkoušení.
b) při prodeji obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě a obouvátkem (lžíce na boty),
c) vybavením potřebným k předvedení zboží na žádost spotřebitele, umožňuje-li to povaha zboží 5) (zejména při prodeji elektrospotřebičů a elektronického
d) při prodeji potravin zařízeními požadovanými zvláštními předpisy,
e) takovým osvětlením, které umožní spotřebiteli prohlédnout si prodávané zboží či produkt poskytovaných služeb, přečíst návod ke spotřebě a označení prodejních zařízení
a zařízení k poskytování služeb podle zvláštních předpisu.
(3) Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, jednotlivé prodejní místo musí být prodejcem
z nákupního prostoru viditelně označeno alespoň:
a) obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osobyprodejce,
b) identifikačním číslem prodejce, bylo-li přiděleno,
c) údajem o sídle nebo místě podnikání prodejce, nemá-li prodejce sídle nebo místo
podnikání, údajem o místě obdobném.
d) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost na jednotlivém prodejním místě.
(4) Prodejní zařízení pojízdného prodeje musí být označeno údaji dle odst. 3 písm. a)
- c).
Článek 4
Doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb
Tržní místa mohou být provozována po celý rok nebo pouze v určitém období roku s přihlédnutím k sortimentu nabízeného, prodávaného zboží a poskytovaných služeb a poptávky po nich.
Tržní místa jsou vyznačena v příloze č. 1 tohoto nařízení a jsou umístěna na parc.
č. 1759/1 v k.ú. Jevišovice. Jedná se o 2 prodejní místa – barevně označená v příloze.
Doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je od 8.00 hodin
do 18.00 hodin, pokud v příloze č. 1 tohoto nařízení není pro jednotlivá tržní místa stanoveno jinak. Do této doby se započítá i doba úklidu.
Článek 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej
zboží a poskytování služeb jsou povinni:
(1) dodržovat všechna ustanovení daná obecně závaznými právními předpisy, obecně
závaznými vyhláškami a nařízeními města, zejména tržním řádem tak, aby vyhověli ze5

jména hygienickým a zdravotním požadavkům daného prodeje zboží nebo poskytování
služeb,
(2) zabezpečovat čistotu prodejních míst, po skončení doby prodeje je zanechat čisté
a uklizené,
(3) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, není přípustné cokoli odkládat mimo vymezené jednotlivé prodejní místo, ani přes
plochy veřejné zeleně navážet zboží, všechny odpadky jsou prodejci povinni ukládat
do odpadových nádob,
(4) v zimních měsících vlastními silami anebo vlastním nákladem udržovat celou plochu
místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb schůdnou tak, aby nevzniklo nebezpečí úrazu,
(5) při zásobování respektovat časové nebo prostorové vymezení vjezdu zásobovacích
motorových vozidel tak, aby to žádným způsobem neomezilo bezpečnost a plynulost
silničního provozu a bezpečnost prodávajících i kupujících,
(6) udržovat volné komunikace, průchody a únikové cesty a při zásobování a manipulací
se zbožím musí dbát zvýšené opatrnosti.
Článek 6
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb
Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:
a) prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem,
b) vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údaje o druhu jimi
prodávaného zboží či poskytované služby,
c) zajistil, aby zde nebyl realizován prodej mimo jednotlivé prodejní místo
d) hlásit bezprostředně porušení tohoto nařízení města při prodeji zboží nebo poskytování služeb prodejcem oprávněným úředním osobám nebo strážníkům městské policie.
Článek 7
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
(1) Pochůzkový prodej se na území města Jevišovice zakazuje.
(2) Podomní prodej se na území města Jevišovice zakazuje.
(3) Nedotčeny zůstávají zákazy nebo omezení sortimentu dle zvláštních předpisů8).
Článek 8
Kontrola
(1) Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením je prováděna
podle zvláštních předpisů.
Článek 9
Sankční ustanovení
(1) Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních
předpisů.
Článek 10
Nařízení města Jevišovice č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád.
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Závěrečná ustanovení
(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
(2) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
starosta 			

