Vítání občánků
V sobotu 14. 6. 2008 proběhlo v Obřadní síni Městského úřadu
v Jevišovicích slavnostní vítání občánků.
Tohoto obřadu se zúčastnily se svými rodiči a dalšími členy rodiny níže
uvedené děti:
Natálie Svobodová
Dominika Stručovská
Štěpán Šalamoun
Samuel Weisser

Vy, dospělí, poslouchejte jednou děti!
Už jste se dost naposlouchali expertů, ředitelů a generálů.
Už jste dost dlouho spoléhali na majetek, moc, blahobyt a zbraně.
Ale všechno uvidíte v jiném světle, když se zadíváte na děti,
protože dítě dovede to, co vy jste už dávno zapomněli:
žasnout nad vším, co žije.
Vy dospělí, podívejte se na svět očima dítěte
a uvidíte ho najednou docela jinak.
Přijměte sen dítěte o ztraceném ráji.
Osvojte se smích dítěte a jeho radost z malých věcí.
Mějte srdce dítěte, abyste uvěřili v lásku člověka k člověku.
(Phil Bosmans)

Všem občánkům přejeme šťastný start do života a spoustu spokojených let.
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Jevišovický triumf na For Archu
Klub důchodců
Jevišovice byly oceněny na výstavě For Arch, když zvítězily v těchto
kategoriích:
 Stavba pro turistický ruch – rekonstrukce barokní sýpky
 Dopravní stavba – rekonstrukce průtahu Jevišovicemi
 Veřejně prospěšná stavba – rekonstrukce Základní a mateřské školy
v Jevišovicích.
Jevišovice tak zvítězily ve třech kategoriích ze čtyř, přičemž Znojmo
získalo jediné ocenění.
Zvláštní dík patří lidem, kteří se podíleli na přípravě prezentace
Jevišovic na výstavě a to zejména panu Antonínu Bláhovi, paní Ladislavě
Řiháčkové a paní Ireně Málkové.
Dvě z fotografií,
které nás
prezentovaly.

Koncem května proběhla první,
„testovací“ schůzka vedení radnice
s důchodci. Hlavním cílem bylo zjistit, zda
mají senioři zájem o zřízení klubu, kde by se
scházeli k vzájemným debatám, kde bychom
pro ně zorganizovali nějakou odbornou
přednášku či kulturní akci.
Ti, kteří přišli, vyslovili své názory a
přání, jak by měl tento klub vypadat a co by
mělo být pro ně připravováno.
Jedním z prioritních zájmů byl
zájezd na přehlídku dechovek či do
znojemského divadla. Vzhledem k tomu, že
z této věkové kategorie jen málo lidí vlastní
auto, největším problémem je tedy doprava,
třeba jen do Znojma.
Nabídli jsme zorganizování zájezdu na přehlídku dechových hudeb ve
Znojmě v sobotu 14. 6. 2008. Přihlásilo se pouze 18 zájemců, proto jsme i
v okolních obcích nechali vyhlásit možnost zúčastnit se této akce. Nakonec
zůstalo u původně přihlášených 18 osob.
Počet lidí nebyl příliš slibný, mraky, které se začaly kolem poledne
objevovat na nebi taky nebyly příslibem nádherného odpoledne, ale jelo se.
Vystoupily zde kapely Stříbrňanka, Vysočanka, Dubňanka a Amatéři.
Dolní foto „klasické“ dechovky je z vystoupení Stříbrňanky, horní záběr
ukazuje Dudáckou polku v podání Amatérů z Dobšic, která sklidila velké ovace
(obě fotografie pořídil pan
Antonín Bláha).
Většina přítomných
hodnotila odpoledne jako
velice hezky prožité.
Doufáme, že to nebyla
poslední akce svého druhu a
ty příští se setkají s větším
zájmem z řad jevišovických
důchodců.

„SOKOLÍCI“

Vážení spoluobčané,

Už velmi dlouho se pravidelně scházíme každý čtvrtek na půdě ZŠ, abychom si
zahráli volejbal a pobavili se. Od loňského roku jsme začali jezdit na amatérské
soutěže neregistrovaných týmů. První větší úspěchy se dostavily letos na turnaji
v Pavlicích 31.5.08, kde jsme obsadili druhé místo. Zde se zúčastnilo 9 týmů
z blízkého okolí. Dne 14.6.08 proběhl volejbalový turnaj „ O pohár starosty
Města Znojma“, vybojovali jsme třetí příčku. Do tohoto turnaje se celkem
přihlásilo 14 amatérských týmů.
Nejčastěji se scházíme v tomto složení:Bláhová Ž., Fouček R., Koch J.,
Komůrková L., Košíček A., Košíček M., Křeňanská A., Matušinec D., Švarcová
O., Švarcová V., Vajčner J., Venhoda J., a další skvělí hráči a přátelé.

