Zahájení adventu v Jevišovicích 30. 11. 2014 - dopisy pro Ježíška přijímal anděl

Na co se můžete těšit v nadcházejícím období…
15. 12. 2014 v 17 hodin
				
				

Vánoční koncert Hudební školy
Lenky Šťastné Urbánkové v kinosále
Komenia Jevišovice

18. 12. 2014 v 18 hodin
				

Vánoční koncert ZŠ a MŠ v kinosále
Komenia Jevišovice

16. 1. 2015 ve 20 hodin
				

Myslivecký ples v KD Boskovštejn,
hraje Jerry Band

23. 1. 2015 ve 20 hodin
				

Ples TJ Fotbal, Sýpka Jevišovice,
hraje Duo Roman a Jarda

31. 1. 2015 v 17 hodin		
				

Jevišovická jitrnice – 11. ročník,
Sýpka Jevišovice

7. 2. 2015 			
				
				

Masopustní průvod Jevišovicemi
DOSOJ  zve všechny spoluobčany
do průvodu v maskách

7. 2. 2015 ve 20 hodin		

Discoples města Jevišovice a SDH Jevišovice

14. 2. 2015 ve 20 hodin

Maškarní ples, Sýpka Jevišovice

11. ročník Jevišovické jitrnice
Před jedenácti lety se skupinka nadšenců rozhodla uspořádat v Jevišovicích ochutnávku jitrnic. Zkusili jsme první ročník, přidali druhý, třetí…a řekli si, že to snad dotáhneme alespoň do té desítky…a necháme toho.
Ta „desítka“ přišla v sobotu 25. ledna 2014, vzorků se sešlo hodně, hodnotitelů ještě
více a po skončení akce jsme řešili ne nerudovskou otázku „kam s ním“, ale spíš hamletovské „být či nebýt“ či lépe řečeno pokračovat či nepokračovat.
Ohlasy na Jevišovickou jitrnici jsou vždy nadšené a tak jsme, stejně jako v předchozích deseti letech, opět tady s pozvánkou na 11. ročník soutěže Jevišovická jitrnice.
V sobotu 31. ledna 2015, opět v restauraci Sýpka, vás zveme od 17.00 hodin
na ochutnávku lahodných jaterniček .
Vzorky do soutěže (4 ks jitrnic cca 20 cm dlouhých) dodejte k panu Hubatkovi, Jevišovice 357, tel. 604 956 632, od 26. 1. 2014 do 30. 1. 2014.
Věřím, že i v letošním roce budou vzorky výborné, nálada vynikající a mně osobně
se sliny sbíhají už teď.
Radomír Hubatka
za organizátory akce
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Vážení občané,
nadchází čas Vánoc a konec roku. Děti se těší na dárky od Ježíška, rodiče na klidné
prožití svátků v kruhu rodinném.
Za město Jevišovice bych Vám chtěl popřát krásné a klidné Vánoce a dětem mnoho
dárků pod stromečkem.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Ples města Jevišovice a SDH Jevišovice
... Tentokrát trochu jinak 
Již loňský ples pořádalo město Jevišovice a SDH Jevišovice společně. Tato spolupráce se osvědčila ve všech směrech a proto v ní budeme pokračovat i v dalším roce.
Tento ples jsme se ale rozhodli pojmout jinak. Neformálně. Ples 7. února 2015 bude
opět v rerstauraci Sýpka, a letos ve stylu DISCO a tomu bude i odpovídat požadované
oblečení alias DRESS code .

Divadelní spolek
I v letošním roce jsme se snažili obohatit kulturu v obci. O první zážitek v roce jsme
se postarali dne 22.2. 2014 už od ranních hodin a to Masopustním rejem. Už z dálky
mohlo být slyšet zpívání a kvílení masek. S dobrou náladou a vlídným slovem jsme se
Vás pokusili nalákat na Maškarní ples, který se konal 28.2. 2014 v prostorách Sýpky,
kde Vám k tanci a poslechu hrála skupina Duo Hurikán. O zábavu se jako každý rok
postarali divadelníci. Letos jako smečka KOČIČÍ. Okouzlující tanec zatančily sexy
kočičky a z dálky je mlsně pozorovali kocouři :-)
Divadelní premiéra hry „Dědeček, aneb musíme tam všichni“ proběhla
8. 3. 2014 v 19 hodin. Jednalo se o příběh vitálního dědečka Mikuláše Ptáčka,
který hned dvakrát zarmoutí svou rodinu svým skonem, který ovšem ve skutečnosti
– a v komedii to nemůže být přece jinak – nenastal. Naopak, děda je plný života a celý
tento trochu ztřeštěný a jenom trošičku černý příběh končí svatbou.
Následovaly reprízy doma, v okolních obcích – navštívili jsme Suchohrdly, Plaveč,
Božice a na závěr jsme zahráli tuto komedii i v místním Domově pro seniory.
Na tradičním programu Jevišovického kulturního léta jsme se podíleli i letos a to
hned třikrát: První akce proběhla 29. června - jednalo se o zábavné odpoledne pro
naše nejmenší. V zámeckém parku na děti čekaly pohádkové postavy, u kterých musely
děti plnit nejrůznější úkoly a na konci na ně čekalo překvapení. Letos nám moc nepřálo
počasí, ale i přesto byla účast veliká.
Druhá, také již tradiční akce, které jsme se účastnili, byly Jevišovické historické
slavnosti, které se konaly 16. srpna 2014. V tomto roce Jevišovice oslavily 725 let
od založení. Historická scéna byla opět věnována nejslavnější postavě Jevišovic a to
Hynkovi z Kunštátu. Hynek byl synem Jindřicha z Poděbrad a Johanky z Rožmitálu.
Na přelomu 14. a 15. století proslul svými loupežemi a drancováním. Hynek z Kunštátu
a Jevišovic, zvaný Suchý Čert, se stal i hejtmanem na Znojmě, které úhájil proti Uhrům
a Rakušanům.....
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Do třetice všeho dobrého se konaly 30. srpna 2014 Pivní slavnosti s dožínkami, které
opět zahájila venkovská chasa a následovalo přivítání božstva Sladose a Chmelose
s kvasinkami, kteří požehnali pivnímu mohu a mohlo začít všeobecné veselí.
A na co se můžete těšit v novém roce?
V říjnu jsme začali nacvičovat novou divadelní hru, kterou budete moci shlédnout
v prvním čtvrtletí roku 2015. Jedná se o hru Postel pro anděla od Jaroslava Koloděje.
Malinko Vás navnadíme o čem tato hra je: „Nestřílejte Pánu Bohu do oken nebo
dopadnete jako Ludvík Mysliveček. Ten se v pozdních hodinách vrací v bujaré náladě
domů z honu a najde za kuchyňským stolem podivného návštěvníka. A tak Ludvíku
Myslivečkovi začínají potíže, jako by jich neměl dost s dcerou Dianou, která se jako
na potvoru zamiluje do Vítka, se kterým dovádí kdo ví kde. Ludvík si neví moc rady
s postřeleným andělem, kterého střelil, a tak vše konzultuje s veterinářem a farářem.
Nakonec všechno dopadne tak, jak je zvykem ve správné komedii“.
Rádi bychom Vás pozvali na Maškarní ples a na premiéru nové hry. Snad jsme Vás
trochu nalákali a budeme se na Vás těšit.
Žaneta Vítková

Novinky z Domova pro seniory

Také v tomto roce pokračuje spolupráce DPS Jevišovice s SOŠ a SOU Dvořákova Znojmo.
Své znalosti přišli předvést studenti 3. ročníku oboru pekař.