kulaté razítko 		

místostarosta

Čím vás letos potěšíme?
Divadelní ochotnický spolek obce Jevišovice (DOSOJ) každoročně připravuje pro
občany Jevišovic, ale i dalších obcí, kam zajíždí se svým představením, novou hru. Většinou se jedná o komedie, i když – v našem podání bychom komedii udělali z každého
vystoupení…
V sobotu 20. dubna od 19 hodin můžete shlédnout komedii o dvou dějstvích autora
Zdeňka Hovorky „Darmošlapky aneb Repete, hoši…“, v níž se setkáte s většinou členů
našeho spolku – Jiřím Rozehnalem, Josefem Svobodou, Radomírem Hubatkou, Antonínem Košíčkem, Romanem Votýpkou, Milenou Lupačovou, Ivetou Bláhovou, Žanetou
Bláhovou, Danou Hruškovou a Zuzkou Milcovou. Text sleduje Míša Tanevová.
Přijďte se pobavit, přijďte nás podpořit, zkrátka…..přijďte.
Radomír Hubatka, za DOSOJ
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Předzámčí – téma stále otevřené
Město Jevišovice podalo žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod na rekonstrukci Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích. Níže vám předkládám
k nahlédnutí výňatek ze zpracované žádosti, kde je projekt krátce popsán a jsou i stanovené cíle.
Objekt předzámčí představuje nedílnou součást budov Starého zámku v Jevišovicích a jeho památková a historická hodnota je nevyčíslitelná. Jeho hlavní význam tkví
především v uchování historických konstrukcí bez výraznějších novodobých zásahů.
Celkový charakter budov předzámčí ukazuje na jeho vznik ještě v prvních stoletích raného novověku, následně jako hlavní hmota vlastního zámku, s nímž tak po architektonické stránce nápadně koresponduje.
Celý objekt předzámčí včetně nádvoří a zahradního parteru je od roku 1958 zapsán
do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. Areál předzámčí představoval
po celou dobu svého vývoje neoddělitelnou součást areálu Starého zámku a podle jeho
potřeb a využití také proměňoval svůj vzhled. Dlouhodobější zastavení jakýchkoli udržovacích prací (došlo pouze k obnově krovu a střešní krytiny) přivedlo stavby objektu
předzámčí i konstrukce ohradní zdi zahradního parteru do nynějšího zchátralého a zanedbaného stavu, v některých částech objektu až havarijního stavu.
Z popsaného současného stavu jednoznačně vyplývá, že historický a památkově velmi cenný objekt Předzámčí Starého zámku může zachránit jedině včasná a památkově
vhodná rekonstrukce. Díky realizaci předkládaného projektu dojde dle zásad památkové
péče k citlivé rekonstrukci dlouhodobě nevyužívané, neudržované a chátrající historicky
vysoce cenné části objektu předzámčí a přilehlého zahradního parteru a nádvoří. Rekonstrukce a turistické zpřístupnění objektu naváže na v nedávné minulosti provedenou
rekonstrukci navazujícího objektu Starého zámku, který je ve vlastnictví státu a v němž
provozuje expozice Moravské zemské muzeum v Brně. Návštěvníci města tak budou
moci navštívit expozice ve Starém zámku i v předzámčí. Zvýší se tak atraktivita celého
areálu Starého zámku včetně předzámčí a Jevišovic jako regionálního cíle v rámci kulturně historického a poznávacího cestovního ruchu.
Cílem projektu je prostřednictvím citlivé rekonstrukce historicky velmi cenného
objektu Předzámčí Starého zámku nabídnout širokému spektru návštěvníků nový cíl
návštěvy a náplň pobytu v rámci zejména kulturně historické poznávací turistiky. Díky
instalaci atraktivních místně autentických výstavních expozic, jejichž základ budou tvořit historicky nejvýznamnější osobnosti, jejichž působení je úzce spjato s Jevišovicemi
(páni z Kunštátu, Raduit de Souches, František Vildomec). Cílem je plné turistické zpřístupnění a využití objektu a přilehlého nádvoří a zahrady. Dojde tak k rozšíření nabídky
turisticky přístupných historických památek ve městě o další pozoruhodný objekt a také
ke zkvalitnění turistické infrastruktury ve městě. Díky propojení zpřístupněného objektu
předzámčí s bezprostředně sousedícím Starým zámkem (tvoří spolu jeden funkční celek) ve městě vznikne nový regionálně významný turistický cíl. Cílem je pro turistické
návštěvníky propojit historii a současnost a zatraktivnit jednodenní i vícedenní pobyty
turistických návštěvníků v historickém, na kulturní památky bohatém městě Jevišovice (centrum města je prohlášeno městskou památkovou zónou) a okolním krajinářsky
atraktivním venkovském regionu s velmi bohatou a mnohdy pohnutou historií a s řadou
dalších atraktivit a turistických cílů a regionálních specifik (např. jedna z nejstarších kamenných přehrad ve střední Evropě prohlášená za technickou památku, přírodní park
Jevišovka, významná archeologická naleziště ve městě a jeho blízkém okolí apod.).
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Realizace projektu přispěje ke zvýšení počtu domácích i zahraničních jednodenních
a vícedenních návštěvníků města Jevišovic a jejich transferu do malebného, turisticky
atraktivního regionu Jevišovicka, což přinese zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro
místní ekonomiku.
Několik krátkých informací k projektu:

1. Projekt po stavební stránce zpracoval: Ing. Arch. Tomáš Hanulík
2. Žádost o dotaci zpracovala společnost: EUROVISION, s.r.o., (Mgr. Tomáš
Kučera)

3. Žádost byla podána na částku: 25 mil. Kč bez DPH
4. Za město na projektu pracovali: Ing. M. Smolková, M. Straková, P. Málek,
R. Hubatka

5. Předpokládané vyhodnocení žádostí na ROP: do 30. 6. 2013

Více informací je možné nalézt na: www.jevisovice.cz. Je zde umístěn kompletní
projekt, žádost a další dokumenty spojené s touto žádostí.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Rekonstrukce požárního vozidla Tatra 148
V rámci rekonstrukce vozidla Tatra 148 bude provedeno dodání a montáž 2 ks integrovaných držáku DT do kabiny, nadstavba, demontáž vnějšího oplechování, sundání stávající nadstavby, demontáž vývěvy, potrubí, kulových uzávěrů, demontáž
zadní lafety, úprava potrubí a kulových ventilů z důvodu zvětšení úložných prostor,
výroba nové nadstavby jako u CAS TATRA 815, dále olepení nadstavby z AL plechu
tl.1.2 mm, zhotovení nových zadních podběhů a blatníků z AL plechu tl.2mm QUINTET,
nové uzavřené boxy s prostory pro příslušenství a hadice, výroba a montáž zadních
výklopných dveří,vyklápění plynovými vzpěrami, výroba a montáž vyklápěcího žebříku
z AL profilu, sklápění plynovými vzpěrami, montáž AL polic tl.plechu 2mm QUINTET dle
potřeb SDH, montáž plnovýsuvu CHMBRELAN E1700 výsuv 600mm na elektrocentrálu,
umístění výbavy a držáku dle dodané výbavy zadavatelem, montáž zadních sdružených
svítilen, dodání a montáž 4 ks nových hliníkových eloxovaných roletek s tyčovým požárním uzávěrem a identickými klíči, dodání a montáž navijáku s tvarově stálou hadicí D25,
délka hadice 60m, hadice opatřena proudnicí TAJFUN profi D25, zpětné navíjení hadice
na buben elektricky aj. tak, aby naše hasičská Tatra 148 CAS splňovala požadavky
na zásahové vozidlo dle všech norem a předpisů.
Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhají na částku 450.000,- Kč včetně DPH.
Akce je ze 70% dotována Jihomoravským krajem. Rekonstrukce automobilu bude dokončena v průběhu měsíce dubna 2013.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Kulturní okénko






