Mikulášskou nadílku v kinosále Komenia zahájil společně
malý a velký sbor ZŠ a MŠ Jevišovice

Zastupitelstvo města Jevišovice přeje všem
občanům klidné a spokojené prožití
svátků vánočních a v novém roce hodně
zdraví, štěstí a splněných snů a přání.
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Kam za zábavou?
8. ledna 2016
pátek		
Školní ples, Sýpka Jevišovice
					
- hraje Sabrin band
15. ledna 2016
pátek		
Myslivecký ples, KD Boskovštejn
					
- hraje Jerry band
22. ledna 2016
pátek		
Ples TJ Fotbal Jevišovice,
					
Sýpka Jevišovice
30. ledna 2016
sobota		
Ples Města Jevišovice
					
a SDH Jevišovice,
					
Sýpka Jevišovice
					
- hraje skupina PROMĚNY
(změna termínu plesu ze 16. 1. na 30. 1. 2016)
30. ledna 2016
sobota		
masopustní průvod Jevišovicemi
					
DOSOJ Jevišovice zve všechny
					
spoluobčany do průvodu
					
v maskách!!!
6. února 2016
sobota		
Maškarní ples DOSOJ Jevišovice,
					
Sýpka Jevišovice
20. února 2016
sobota		
BLBÁ, BLBĚJŠÍ….a jedna blond!
					
Vystoupení travesti skupiny Kočky.
12. března 2016
sobota		
Angelika – zájezd na muzikál
					
do divadla Brodway v Praze

Vítání občánků

V sobotu 14. listopadu 2015 byli v obřadní síni MěÚ Jevišovice přivítáni
do života tito občánci Jevišovic a Vevčic:
Sofie Tomanová
		
Kateřina Svobodová
Tomáš Kahoun			
Vítězslav Ludvík
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Zahájili jsme advent
I v Jevišovicích stejně jako
ve většině měst
a obcí jsme v neděli 29. 11. 2015
zahájili
advent
slavnostním rozsvícením stromu
spojené s vánoční prodejní výstavou.
První adventní
víkend byl opravdu nabitý – v sobotu se konalo
v jídelně Agro
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Jevišovice setkání seniorů, jako každoročně se sešlo kolem 70 jubilantů a jejich rodinných příslušníků. Seniorům zazpívaly děti z pěveckého sboru ZŠ
a MŠ Jevišovice. Následující hudební program zajišťovalo duo Lenka a René
Šťastných. Všichni společně strávili několik příjemných hodin ve společnosti
známých, s dobrým jídlem a pitím, za které patři poděkování děvčatům z kuchyně Agro Jevišovice paní Minarčíkové a paní Plíškové.

V dalším týdnu jsme připravili mikulášskou nadílku, která tentokrát proběhla v kinosále Komenia. Tato změna měla svoje plusy i mínusy. V kostele probíhala nadílka ve „svátečnější“ atmosféře a prostředí, zase na druhou
stranu jsem slyšela pozitivní ohlasy na nadílku v kinosále, že zde bylo pro děti
teplo a lépe viděly na vystupující sbor na podiu… Necháme na vašem posouzení.
Každopádně, Mikuláš i v letošním roce přišel a nadělil dětem dobroty a bez
anděla by se to samozřejmě neobešlo.
Marie Straková

JSOU Z NÁS PLAVÁČCI
Kurzu plavání se zúčastnila
3. A, 3. B a 4. třída. Kurz probíhal
devět týdnů, kdy
žáci byli seznámeni se všemi
styly plavání i se
záchrannou
tonoucího.
Během kurzu se všichni
naučili
plavat
a prvotní strach
z vody byl odstraněn.
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Na tento kurz jsme jezdili autobusem Autodopravy Ludvík, cestu si hradili
žáci sami (300 Kč). Kurz plavání a pronájem bazénu hradila škola.
Výuka stála 24 696 Kč (hrazeno z ONIV - ostatní neinvestiční náklady),
pronájem bazénu 19 210 Kč (hrazeno z provozu školy).
Je nutné podotknout, že ostatní školy, respektive žáci si kurz plavání hradí
sami (950 Kč na žáka).
Mgr. Petra Vaňková

Poděkování členům
Sboru dobrovolných hasičů Jevišovice
Dovolte, abych alespoň tímto způsobem jménem svým i jménem klientů
DPS poděkoval členům Sboru dobrovolných hasičů Jevišovice – Mladí
hasiči, pod vedením pana Karla Ježe, konkrétně Vojtěchu Hruškovi, Romanu
Hruškovi, Pavlu Štanglovi, Anně Hubatkové, Kateřině Severinové, Aleně Severinové, Lucii Severinové, Filipu Provazníkovi, Terezii Veselé, Viktoru Ježovi
a Karlu Ježovi mladšímu za příkladnou pomoc při úklidu drobných větví, úpravě a čištění zámeckého parku Domova pro seniory v Jevišovicích, kterého se
zúčastnili v říjnu tohoto roku v rámci svých mimoškolních aktivit.
Vzhledem k nedostatečné výši finančních prostředků našeho „Domova“
na celoroční údržbu tohoto rozsáhlého zámeckého parku a s ohledem na přístupnost těchto prostor i pro širokou veřejnost jsme s potěšením přijali nabízenou pomoc těchto mladých lidí.
Věřím, že jejich příkladný čin může být motivací i pro ostatní, kteří o možnosti dobrovolné pomoci našemu zařízení dosud nevěděli.
Za Domov pro seniory Jevišovice
Ing. Pavel Chloupek, ředitel