Dominik Zvěřina, Miluše
Floriánová a Eva Růžičková
pod vedením učitelky odborného výcviku Anny Jedličkové si prohlédli zařízení
a společně s našimi klienty
pletli vánočky a různé vánoční pečivo.
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Společně si na nich potom všichni pochutnali.
Všichni odcházeli spokojeni a dobře naladěni. Tím
v domově začala předvánoční atmosféra.

Marie Kloudová,
sociální racovnice
Domov pro seniory
Jevišovice, p.o.

PEČU, PEČEŠ, PEČEME – ŠTRŮDL
Dne 15. 11. 2014 se v restauraci Sýpka uskutečnil 1.
ročník gastronomické soutěže pod názvem - Jevišovické
štrůdlování.
Hlavním myšlenkovým
motivátorem celé této akce
byla paní Dana Hrušková,
která svůj nápad ve spolupráci s dobrovolníky, obcí
a personálem restaurace
Sýpka, jistě zvládla na jedničku.
Ačkoli příprava a samotná organizace vyžadovala
mnoho pracovního úsilí, přesto všichni organizátoři Jevišovického štrůdlování děkují
všem pekařkám, pekařům
i malým pekaříkům, kteří
se do této soutěže zapojili.
Přihlásit se mohl každý, kdo
se domníval, že umí upéci
výborný, poctivý a jedinečný štrůdl a chce své umění
předvést ostatním.
Celkově se přihlásilo 45
domácích pekařských talentů, ale také i malé děti a učni
ze SOU Znojmo, všichni do5

hromady upekli úctyhodných
135 nohavic štrůdlů. Co soutěžící, to pokaždé jiný druh
štrůdlu, žádný nebyl stejný,
což je velice jedinečné.
Dlužno dodat, že nebylo
jednoduché porovnat, který štrůdl byl nejlepší, neboť
byly všechny výborné, vše
se snědlo a nic nepřišlo nazmar! Je to důkaz, že štrůdly
nám v Jevišovicích doopravdy chutnají a v jejich pečení,
jak se ukázalo, jsme velmi
zdatní.
Závěrem lze dodat, že z ohlasu mnoha občanů Jevišovic, byla tato soutěž velice
úspěšná, účast byla velká, lidé byli povzneseni dobrou náladou, když ochutnávali voňavou a lahodnou krásu domácích štrůdlů.
Doufejme, že další ročník soutěže Jevišovické štrůdlování bude také tak úspěšný
a účast soutěžících bude hojná.
Mgr. Antonín Antl

Keramické tvoření
Je to již rok co funguje
volnočasová aktivita, která
se zaměřuje na zájmovou
uměleckou keramickou tvorbu. Tato aktivita vznikla jako
spontánní akce místních
umělecky založených nadšenců pod vedením Marty
Antlové.

Za toto období vzniklo
mnoho uměleckých výrobků,
kterými výtvarníci obdarovali své blízké a okolí, což jim
všem činí velikou radost. Je
velice dobré, že tento keramický kroužek navštěvují
i děti s rodiči, ale i starší spoluobčané, kteří si zde krátí
dlouhou chvíli.
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Za dobu činnosti keramického kroužku vniklo
mnoho originálních výrobků, kde každý výrobek měl
uměleckého ducha a byl originální.
Zde je nutné poděkovat
paní Lence Novákové, která se stará o vypálení keramické tvorby, za což jí patří
velký dík.
Mgr. Antonín Antl

Naše škola ,,perlila“
Ve středu 19. 11. 2014 proběhl 3. ročník kreativní soutěže FELIX FUTURUM pro
žáky základních škol na téma: Ideální učitel versus ideální žák.
Tuto soutěž vyhlašuje SOU a SOŠ SČMSD Přímětická, Znojmo. Je určena žákům
8. a 9. tříd, kteří vytvoří 3 - 6 členné týmy a ty vypracují pod vedením učitele práci na zadané téma.
Z jedné základní školy se může zúčastnit pouze 1 tým.
Téma zpracované v písemné podobě je zasláno do stanoveného termínu na SOU
a SOŠ Přímětická Znojmo.
Na základě kvality písemného zpracování tématu jsou odbornou porotou vybrány
týmy, které se zúčastní finálového kola.
Postupující týmy představí zpracované téma odborné porotě při ústní prezentaci.
Forma prezentace je v kompetenci soutěžících – závisí na kreativitě, nápaditosti, originalitě. Soutěžící mají možnost využít interaktivní tabuli, powerpointovou prezentaci,
hranou scénku…
Do prezentace musí být zapojeni všichni členové týmu. Dle hodnoticích kritérií jsou
vybrány a oceněny 3 nejlepší týmy.
Členové našeho týmu
- Karel Auer, Julie Částková, Karolína Černá, Nikola
Čížková, Lucie Komůrková
a Nikola Minarčíková doslova ,,převálcovali“ finálové
týmy ZŠ Mládeže Znojmo
a ZŠ Dr. Mareše Znojmo.
Svou kreativitou, slovní
pohotovostí a vtipem jsme
oslnili nejen odbornou porotu, ale i diváky.
Obsadili jsme 1. místo
a získali i cenu publika.
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Odvezli jsme si spoustu cen a hlavně krásný pocit, že naše škola se v okrese neztratí
a má ,,jméno“. Vždyť tu učí spousta ideálních učitelů, což vyplynulo z našeho výzkumného šetření. Hodně nás naučí a vyburcují k mimoškolní činnosti. Člověk jenom musí chtít
pro to něco málo udělat a dosáhne stupně vítězů.
Děkujeme za podporu všem učitelům a hlavně za odborné vedení práce naší třídní
učitelce Haně Zeiserové, Miladě Zavadilové a Jolaně Karlové.
Žáci VIII. třídy