mám již podruhé možnost oslovit Vás prostřednictvím Jevišovického
zpravodaje. Jelikož nám v současné době začíná léto, chceme se v tomto vydání
zaměřit na právě začínající Jevišovické kulturní léto a pozvat Vás na jednotlivá
vystoupení. Věřím, že se tato akce opět podaří, a že každý z Vás si zde najde
něco pro sebe.
Za zmínku stojí zejména skutečnost, že se změní tradiční místo konání
akcí. Již to nebude první nádvoří, ale většina akcí, pokud to počasí dovolí, se
bude konat v zámecké zahradě v předzámčí. Tento prostor se podařilo
zaměstnancům radnice, kterým tímto děkuji, velmi hezky upravit a srovnat tak,
aby se zde mohly kulturní akce pořádat. Věřím, že tato lokalita bude vhodnější
než výše zmíněné nádvoří.
V případě nepřízně počasí se akce přesunou, stejně jako
v předcházejících letech, do sálu Komenia. Některé koncerty jsou pořádány
v kostele za každého počasí (viz. program Jevišovického kulturního léta).
Jednu akci je však třeba obzvláště vyzdvihnout. Dne 30. srpna v našem
městečku přivítáme Hynka z Kunštátu a Jevišovic, zvaného Suchý čert. Tato
kontroverzní postava našich dějin se sem vrátí jako vítěz nad císařem
Zikmundem a Albrechtem Rakouským. Zde, v Jevišovicích, dojde k oslavě
úspěšné obrany Znojma a také k rozdělení bohaté kořisti, kterou si Suchý čert
spolu s Janem Sokolem z Lamberka přivezou s sebou.
Věřím, že se Vám bude kulturní léto líbit a jednotlivých akcí se
zúčastníte v hojném počtu.
Mgr. Pavel Málek ,starosta

Bláhová Žaneta

Vymáhání dlužných částek
V současné době město Jevišovice eviduje výrazné dluhy některých
občanů a to např. za pronájem nebytových prostor a s tím spojených služeb,
likvidaci odpadů a další pohledávky. Dlužníci byli dosud několikrát obesíláni
výzvou k úhradě a často neúspěšně.
Rostly tak náklady města. Od června 2008 již bude výzva zasílána
pouze 1x a to doporučeně dlužníkovi. Pokud ten nezaplatí ve stanovené lhůtě,
potom bude dluh vymáhán soudní cestou. Náklady s tím spojené mohou
několikrát překročit vymáhanou jistinu.
Věřím, že všichni dlužníci si uvědomí riziko soudního sporu nebo
případné exekuce a své dluhy dobrovolně vyrovnají.
Děkuji.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Úspěch Jevišovického volejbalu

Problémoví důchodci z Domova pro seniory

Oddíl Volejbalu Jevišovice v letošním ročníku okresního přeboru obsadil
krásné 2. místo, když ve finále podlehl týmu Znojmo C. Je nutno zdůraznit, že
jevišovický volejbal tak zopakoval své nejlepší umístění z let 1999/2000 a to
zcela nečekaně, neboť ve vyrovnané soutěži se více čekalo od týmů jako je
Kravsko, složené z hráčů hrajících za Znojmo A, nebo od Znojma B, loňského
vítěze, jehož barvy hájí zkušení veteráni a nadějní junioři Znojma.
Tým
Jevišovic i přes úspěšný start do sezóny přezimoval až na 4. příčce díky horšímu
poměru setů, ale v jarní části, kdy vyhrál tři zápasy ze čtyř, se vyhoupl na
druhou příčku, která zajišťovala účast ve finále.
Zde podlehl týmu Znojmo C 2:0 na zápasy, když obzvláště druhý zápas
byl velmi vyrovnaný a jevišovičtí podlehli až v tie-breaku.
Tímto děkuji za úspěšnou reprezentaci města a dík patří těmto hráčům:
Jaroslav Ptáček, Ing. Vladimír Hájek (Lenin), Jan Špalek (Špalda), Jan
Oberreiter (Step), Petr Souček (Suk), Ing. Lukáš Málek, Jiří Kudrna (Kudrnáč),
Ing. Pavel Stanislav a Ivo Hos (Starosta).