Mezigenerační setkávání a advent
v Domově pro seniory Jevišovice
Výroba vánočních ozdob
19. 11. 2015 navštívili náš domov žáci dvou třetích tříd ZŠ Jevišovice.
Společně s klienty vyráběli a malovali vánoční ozdoby, které byly následně
použity na výzdobu vánočního stromu.
Rozsvícení vánočního stromu
26. 11. 2015 se již tradičně před hlavní budovou zámku zdobil a rozsvěcoval
vánoční strom. Děti z mateřské a základní školy společně s klienty strom
nazdobily. Součástí slavnostního rozsvěcování bylo jejich vystoupení, zpívaly
se vánoční koledy. Místní pan farář posvětil adventní věnec. Zúčastnili se také
obyvatelé města Jevišovice. Tímto slavnostním dnem jsme zahájili adventní
čas. Po celou dobu mají naši klienti příležitost setkat se s lidmi žijícími mimo
zařízení, zavzpomínat, zazpívat si a potěšit se z krásných a milých vystoupení
dětí.
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Hudební odpoledne
30. 11. 2015 se uskutečnilo hudební odpoledne při harmonice. Na tuto
akci byla pozvána také široká veřejnost. Připravujeme do budoucna další
akce, které budou vyhlášeny místním rozhlasem.
Mikulášská nadílka
3. 12. 2015 navštívili domov Mikuláš, anděl a čerti, aby klientům připomněli
tradiční zvyky, které všichni znají z mládí. Všichni se dobře bavili a každý
klient dostal malou nadílku.
V nejbližší době v Domově ještě proběhne pečení vánočního cukroví
klientů společně s dětmi a Křeslo pro hosta, kdy knihovnice z Jevišovic bude
vyprávět o adventní době. Potěšit klienty svým vánočním pásmem přijdou
děti ze ZŠ Jevišovice a dobrovolníci z ADRY.
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Klienti, kteří zůstanou i přes svátky v domově budou mít 23. 12. slavnostní
vánoční oběd společně se zaměstnanci.
Na závěr roku se chystá další hudební odpoledne s harmonikou,
které se bude konat 29. 12. 2015 ve 13.30 hod. na velké jídelně.
Tímto zveme k účasti spoluobčany, aby se přišli pobavit společně
s našimi klienty.

Zřízení nové služby v Domově
Od listopadu byla v Domově pro seniory zřízena Poradna a výdejna
zdravotnických potřeb firmy Handicap, která nabízí služby nejen klientům
DPS, ale i občanům Jevišovic a okolních obcí.
8

Poradna se nachází v hlavní budově DPS, v ORDINACI LÉKAŘE
a vrchní sestry. Otevírací doba poradny a výdejny je každou sudou středu
od 14 do 16 hodin.
Nejbližší termíny konzultací a výdeje zdravotnických pomůcek:
		
středa 6. 1. 2016.
Sortiment obsahuje zejména:
-              invalidní vozíky,
-              lůžka polohovací elektrická,
-              ortézy a bandáže,
-              berle hole chodítka,
-              pomůcky do koupelny a na toaletu,
-              sedačky na vanu, WC nástavce, bidety,
-              antidekubitní sedáky a zdravotní matrace,
-              výrobky pro domácí péči a sebeobsluhu,
-             a mnohé další.
Odborník Vám poradí, jak nejlépe vybrat správnou zdravotní pomůcku
a navrhne nejlepší řešení pro daný problém klienta.