Super exkurze
Třídy 7., 8. a 9. se zúčastnily 26. 11. 2014 literární a historické exkurze do Památníku
písemnictví na Moravě v Rajhradu.
Tuto exkurzi pro nás uspořádala Městská knihovna v Jevišovicích pod vedením paní
Zdenky Komůrkové.
Památník se nachází v rozsáhlém komplexu budov benediktinského kláštera. Je
přístupný poměrně krátkou dobu (od r. 2005), ale rychle si našel své příznivce a obdivovatele. Milovníci barokního umění a stavitelství tu mohou obdivovat práci známého
barokního architekta Santiniho Aichela. Zájemci o knižní kulturu a dějiny vzdělanosti
tu najdou pověstnou benediktinskou knihovnu (65 000 svazků), kterou reprezentuje
honosný historický sál s otáčivým globusem, univerzálními hodinami a tajným schodištěm. Nahlédnou do největší moravské sbírky středověkých rukopisů a mohou se projít
stručnou historií písemnictví na Moravě. Součástí prohlídky je krátký film o výrobě
pergamenu.
Tuto poutavou a zajímavou exkurzi nám obohatila paní Komůrková návštěvou knihkupectví Knihcentrum v Brně.
Pan vedoucí nás seznámil s prací v tomto knihkupectví, upozornil na nejčerstvější
knižní novinky a prohlédli jsme si kavárnu v tomto obchodě.
Jelikož je předvánoční čas, mnoho z nás tu našlo dárek pro své nejbližší.
Tyto nezapomenutelné zážitky nám zpříjemnila cesta pohodlným autobusem s velice
ochotným řidičem panem Markem Ludvíkem.
Děkujeme také za finanční podporu panu starostovi Pavlu Málkovi.
Žáci VIII. třídy

Setkání seniorů
Stejně jako v předchozích letech, i letos jsme pro jevišovické jubilanty, starší seniory
a jejich partnery či rodinné příslušníky připravili společné setkání v jídelně Agro Jevišovice.
V sobotu 29. 11. 2014 se sešlo kolem 70 lidí, od nováčků, kteří se letos setkání
zúčastnili poprvé, jako čerství jubilanti, až po ty, kteří se s námi v tomto čase setkávají
pravidelně, každým rokem.
Pro všechny bylo připraveno občerstvení, hudební doprovod zajistil harmonikář pan
Polach a myslím si, že všem ten podvečer rychle utekl při společném zpívání, vzpomínání i sousedském popovídání.
Za město Jevišovice přišli s gratulací a malým dárkem starosta Mgr. Pavel Málek
a místostarosta Radomír Hubatka, a i oni si toto setkání ve společnosti milých lidí užili,
jak je patrno z fotografie níže.
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Ještě jednou touto cestou gratulujeme všem jubilantům, všem oslavencům
roku 2014, i těm, kterým se
nepoštěstilo (většinou ze
zdravotních důvodů), aby
mezi nás přišli.
Marie Straková

Prvňáčci a druháčci
A opět jsou tady dlouho očekávané Vánoce a s nimi i konec kalendářního roku
2014.
My ve škole ,,měříme čas“ na školní roky, ale přesto si můžeme připomenout, jaké
všechny naučné programy a projekty jsme prožili v první a druhých třídách od září
do prosince. Protože jsme škola, která se mimo jiné zaměřuje na ekologickou výchovu, navštívili jsme v říjnu výukový program „Z lesů, vod a strání“ v ekologickém centru
Chaloupky na Třebíčsku. Děti byly nadšené stejně jako při loňské návštěvě.

Stejně se dětem líbilo i v místním Agrodružstvu, kde jsme viděli v rámci výuky prvouky práci v zemědělské i rostlinné výrobě. Současně seznamujeme děti s prací místních
podniků – jejich výrobky a fungováním.
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V listopadu jsme se
v Domově pro seniory společně připravovali na nadcházející
Halloween.
Aktivizační sestry nám nachystaly dýně, které jsme
si dle své fantazie mohli
vydlabat a ozdobit.
S Domovem pro seniory
spolupracujeme dlouhodobě, a proto jsme velmi rády
přijaly pozvání na tvorbu
adventního věnečku, zdobeného přírodninami.
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Jako obvykle měly aktivizační sestry pro nás vše připravené : větvičky, sušené ovoce, šišky, keramické ozdoby, nabarvené věnečky atd……
Za obě návštěvy jsme poděkovali vánočním zpíváním a ozdobením vánočního stromu před vchodem do Domova pro seniory.
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Letošní spolupráci s Domovem pro seniory jsme zakončili 11.12.2014 společným
pečením vánočního cukroví.
A tímto naše aktivity zdaleka neskončily. 1.prosince jsme vzaly naše prvňáky a druháky do brněnské Hvězdárny a planetária. Program ,,Vzhůru nohama“ nás pohádkovým
příběhem zanesl do vesmírných dálek.
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Tř. uč. Karlová Jolana, Sokolová Jindra, Vaňková Petra

Fotbal Jevišovice
Podzimní část fotbalové sezóny je možno hodnotit z několika pohledů. A tým mužů
zcela zaostal za svými možnostmi a přezimuje na předposledním místě tabulky. Chlapy
čeká na jaře mnoho práce a myslím, že je čeká velmi tvrdá zimní příprava. Na druhou
stranu B tým atakuje nejvyšší příčky.
Na druhou stranu celky žáků a přípravky nám dělají jen radost a to nejen díky nadšení a umu našich hráčů, ale i díky trenérům a rodičům, kteří se svým svěřencům věnují.
TABULKA

Muži A

Rk. Tým

Záp +

Skóre

Body

1.

Bohunice

15

12 3 0

0 -

43: 8

39

( 18)

2.

MS Brno

15

11 2 2

49: 17

35

( 11)

3.

Bzenec

15

10 3 2

39: 21

33

( 12)

4.

Sparta Brno

15

10 2 3

42: 14

32

( 8)

5.

Ráječko

15

8

3 4

36: 23

27

( 3)

6.

Bystrc

15

7

5 3

30: 24

26

( 2)

7.

Ivančice

15

7

2 6

27: 22

23

( -1)

8.

Rousínov

15

7

1 7

34: 33

22

( 1)

9.

Novosedly

15

5

3 7

20: 35

18

( -3)

10. Moravský Krumlov

15

5

2 8

15: 19

17

( -7)

11. IE Znojmo

15

4

4 7

17: 30

16

( -5)

12. Vojkovice

15

3

4 8

16: 35

13

(-11)

13. Bosonohy

15

3

3 9

22: 37

12

( -9)

14. Dubňany

15

3

1 11 16: 41

10

(-11)

15. Jevišovice

15

2

2 11 18: 37

8

(-13)

16. Kuřim

15

2

2 11 19: 47

8

(-16)
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PK (Prav)

TABULKA

Muži B

Rk.

Tým

Záp

+ 0 -

Skóre

Body

1.

Hatě A

14

9 4 1

42: 21

31

( 10)

2.

Jevišovice B

14

9 3 2

46: 22

30

( 9)

3.

Suchohrdly A

14

8 4 2

38: 18

28

( 7)

4.

Starý Petřín

14

9 0 5

55: 26

27

( 6)

5.

Hrádek

14

7 3 4

35: 19

24

( 3)

6.