Vážení spoluobčané,
pracujeme jako zdravotní sestry a pracovnice
soc. péče v Domově pro seniory v Jevišovicích.
Rády bychom Vás seznámily s problémem,
kterým jsou naši klienti nadměrně užívající
alkoholické nápoje .
Takový člověk dnes již leckdy nesplňuje naši cílovou skupinu (dle
zákona č. 108/2007 platného od 1.1.2007), ale zůstal naším klientem. Svým
chováním obtěžuje nejen své spoluobyvatele, personál, ale také vás všechny,
kteří s ním přijdete do styku na ulici, v obchodě apod. Vyloučit ho nesmíme.
Můžeme mu pouze dát dvouměsíční výpověď pro hrubé porušování domovního
řá du (i zde je problémem prokázat nepodjatost).
Odejde-li klient na vycházku nebo odjede na dovolenku, je zodpovědný
za své chování sám. Pokud si během této doby dá pivo, možná i malého panáka,
stává se, že někde upadne a zraní se.
A co občané Jevišovic udělají, když tohoto člověka najdou?
Zavolají sestřičky z domova, aby se o něj postaraly, odvezly, ošetřily atd.
Nikdo z vás si však neuvědomí, že naší povinností je postarat se o dalších 126
klientů, kteří jsou tu proto, že doma nemohou být sami, nemá o ně kdo pečovat
(může to být i někdo z vaší rodiny), ale rozhodně potřebují větší pozornost než
momentálně zraněný, opilý klient na vycházce bez dozoru.
Následně se dostáváme s vámi se všemi do sporu, pokud pro takového
„pacienta“ nepřijedeme. Jak k tomu ale přijde někdo, kdo je ležící, plně imobilní
a my ho zde necháme, protože jedeme pro opilce, kterému je sice také špatně,
ale z jiného důvodu. Bohužel těchto prohřešků se opakovaně dopouští tytéž
osoby.
Prosíme Vás tímto, abyste u našich klientů postupovali stejně, jako byste
přivolávali pomoc pro jakoukoliv jinou cizí osobu. Voláte snad manželky nebo
děti těchto občanů? Nejspíš všichni zavoláte lékaře nebo sanitku, aby zraněného
ošetřili.
Věřím, že všichni pochopíte výše uvedené důvody, pokud s vámi
nepůjdeme ošetřit takového člověka, ale doporučíme Vám jednat jako u
ostatních spoluobčanů.
Děkujeme a případné dotazy Vám rády zodpovíme na dd.jevisovice@volny.cz.

Mgr. Pavel Málek, starosta

Spuštění nové ČOV
Městský úřad Znojmo, odbor životního
prostředí, již vydal rozhodnutí o předčasném
využívání ČOV a Jevišovice se tedy mohou
pyšnit úplně novou čistírnou s moderní
technologií. Slavnostní otevření
bylo
stanoveno na 27. 6. 2006 za přítomnosti
hejtmana
Jihomoravského
kraje
Ing.
Stanislava Juránka.
Díky panu Bláhovi Vám můžeme
ukázat pohled na areál čistírny dnes a před
rokem.

kolektiv zaměstnanců
Domova pro seniory Jevišovice

Návštěva ZOO Praha

Fotbal – muži

V Jevišovicích se nepořádá žádná oslava Mezinárodního dne dětí. Tuto
akci úspěšně supluje zahájení prázdnin, které v sobě víceméně slučuje MDD a
ukončení školního roku. Vzhledem k tomu, že je tato tradice již dobře zavedená,
bylo by nesmyslné soutěže, skákací hrady či podobné atrakce připravovat pro
děti znovu.
Zvolili jsem proto oslavu dne dětí formou výletu do Zoologické zahrady
v Praze, která v tento den nabízela pro všechna lidská mláďata do 15 roků vstup
zdarma. Agrodružstvo Jevišovice poskytlo sponzorský příspěvek na dopravu,
takže rodičům zbylo více peněz na zmrzliny, plyšáčky apod., což děti určitě
potěšilo.
Přes počáteční obavy, zda bude vůbec o tento výlet zájem, jsme nakonec
autobus zcela obsadili a v neděli 1. 6. 2008 vyrazili ku Praze.
Cesta ubíhala, Praha se blížila a netrpělivost dětí, s jejich typickým
„mamííí, kdy už tam budem??“ narůstala.
Všichni účastníci obdrželi informace o času odjezdu, vstupenky a potom
už hurá za brány ZOO. Určitě lákavou nabídkou byla oslava narozenin gorilího
mimina, kam zamířila i část naší výpravy. Zbytek se volně rozešel po celé
zahradě.
Někomu usnadnila přesuny od zvířátka ke zvířátku lanová dráha, jinému
zase vláček.
Prohlídku zvířat si děti zpestřovaly ještě plněním úkolů k soutěži
připravené v rámci MDD. Všichni, kteří obešli stanoviště rozmístěná po celé
ZOO a splnili úkoly, nakonec dostali vytouženou odměnu (omalovánky,
pastelky, pexesa, dětské šampony apod.)
Pro většinu dětí však byla největší odměnou po celodenním chození
v horku koupel v brouzdališti, které se nacházelo v dětském areálu ZOO.
Stranou šly všechny zábrany i svršky a brouzdaliště bylo stále plné polonaháčů
ve spodním prádle. Osvěžené a vykoupané děti se pak spokojeně vydaly na
parkoviště k autobusu.
Díky velice teplému počasí i nachozeným kilometrům byli všichni
unaveni, takže jsme nastoupili a ujížděli. Nevím, zda dříve usnula většina dětí
nebo rodičů.
Výlet se nám každopádně vydařil, počasí nás nezradilo a my jsme se
večer vrátili domů, unavení, ale spokojení z hezky prožitého dne.
Takže, vážení a milí rodičové, za rok znovu ???