Kanalizace – Město Jevišovice
NENÍ investorem akce Kanalizace
Jevišovice, Černín, Střelice
Vážení občané,
Město Jevišovice, jak uvádí nadpis, není a nebylo investorem akce Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice. Investorem je Zájmové sdružení obcí
Vodovody a kanalizace Znojemska (ZSO VaK). Tento subjekt je příjemcem
dotace a přímým investorem stavební zakázky. Pouze tento subjekt může
komunikovat se zhotovitelem z pozice objednatele.
V současné době je již akce u konce a jak sami vidíte, výsledek není
nijak uspokojivý. Již počátkem listopadu jsme za město předali několik
set připomínek ke stavu komunikací, pozemků, k provedeným pracím atd.
Do dnešního dne tyto připomínky nebyly uspokojivě vyřešeny. Naopak, je
na nás vyvíjen nesmírný tlak na to, abychom souhlasili bez výhrad s kolaudací stavby. Pokud tak učiníme, dobrovolně se vzdáme veškerých možností
k nápravě stávajícího stavu. Poskytovatel dotace i investor nám tvrdí, že si
veškeré nedodělky a závady máme následně reklamovat, ale jak je uvedeno
v nadpisu – nejsme investorem ani smluvní stranou, tzn. že na naše reklamace nebude po kolaudaci brán zřetel. ZSO VaK i SFŽP vyhrožují odebráním
dotace a dalšími sankcemi. K ničemu takovému by nedošlo, pokud by dílo
bylo provedeno řádně.
Dostal jsem mnoho stížností na výstavbu kanalizace a musím říci, že
postoj občanů plně chápu. Byla budována komplikovaná liniová stavba, která zatížila obyvatele hlukem, prachem, zvýšeným pohybem techniky atd.
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Uplynulý rok byl nekonečným bojem se zhotovitelskou firmou a investorem,
který odmítal jakékoliv, byť smysluplné změny, plný hádek a dohadování
o tom, kdo co zaplatí, proč nebylo uděláno to nebo ono. Nyní jsme v závěru
této akce a jedinou pozitivní informací je – MÁME TO ZA SEBOU. Ale bohužel, před námi je opět jen dohadování o opravě komunikací a odstraňování
vad a nedodělků.
Rekonstrukce hasičárny
Město Jevišovice připravuje projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
V rámci oprav proběhne kompletní výměna elektroinstalace, stavebních výplní, zateplení vnějšího obalu budovy, vydláždění dvora a další práce. Projekt
je připravován ve spolupráce s SDH a a občané si jej mohou prohlédnout
na www.jevisovice.cz v sekci Připravované projekty.
Opravy komunikací
Stav silnic je, jak můžete sami vidět, naprosto neutěšený. Po kanalizaci
a dalších stavebních pracích je třeba je opravit a město Jevišovice připravuje projekt na kompletní rekonstrukci místních komunikací. Tento projekt je
možno si prohlédnout na stránkách města. Rádi bychom tyto opravy provedli
v roce 2016, tedy pokud to bude technicky možné.
Zásypy rýh po kanalizaci byly nyní zkontrolovány a dle předběžných zjištění na některých místech nebyla dodržena konstrukce dle projektu. To může
být velký problém právě při rekonstrukci silnic, resp. v případě natažení nového asfaltového koberce. Jistě, všichni bychom měli už rádi naše městečko
v pořádku, je však třeba dodržet i technologické postupy tak, aby provedené
opravy vydržely po mnoho let a finanční prostředky byly vynaložené smysluplně.
Doplnění vybavení kompostárny
Pro doplnění vybavení kompostárny a separace tříděného odpadu byly
podány dvě žádosti o dotaci z programu životní prostředí. Předmětem první
žádosti byl nákup manipulátoru na kompostárnu. Tato investice je v předpokládané výši cca 2,5 mil Kč. Manipulátor by nejen nakládal materiál do drtiče, ale také by potahoval drtič po kompostárně. Plně by se tak uvolnil traktor
pro svoz bioodpadu.
Ve druhé žádosti žádáme o finanční prostředky na nákup nádob na separovaný odpad, neboť stávající „žluté a modré“ popelnice si pronajímáme
od společnosti .A.S.A.. Případný úspěch se žádostmi bude znám do konce
ledna 2016.
Zdražení vodného a stočné – opět každoroční nepříjemná zpráva
ZSO VaK a Vodárenská akciová společnost a.s. se dohodly na zvýšení vodného a stočného. Pro rok 2016 bude 1 m3 pitné vody stát 87,40 Kč včetně
DPH.
ZSO VaK se zavázal vodné a stočné do roku 2020 zvýšit minimálně na částku 110,- Kč/1 m3 a to na základě ujednání se SFŽP v roce 2013.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Tenisové turnaje
o pohár starosty Jevišovic 2015
Další ročník tenisových turnajů je za námi!
V průběhu léta a podzimu se na tenisovém kurtu v našem městě odehrál
již VIII. ročník turnajů O pohár starosty města Jevišovice, a to ve dvouhrách
a ve čtyřhrách neregistrovaných hráčů.
Letošních turnajů se zúčastnilo 30 hráčů.  
Na konci října proběhlo ve fotbalové hospůdce vyhlášení výsledků. Předání
sportovních trofejí bylo spojeno s příjemným posezením a chutným občerstvením. Každý z hráčů, který se ukončené zúčastnil, obdržel tenisové potřeby.
Děkujeme tímto našim sponzorům a městu Jevišovice za zajímavé ceny
a podporu tohoto turnaje.
Výsledky - dvouhra
1. místo: Petr Heralecký
2. místo: Martin Pikolon
3. místo: Lubomír Šalamoun
4. místo: Marek Mandát
Výsledky - čtyřhra
1. místo: Milan Bartoš, Lubomír Šalamoun
2. místo: Marek Mandát, Petr Heralecký
3. místo: Jaroslav Novák, Catalin Sievers
4. místo: David Lujc, Roman Krčál
Sponzoři:
Město Jevišovice
Adámkovo vinařství
Athos reality
Datalife-Martin Pikolon
D pus D
Filko - montáže střech
Penzion Šalamoun
Pizzerie Šalamoun
Catalin a Ivana Sievers
Starobrno - Roman Krčál