Prosiměřice A

14

7 1 6

31: 19

22

( 1)

7.

Štítary A

14

5 4 5

30: 31

19

( -2)

8.

Micmanice

14

5 3 6

37: 42

18

( -3)

9.

Přímětice B

14

5 2 7

25: 27

17

( -4)

10.

Slup A

14

5 2 7

23: 33

17

( -4)

11.

Mramotice

14

4 1 9

18: 40

13

( -8)

12.

Havraníky

14

3 3 8

21: 45

12

( -9)

13.

Křepice

14

3 1 10 25: 51

10

(-11)

14.

Šatov B

14

2 3 9

9

(-12)

17: 49

PK

(Prav)

Dorost

TABULKA

Rk. Tým

Záp + 0 - Skóre

Body

1.

Višňové

9

8 1 0 35: 8

25

( 13)

2.

Vlasatice

9

8 0 1 58: 9

24

( 12)

3.

Hrádek

9

6 2 1 40: 18

20

( 5)

4.

IE Znojmo

9

5 1 3 25: 22

16

( 4)

5.

Jevišovice/Mikulovice

9

5 0 4 14: 30

15

( 0)

6.

Miroslav

9

4 0 5 17: 15

12

( -3)

7.

Štítary

9

2 2 5 16: 28

8

( -7)

8.

Prosiměřice

9

2 0 7 19: 37

6

( -9)

9.

Přímětice

9

1 1 7 12: 32

4

( -8)

10. Tasovice

9

0 1 8 7: 44

1

(-11)

TABULKA

PK (Prav)

Žáci

Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

1.

1.SC Znojmo

8

8 0 0 66: 12

24

( 15)

2.

Jevišovice

8

5 1 2 31: 16

16

( 4)

3.

IE Znojmo

8

5 1 2 29: 21

16

( 4)

4.

Mramotice

8

3 3 2 18: 27

12

( -3)

5.

Dobšice

8

3 1 4 20: 36

10

( -2)

6.

Horní Kounice

8

3 0 5 26: 29

9

( 0)

7.

Únanov

8

3 0 5 16: 27

9

( -6)

8.

Oleksovice

8

1 1 6 27: 41

4

( -8)

9.

Suchohrdly

8

1 1 6 21: 45

4

( -8)
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PK

(Prav)

Přípravka

TABULKA
Rk. Tým

Záp +

Skóre

Body

1.

Jevišovice

15

15 0 0

0 -

192: 10

45

PK (Prav)
( 27)

2.

Suchohrdly A

14

12 0 2

134: 30

36

( 18)

3.

Únanov A

14

11 1 2

145: 21

34

( 16)

4.

Šatov A

15

9

0 6

101: 61

27

( 0)

5.

Mikulovice

15

8

1 6

88: 69

25

( 4)

6.

Šatov B

15

7

1 7

58: 80

22

( -2)

7.

Vranov n. D.

13

7

1 5

54: 39

22

( -2)

8.

Jaroslavice

15

7

0 8

59: 84

21

( -6)

9.

Micmanice

13

3

0 10 25: 98

9

(-15)

10. Suchohrdly B

14

3

0 11 43:118

9

( -6)

11. Únanov B

13

1

0 12 23:128

3

( -9)

12. Hluboké Mašůvky

14

0

0 14 11:195

0

(-27)

Zvýšení vodného a stočného
Bohužel jako každý rok se ZSO VAK Znojemska rozhodl zvednout vodné a stočné
a to na cenu 83,34 Kč včetně DPH. Od roku 2011 se tato položka zvedla o neuvěřitelných 33%. Pouze v letech 2009/2010 se částka nezvedala. Za zmínku stojí, že současné vedení ZSO VAK Znojemska se zavázalo zvednout cenu vodného a stočného
do roku 2020 na částku 119 Kč/m3. Tyto dokumenty jsou podepsané od představitelů
VAK Znojemsko a protistranou je Státní fond životního prostředí.
Tento nárůst vodného a stočného považuji za naprosto asociální, neboť to bude
mít dopady pro všechny obyvatele, dojde k nárůstu nákladů nejen v domácnostech,
ale i u podnikatelů, v nemocnicích, v domovech pro seniory, ve školách. Toto zdražení postihne všechny a není možnost se mu vyhnout přechodem k alternativnímu
dodavateli.

A kdy se bude kopat u nás?
To je otázka, kterou v poslední době velmi často slýcháme. Stavba splaškové kanalizace v našem městě měla být zahájena už v říjnu, ale z důvodu na straně zhotovitele
k tomu nedošlo. Protože se mělo začít mimo jiné právě u rybníčka, který se nyní odbahňuje a opravuje, a tyto stavby by spolu kolidovaly, bylo zahájení stavby kanalizace
přesunuto až na leden 2015.
Podle nového harmonogramu se plánuje její výstavba takto:
Stavbu budou provádět tři pracovní skupiny:
1. skupina
2.1. – 7.5.
		
7. – 14.5

Stoka A (nejdelší stoka vedoucí od přečerpávací stanice u bývalého
Elektrokovu na Podolí přes voznici, kruhový objezd po základní školu)
Stoka A1 (Podolí – část ulice pod Starým zámkem – po č.p.186)
15

2. skupina
2.1. – 7.2
8. – 14.2.
15. – 21.2.
22. – 28.2.
1. – 31.3.
1. – 10.4.
11.4. – 31.5
		
1. – 15.6.

Stoka A2 ( do Chmelence – od č.p. 98 kolem č.p. 411 až po voznici)
Stoka A2-1 (Chmelenec – k výhonu)
Stoka A-1-1 (Chmelenec – ulička k rybníčku)
Stoka A2-2 (Chmelenec – od č.p. 98 do uličky)
Stoka A3 (od č.p. 99 po voznici)
Stoka A3-1 (u kruhového objezdu - od č.p. 84 po č.p. 327)
Stoka A4 (od Jednoty přes náměstí kolem fary, kolem č.p. 18
po silnici na Střelice)
Stoka A4-1 (za radnicí u č.p. 58)

3. skupina
2.1. – 14.2.
15.2. – 21.2.
22.2. – 7.4.
8. – 30.4.
1. – 15.5.
16. – 23.5.
24. – 31.5.
1. – 15.6.
16. – 30.6.