TJ FOTBAL Jevišovice dnem 15.června ukončil celkem úspěšnou
sezónu vítězstvím A týmu na domácím hřišti proti celku Medlánek. Ročník to
byl velmi náročný pro všechny zůčastněné, ať to byli samotní hráči, trenéři
,funkcionáři a v neposlední řadě naši příznivci, kterým bychom chtěli touto
cestou poděkovat za povzbuzování našich mužstev.
K dosaženým výsledkům jednotlivých družstev - začněme těmi
nejmladšími:
Žáci pod vedením p.Josefa Fabíka a Josefa Schläfera bojovali statečně o body
v okresním přeboru žactva okresu Znojmo se střídavými úspěchy, které jsou
v této kategorii hodně ovlivňovány věkovým složením mužstva, nakonec
skončili na pěkném 6.místě tabulky s 29 body za 7 výher, 8 remíz a 7
prohraných utkání, při skóre 33:32. S potěšením lze konstatovat, že v této
kategorii se již objevují výrazné talenty,které mají před sebou slibnou
budoucnost, v minulosti to byli např.Fiala Antonín, Švarc Roman, dnes to
jsou např. Kráčman Michal nebo Pospíchal Zbyněk. Naším velkým přáním je,
aby se členská základna těch nejmenších co nejvíce rozrůstala.
Dorost pod vedením pánů Květoslava Kukly, Frant. Schwarze a Frant.
Kráčmana hrál celou sezonu o čelo tabulky a vinou nekoncentrovanosti
v několika málo utkáních tuto kategorii nevyhrál a skončil na 3.místě se ziskem
50 bodů za 16 vítězství, 2 remízy a 8 proher při skóre 56:32. Velmi dobrý je
fakt, že naši dorostenci úspěšně začali nastupovat v kategorii dospělých a byli
velmi platnými členy týmů např.Stuchlík, Hakszer, Schwarz, Kráčman,
Šafránek.
Dospělí v krajské 1.A třídě obsadili konečné 4. místo s 38 body za 10
výher, 8 remíz a 6 proher se skóre 42:36 a pod trenérem Pavlem Pazuchou
dosáhli umístění, na které jsme před začátkem soutěže vinou zranění několika
hráčů ani nepomysleli, ale díky spolupráci s dorostem a B týmem se vše obrátilo
ve zdárný konec.
B mužstvo pod vedením p Jaromíra Novotného a p. Zdeňka Leitnera
mladšího obsadilo 8. místo s 39 body za 11 výher, 6 remíz a 9 proher při skóre
51:46. B tým po výborném podzimu doplatil na velkou marodku hráčů, hlavně
brankáře Petra Malého a upřednostnění pomoci A týmu.
TJ FOTBAL Jevišovice děkuje všem sponzorům a příznivcům, bez
jejichž podpory bychom nemohli existovat.
Přejeme všem hezké léto.
TJ FOTBAL JEVIŠOVICE