Sportovní pozvánka
V sobotu 19. prosince 2015 zveme všechny fanoušky a příznivce sportu
a dobré zábavy na 1. ročník Vánočního turnaje v malé kopané pro seniorská
mužstva, který proběhne od 10.00 hodin na hřišti s UMT.
Během turnaje bude možné občerstvit se v hospůdce na hřišti, připraveny
budou i zabíjačkové speciality.
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KNIHOVNA JEVIŠOVICE INFORMUJE
Upozornění na omezení provozní doby knihovny
24. 12. 2015 – 2. 1. 2016 bude knihovna uzavřena
Inspirace na vánoční dárek
Máte doma vášnivého čtenáře a řešíte, čím ho potěšit na Vánoce?
Darujte mu celou knihovnu! Dárkový poukaz na registraci do naší knihovny
potěší a přitom Vás nijak finančně nezatíží. Registrace pro dospělé stojí
30,- Kč/rok, pro seniory 20,- Kč/rok a pro děti a studenty 10,- Kč/rok.
Poukazy můžete objednat přes e-mail knihovna@jevisovice.cz nebo
telefonicky na tel.č. 603 856 253 a následně si je vyzvednout v naší
knihovně.
Kniha JIŽNÍ MORAVA SHŮRY
Od 10. 12. 2015 je možné si
v knihovně zakoupit knihu JIŽNÍ
MORAVA SHŮRY, která obsahuje výběr
toho nej z několikaleté práce věnované
tomuto kraji. V knize jsou města, obce
a památky kraje. Fotografická publikace
s předmluvou prof. Arnošta Goldflama.
Součástí knihy
jsou i informace
a fotografie z Jevišovic. Cena knihy je
550,- Kč.
Kalendáře pro občany
Občané Jevišovic si mohou v knihovně
vyzvednout kalendáře na rok 2016/2017,
věnované JADERNOU ELEKTRÁRNOU
DUKOVANY.
Kalendáře
si
můžete
vyzvednout do 22. 12. 2015 v provozní
době knihovny, tedy v úterý a ve čtvrtek
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00
a v pátek od 13:00 do 18:00.
Knihovna Jevišovice změnila název
Ministerstvo kultury ČR vydalo 15. 10. 2015 osvědčení o evidenci knihovny
s evidenčním číslem: 1719/2002 a její změně názvu z Místní knihovny
Jevišovice na Městskou knihovnu Jevišovice.
Knihovna Jevišovice
a vzdělávací aktivity

získala

ocenění

za

vynikající

komunitní

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již pošesté soutěž
o nejlepší městskou knihovnu roku 2015. Záštitu nad soutěží převzal Svaz
měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou
provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění
veřejných knihovnických a informačních služeb.
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Knihovna Jevišovice se umístila na prvním místě v kategorii měst do 5.000
obyvatel a díky tomuto umístění získala zvláštní ocenění za vynikající
komunitní a vzdělávací aktivity. Ocenění převzali starosta města Jevišovice
Mgr. Pavel Málek a knihovnice Zdenka Komůrková 8. 10. 2015 v Zrcadlové
kapli Klementina v Praze.
Toto ocenění patří především čtenářům knihovny Jevišovice, bez kterých
by byla knihovna jen prázdným prostorem. Knihovna tímto děkuje všem
čtenářům i ostatním návštěvníkům knihovny či akcí, knihovnou pořádaných,
za jejich přízeň. Poděkování patří také starostovi Jevišovic a všem zastupitelům
za podporu knihovny. Velký dík patří i regionálnímu oddělení knihovny
Znojmo, vedenému Mgr. Janou Sikorovou, za dlouhodobou podporu.

Přednáška o stylu oblékání a image
Přednáška se uskutečnila 9. 10. 2015. Jednalo se o setkání se stylistkou
Danou Beranovou, která přítomným poradila, jak docílit dokonalého vzhledu.
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Dana Beranová spolupracuje s časopisy Joy, Story, Blesk magazín, Sedm,
Svět ženy, Katka aj. Vytváří modní fashion, proměny, focení celebrit. Pracuje
v oblasti reklamy a filmu.
Děkuji tímto paní Beranové za skvělou přednášku, všem přítomným
za účast a paní Ladislavě Řiháčkové za pomoc s přípravou akce.
Přednáška Život s vášní a čokoládou
V pátek 20. 11. 2015 se ve studovně naší knihovny uskutečnila přednáška Život s vášní a čokoládou. Setkáním nás provedla ing. Marcela Krčálová,
která přítomným přiblížila historii, výrobu i blahodárné účinky pravé a poctivé
čokolády. Součástí přednášky byla i ochutnávka čokolád z české manufaktury Jordi´s. O přednášku byl opravdu velký zájem, což dokazovala zaplněná
studovna.
Děkuji všem přítomným za účast a ing. Marcele Krčálové za mimořádný
zážitek! Poděkování patří také paní Ladislavě Řiháčkové, Martě Antlové a Gabriele Protivné za pomoc s přípravou akce.