Stoka B1 (od rybníčka kolem p. č.p. 277 po č.p. 239)
Stoka B1-2 (na rybníčkem – od č.p. 275 po č.p. 421)
Stoka B2 ( Nový svět)
Stoka C (od fary k č.p. 57, náměstí před radnicí)
Stoka C1 (od pekárny po náměstí před radnicí)
Stoka C1-1 (před Starým zámkem)
Stoka C2 (před č.p. 2)
Stoka F (Podolí - pod Starým zámkem – pravý břeh Jevišovky)
Stoka E (Podolí – levý břeh Jevišovky)

Oprava povrchů se bude provádět v průběhu měsíce července. Tyto termíny jsou
samozřejmě orientační a mohou se v průběhu stavby měnit.
Harmonogram prací a situace stavby je zveřejněna na úřední desce a na stránkách
www.jevisovice.cz.
V rámci těchto prací bude proveden hlavní řad splaškové kanalizace a veřejné části
odboček k jednotlivým nemovitostem. Tyto odbočky budou vytaženy mimo těleso komunikace a budou zaslepeny, teprve po uvedení do provozu hlavního řadu se na ně budou
moci na základě
- projektové dokumentace přípojky splaškové kanalizace vypracované Ing. Chromíkem nebo jiným oprávněným projektantem
- územního souhlasu vydaného zdejším stavebním úřadem
- protokolu o kontrole před záhozem sepsaného zástupcem VAS, a.s.
vlastníci přilehlých nemovitostí napojit.
Jistě jste si všimli barevného značení na některých komunikacích. Upozorňujeme
tímto, že se jedná o vytyčení již uložených sítí jejich vlastníky a správci (vodovod, plynovod, rozvody nn a telekomunikační kabely), není to tedy plánovaná trasa splaškové
kanalizace.
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Výsledky říjnových voleb do zastupitelstva města
Kandidátní listina
čísl
o

název

Hlasy

Počet
kandidát
ů

Přepočten
ý
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočten
é%
platných
hlasů

Počet
mandát
ů

abs.

v%

1 02
6

26,4
2

9

3 884,00

26,41

2

1

Komunistická
str.Čech a
Moravy

2

Křesť.demokr.uni
e-Čs.str.lid.

931

23,9
7

9

3 884,00

23,97

2

3

Za rozvoj
Jevišovic

705

18,1
5

9

3 884,00

18,15

2

4

SDRUŽENÍ PRO
JEVIŠOVICE

1 22
2

31,4
6

9

3 884,00

31,46

Složení zastupitelstva
Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

Hlasy
věk

abs.

v%

1

Komunistická
str.Čech a Moravy

7

Kukla Oldřich RSDr.

65

215

20,95

1

Komunistická
str.Čech a Moravy

1

Hubatka Radomír

59

141

13,74

2

Křesť.demokr.unieČs.str.lid.

1

Auerová Renata
MUDr.

46

235

25,24

2

Křesť.demokr.unieČs.str.lid.

6

Pokorný Josef

46

175

18,79

3

Za rozvoj Jevišovic

2

Tanevová Michaela
Ing.

48

121

17,16

3

Za rozvoj Jevišovic

5

Pospíchalová Soňa

38

117

16,59

4

SDRUŽENÍ PRO
JEVIŠOVICE

1

Málek Pavel Mgr.

37

300

24,54

4

SDRUŽENÍ PRO
JEVIŠOVICE

2

Radová Ivana Mgr.

48

214

17,51

4

SDRUŽENÍ PRO
JEVIŠOVICE

3

Rožnovský Libor Mgr.

28

122

9,98
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KNIHOVNA JEVIŠOVICE INFORMUJE
Rádi bychom Vás informovali o aktuálním dění v knihovně:

Jevišovická knihovna je druhá nejlepší
Naše knihovna obsadila druhé místo v celorepublikové soutěži o Nejlepší městskou
knihovnu roku 2014, v kategorii měst do tří tisíc obyvatel. Hodnotilo se celkem devatenáct kritérií – např. velikost knihovního fondu, počet odebíraných časopisů, počet čtenářů do patnácti let, počet míst ve studovně atd. Letos se také nově hodnotil počet zaměstnanců knihovny či procento provozních a osobních nákladů. Zatímco u většiny kritérií
platilo, že čím větších hodnot knihovna dosáhla, tím bylo její umístění lepší, u těchto tří
nových údajů byla naopak preferována nižší hodnota. Soutěž každoročně vyhodnocuje
Svaz knihovníků a informačních pracovníků české republiky a letos se jí zúčastnilo celkem třicet čtyři knihoven.

Knihovna Jevišovice byla oceněna
Moravskou zemskou knihovnou

11. prosince 2014 převzala naše knihovna Ocenění Moravské zemské knihovny
v Brně za nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci
a podporu kulturního a společenského života.
Toto ocenění bylo uděleno u příležitosti Slavnostního setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2014.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY:
24. 12. 2014 - 2. 1. 2015 BUDE KNIHOVNA UZAVŘENA
Pokud vychází termín vrácení Vámi zapůjčených knih na období omezení provozu,
bude Vám výpůjčka automaticky o 1 týden prodloužena.
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Akce, uskutečněné v naší knihovně:
6. - 12. 10. 2014 proběhl 18. ročník celostátní akce
„Týden knihoven“
12. 10. 2014 od 17:00
pořádala Knihovna Jevišovice akci s názvem „Čaj
o páté“
Akce se uskutečnila
v prostorách Studovny naší
knihovny. Měli jste si tak
možnost poslechnout úryvek z nové knihy „Potížistka“
od Marcely Mlynářové a dát
si k tomu dobrý čaj a čajové pečivo. Následně jsme
si povídali nejen o akcích
knihovny.
Popovídat si se seniory
přišli také zástupci mladé
generace - konkrétně potom
Petra Hudecová, Vojtěch Fiala a Lucie Komůrková, kteří
současně pomohli s přípravou akce, za což jim patří
velké poděkování, protože tak činili nezištně a ve svém volném čase. Poděkování patří
také paní Laďce Řiháčkové a zaměstnankyním technických služeb Města Jevišovice
za jejich pomoc při přípravě akce.
V rámci Týdne knihoven také byla pro všechny
NOVÉ, dosud neregistrované, čtenáře registrace zdarma a také amnestie pro zapomnětlivé čtenáře.
V pátek 31. 10. 2014
proběhla akce s názvem
Halloween v knihovně
Akce se zúčastnilo téměř
padesát dětí, pro které bylo
připraveno nejen strašidelné
čtení, ale i několik zábav20

ných soutěží v tajemném sklepení s ještě
tajemnějším názvem „Peklo“. Součástí
akce byla také soutěž „O nejlépe vyřezanou dýni“. Nejhezčí dýni vytvořily Dominička a Gábinka Stručovské.
Poděkování patří členům čtenářského
kroužku, kteří ve svém volném čase a zcela nezištně pomáhali s realizací akce, byli
to: Adéla Bouzková, Julie Částková, Karolína Černá, Lucie Komůrková, Zuzana
Komůrková, Filip Nikrmaier, Andrea Provazníková, Karel Smolka. Děkuji také pracovníkům Města Jevišovice, kteří se podíleli na přípravě akce.