Plesová sezona nám skončila, navštívit jsme mohli ples myslivecký, sportovní,
městský, maškarní. Pořadatelé se snažili
vymyslet atraktivní program, dobrou hudbu,
bohatou tombolu. Poděkování patří jak jim
za spoustu práce s přípravami, tak samozřejmě všem sponzorům, kteří do tomboly
přispěli. Děkujeme.
Pro děti jsme připravili maškarní karneval
v kinosále Komenia. Dětí bylo plno, masky
krásné, nápadité. Pro všechny byly připraveny sladké odměny, spousta tance a her.
Za sebe jen lituji toho, že nemáme větší sál,
protože připravit soutěže a zábavu pro cca
70 dětí na tak malém prostoru je téměř nemožné.
Tradičně pořádáme výlet k Mezinárodnímu dni dětí. Hodně rodičů vítá, pokud je
cílem výletu Praha, proto i letos jsem vybírala nějakou lákavou aktivitu v hlavním
městě. Bohužel se určitě „netrefíme“ do přesného termínu MDD, tedy 1. 6., kdy
bývají některá místa dětem přístupna zdarma. Výlet se uskuteční koncem května,
předběžně 18. či 25. května. Plánována je návštěva Království železnic, kde můžete shlédnout největší modelové kolejiště u nás a ve střední i východní Evropě. Při
návštěvě se vám naskytne jedinečný pohled na modelovou krajinu protkanou železniční sítí s mnoha vychytávkami. Modely jezdí, svítí, otevírají se, reagují na střídání denního a nočního cyklu a některé jsou uzpůsobené tak, abyste je mohli sami
ovládat! Miniaturní kamery vám zprostředkují aktuální pohledy z lokomotiv modelů
projíždějící kolem nejrůznějších dominant ČR jako je například: Ještěd, Karlštejn,
Pražský hrad apod. Království železnic disponuje řadou doplňkových expozic, naučných panelů a řadou interaktivních prvků. Součástí expozice Království je i model
Prahy v měřítku 1:1000 a zabírá tak jednu celou velkou místnost. Model je vybaven
moderními prvky vizualizace, díky kterým máte Prahu jako na dlani a uvidíte, co
jste ještě neviděli. Dalším plánovaným cílem je bobová dráha na Proseku. Hlavním
lákadlem je ovšem Den otevřených dveří České televize, kdy se nabízí možnost projít si ateliéry ČT na Kavčích horách, prohlédnout techniku, studia, rekvizity,
poslechnout si informace z televizního prostředí. Česká televize v letošním roce
plánuje Den otevřených dveří koncem května, přesný termín ovšem bývá vyhlášem cca týden předem. Proto prosím o závazné přihlášky s přihlédnutím k zatím
nepřesnému termínu. Ceny vstupného – bobová dráha 550,- Kč na rodinu = 12
jízd (1 jízdu mohou absolvovat 2 osoby v jednom „bobu“), děti do 150 cm + studenti
270,- Kč za 6 jízd, jednotlivá jízda 70,- Kč dospělí, 50,- Kč děti za jednu jízdu, v Království železnic je vstupné na dospělou osobu 200,- Kč, děti do 15 let 120,- Kč, děti
do 1 metru v doprovodu dospělé osoby 30,- Kč, rodinné vstupné 2 + 2 činí
470,- Kč. Vstupné se hradí individuálně. Při přihlášení nutno uhradit cenu za dopravu
100,- Kč na přihlášenou osobu.
Marie Straková
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Nové dětské hřiště – podaná žádost o dotaci
V současné době se na zahradě budovy MŠ a družiny nachází hřiště s hracími prvky,
které jsou již za svou životností a nevyhovují ani z bezpečnostního hlediska. Tyto prvky
bude nutno v nejbližší době demontovat. Zahrada se tak ocitne úplně bez hracích prvků.
Z tohoto důvodu je připraven návrh nového dětského hřiště, jak je uvedeno v obrazové
příloze. Toto hřiště bude umístěno v zahradě Mš a družiny Jevišovice za budovou zvanou Komenium.
V současné době je zde plocha, kde žáci místní základní školy pěstují zeleninu.
Tato plocha bude ze strany dětí oseta trávou a ozeleněna keři případně nízkými stromy.
Do takto připravené plochy budou osazeny herní prvky, které jsou uvedeny v přiloženém
nákresu.
Herní prvky jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly zejména dětem do 6 let, ale mohou je využívat i děti starší, navštěvující družinu. Dětské hřiště bude vystaveno z herních
prvků, kterou budou odpovídat bezpečnostním normám a v souladu s platnou legislativou. Děti, jak je výše uvedeno budou participovat na výstavbě dětského hřiště a to
vysetím trávníku, vysazením zeleně a zejména výmalbou zdi, která tvoří jednu z hranic
dětského hřiště. Na této stěně by děti realizovali své kresby např. pohádkové postavy,
apod. děti a mládež by těmito aktivitami byly přímo zapojeny do realizace dětského
hřiště. Výstavbu dětského hřiště podporují i rodiče a rodinní příslušníci dětí, kteří pro
podporu výstavby hřiště sepsali petici, která je přiložena k žádosti.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Kompostárna – úspěšná žádost o dotaci
Jak jsem již dříve informoval, město podalo žádost do Operačního programu životní prostředí na vybudování kompostárny a její vybavení technikou. Obě žádosti byly
úspěšné.
Rád bych nastínil, co to Jevišovicím přinese a jaké s tím budou naopak spojené
povinnosti.
Výhody kompostárny:
1. Vybavení technikou – v současné době město vlastní traktor a vlečku, které jsou
již za hranicí životnosti a jejich opravy a údržba stojí nemalé peníze. Tyto stroje
již také nejsou vhodné pro dnešní nástavby, nemá tedy cenu do nich investovat.
Například za traktor nemá cenu kupovat posypové zařízení, protože traktor je lehký
a má nízký výkon. Jak jsem již uvedl, v rámci kompostárny budeme vybaveni novou
technikou, která se bude skládat mimo jiné právě z nového traktoru včetně kontejnerového nosiče a sady kontejnerů.
2.