Jevišovická knihovna uvažuje o knihobudce
Knihovna Jevišovice se inspirovala nápadem knihovnic z Mikulova a také
připomínkami občanů Jevišovic a uvažuje o instalaci knihobudky. Ta by
mohla být instalována v březnu 2016 u autobusového terminálu v Jevišovicích.
V návaznosti na tuto aktivitu proběhne 10. - 11. 3. 2016 v provozních hodinách knihovny Jevišovice sbírka knih. Pokud byste měli
zájem věnovat knihovně knihy, které již nepotřebujete, můžete tak učinit
i kdykoliv mimo uvedené datum. Všem, kteří průběžně naší knihovně knihy či časopisy, které již nepotřebují, v minulosti věnovali, moc děkuji za pomoc s rozšířením fondu knihovny!
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Ježíškova dílnička
V neděli 29. 11. 2015 doplnil Babinec z Jevišovic program zahájení adventu v Jevišovicích o Ježíškovu dílničku. Děti si mohly vyrobit svíčku z pravého
včelího vosku, ozdobit si perníček nebo si vyrobit netradiční vánoční ozdoby. Dospělí mohli posedět u svařáku, děti se zahřály dobrým čajem. Všem
osobám, které se na realizaci této akce nezištně podílely, patří velký dík.
Největším poděkováním byl ale pro pořadatele především velký zájem o tuto
aktivitu.

Městská knihovna Jevišovice děkuje všem svým čtenářům za přízeň v roce
2015 a přeje všem občanům Jevišovic klidné Vánoce a hodně zdraví a krásných čtenářských zážitků v roce 2016.
Zdenka Komůrková
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v Jevišovicích a ve Střelicích bude
probíhat
v sobotu

9. ledna

od

9 hodin

Ve spolupráci s OCH Znojmo organizuje Junák Jevišovice a MÚ Jevišovice

ZO ČSV – Jevišovice
Blížící se závěr kalendářního roku je vždy příležitostí k malému ohlédnutí
za uplynulou včelařskou sezónou. Je to vždy čas bilancování a hodnocení
uplynulých měsíců.
Členská základna naší základní organizace má ke konci tohoto roku celkem 16 členů, kteří pečují o 293 včelstev. Letošní včelařský rok byl v mnoha
ohledech úspěšný. Celkově se včelařům v naší organizaci podařilo vyprodukovat 6877 kg medu. Je však pravdou, že někteří naši členové měli průměrnou snůšku okolo 50 kg a někteří pouze 21 kg. Tyto okolnosti lze přičítat
různým vlivům, jako např. lokalita umístění úlů, stav a síla produkčních včelstev, snůškové podmínky, počasí… atd. Nicméně celkově včelaři hodnotí tuto
včelařskou sezónu jako úspěšnou. Zajímavá byla i produkce včelího vosku,
kterého se vyprodukovalo celkově 150 kg. Mnohým včelařům se také podařilo
úspěšně rozšířit svá včelstva novými oddělky, kterých se celkově odchovalo
a zimovalo 67, viz níže uvedená tabulka.
Statistické údaje ZO ČSV - Jevišovice
Med

Vosk

Oddělky

Včelí královny

6877 kg

150 kg

67 ks

45 ks
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V letošní sezóně nás také postihla i smutná událost, kdy nám odešel
do včelařského nebe náš dlouholetý člen - přítel František Veselý z Boskovštejna – čest jeho památce. Významného životního jubilea 70 let dosáhl přítel Vítězslav Křivánek z Černína a 65 let paní Tlapáková Oldřiška z Jevišovic,
kterým jménem naší organizace přejeme vše nejlepší.
Letos také potrápilo včelaře i počasí, dlouhotrvající suché počasí mělo
za následek přemnožení roztočů a vyšší slídivost včelstev, kdy si včely tzv.
vzájemně vylupovaly zásoby. Velice nás také letos potrápily i vosy, které
se bohužel přemnožily a znatelně vylupovaly včelám cukerné zásoby v září
a říjnu. Panoval také velice teplý podzim. Normálně by na konci října měly
včelí královny přestat s kladením vajíček, ale kvůli teplu kladly dále, což se
projevilo na stavu zásob. Rovněž se v úlech více rozmnoží škodliví paraziti
(varroa destructor).
V letošním roce byly zaznamenány také větší úhyny včelstev vlivem intenzivních postřiků zemědělských kultur, zvláště řepky a kukuřice. Otravu
včelstev signalizovalo u včelařů nápadné množství uhynulých včel v úlech
a v jejich okolí. Z našeho pohledu jsou stále častější otravy selektivními
pesticidy, které často včelař ani neodhalí, neboť včelstva nehynou hromadně, ale pouze zeslábnou. Otrávené včely totiž hynou často daleko od úlu,
takže včelaři mohou zpozorovat nanejvýš silné oslabení včelstev. V letošním
roce se takto projevené ztráty pohybovaly okolo 10 %.
Vzhledem k blížícímu se konci roku jménem naší základní organizace
přejeme všem včelařům, ale i všem občanům Jevišovic, příjemné prožití
vánočních svátků a naplnění všech snů a přání včetně pevného zdraví v nastávajícím novém roce 2016.
Jménem ZO ČSV Jevišovice
předseda organizace PhDr. Antonín Antl
Včely na podzim – příprava včelstev na zimu