V pátek 7.11.2014 pořádala naše knihovna v sále
Komenia přednášku Doc.
RNDr. et MUDr. Bohuslava
Hanuše
Přednášku si nenechalo ujít cca 100 posluchačů,
přičemž někteří přijeli např.
až z Českých Budějovic,
Jihlavy či Brna. Pan docent
seznámil všechny přítomné
s méně známými a „nově
objevenými“ alternativně léčebnými metodami, jako je
např. senná terapie, terapie
zemní energií, aromaterapie
a další.
Následoval výklad o působení chronického a akutního stresu i o tom, jak
v důsledku působení stresu
vznikají tělesná onemocnění. Dále jsme se dozvěděli,
jak na nás působí destrukční prvky dnešní „moderní“
společnosti a jak s dopadem
stresu bojovat. Upozornil
také na úskalí a nebezpečí
21

při léčbě alternativními metodami u závažných onemocnění bez spolupráce odborného lékaře. Závěrem proběhla velmi zajímavá diskuze. Pan docent s námi strávil 3,5
hodiny. Ráda bych mu tímto ještě jednou velmi poděkovala, protože za námi přijel bez
nároku na honorář a výtěžek z dobrovolného vstupného, který činil 3.152 Kč, jsme
se tak, po dohodě s panem docentem, rozhodli věnovat místní MŠ v Jevišovicích.
Předání výtěžku proběhlo ve středu 19. 11. 2014 v MŠ Jevišovice. Šek předali vedoucí učitelce Ivaně Peksové starosta města Jevišovice Mgr. Pavel Málek a knihovnice
Zdenka Komůrková.

Ve středu 3. 12. 2014
v 10:00 hodin zahájil svou
činnost
„Jevišováček“
- Klub pro maminky na mateřské dovolené a jejich
děti
Cílem činnosti klubu je,
aby se rodiče a děti měli
možnost blíže seznámit
a získali tak sociální vazby
přímo v místě svého bydliště. Budeme také společně
chodit na procházky, jezdit
na výlety a občas také připravíme nějakou zajímavou
přednášku či besedu.
Klub je vždy ve středu
v 10:00. Sraz je v knihovně v Jevišovicích. V době
od 15. 12. 2014 do 2. 1.
2015 bude činnost klubu
přerušena.
Spolupráce s Domovem pro seniory
Aktuálně také spolupracujeme s Domovem pro seniory v Jevišovicích, kam klientům
dovážíme knihy a časopisy.
13. 10. 2014 byla knihovnice Zdenka Komůrková hostem akce „Křeslo pro hosta“
v Domově pro seniory v Jevišovicích
Klienti byli nejdříve seznámeni s knihovnou od její historie po současnost. Následovalo předčítání z knih „Divočina“ a „Asi nejsem ženská“. Závěrem se mohli klienti Domova pro seniory ptát na vše, co je o knihovně a knihách zajímalo.
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Spolupráce s MŠ a ZŠ Jevišovice
V září a v říjnu proběhly v naší knihovně besedy jednotlivých tříd ZŠ Jevišovice. Besedy navazovaly na aktuálně probírané učivo, a tak jsme měli interaktivní besedy např.
o Marii Terezii, o Boženě Němcové či o bájích a mýtech.
23.9.2014 jsme pořádali
pro děti z místní MŠ a ZŠ
Ilustrátorskou show Adolfa
Dudka.
26.11.2014 uspořádala
naše knihovna, ve spolupráci se ZŠ Jevišovice, exkurzi pro žáky 8. a 9. třídy
ZŠ Jevišovice
Cílem exkurze byl Památník písemnictví na Moravě.
Prohlédli jsme si expozici, zahrnující nejvýznamnější osobnosti literatury na Moravě
od 9. do 20. století. Součástí
prohlídky byl také překrásný
interiér restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami.
Z Rajhradu jsme se přesunuli
do knihkupectví Knihcentrum
v OC Olympia. Zde jsme byli
seznámeni s tím, jak takové
knihkupectví funguje, kolik
23

knih je zákazníkům k dispozici atd. Pan vedoucí nás knihkupectvím provedl, ukázal nám,
jak jsou knihy řazené, kde je literatura pro mládež a také nám ukázal literární kavárnu,
která je součástí knihkupectví. Chtěla bych tímto poděkovat paní učitelce Mgr. Haně
Zeiserové za spolupráci při přípravě akce, žákům za skvělé chování a pracovníkům Památníku písemnictví na Moravě i pracovníkům knihkupectví Knihcentrum za to, že se
nám věnovali. Autobusovou přepravu pro nás zajišťovala Autodoprava Ludvík, konkrétně potom pan Marek Ludvík osobně, kterému bych tímto chtěla moc poděkovat nejen
za profesionalitu, ale i za obrovskou vstřícnost a lidský přístup.
22.10.2014 zahájil svou činnost „Čtenářský kroužek“ pro žáky ZŠ
Jedná se o volnočasový kroužek, kdy se scházíme v knihovně, povídáme si, čteme
a tvoříme. Učíme se, jak správně zapisovat knihy do čtenářského deníku.
S žáky druhého stupně probíráme, mimo jiné, povinnou četbu. Budeme také chodit
do přírody a jezdit na různé exkurze a výlety.
24

Příklady aktivit našeho
kroužku:
5. 11. 2014 byl čtenářský kroužek na téma:
„Pojďme si rozumět“
Tentokrát jsme se zaměřili na slovenský jazyk formou interaktivních úkolů
jsme se seznámili s některými slovenskými slovy, nahlédli jsme do česko-slovenského slovníku pro děti. Dali
jsme si za cíl, najít si partnerskou slovenskou knihovnu,
aby si naše děti mohly dopisovat s těmi slovenskými
a měly tak možnost si vzájemně lépe porozumět. A tak
je naším partnerem Knižnica
Skalica. Naše děti tak budou
pravidelně v kontaktu s těmi
slovenskými a budou si tak
opět „rozumět“. Plánujeme
také setkání těchto dětí.
12.11.2014
navštívily
děti ze čtenářského kroužku redakci Znojemského
deníku Rovnost. Jednalo se o exkurzi s názvem
„Jak se dělají noviny“.
25

S redakcí i prací novináře nás seznámil Dalibor Krutiš - redaktor a editor Znojemského deníku Rovnost.
Děti si měly možnost redakci
prohlédnout, seznámit se
s šéfredaktorem i s jednotlivými redaktory a také s tím,
čím se aktuálně zabývají.
Závěrem proběhla velmi zajímavá diskuze. Děkuji tímto
panu Krutišovi za to, že si
na nás udělal čas a věnoval
se nám a jeho kolegům děkuji za trpělivost.
Závěrem jsme se vydali do města, kde jsme si
prohlédli Pomník vítězství
na Mariánském náměstí,
Morový sloup na Masarykově náměstí, Radniční věž
a OD Dyje.
Ke každému zmíněnému objektu jsme si řekli pár
základních informací. Následoval krátký rozchod a potom už návrat domů. Všem
účastníkům exkurze děkuji
za to, jak skvěle se chovali
a těším se na další společné
akce!
Čtenářský
kroužek
3.12.2014 - Přednáška na téma:
Práce Policie ČR a základy sebeobrany
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Bylo nám velkou ctí, že naše
pozvání přijal pprap. Bc. Roman
Dočekal, který je pověřený výcviky u Policie ČR. Členy čtenářského kroužku seznámil s prací Policie ČR a předvedl také několik
praktických ukázek sebeobrany.
Chtěla bych mu tímto velmi
poděkovat, že se ve svém volném čase a zcela nezištně členům čtenářského kroužku věnoval.