Snížení objemu odpadů směřujícího na skládku – s ohledem na skutečnost, že
stát má v úmyslu výrazně zvýšit poplatky za skládkování odpadů, je nutno hledat
jiná východiska. Většina odpadů v příštích letech skončí ve spalovnách, biologicky
rozložitelný komunální odpad (BRKO) je však k tomuto způsobu likvidace nevhodný a proto se budují kompostárny. Dojde tak ke snížení objemu množství odpadu
mířícího na skládku.
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3.

Cena za likvidaci BRKO – v současné době se využívá kompostárna v Únanově.
Cena za uloženou tunu bez DPH a dopravy dosahuje částky 380,- Kč. Jevišovice,
pokud budou kompostárnu provozovat samy, dosáhnou výrazně nižší ceny.

Nevýhody kompostárny:
1. Pravděpodobně nedojde ke snížení nákladů na likvidaci odpadů – i přes snížení
množství odpadů uložených na skládce o BRKO, budou zde vedlejší náklady.
2.

Pořízení dalších odpadových nádob – pro BRKO se používají hnědé popelnice. To
bude vyžadovat investici z řad občanů, kdy BRKO bude ukládáno do těchto nádob,
které budou v pravidelných intervalech vyváženy. Alternativou k nádobám jsou pytle
z rozložitelného materiálu.

3.

Navýšení mzdových prostředků – s ohledem na skutečnost, že na kompstárně bude
pracovat vyškolená obsluha, dojde k navýšení mzdových prostředků.

Předpokládaná realizace:
V rámci projektu budou uskutečněny 3 výběrová řízení a to na
a) Stavební práce,
b) Traktor a kontejnerový nosič
c) Další vybavení kompostárny (síta, překopávač, atd.)
V současné době se připravuje realizační dokumentace pro stavbu a také se připravují výběrová řízení pro traktor a další vybavení. VŘ budou probíhat pravděpodobně
v dubnu 2013 a budou uveřejněna na stránkách města (sekce Veřejné zakázky). Pokud
půjde vše hladce, bude možno kompostárnu využívat již na podzim 2013.
Mgr. Pavel Málek, starosta

MASOPUSTNÍ KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V úterý 26. února
do naší mateřské školy
přišli tajemní kouzelníci,
odvážní piráti, udatní námořníci a vojáci, krásné
princezny a víly, puntíkaté
berušky, roztomilí broučci
a jiné zajímavé bytosti.
Všichni předvedli své
krásné
kostýmy
nejen
v MŠ, ale i v 1.třídě ZŠ
a ve školní jídelně. Poté si
společně zatančili, zaskotačili, také zamlsali a zažili
spoustu legrace.
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ZNOJEMSKÁ MATEŘINKA 2013
V sobotu 9. 3. se v Městském divadle Znojmo uskutečnila „Znojemská
Mateřinka 2013“.
Na této akci vystoupilo celkem
110 dětí z 8 mateřských škol.
Každá školička zvolila jinou hudbu,
druh tance či cvičení, kostýmy a pomůcky. Zkrátka pestrá podívaná pro
zcela zaplněné hlediště dojatých diváků.
Z jevišovické mateřské školy (jediné mimoznojemské) se zúčastnilo
10 dětí - tři chlapci, sedm holčiček.
Na písničky z filmu „V peřině“ předvedly děti taneční cvičení s malými polštářky. Na jejich pořízení a také na ušití
kostýmů se podílel celý kolektiv mateřské školy a p. uč. Radová z 1. třídy.
Pro děti potěšení, pro rodiče zážitek, pro všechny radost v srdci.