Doplňování cukerných
zásob na zimu
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Léčení včelstev aerosolem
proti varoáze

Podzimní včelnice – klidový stav včelstev

Pohled na zazimované
včelstvo - 30. 11. 2015
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Štrůdlování
14. listopadu se ,,BABINEC“ pustil do druhého ročníku soutěže o nejlepší
štrůdl. Po zkušenostech z minulého roku jsme štrůdly rozdělili do dvou kategorií – na sladké a slané. Je však pravdou, že dopoledne se sešlo jen pár
vzorků, což jsme vnímali jako určité zklamání, nicméně odpoledne se vše
změnilo a lidé začali štrůdly postupně nosit. Do 16 hodin se nakonec celkově
sešlo 27 sladkých a 8 slaných štrůdlů. Velkým překvapením pro nás bylo, že
dva vzorky štrůdlů sladký a slaný, upekli a dodali klienti Domova pro seniory
v Jevišovicích.
Celková atmosféra v prostorách kavárny na Sýpce byla skvělá, vše bylo
nádherně provoněné kořením a lidé se skvěle bavili. Příjemnou atmosféru
a dobrou náladu doplňovala vzorná obsluha a hudba v podání pana Karla
Ondrouška, za což vyslovujeme veliký dík. Rovněž děkujeme všem zúčastněným pekařkám a pekařům.
Výsledky - sladké štrůdly
1.

Kuklová Magda

2.

Hrušková Dana

3.

Antl Antonín

Výsledky – slané štrůdly
1.

Komůrková Milena

2.

Domov pro seniory Jevišovice

3.

Švecová

Vítězný recept na sladký štrůdl paní Kuklové
Listové těsto rozválíme na 2 pláty a na ně dáme na másle opraženou strouhanku. Náplň – tvaroh, vejce, cukr, vanilkový cukr, hrozinky, sekané ořechy
a jablka. Po zatočení závin potřeme máslem a vejcem a pečeme při 200 oC.
Vítězní recept na slaný štrůdl paní Komůrkové
Listové těsto rozválíme na dva pláty a potřeme kečupem. Na to dáme salámový nářez, plátkový sýr a kukuřici. Vše smotáme, potřeme vejcem, (můžeme posypat různými semínky) a pečeme při 200 oC.
A ceny pro vítěze, byly tentokrát boží, dostali krásné keramické anděly
od paní Marty Antlové. Co říci závěrem - tak co, líbilo se Vám to? Tak za rok
zase znovu, těšíme se.
Dana Hrušková
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Vše je v plném proudu
a vše krásně voní