Figuranta v první části dělal starosta Jevišovic
Mgr. Pavel Málek, kterému tímto také velmi děkuji.
Po skončení této akční přednášky se děti mohly pprap.
Bc. Romana Dočekala ptát
na vše, co je z jeho profese zajímalo. Děti byly z této
přednášky velmi nadšené
a tak bychom byli všichni
rádi, pokud by se za námi
pprap. Bc. Roman Dočekal
ještě někdy vrátil.

KNIHOVNA JEVIŠOVICE PŘEJE NEJEN SVÝM ČTENÁŘŮM,
ALE VŠEM OBYVATELŮM JEVIŠOVIC, KRÁSNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, NEJLÉPE STRÁVENÝCH U DOBRÉ KNIHY
A HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A HEZKÝCH ČTENÁŘSKÝCH ZÁŽITKŮ
V ROCE 2015.

Sváteční inspirace
Baklava plná oříšků
Ingredience:
900 gramů listového těsta, 150 gramů vlašských ořechů, 100 gramů pistácií, 150
gramů lískových oříšků, 100 gramů moučkového cukru, 1 kávová lžička mleté skořice,
150 gramů másla, 100 gramů medu, 100 ml citronové šťávy, 100 ml pomerančové šťávy
Postup: Vlašské ořechy, pistácie a lískové oříšky nasekáme na drobno, mletou skořici promícháme s moučkovým cukrem. Následně máslem vymažeme formu nebo pekáč,
pokud možno o rozměrech 30×30 centimetrů. Na velikost formy rozválíme zhruba šest
plátů listového těsta (listové těsto si před tím nožem rozdělíme na šest dílků). Naspod
formy položíme plát připraveného listového těsta, který posypeme pětinou nasekané
oříškové směsi, pětinou cukru se skořicí a zhruba dvaceti gramy nadrobno nasekaného
másla. Poté přiložíme další plát listového těsta, který opět posypeme ořechovou směsí, cukrem se skořicí a kousky másla. Daný postup opakujeme až do vyčerpání surovin. Vzniklou baklavu vložíme na 45 minut do trouby rozehřáté na 200 °C. Po vytažení
z trouby baklavu nožem rozdělíme zhruba na 40 porcí, které okamžitě pokapeme směsí
z ohřátého medu smíchaného s pomerančovou a citronovou šťávou. Hotovou baklavu
dáme minimálně na hodinu vychladit, poté již můžeme podávat.
Rumovo-kokosové švestky s mandlemi
Ingredience:
250 g vypeckovaných sušených švestek, 250 celých spařených mandlí, 250 g
kvalitní čokolády na vaření, 100 gramů strouhaného kokosu, rum podle potřeby
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Postup: Sušené vypeckované švestky poklademe do mísy a zalijeme je podle potřeby
rumem. Po třech dnech švestky z rumu vyndáme a vtlačíme do nich spařenou a oloupanou mandli. Švestky následně namočíme v rozpuštěné čokoládě, obalíme ve strouhaném kokosu a necháme je odležet. Poté můžeme podávat.
Šohajky z ledových kaštanů
Ingredience:
Hmota: 300 g mletých ořechů, 200 g moučkového cukru, 130 g másla, 1 žloutek,
1 dcl rumu
Poleva: 200 g ledových kaštanů (tj. čokolády), 200 g moučkového cukru, 50 g kakaa,
250 g ztuženého tuku
Postup:
Z mletých ořechů, moučkového cukru, másla, žloutku a rumu vytvoříme hmotu, kterou povaříme ve vodní lázni a necháme vychladnout. Ořechovou směs plníme do košíčků a pak ji zalijeme polevou z ledových kaštanů, moučkového cukru, kakaa a ztuženého
tuku, kterou jsme rozehřáli ve vodní lázni a vymíchali do hladka. Vzniklé šohajky nakonec zdobíme kouskem vlašského ořechu.
Truffle
Ingredience: 200 g čokolády na vaření, 75 g moučkového cukru, 75 g másla, 3 lžičky
kakaa, 1 lžička vanilkového cukru, 1 lžíce rumu
Postup: Moučkový a vanilkový cukr vyšlehejte s máslem do pěny, přidejte čokoládu
rozpuštěnou ve vodní lázni, kakao a rum. Vymíchejte hladkou směs. Poté co tuto směs
vychladíte, tvarujte z ní kuličky, které obalujte v kakau. Truffle skladujte na chladném
místě.
Skandinávská skořicová esíčka
Ingredience: 450 g hladké mouky, 275 g moučkového cukru, 125 g hery, 3 vejce, 1
lžička skořice, 1/2 lžičky jedlé sody
Postup: Nejprve vyšlehejte heru s cukrem do pěny, poté zašlehejte vejce a přidejte
mouku a jedlou sodu. Vypracujte hladké těsto, které dejte přes noc do ledničky. Z těsta
tvarujte válečky jako na klasické rohlíčky, ale stočte je do tvaru písmene S. Ještě za syrova je obalujte ve směsi cukru a skořice. Esíčka poté pečte v troubě vyhřáté na 200
stupňů Celsia zhruba 7 minut.
Pepparkakor neboli švédské perníčky
Ingredience: 250 g třtinového cukru, 700 g hladké mouky, 150 g hery, 0,75 dl javorového sirupu, 0,75 dl vody, 1 lžíce mleté skořice, 1 lžíce mletého zázvoru, 1 čajová lžička
mletého hřebíčku, 1,5 čajové lžičky jedlé sody
Postup: Do hrnce dejte třtinový cukr, sirup a vodu a krátce povařte. Až se cukr rozpustí a všechny suroviny se spojí, nechte v této směsi roztát heru. Za stálého míchání
přidejte skořici, zázvor a hřebíček. Následně tuto směs nechte vychladnout. Pak ji smíchejte s moukou a sodou a vypracujte vláčné těsto, které nechte v chladnu odpočinout
do následujícího dne.
Druhý den z těsta na pomoučeném válu vyválejte tenký plát, z něhož vykrajujte formičkami perníčky. Perníčky pečte v troubě vyhřáté na 175 stupňů Celsia zhruba 8 až
10 minut.
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Netradiční vánoční zvyky
Přejete si mít štěstí? S portugalským zvykem si ho můžete pojistit! Stačí u stolu
prostřít také pro duchy zesnulých. Ti nad vámi za odměnu budou držet ochrannou ruku.
Jestli chcete mít opravdu poklidný vánoční večer, nezapomeňte schovat košťata! Každý Nor ví, že koště je oblíbený dopravní prostředek čarodějnic a zlých duchů. Když ho
schováte, nemůžou na vás.
Katalánské polínko: Pokud si na Vánoce chcete pochutnat na sladkostech nebo
si dát malé dárky netradičním způsobem, zkuste to jako Španělé. V Katalánsku mají
Vánoční polínko (Tió de Nadal), které od 8. prosince začnou „vykrmovat“ sladkostmi,
hračkami a různými drobnostmi. Na Vánoce do něj děti tlučou klacíkem. Zpívají u toho
tradiční písničku, která polínko podporuje, aby všechno vykálelo. Lidově se mu proto
říká kálející polínko (Caga Tió).
Do kostela na kolečkáčích! Je libo trochu sportu? Zajeďte si do kostela na kolečkových bruslích, jako Venezuelané v Karakasu! Letos se stejně vánočního sněhu nejspíš
nedočkáme. A potom si jako Estonci můžete dopřát vánoční saunování.