Kolektiv MŠ

Koncert Lenky Filipové
v kostele sv. Josefa v Jevišovicích
V rámci koncertního turné po českých kostelích
vystoupí v kostele sv. Josefa v Jevišovicích v neděli
24. 3. 2013 Lenka Filipová v pořadu Concertino se
svými hosty – Sean Barry (irská harfa), Jindřich Koníř
(klávesy).
Během koncertu zazní mj. známé hity Lenky Filipové – Zamilovaná, Věnování, Za všechno může čas,
Prý se tomu říká láska i instrumentální skladby, keltské písně a další.
Předprodej vstupenek probíhá na Městském úřadě v Jevišovicích, matrika a v infocentru Žanet boutique na kruhovém objezdu. Cena vstupenky je 250,- Kč, jevišovickým
občanům, kteří nemají nedoplatky vůči městu, vyšla radnice vstříc a mohou vstupenky zakoupit na radnici za sníženou cenu 200,- Kč. Součástí vstupenky není místenka
a místa není možno rezervovat, vstup do kostela bude umožněn od 16.30 hodin. Začátek koncertu je v 17 hodin.
Věřím, že si tento nevšední zážitek nenecháte ujít a zpříjemníte si koncertem jarní
shon a velikonoční přípravy.
Marie Straková
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Novinky z Domova pro seniory…
1. Dne 2. 3. 2013 byl v Domově uspořádán „Masopust“ pro naše klienty a jejich
blízké. Tato tradiční akce byla z důvodů nemocí trochu opožděná, ale přesto byla účast
jak klientů, tak jejich blízkých hojná. Klienti a rodinní příslušníci akci hodnotili jako velmi
zdařilou, na čemž se nemalou měrou podílela kapela manželů Rapáčových a samozřejmě také zaměstnanci Domova, kteří se v osobním volnu dobrovolně akce zúčastnili
a přispěli různými předměty do bohaté tomboly, kde všechny losy vyhrávaly.
2. Upozorňujeme všechny návštěvníky zámeckého parku na nebezpečí pádu ulomených větví ze stromů. Přestože průběžně provádíme ořez větví, které hrozí ulomením,
nelze zaručit , že nedojde k náhodnému pádu větví jiných. Vstup do parku je na vlastní nebezpečí, jak je uvedeno v pokynech u vstupů do parku. Nedoporučujeme vstup
do parku ve větrném období a při námraze!!!
3. V tomto roce budeme slavit 60 let trvání Domova pro seniory Jevišovice (dříve Domov důchodců) ve spolupráci s městem Jevišovice v rámci akce „Den otevřených dveří“
dne 21. 9. 2013. Snažili jsme se k tomuto významnému výročí provést opravu fasády
zámku s opravou oken, revitalizaci parku včetně parkových cest a obvodové stěny parku. Podávali jsme projektový záměr do dotačního programu a také do rozpočtu JMK, ale
bohužel jsme nezískali finanční zajištění tohoto záměru. To nám však nebrání, abychom
důstojně oslavili významné výročí Domova a společně poděkovali za ohromnou spoustu
odvedené obětavé práce zaměstnanců a také dobrovolníků pro potřebné. Budeme se
těšit na Vaši návštěvu.
4. Dne 7. 11. 2012 jsme oslavili poprvé v historii domova stoleté výročí naší klientky,
paní Marie Halámkové, za účasti jejich blízkých, starosty města Jevišovice, ředitele
OSSZ Znojmo, místního faráře a vedoucího odboru OSV JMK Brno. Oslavenkyně se
dožila tohoto významného jubilea ve svěžesti a se smyslem pro humor.
Ing. Jiří Durák, ředitel DpS

Informace ze zastupitelstva č. 22 a 23
Vyhodnocení aktivity Odpady 2013
V říjnu loňského roku došlo ke změnám v systému odpadového hospodářství. Tyto
změny s sebou přinesly rizika, na něž někteří občané upozorňovali, např. vznik černých
skládek a jiné. Došlo k označení odpadových nádob, které jsou zapojeny do systému,
zároveň také byl vypracván seznam, kolik nádob která nemovitost využívá, nevyvážejí
se pytle a další změny, které se občana přímo nedotkly. Jak jsem již uvedl v materiálu,
který vám byl distribuován na podzim, aktivity směřují k úsporám v této oblasti. I když
od zavedení nového systému uběhla jen krátká doba, je možno říci, že změny přinesly
dílčí úspěch a jen za tři měsíce fungování je možno říci následující:
a)

Máme přesný seznam nádob zařazený do našeho systému.
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b)

Dosáhli jsme za období 11/2012 – 2/2013 úspory ve výši cca 60 tis. Kč (celková plánovaná úspora za rok 2013 by měla dosáhnout 200 tis. Kč).

c)

Město Jevišovice je připraveno na čipování nádob.

d)

Nebylo třeba pro rok 2013 zvyšovat poplatek za likvidaci odpadů.

Chtěl bych tímto poděkovat občanům Jevišovic za zodpovědný přístup k problematice odpadů. Zastupitelstvo se bude touto problematikou i nadále zaobírat, neboť i přes
dosažené „úspěchy“ je třeba vyřešit zejména zapojení dalších platících subjektů. Vždyť
v letním období nám objem odpadů stoupá bezmála na dvojnásobek.
Věřím, že najdeme vhodný model, který postihne nikoliv občany Jevišovic, ale právě
zdroje tohoto navýšení.
Mgr. Pavel Málek, starosta

MALÍ SPORTOVCI
V letošním školním roce trávilo svůj volný čas každé úterní odpoledne 22 dětí předškolního věku v tělocvičně základní školy. Ve sportovním kroužku, pořádaném v rámci
volnočasových aktivit při DDM Znojmo, se děti měly možnost seznámit s různými sportovními odvětvími a pohybovými aktivitami. Přes rozličná průpravná cvičení, při kterých
využívaly základní dovednosti, jakými jsou chůze, běh, lezení, skoky, poskoky, házení
a chytání, se postupně dostaly ke složitějším činnostem, např. základy akrobacie, míčových her, cvičení na nářadí apod.
Dětmi velmi oblíbené byly honičky, ve kterých se často proměňovaly za různé kouzelné bytosti, zvířata, věci a lidská povolání. Při rozcvičení jsme využívali nekonečnou
říkanku, kterou jsme každý týden doplňovali o další verše, jež byly spojeny se jmény dětí
v kroužku. Při cvičení jsme používali také obruče, lana, víčka od PET lahví, kusy koberců, tyče, noviny, stuhy, nafukovací balónky, koule z papíru a další.
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Přesto pro většinu dětí bylo asi nejoblíbenější činností cvičení na nářadí. Proto také
většina pětiletých dětí zvládne skrčku přes koně a roznožku přes kozu. Výborně všechny
cvičily na kruzích, žebříku, žebřinách, švédské bedně i kladince.
Součástí kroužku bylo i několik plaveckých lekcí ve školním bazénu při ZŠ Prokopa
Diviše v Příměticích, na ty se děti také velmi těšily a předpokládám, že i po ukončení
kroužku budeme v plavání pokračovat.
Po čase stráveném s malými sportovci se mi opět potvrdilo, že není důležité být
nejrychlejší, nejobratnější, prostě být ve všem nej. Nejpodstatnější je, aby děti pohybové
aktivity a sportování bavily a aby si tyto návyky přenesly až do dospělosti.
Lenka Kuklová, vedoucí kroužku