Komunální odpady

Sudoku

Dnešní doba s sebou přináší nejen pozitiva, ale i negativa. Ze všech
stran slyšíme, jak roste naše životní úroveň a naše společnost bohatne. Na těchto
stránkách se nechci pouštět do polemiky, zda to pravda je či není. Rostoucí
úroveň je doprovázena mnohými znaky a jak to vypadá, jedním z nich je i
rostoucí množství komunálního odpadu.
V rozpočtu pro rok 2008 je pro likvidaci odpadu určena částka až
800.000,- Kč. Příjem z poplatků za komunální odpad činí cca 550.000,- Kč,
město tedy ze svého rozpočtu likvidaci odpadu dotuje. Hrozivá je skutečnost, že
množství odpadu rok od roku stoupá a s tím i spojené náklady na likvidaci.
Domnívám se, že je třeba zastavit tuto stoupající křivku. K tomu můžete přispět
zejména Vy, občané města svým chováním a dodržováním některých zásad.
Jevišovice platí za vývoz každé nádoby okolo 50 Kč. Je úplně jedno, jestli je
tato nádoba napůl prázdná nebo plná. Částka je vždy stejná. Pokud tedy někteří
občané nechávají odpadové nádoby trvale před svým domem, nejen že svým
jednáním přispívají ke krásnému vzhledu Jevišovic, ale pokud nádoba není plná,
zvyšují tím i náklady na odvoz odpadu.
Chtěl bych zde také apelovat na zvýšení podílu tříděného odpadu. Setkal jsme
se s názory jako proč třídit, vždyť to stejně odveze jedno auto apod. Město
Jevišovice je zapojeno do systému Eko Kom, v jehož rámci dostává platby za
vytříděný odpad. Nejsou to nijak závratné částky, ovšem rozhodující je, že
vytříděný odpad vyvezený z barevných kontejnerů je vyvezen s mnohem
nižšími náklady, než odpad z nádob v jednotlivých domácnostech.
Někteří občané řeknou, že jim to může být jedno, vždyť platí stejně, ať už třídí
nebo ne. Je to pravda i není. V případě, že množství netříděného odpadu bude
stále růst, zastupitelstvo k tomu přihlédne při stanovení poplatku za likvidaci
komunálního odpadu. Na liknavost některých tak doplatí všichni.
Mgr. Pavel Málek , starosta

Doplňovačka se skládá z 81 čtverečků, přičemž některé z nich už jsou
obsazeny čísly. Pravidlo je jednoduché: každá řada, každý sloupec a každé pole
o 3 x 3 čtverečcích (jsou vyznačena silnějšími čarami) musí obsahovat číslice od
1 do 9.
Obtížnost první doplňovačky je lehká, druhá je o něco obtížnější.
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Murphyho zákony
Jestliže jde vše podle plánu, stala se někde chyba.
Nejpomalejší pruh na dálnici je ten, do kterého se zařadíš.
Počítač je zařízení sloužící k řešení problémů, které by bez něj vůbec nevznikly.
Čas na který jsi k lékaři objednán, není časem kdy přicházíš na řadu, ale časem
odkdy začínáš čekat.
Ze všech předvolebních slibu se splní jen ta část: "až budeme vládnout my".
Zákon zkoušení: To, co žák neumí, učitel zjistí během 1 minuty a to, co umí ho
nezajímá.
Statistika: Sedíš li jednou půlkou v ledu a druhou na rozpálených kamnech, je ti
statisticky velmi příjemně.
Práce ve skupině je základ, pomůže ti hodit vinu na někoho jiného.
A na závěr – rada na dovolenou :
Když si balíte kufry, vezměte si o polovinu méně šatů,
zato dvakrát tolik peněz.

Třídění odpadů – zbytečnost nebo investice do budoucna?
38. výročí zahájení výstavby tělocvičny ZDŠ Jevišovice
1. srpna 2008 uplyne 38 let od doby, kdy bývalý ředitel ZDŠ Jevišovice
pan Miroslav Pátek s pracovníky Drobných provozoven MNV Jevišovice a
dvěma učiteli zahájil výkopové práce k základům školní tělocvičny Na
Štěpánce. Měl velké zkušenosti z přestavby a úprav školních budov, které
obnášely opravy betonů, parket do tříd, vodovod do tříd, výměnu dveří i
generální opravu střechy hlavní budovy školy. A sám pomáhal jako brigádník
celé prázdniny nehledě na zdravotní a fyzický fond. Ještě během měsíce srpna a
září je zabetonována základová deska a z ní vyvedena armatura pro nosné
železobetonové sloupy, které ponesou železobetonový strop.
Proč se přistoupilo k výstavbě školní tělocvičny?
Sokolovna, v níž se cvičilo, je daleko od školy, takže z vyučovací
hodiny zbyla po přesunech dětí jen chvíle. Chodilo se za nevlídného počasí,
nebyly zde ideální hygienické podmínky, zvyšoval se provoz na silnici před
Sokolovnou. V roce 1977 přibyli žáci 6. - 9. třídy z Biskupic, postupně se
očekávalo přebrání žáků z okolních vesnických škol, které byly postupně pro
nízký počet místních žáků zavírány. Bylo třeba se i v Jevišovicích připravit na
nové podmínky a požadavky ve školství.
I přes problémy pokračuje ředitel Pátek v práci, když je s ním vedeno
politické kárné řízení, neboť pamětní deska Viléma Offenheima na budově
Komenia vadí tehdejší ideologii. A tak ji s učitelem Janem Kovárníkem
uschoval na půdě Komenia v divadelních kulisách a uchránil ji tak před
zničením.
Směl dokončit školní rok 1971/1972 v Jevišovicích, potom byl donucen
změnit místo. Jeho novým působištěm se stala ZDŠ na Václavském náměstí ve
Znojmě. V ředitelně se potom vystřídali postupně i někteří z těch, kdo o odchod
ředitele Pátka usilovali už v roce 1968.
Stavba tělocvičny se zastavila, neboť nebyl nikdo, kdo by znal
podrobnosti a plány celé akce. K úlevě všech profesor Pátek na jevišovické
nezanevřel a poskytnul svoje cenné zkušenosti i plány a odbornou radu, aby
výstavba školní tělocvičny mohla pokračovat a došla do kýženého cíle, tj.
otevření nových prostor k provozování sportu nejen pro žáky dnes už základní
školy, ale i pro širokou sportovní veřejnost.
Jan Kovárník