Přemýšlíte nad vhodným vánočním dárkem a zároveň
nechcete vyhodit peníze za nepotřebnou hloupost?
Přijďte k nám, kde Vám na počkání vystavíme vánoční dárkový poukaz
na jméno k tankování pohonných hmot v různé ceně pro ČS
v Jevišovicích nebo Znojmě.
Čerpací stanice VM Construct s.r.o., Jevišovice 405 nebo volejte 777 711 910
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Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov
ve spolupráci s místní akční skupinou Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko
pořádá v rámci projektu „Síť dalšího vzdělávání na venkově“
VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO EKONOMICKY AKTIVNÍ OBYVATELE NA VENKOVĚ.

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Místo konání:

Datum:
Téma:

Jevišovice, zasedací místnost MěÚ

7. 1. 2015, od 17 do 19 hodin - středa
Formy podnikání, založení firmy, podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet
- podmínky pro vydání živ. oprávnění, - jednotný registrační formulář, návrh loga, sloganu a razítka
firmy, - označení provozovny, - podnikatelský záměr, - zdroje financování podnikatelského záměru

Datum:
Téma:

14. 1. 2015, od 17 do 19 hodin - středa
Finanční řízení

- financování podniku, zdroje financování, - finanční analýza - zadluženost, likvidita, -cash flow,
náklady, výnosy, hospodářský výsledek

Datum:
Téma:

21. 1. 2015, od 17 do 19 hodin - středa
Řízení lidských zdrojů a daňový systém

- pracovně právní vztahy, - odměňování, výpočty mezd, - mzdová evidence, - cestovní náhrady, - daně
přímé a nepřímé

Datum:
Téma:

28. 1. 2015, od 17 do 19 hodin - středa
Marketing podniku

- průzkum trhu, - marketingový mix (výrobek, cena, distribuce, propagace), - výrobkové portfolio, marketingové strategie

Datum:
Téma:

4. 2. 2015, od 17 do 19 hodin - středa
Management podniku

- zásady práce manažera, - úrovně řízení, styly řízení, - plánování, organizování, - rozhodování,
metody pro podporu rozhodování, - vedení zaměstnanců a jejich motivace, - komunikace a kontrola

Na vzdělávací akce se NENÍ třeba přihlašovat. Po absolvování jednoho semináře získá účastník osvědčení, po
absolvování celého cyklu (pět seminářů) získá účastník certifikát a malý dárek. Přednášky jsou pro účastníky
bezplatné, zpáteční jízdné hromadnou dopravou bude proplaceno.
Občerstvení je zajištěno.
Bližší organizační informace získáte u koordinátora projektu:
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní osoba:
Ing. Hana Kunčáková, kuncakova@zivepomezi.cz, tel: 513 036 340.
Informace o projektu najdete také na www.ssmk.eu/projekty a www.zivepomezi.cz.

30

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov
ve spolupráci s místní akční skupinou Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko
pořádá v rámci projektu „Síť dalšího vzdělávání na venkově“
VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO EKONOMICKY AKTIVNÍ OBYVATELE NA VENKOVĚ.
Vzdělávání bude probíhat v níže uvedených termínech a místech vždy od 17 do 19 hodin
v obcích na území místní akční skupiny.
TERMÍNY V ROCE 2015
Základy podnikání
Datum:
7.1., 14.1., 21.1. a 28.1. a 4.2. 2015 (vždy ve středu), od 17 do 19 hodin
Místo konání: Jevišovice, městský úřad, přízemí
Vzdělávací moduly: 1. formy podnikání, založení firmy, podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet, 2.
finanční řízení, 3. řízení lidských zdrojů a daňový systém, 4. marketing podniku, 5. management
podniku
Finanční gramotnost
Datum:
11.2., 18.2., 4.3. a 11.3. 2015 (vždy ve středu), od 17 do 19 hodin
Místo konání: Ctidružice, kulturní dům
Vzdělávací moduly: 1. peněžní gramotnost, 2. cenová gramotnost, 3. rozpočtová gramotnost, 4. trh
finančních produktů.
Spotřebitelská gramotnost
Datum:
18.3., 25.3. a 1.4. 2015 (vždy ve středu), od 17 do 19 hodin
Místo konání: Vedrovice, muzeum, 1.patro
Vzdělávací moduly: 1. orientace na trhu, cenové praktiky, reklama, 2. závazkové (smluvní) vztahy,
nepřípustná smluvní jednání, reklamace, 3. psychologické aspekty spotřebitelského chování, ochrana
spotřebitele
Základy podnikání
Datum:
8.4., 15.4., 22.4., 29.4. a 6.5. 2015 (vždy ve středu), od 17 do 19 hodin
Místo konání: Vémyslice, Hotel Ryšavý
Vzdělávací moduly: 1. formy podnikání, založení firmy, podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet, 2.
finanční řízení, 3. řízení lidských zdrojů a daňový systém, 4. marketing podniku, 5. management
podniku
Základní ICT dovednosti (práce s počítačem)
Datum:
13.5., 20.5., 27.5., 3.6. a 10.6.2015 (vždy ve středu), od 17 do 19 hodin
Místo konání: Mikulovice, zasedací místnost obecního úřadu
Vzdělávací moduly: 1. základy používání PC a správa souborů, 2. textové kancelářské programy, 3.
tabulkové kancelářské programy, 4. počítačová grafika a multimédia, 5. internet, e-mail, počítačová
bezpečnost.
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Na vzdělávací akce se NENÍ třeba přihlašovat. Přednášky jsou pro účastníky bezplatné, propláceno
bude také jízdné hromadnou dopravou proti jízdním dokladům. Občerstvení je zajištěno.

Příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2015
hodně zdraví, štěstí, pohody
a osobních i pracovních úspěchů
přeje zastupitelstvo
města Jevišovice
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