Projekt Added Value - soutěž
Znojemský regionální rozvoj, o. p. s. v rámci ekologického projektu Added value
vyhlašuje soutěž pro žáky základních škol v okrese Znojmo na téma
Doprava a životní prostředí se zaměřením na:
•
•
•
•

cykloturistiku
pěší zóny
ekologické dopravní prostředky
škodlivý vliv dopravy na životní prostředí
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Podmínky soutěže:
Soutěže se zúčastňuje základní škola jako celek. Soutěží se v kategoriích:
•
•

nejhezčí malba, max formátu A2, počet zaslaných obrázků není omezen,
všechny obrázky budou vystaveny
nejlepší úvaha, max 1 strana A4, v tištěné podobě, možno navíc zaslat
na email giz@znojemskyrozvoj.cz a nejlepší práce budou zveřejněny na internetových stránkách

Soutěž probíhá od 1.listopadu 2012 do 30. dubna 2013. Nejlepší škola v dané kategorii
bude oceněna a získá věcnou cenu. Každá zúčastněná škola obdrží hodnotné dárky
pro žáky.
Veškeré práce jednorázové zasílejte nebo předávejte osobně od 26. – 30. dubna 2013
na adrese:
Znojemský regionální rozvoj, o. p. s.
Dolní Česká 13
669 02 Znojmo
Tel: 537021406
Ing.Samir Maloula, ředitel
Znojemský regionální rozvoj, o.p.s.

Bylinková poradna aneb…
jak žít v souladu s přírodou
Již brzy se nám opět zazelenají zahrádky. Nejdříve nám na nich vyraší samo rostoucí
rostliny. Pro někoho ošklivý plevel, který vytrhá a odhodí. Moudrý člověk ale pouhým
plevelem nepohrdne a uvědomuje si, že tyto bylinky v sobě skrývají nejsilnější léčivé
schopnosti, které nás spolehlivě ochrání před nejrozšířenějšími nemocemi. Máte vysoký
krevní tlak, bolí vás žaludek a žlučník, píchá v ledvinách, tlačí vás játra, špatně vidíte,
neustále smrkáte a máte obličej plný pupínků? Nebo vás trápí negativní vlastnosti a jste
hádaví, podráždění, nesmělí, příliš umluvení, žárliví, lhostejní, leniví či mazaní a vychytralí? Právě pro vás je strava složená z plevele tím nejlepším lékem. Účinek přírodních
pokrmů pocítíte velmi záhy po požití na těle i duši. Také změnou životního stylu, kdy potraviny a léky hledáme v přírodě a ne v obchodě a v lékárně, značně ušetříme. Představuji vám následující recepty, které posílí imunitu, omladí tělo, zharmonizují duši a mohou
pomoci vyléčit oslabené vnitřní orgány.
Květinová polévka
Je lékem na všechny nemoci i záněty. Zbaví vás akné, ekzémů, zahlenění, únavy,
migrény…
Do vroucí vody nasypeme hrst květů sedmikrásky, měsíčku, jetele, hluchavky, pampelišky a zahustíme bramborem.
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Hluchavkový krém
Dobrý proti kašli, plícním nemocem a menstruačním problémům…
Celou hluchavku rozmixujeme, uvedeme do varu a přidáme smetanu.
Jarní vitamínový salát
Posílí dýchací, trávicí a vylučovací systém, vyčistí krev, pomůže při dně, omladí pokožku těla…
První lístky i kořínky pampelišky, kopřivy, lopuchu, hluchavky a pýru zamícháme s jogurtem.
Kopřivové karbanátky
Recept odkyselí organismus, vyloučí z těla škodliviny, zkrásní pleť a je všelékem
pro krev…
Uvařené kroupy smícháme s nadrobno pokrájenou kopřivou, obalíme ve strouhance
a opečeme.
Pampeliškové omelety
Jsou výborné na bolesti v kloubech, revma, vysoký krevní tlak, vytvoří v těle novou
krev, zregenerují játra, žlučník, žaludek, slinivku a ledviny.
Do těsta na omelety přidáme nakrájené listy pampelišky, opečeme a nahoru přisladíme jitrocelovým medem.
Mgr. Hana Neumannnová

S podporou Skupiny ČEZ
Skupina ČEZ podporuje mnoho oblastí lidské činnosti. Každoročně přispívá i na kulturní
a sportovní akce pořádané v rámci DSO Jevišovicka. V letošním roce připravujeme několik zajímavých akcí, na které bych vás ráda pozvala:
29. 6. 2013
29. 6. 2013
3. 8. 2013
8. 9. 2013

koncert skupiny Katapult
soutěž „O pohár starosty SDH Černín“
zámecké odpoledne v Boskovštejně
závody dračích lodí na Jevišovické přehradě
Marie Straková
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Velikonoční recepty
od předkrmu po zákusek...
Na recept velikonoční sýrová roláda potřebujeme tyto suroviny:









50 dkg plátkového sýra
25 dkg másla
40 dkg šunky
5 natvrdo uvařených vajec
1 lžíce hořčice
100 g červené sterilizované kapie
mletý bílý pepř