Abychom přinesli zasvěcené informace ohledně třídění odpadů, připravil
si starosta Jevišovic Mgr. Pavel Málek několik otázek pro jednatele společnosti
A.S.A. Eko Znojmo Mgr. Josefa Esterku.
Jeden z názorů říká, že třídit odpad nemá smysl. Obsah všech kontejnerů
prý nakonec skončí v jednom automobilu odpadové firmy.
Na tuto otázku jsme již několikrát odpovídali. Stejně jako v minulosti, i
nyní musím říci, že tomu tak není.
Kdybychom například při svozu skla do svozového vozu vysypali i papír a plast
a vše odvezli do skláren v Kyjově, kde vytříděné sklo končí, nemohli bychom
tuto znehodnocenou dodávku skla nabídnout našemu odběrateli k dalšímu
zpracování. Naopak, vše by skončilo na skládce a za likvidaci znehodnoceného
skla bychom museli zaplatit nemalou finanční částku.
V opačném případě, při dodávce čistě vytříděné komodity, získáme finanční
prostředky, které použijeme na úhradu nákladů na dopravu suroviny ke
zpracování. Občané města Znojma a obcí, ve kterých zajišťujeme svoz
tříděného odpadu navíc dostávají příspěvek od autorizované obalové společnosti
EKO-KOM za sběr vytříděných komodit.
Existuje ale i situace, kdy nezodpovědní spoluobčané zneužijí kontejner na
tříděný odpad pro odložení směsného komunálního odpadu. Tím pak obsah
celého kontejneru znehodnotí. Znečištěný separovaný odpad nelze dále
zpracovat a využít. Takový odpad pak bohužel musíme odvézt na skládku.
Jací jsou obyvatelé Znojemska ve srovnání s ostatními obyvateli republiky?
Třídí odpad?
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že nás v oblasti třídění odpadů čeká
ještě mnoho práce. Společně s vedením města Znojma a autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM připravujeme projekt, který by měl výrazně
pomoci při třídění v celém regionu Znojemska.

ČR
Jihomoravský kraj
Okres Znojmo

Ø výtěžnost (papír,plast,sklo)
[kg/obyv./rok ]
31,00
27,83
18,46

Zkuste ve zkratce vysvětlit, proč je tak důležité správně třídit odpad.
Je to jednoduché, pokud budeme správně odpad třídit, sníží se především
nemalé náklady na dotřídění sbíraných komodit. Správným tříděním se také
předejde ukládání znečištěného tříděného odpadu na skládky.

Motokáry - doplnit

Ve spolupráci s městem Znojmem vydala firma .A.S.A příručku o
správném třídění odpadu. Co vše se tam lidé dozví?
V příručce je podrobně popsán systém třídění odpadů a nakládání s nimi
na území města Znojma, seznam odpadů, které se běžně vyskytují
v domácnostech a jejich správné zatřídění, jsou zde informace o provozu
sběrného dvora odpadů na ulici Dobšická a pro ty, kteří mají zahradu je zde
popsán správný postup při kompostování bioodpadu.
Třídění odpadů je v podstatě velmi jednoduché. Je odrazem ohleduplného
vztahu člověka ke svému životnímu prostředí a má v moderní společnosti své
nezastupitelné místo. Cílem provozování systému tříděného sběru je zejména
snížení celkového množství odpadu ukládaného na skládkách a s tím související
úspora primárních přírodních zdrojů, protože vytříděný odpad nachází uplatnění
jako druhotná surovina a vrací se zpět do výroby. Systém tříděného sběru však
musí být ucelený řetězec – počínaje sběrem a konče materiálovým využitím
odpadu.
Bez odpovídajícího využití vytříděných složek odpadu ztrácí celý systém
tříděného sběru význam. Ve snaze dosahovat maximálního množství vytříděné
suroviny je však nutné zajistit i její odpovídající kvalitu. Čistota materiálu je
proto velmi důležitá pro konečné zhodnocení suroviny. Ne všechny sbírané
komodity procházejí procesem dotřídění na třídící lince, proto jejich kvalitativní
parametry závisí na odpovědnosti každého občana využívajícího systém
tříděného sběru odpadu.
Dostane-li se do barevných kontejnerů nevhodný nebo znečištěný odpad,
znehodnotí často jeho celý obsah. Vytříděný odpad tak nemůže být předán k
recyklaci, ale musí být zcela zbytečně uskladněn na skládku.
Jak začít?
Nejjednodušší je třídění odpadů v místě, kde vznikají, tedy v domácnosti. Je
třeba vybrat místo a způsob, kterým budete doma odpady třídit a shromažďovat.
Zde je několik tipů:
Varianta maximalistická
Je vhodná zejména pro ty, jež mají v domácnosti dostatek prostoru. Na každý
druh odpadu, který budete třídit, si pořiďte samostatný koš, pytel, nebo krabici.
Do každého koše, pytle, nebo krabice odkládejte odpady podle toho, jak patří do