Ochutnávka štrůdlů

Vyhlašování vítězů a ceny pro vítěze – anděl a diplom
20

Proč slavíme Silvestra?
Také by vás zajímalo, proč vlastně slavíme Silvestra, a proč zrovna u nás
se tomuto dni říká Silvestr? Silvestr bývá oblíbeným dnem mladých, protože
se mohou veselit a radovat až do rána. S věkem tato radost poněkud opadá,
ale i tak tento den náleží k celosvětově velice oblíbeným.
Tradice slavení Silvestra má dosah až do roku 335, kdy 31. 12. zemřel
papež Silvestr I. Od té doby se pak nakonec pořádají silvestrovské oslavy.
Tento papež byl kdysi pro svou křesťanskou víru pronásledován. Za Konstantina Velikého však došlo k obratu a křesťanství bylo uznáno.
Svatý Silvestr tehdy prý vyléčil Konstantina z malomocenství. V průběhu
svého života se snažil o co největší rozšíření křesťanské víry mezi lidi, a proto
byl nakonec blahořečen.
Kdysi se tento svátek nespojoval s žádnými zvyky ani oslavami, ale dnes
je tomu jinak. Silvestr se slaví po celém světě, pouze se mu v každé zemi
jinak říká, a také jej doprovází i trochu jiné tradice.
Silvestr ve světě
Tak například v Japonsku 31. 12. poslouchají na Silvestra chrámové zvony,
aby se zbavili zlých vášní, jí těstoviny (z pohanky tzv. sobu) a přejí si štěstí.
Tomuto dni říkají Omisoka.
Němci mají k našim oslavám nejblíže. Označení pro Silvestra je jako pro
Nový rok, tedy Glückliches Neues Jahr. Ohňostroj jim slouží k odehnání všech
zlých duchů. Podle německých tradic na talířích až do půlnoci nechávají zbytky jídla. To proto, aby si následující rok zajistili hojnost svému domovu.
I Argentina nazývá oslavu posledního dne v roce: Šťastný nový rok. Lidé
oslavují prostřednictvím ohně a pyrotechniky, kterým se snaží skončit se vším
špatným. V Brazílii také slaví šťastný nový rok, na rozdíl od Argentiny však
své oslavy mají bezprostředně na plážích u moře, kde se lidé oblékají do bílých oděvů, skáčou do mořských vln, protože věří, že jim to přinese štěstí. Při
této oslavě také hází i květiny do vody a přejí si svá tajná přání.
Oslava Silvestra v Izraeli se nazývá Shannah Tovah, a protože Židé užívají
lunární kalendář, jeho datum se tedy každý rok mění. Jejich Nový rok však
obvykle vychází někdy na přelom září a října.
Silvestrovské tradice
Původně se lidi scházeli na Silvestra v kostele, bilancovali uplynulý rok
a děkovali za vše dobré. V tichých modlitbách se modlili, aby i ten následující
rok byl dobrý. V současné době se Silvestr oslavuje poněkud bujařeji.
Součástí tradičního Silvestra již od pradávna byly různé silvestrovské, ale
i novoroční obyčeje. Tyto obyčeje se nejvíce dodržovaly na venkově.
Do chalupy chodily ženy ometačky, které ometaly plotnu a kamna, aby
dobře hořela. Na Nový rok se také nesmí prát, ani věšet prádlo, protože to
věštilo smrt někoho blízkého.
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Nejpozději na Silvestra byste se měli zbavit všech restů, dluhů
a vrátit vše půjčené, abyste mohli nový rok začít pěkně od začátku
s čistým stolem.
Tradičně se na Nový rok vařila čočková polévka, to aby se rodiny držely
peníze a přálo se všem mnoho štěstí a zdraví. Také se na Nový rok dávala
různá předsevzetí.
Noc ze Silvestra na Nový rok je magická a je zde ta možnost, aby se vám
všechna vaše přání vyplnila. Jak na Nový rok, tak po celý rok, a proto se lidé
snažili být milí a přívětiví.
V tento den se drželi lidé rodiny a hlavně odpočívali, a to nejen
proto, že byli po bujarých oslavách.
(zdroj: kouzelnevanoce.cz)
Vánoční dům
Pro všechny milovníky Vánoc přinášíme tip na výlet – a nejen v období
Vánoc.
Milujete tu příjemnou, ničím nenahraditelnou předvánoční atmosféru, vůni
cukroví, svařeného vína, purpury a vonných františků, krásu třpytivých ozdob, těšení se na příchod Ježíška a radost z dárků? Zavítejte k nám do Vánočního domu a užijte si s námi vánoční atmosféru kdykoliv chcete.
Vánoční dům se nachází v karlovarském zámečku Doubí, který se tyčí nad
řekou Ohří. Pod vedením nadšené milovnice Vánoc, která si zde splnila svůj
sen, tu vznikla unikátní vánoční výstava. Vánoční dům je otevřen celoročně a umožňuje tak všem návštěvníkům zavzpomínat si na vánoční období
a užít si sváteční atmosféru, kdykoliv se jim zachce. V zimním období je pak
návštěva Vánočního domu ideálním místem k odpočinku, útěku od vánočního
šílenství a všude panujícího stresu.
Po průchodu vstupní branou na nádvoří zámku vás uvítá betlém a vy se
najednou ocitáte v jiném, krásně vánočním světě. I když je třeba zrovna léto,
uvnitř zámku to voní cukrovím a vše je nádherně vánočně vyzdobeno. Čeká
tu na vás osm metrů vysoký vánoční strom ozdobený 6480 světýlky, které
rozzáří pohled každého návštěvníka, ručně malované ozdoby, nádherné de-
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korace, usměvaví sněhuláci, něžní andílci, blikotavá světýlka a hořící svíčky.
Vůně cukroví a typicky vánočního koření se tu mísí s vůní purpury a z reproduktorů se line pomalá, klidná vánoční hudba.
Expozice ve Vánočním domě v Karlových Varech je prodejní, takže nejen,
že zde můžete nasát nádhernou vánoční atmosféru a zavzpomínat na dětství,
ale navíc si můžete udělat radost koupí některé z dekorací, nebo pořídit originální dárek pro vaše blízké. Zároveň zde také naleznete inspiraci pro výrobu
vaší vlastní vánoční výzdoby. Děti si pak přijdou na své ve speciální vánoční
vesničce s vláčky Merkur Toys. Máte rádi pohádky? Ve Vánočním domě to
totiž vypadá opravdu jako v pohádce.
Dozvíte se zde také něco o tradicích, nejen to, co se o Vánocích dělá nebo dělalo u nás, ale nakouknete společně i do jiných zemí. Ve Vánočním domě dokonce
můžete i vy přidat ruku k dílu a vytvořit si vlastní ozdobičky, které pak pověsíte
doma na vánoční stromeček, nebo s nimi uděláte radost mamince či babičce.
V dílničce jsou pro vás připraveny dřevěné ozdůbky, které si sami můžete namalovat. A pokud vás zajímá, jaké ozdoby používaly vaše pra
a praprababičky, pak se můžete vydat do tajemného sklepa, kde uvidíte,
jak se slavily Vánoce dřív. Čeká tu na vás muzeum, které dýchá historií.
Nebo si můžete smlsnout na vynikající vánočce nebo štole v Andělské kavárničce.
Na rozloučenou si pak můžete odnést ještě originální omalovánky vytvořené speciálně s motivy Vánočního domu. Ty vám zpříjemní nejen domácí
čekání na Ježíška, ale zároveň si při jejich vymalovávání vždy vzpomenete
na nádherné zážitky z návštěvy Vánočního domu.
Otevřeno je denně od 10.00 hodin do 20.00 hodin, vstupné pro dospělé
je 70,- Kč, děti od 3 do 15 let 50,- Kč, důchodci a ZTP platí rovněž 50,- Kč,
děti do 3 let zdarma.
Skupiny nad 10 osob je nutno předem objednat.
Marie Straková
(zdroj: vanocnidum.cz)
IKEA:
Umělý vánoční stromek – příbalový leták:
Tyčka – 1 ks
Větve – 46 ks
Jehličí – 13 543 kusů
Montážní lepidlo – 3 litry