Velikonoční sýrovou roládu připravíme takto:
Máslo vyšleháme, přimícháme najemno nakrájenou šunku, nadrobno nasekaná vejce,
hořčici, na kostky nakrájenou kapii, nasekanou petrželku a pepř. Plátky sýra rozložíme
na alobal tak, aby sa mírně překrývaly, čímž vznikne plocha velikosti asi 30x30 cm.
Na plochu ze sýra navrstvíme připravenou náplň a pomocí alobalu svineme do rolády.
Roládu zabalíme do alobalu a necháme několik hodin v ledničce uležet

Na recept velikonoční polévka potřebujeme tyto suroviny:











1,3 l masového vývaru
2 cibule
2 stroužky česneku
4 vejce
1 kelímek šlehačkové smetany
4 lžíce hladké mouky
bobkový list
několik kuliček celého černého pepře a nového koření
mletá červená paprika

Velikonoční polévku připravíme takto:
Vývar přivedeme k varu, pak do něj dáme oloupanou cibuli a česnek, pepř, nové koření,
bobkový list a 10 minut povaříme. Potom rozklepneme do polévky celá vejce a uvaříme
je. Ve smetaně rozmícháme hladkou mouku společně s mletou paprikou, vlijeme do polévky, krátce povaříme a můžeme podávat
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Na recept velikonoční pikantní pečeně potřebujeme tyto suroviny:














800 g vepřové pečeně
200 g moravského uzeného masa
1 větší cibule
2 rajčata
1 paprika
2 dcl vývaru
150 g nastrouhaného eidamu
400 g uvařených brambor
olej na smažení
sůl
pepř
zelená petrželka

Velikonoční pikantní pečeni připravíme takto:
Maso nakrájíme na plátky, naklepeme, opepříme a osolíme a prudce opečeme na oleji.
Potom je vložíme do ohnivzdorné misky. Na zbylé části oleje zpěníme najemno nakrájenou cibuli a na ní podusíme na kostky nakrájené uzené maso, rajčata, paprikové lusky
a nasekanou petržel. Směs zalijeme trochou vývaru a povaříme 3 minuty. Touto omáčkou přelijeme připravené maso, pokryjeme plátky vařených brambor, posypeme sýrem
a zapečeme v předehřáté troubě

Na recept velikonoční sekaná potřebujeme tyto suroviny:
















0,5 kg kousek uzeného a slaniny
0,5 kg vepřového masa
dvě housky
5 stroužků česneku
1 cibule
2 vejce
2 žloutky
sůl
mletý pepř
dvě hrsti kopřiv
libečku
opence
pažitky a petrželky
sádlo
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Velikonoční sekanou připravíme takto:
Housky namočíme do smetany. Maso, uzené a slaninu umeleme, přidáme česnek a cibuli (taky umeleme), pak přidáme zbytek surovin a prohněteme rukou. Je-li směs moc
řídká, přidáme trochu krupice. Pečeme v pekáči vymaštěným sádlem

Na recept velikonoční čokoládové lanýže potřebujeme tyto suroviny:







1/8 l smetany ke šlehání
100 g mléčné a 100 g hořké čokolády
40 g mletých lískových ořechů
1 lžíce holandského kakaa
3 lžíce rumu

Velikonoční čokoládové lanýže připravíme takto:
Smetanu v hrnci krátce povaříme a potom odstavíme. Rozdrobíme čokoládu a za stálého míchání ji ve smetaně rozpustíme. Hmotu necháme při pokojové teplotě chvíli
vychladnout. Mezitím mleté lískové oříšky opražíme bez tuku na rozehřáté teflonové
pánvi (asi 2 minuty), dáme na talíř a necháme vychladnout. Oříšky s kakaem a rumem vmícháme do čokoládovo-smetanové hmoty a v ledničce necháme ztuhnout
nejméně 1 hodinu. Po vychlazení z hmoty lžičkou nabíráme kuličky libovolné velikosti, rukama rychle vytvarujeme kuličky, které okamžitě vyválíme v kakau, sezamových semínkách nebo v drcených piškotech a umístíme do papírových košíčků.
Uchováváme v chladu.

Relaxační kurz

Kresby a čmárání
s propojením pravé mozkové hemisféry
Pro všechny, kteří kreslit neumí, ale chtějí
Přijďte, ať je Vám málo nebo hodně let
Objevte svoji kreativitu pomocí jógy, kinestetiky
a kresby
Kdy: 2. dubna v 16.30
Kde: Knihovna MÚ Jevišovice
Co sebou: Tužku (č. 1), výkresy A3, podložku pod papír,
šátek na oči. Cena: 50,- Kč / lekce 1,5 hod
Srdečně Vás zve Mgr. Hana Neumannová
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Úsměv, prosím…
Tchýně se rozhodne vyzkoušet své dva zetě. Přijde k tomu bohatšímu a na zahradě
schválně spadne do bazénu. Zeť přiběhne a zachrání ji. Ráno se zeť probudí a před
vraty stojí nová Octavia s nápisem - DÍKY, TCHÝNĚ.
Tchýně přijede k druhému zeti, ten bazén nemá, ale bydlí vedle řeky, tak tam schválně spadne. Zeť se na ni dívá, jak odplouvá po proudu a nechá ji utopit. V noci přemýšlí
a říká si, jaký je vůl, že mohl mít novou Octavii. Ráno vstane a před vraty stojí nový
Mercedes s nápisem - DÍKY, TCHÁN. 

Tati, přeložili mě do zvláštní školy.
Výborně synku, když na to máš, tak studuj.

Medvěd veze ježka na motorce. Medvěd zrychluje a ptá se ježka: „Nebojíš se?“
„Nebojím,“ odpoví hrdinsky ježek.
Na druhý den si to vymění a když se motorka řítí 150kilometrovou rychlostí, ptá se
ježek medvěda: „Bojíš se?“
„Nebojím,“ odpovídá medvěd.
„Ale měl bys, protože já nedosáhnu na brzdy!“

Rozhovor s boxerem po zápase:
„Jak by jste popsal své první kolo?“
„Bylo modrý, mělo berany a přehazovačku“

Centrum vzdělávání všem
je tu nově pro všechny Jihomoravany
V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním
životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat.
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Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí
v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do Centra osobně.