JPP, aneb JEDNA PANÍ POVÍDALA
V minulém týdnu jsem se opět v praxi setkal s touto marketingovou
zkratkou vyjadřující pochybný zdroj informací s pochybným obsahem. Bohužel
to zasáhlo do okruhu lidí, kterých si vážím a kteří si prací, kterou pro město
Jevišovice vykonávají, nezaslouží publicitu tímto způsobem šířenou.
I když Jevišovice mají oficiálně statut města, chování některých občanů
je horší, než na té nejzastrčenější vesnici. Ano, asi si někteří nemají o čem
povídat a proto rozšiřují naprosto nepravdivé a pomlouvačné drby, ovšem těmto
lidem přeji, aby se i oni stali někdy terčem stejné „lidské“ kampaně, jež sami
šíří. Sami by na svou kůži měli tu čest poslouchat smyšlené nesmysly sami o
sobě, které by se dostaly k jejich známým, příbuzným ale i k osobám
nejbližším.
Je pravdou, že slovo je mocnější meče, ale i slovo, tak jako zbraň, musí
být užito s rozmyslem. U některých občanů toto postrádám.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Cyklostezka
Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka
připravuje za významné finanční podpory Skupiny
ČEZ cyklostezku nazvanou „Po oranžové 2008 –
Cyklostezka DSO Jevišovicka“. Trasa by měla
propojovat obce v okolí a bude vedena převážně po
lesních či polních cestách, většinou s asfaltovým
povrchem. Na silnice budou cyklisté odkázáni
pouze v případě, že jinou variantu nelze použít buď z důvodu neprůchodnosti
terénem nebo vlastnictví pozemků soukromými osobami.
Základem jsou dvě trasy v délkách cca 65 km a 30 km. Lze je variabilně
projíždět v 6 okruzích nejrůznějších délek a stupňů obtížnosti.Ty kratší lze ujet i
s malými dětmi, nejdelší trasa je vhodná pro cyklistické „fajnšmekry“ co do
délky i krásy přírodních lokalit, kterými je vedena.
V úvodní fázi by měla vyjít mapka s vyznačením trasy cyklostezky,
plánuje se dále základní značení v místech, kde bude stezka křivovat např.
silnice nebo v místech, kde by mohli cyklisté „sjet z trasy“. Podle finančních
možností bude stezka dovybavována značkami, posezením, infotabulemi aj.
Hlavním cílem vytvoření této cyklostezky je rozvoj turistického ruchu
nejen v Jevišovicích, ale i v menších okolních obcích, přivedení turistů do
našeho regionu, ale i příprava pěkných tras pro rodinné výlety vhodné třeba na
nedělní odpoledne.
A maminky mohou před cestou přibalit do baťůžků třeba:
Svatební koláčky od Anežky
Těsto:
1/2 kg polohr. mouky, nastrouhat 1 IVU (Omega) + 5 dkg másla, přidáme 2
žloutky, dále 1/4 l mléka – odlejeme do hrnečku a uděláme kvásek z 1 kvasnic +
mléka oslazeného asi 4 kostkami cukru a ohřejeme.
Zamícháme a těsto posolíme. Pořádně vyboucháme a do hodiny těsto ještě 2x
promísíme. Nejdéle za 1 hodinu děláme koláčky.
Náplň:
2 kostky tvarohu, 2 vanilk.cukr, 1/2 balíčku pudingu, cukr moučka, 2 žloutky,
rozinky.