☻

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě.
Zeptal se předvedeného muže:
“Za co jste tady?”
“Za předčasné vánoční nákupy.”
“To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?”
“Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.”
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Svoz o Vánocích
O svátcích proběhne svoz odpadu beze změn.
Pouze svoz z pátku 1. 1. 2016 bude přesunut na sobotu 2. 1. 2016.
Týká se obcí: Němčičky, Rozkoš, Rudlice, Střelice, Vevčice, Černín, Olbramkostel.
Na přelomu roku 2015 a 2016 dochází ke krátkodobé změně svozu
z toho důvodu, že rok 2015 končí lichým týdnem (53. týden) a rok
2016 začíná 1. týdnem, tedy opět lichým. Svoz odpadů je dělen
na sudé a liché týdny, tudíž by v některých obcích proběhne svoz dva
týdny po sobě a v jiných obcích až po třech týdnech, proto proběhne
svoz následovně:
Obce s lichém svozovým týdnem – svoz proběhne v 53. týdnu a potom
v 1. týdnu, tj. dva týdny po sobě.
Týká se mj. obcí: Bojanovice, Boskovštejn, Rozkoš, Rudlice, Střelice, Vevčice,
Černín.
Obce se sudým svozovým týdnem – svoz proběhne v 52. týdnu a potom ve 2.
týdnu, tj. po třech týdnech.
Týká se mj. obcí: Jevišovice

Perníčky
500 g hladké mouky		

2 lžíce másla

125 g cukru			

6 lžic medu

2 vejce				

2 lžíce meruňkové marmelády

2 lžičky sody			

2 lžičky perníkového koření

1 lžička mleté skořice
Na potírání: 1 vejce, 1 lžička oleje
V hrnci rozpustíme máslo, přisypeme cukr a krátce zkaramelizujeme. Sundáme z plotny, vmícháme med, vejce, marmeládu, sodu a kakao. Sypké suroviny smícháme s medovou směsí. Zpracujeme těsto.
Necháme přes noc v chladu, perníčky pečeme při teplotě 175 st. cca 10
– 15 min.
Vejce rozšleháme se lžičkou oleje a teplé perníčky po vytažení z trouby
potřeme.
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inzerce

Hlavní budova DPS Jevišovice
Ordinace vrchní sestry a lékaře
Sudé středy 14:00 – 16:00
Poradna a výdejna zdravotnických potřeb a techniky
Poradíme při výběru nejvhodnější pomůcky
Poradíme jak získat pomůcku od své pojišťovny
Široký sortiment základních pomůcek skladem
Z nabídky vybíráme:
Berle, hole, chodítka, invalidní vozíky, koupelnové
sedačky a WC nástavce, madla záchytná, pomůcky pro
neslyšící a nevidomé, lůžka elektrická, zdravotní
matrace, prostředky pro polohování a domácí péči,
závěsné a manipulační zvedáky a systémy.
Opravy sluchadel, baterie a příslušenství ke sluchadlům.
Na sortiment příslušenství ke sluchadlům věrnostní slevy!
Kontakt: +420 515 222 871, 774 025 099
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SRPŠ při

v

ZŠ a MŠ JEVIŠOVICE
pořádá

pátek

8. ledna

2016

na Sýpce ve 20.°° hodin
hudba : SABRIN BAND
vstupné: 50,- Kč
předprodej místenek na Sýpce tel.: 515 266 721

bohatá tombola

Srdečně zvou pořadatelé

ZPRAVODAJ MĚSTA JEVIŠOVICE
Vydává Město Jevišovice, IČ: 00222923, čtvrtletník. Ev. č. MK ČR E 18505.
Místo a datum vydání: Jevišovice, 17. 12. 2015, 500 výtisků.
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