Služby Centra vzdělávání všem
•
•
•

Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
Kariérní poradenství
Zprostředkování studijních a profesních stáží

Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou
databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci
na jinou profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě
přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí
při vyhledávání naráží na problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak
a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To,
co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby každý, kdo projeví
zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká informační specialistka
Centra Hana Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit,
že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou
pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují
totiž stipendijní programy, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak
kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou najít
uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipendiích
a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zprostředkování a vyřízení
zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž často vnímají jako složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
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FOTBAL - ROZLOSOVÁNÍ JARO 2013
MUŽI A
Kolo
15.
16.
17.
19.
21.
23.
25.
14.

Datum		
So 30.3.		
So 6.4.		
So 13.4.		
So 27.4.		
So 11.5.		
So 25.5.		
So 8.6.		
So 22.6.		

Čas		
15.30 Muži A
15.30 Muži A
16.00 Muži A
16.00 Muži A
16.30 Muži A
16.30 Muži A
16.30 Muži A
16.30 Muži A

TJ Sokol Tasovice B
TJ Cukrovar Hrušovany n. J.
SK Šlapanice
FC Miroslav
TJ Sokol Dobšice
FK Kunštát
Sokol Bořitov
FC Slovan Brno

MUŽI B
15.
18.
20.
22.
24.
26.

Ne 31.3.		
Ne 21.4.
Ne 5.5.		
So 18.5.		
So 1.6.		
So 15.6.		

13.00
10.30
10.30
16.30
16.30
16.30

Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B

Havraníky
Hatě
Štítatry
Hostim
Starý Petřín
Těšetice

DOROST
15
17
18
21
22
25

So 30.3.		
So 13.4.		
So 20.4.		
So 4.5.		
St 8.5.		
Ne 26.5.

10.30
18.30
13.30
14.00
16.30
16.00

Dorost
Dorost
Dorost
Dorost
Dorost
Dorost

Mramotice
Blížkovice
Mikulovice
Micmanice
Štítary
Hatě

ŽÁCI
15
17
18
20
21
23

So 6.4.		
Ne 21.4.		
So 27.4.
St 8.5.		
So 11.5.		
So 25.5.		

13.30
13.00
14.00
14.30
14.30
14.30

Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci

Tasovice
Božice
Prosiměřice
Štítary
Dobšice
Šatov
ŽENY

11.
14.
16.
18.

Ne 21.4.
Ne 12.5.
Ne 26.5.
So 8.6.		

15.00
13.30
13.30
13.30

Ženy
Ženy
Ženy
Ženy

Vrchovina
Zbraslav
Studenec
Ivančice
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Cvičení ZÓNA 2013
Téměř čtyři stovky hasičů, policistů, záchranářů, vojáků a dalších lidí se koncem března od 26. 3. do 28. 3. zúčastní plánovaného cvičení ZÓNA 2013 v okolí
Jaderné elektrárny Dukovany. Simulovaná radiační havárie v dukovanské elektrárně procvičí ochranná opatření a součinnost jednotlivých složek Integrovaného
záchranného systému Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. V rámci cvičení se
dopoledne 26. 3. cvičně rozezní i poplachové sirény.
Třídenní cvičení začne v Jaderné elektrárně Dukovany v úterý 26. března v ranních
hodinách vyhlášením mimořádné události s fiktivním únikem radioaktivních látek. Z pohledu činností JE Dukovany a ČEZ bude mít tyto fáze.
1. Vznik mimořádné události 2. stupně na Jaderné elektrárně Dukovany
26. března 2013 (07.00–11.00 hod.)
2. Rozvoj události na Jaderné elektrárně Dukovany do vyššího 3. stupně
26. března 2013 (11.00–19.00 hod.)
3. Monitorování radiační situace a provádění neodkladných opatření v terénu
27. března 2013 (06.00–18.00 hod.) a 28. března 2013 (07.00–12.00 hod.)
V průběhu prvního dne cvičení budou v areálu elektrárny i v rámci zóny havarijního
plánování spuštěny výstražné sirény (cvičným táhlým tónem 140 s - dopoledne 26. 3.),
v dalších dnech se v terénu okolí elektrárny budou pohybovat cvičné mobilní radiační
monitorovací skupiny a létat cvičný monitorovací vrtulník. Je možné že dojde k dočasným cvičným uzávěrám některých úseků silnic.
Do řešení simulované situace budou kromě Havarijního štábu Jaderné elektrárny
Dukovany zapojeny i havarijní štáby elektrárny Temelín, vybraných klasických elektráren
a Havarijní štáb ČEZ, a.s. Nedílnou součástí bude i procvičení součinnosti hasičských
záchranných sborů obou krajů, na jejichž území se dukovanská elektrárna nachází, krizových štábů krajů, dotčených obcí a složek integrovaného záchranného systému. Přítomni také budou zástupci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Cvičení ZONA 2013 bude ukončeno ve čtvrtek 28. 3. 2013 v 12:00.
Pravděpodobnost havárie v Jaderné elektrárně Dukovany, při níž by unikly radioaktivní látky do životního prostředí, je existujícími bezpečnostními systémy a bezpečným
způsobem provozování a kontrol minimalizovaná. Přesto se podle zákona musí součinnostní cvičení pravidelně opakovat. Zatím největší cvičení tohoto rozsahu se na Vysočině uskutečnilo v roce 2008.
Ing. Petr Spilka
Tiskový mluvčí ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany
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