jednotlivých kontejnerů. V okamžiku, kdy se vám příslušná nádoba naplní,
projděte se k barevným kontejnerům a odpad do nich jednoduše přesypte.
Varianta standardní
Je vhodná pro ty, jež přebytkem prostoru zrovna neoplývají, ale místo na jeden
koš, pytel, nebo krabici navíc se vždy najde. Do něj pak třiďte váš odpad. V
okamžiku, kdy se vám koš, pytel, nebo krabice naplní, projděte se k barevným
kontejnerům a na místě roztřiďte odpad do příslušných kontejnerů.
Varianta minimalistická
Bydlíte v garsonce a nemáte dostatek místa? I pro vás máme řešení. Při mytí
nádobí všechno, co by mělo přijít do barevných kontejnerů na tříděný odpad,
nechávejte na dřezu nebo na jiném pro vás přijatelném místě. A ráno při cestě do
školy, do práce, na nákup, nebo při procházce se psem to vše vezměte do tašky,
projděte se k Vašim kontejnerům a na místě roztřiďte odpad do příslušných
kontejnerů.
Co kam patří?
Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např.
sáčky)
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a
voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby,
skleněné střepy - tabulové sklo.
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím,
nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů,
polystyrén
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Děláme malé koláčky, namočíme v rozkvedlaném vejci a posypátku. Plech
nemastíme, pečeme prudce. Koláčky zůstávají dlouho vláčné.

Sběr nápojových kartonů
Pokud se ve vaší obci nápojové kartony sbírají, odhazujte je do kontejnerů nebo
pytlů označených touto oranžovou nálepkou. Na další informace se můžete
zeptat na vašem obecním či městském úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží
odpady.

Dobrou chuť 
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červen - červenec:
27. 6. v 19.00 hod.
vstupné 35,- Kč

Komorní koncert
hrají brněnští hudebníci
(kostel sv. Josefa)
5. 7. ve 13.00 hod. Dětský den v parku
8. 8. ve 20.00 hod. Oldies Party u Suchého čerta
13.00 – předvedení zásahu Policie ČR,
cvičení psi, zbraně, auta
14.00 – Zemanovo dřevěné divadlo
15.00 - vystoupení mažoretek
soutěže, projížďky na koních,
skákací hrad + skluzavka, motorky
5. 7. ve 13.00 hod. Soutěž v požárním sportu „O pohár
starosty Černína“ u Bieglerova mlýna
12. 7. ve 14.00 hod. Jevišovický utopenec
přehrada - soutěž v plavbě na čemkoliv
13. 7.
v 17.00 hod. Strašidlo bublifuk
vstupné dobrovolné
hraje Dobšické národní divadlo
(předzámčí Starého zámku/kinosál)
18. 7. v 18.00 hod. Vodnická pohádka
vstupné dobrovolné hraje Divadelní spolek Únanov
(předzámčí Starého zámku/kinosál)
20. 7. v 18.00 hod.
Takový malý žertík
vstupné dobrovolné
hraje divadlo Bezgest M. Krumlov
(předzámčí Starého zámku/kinosál)
26. 7. v 17.00 hod. Zámecká vinařská romance
vstupné 40,- - 130,- Kč degustace vín, cimbálová muzika,
historický průvod městem, program
dle rozsahu vstupu
Junák+Pardus „Četníci na cestách“
na jednotlivé části akce

srpen:

2. 8. 2008
8. 8.
ve 20.00 hod
9. 8. v 15.00 hod.
vstupné 30,- Kč
15. 8. ve 20.00 hod.
vstupné 50,- Kč
16. 8. v 16.00 hod.
vstupné 80,- Kč

Sportovní den Města Jevišovice
(tenis, beach, volejbal, petangue)
Dozvuky Zámecké vinařské romance
Pizzerie Šalamoun
Oldies Party u Suchého čerta
Posezení u dechovky
hraje dechová hudba Dubňanka
(v parkupřed Domovem důchodců)
SABRIN Band, WAŤÁK
taneční zábava
(předzámčí Starého zámku/kinosál)
Commedia Dell’arte aneb
Konec šejků v Čechách
hrají T. Vilhelmová, P. Liška
(předzámčí Starého zámku/kinosál)

16. 8. ve 20.00 hod. Noční soutěž v požárním sportu
„O pohár SDH Černín“
U Bieglerova mlýna
23. 8. v 18.00 hod.
Jitka Zelenková – recitál „Pod kůží“
vstupné 50,- Kč
(předzámčí Starého zámku/kinosál)
30. 8. v 19.00 hod. Tereza Pařilová – koncert
vstupné 35,- Kč
pro harfu a housle
(kostel sv. Josefa)
30. 8. ve 14.00 hod.Jevišovické historické slavnosti
historický průvod městem, program na pódiu,
program a atrakce pro děti
Poděkování patří rovněž dalším
sponzorům:
FK dřevěné lišty Bojanovice, Dplus D,
Adriatic Curatio Ostrava, Inženýrské
stavby Znojmo, EuroEnergo Třebíč,
I. Znojemská realitní, A.S.A. EKO
Dobšice, MBL, Strabag a mediálním
partnerům - Rádiu Blaník a týdeníku
Znojemsko

