Program Jevišovického adventu 2012
a další kulturní akce na zimu...
17. listopadu 2012
16.00 hod. 		

Setkání seniorů – jubilantů
v jídelně Agro Jevišovice – PRO PŘIHLÁŠENÉ

18. listopadu 2012
			

Zájezd na divadelní představení RICHARD III.
v Mahenově divadle v Brně – PRO PŘIHLÁŠENÉ

2. prosince 2012 		
16.00 hod.

Rozsvěcení vánočního stromu

2. prosince 2012		
17.00 hod.		
			
			

Zahájení vánoční prodejní výstavy v Komeniu
– adventní věnce a bytové dekorace, perníčky, betlémy,
voskové svíčky a kosmetika z včelích produktů, med,
medovina (výstava potrvá do pondělí 3. 12. 2012)

7. prosince 2012 		
17.00 hod.		

Mikulášská nadílka v kostele sv. Josefa
s krátkým hudebním programem

9. prosince 2012
16.00 hod.		

Vánoční koncert sboru DE MELODICA BOŽICE
v kostele sv. Josefa

14. prosince 2012
17.00 hod.		

Vánoční koncert Hudební školy Lenky Urbánkové
Komenium Jevišovice

20. prosince 2012
18.00 hod.		

Vánoční koncert ZŠ a MŠ Jevišovice
Komenium Jevišovice

31. prosince 2012
10.00 hod.		

Silvestr na hřišti
– fotbalový turnaj, zabíjačkové speciality

11. ledna 2013
20.00 hod.		

Ples Mysliveckého sdružení Výr, KD Boskovštejn
hraje JERRY BAND

18. ledna 2013 		
20.00 hod. 		

Ples TJ Fotbal Jevišovice, restaurace Sýpka
hraje ROMAN A JARDA BAND

2. února 2013		
17.00 hod.		

Jevišovická jitrnice, restaurace Sýpka
9. ročník

9. února 2013		
20.00 hod.		

Ples Města Jevišovice, restaurace Sýpka
hraje FANTASTIC BAND

16. února 2013		
20.00 hod. 		

Ples SDH Černín, KD Černnín
hraje ROMAN A JARDA BAND

23. února 2013		

Masopustní průvod Jevišovicemi – DOSOJ Jevišovice

2. března 2013		
20.00 hod.		

Ples DOSOJ Jevišovice, restaurace Sýpka
hraje VÍKEND

Důležité upozornění pro vlastníky pozemků
Na úvod si dovolím krátkou exkurzi do nedávné historie.
Jistě si pamatujete, zejména bývalí členové družstva a nyní akcionáři, jak v roce
2009 docházelo k přechodu místního družstva na akciovou společnost. Ze strany členů
představenstva byli všichni ujišťováni, jak to nic neznamená, jak se to nedotkne práv
a ani majetkových podílů. A že se tehdy u většiny jednalo o stotisícové částky není třeba
připomínat. Všichni byli ujišťováni, zejména ze strany některých ambiciózních a mladých
členů představenstva, jak je vše zajištěno a nikdo o majetek nepřijde.
Následovala transformace a místo družstevních podílů v hodnotě statisíců měli najednou lidé v rukou akcie, jejichž souhrnná hodnota dosahovala výše 1,- Kč.
V současné době člověk, který před lety ujišťoval, jak žádné podíly nebudou znehodnoceny, nakupuje v Jevišovicích a okolí zemědělské pozemky. Jen bych byl rád,
kdyby občané při prodeji pozemků zvážili všechna rizika, tj. abyste náhodou opět nedošli
ke škodě na majetku.
Zároveň chci tímto upozornit veřejnost, že s těmito aktivitami nemá město cokoliv
společného.
Pečlivě zvažte, komu prodáváte pozemky, zda společnost má historii či zda není založena před 3 a méně roky, zda ji zastupuje důvěryhodná osoba nebo zda jejich nabídka
je vůbec reálná.
Zvažujte velmi dobře „výhodné“ nabídky. Nemusí být vždy výhodné pro vás.
Mgr. Pavel Málek

Cena odpadů pro rok 2013
Zastupitelstvo města na svém říjnovém jednání projednávalo variantu zvýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu, po důkladném zváženích všech pro a proti zůstává
poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2013 stále ve výši 500,- Kč. Poplatek
se platí za osobu přihlášenou k trvalému pobytu, případně za nemovitost umístěnou
v katastru města. Chtěl bych tímto poděkovat občanům za pozitivní přístup k řešení
odpadů v Jevišovicích. Díky vám se podařilo nejen vytvořit systém odpadových nádob,
což bude velmi důležité nejen v roce 2013 ale zejména v dalším období, kdy přejdeme
na čipový systém svozu TKO. Hlavně díky zavedení tohoto systému se podařilo vyjednat
nižší cenu svozu se společností A.S.A.
V žádném případě to však neznamená omezení množství svozu odpadů!! Stále bude
odváženo vše, co bude umístěno v odpadových nádobách. Na tříděném odpadu, resp.
jeho svozu, byla sjednána sleva ve výši 25.000,- Kč ročně a na provozu sběrného dvora
ušetříme cca 7 % za odvezenou tunu. Jednání se společností A.S.A. Eko se kromě mé
maličkosti účastnili také pan Radomír Hubatka a ing. Zdeněk Komůrka.
Vím, že k navrženému systému některé osoby měly připomínky a pokusím se s alespoň některými vyrovnat v tomto příspěvku:
1)

Jak to, že Jevišovice nevyjdou s poplatkem 500,- Kč za občana, když jinde se
nezvyšuje?
-

V novinových článcích jsme se mohli dozvědět, že města jako Moravský
Krumlov, Miroslav či Znojmo poplatek nezvýší, tak proč o tom uvažujeme
v Jevišovicích? Také jsme se ale mohli dočíst, že Moravský Krumlov
3

má vlastní společnost provádějící svoz odpadů, čímž může cenu přímo
regulovat. Miroslav dotuje svoz odpadů z provozu překladiště odpadů.
Náklady na svoz odpadů ve městě Znojmě na jednoho občana jsou nyní
ve výši 1.650,- Kč, rozdíl tedy město dotuje z vlastních prostředků. Je však
společníkem spol. A.S.A. Eko a příjem města ze zisku této společnosti
ročně činí cca 14 mil. Kč, tzn. že si mohou dovolit takto vycházet občanům
vstříc.
2)

Pokud nebudou moci být k odvozu přidávány pytle, bude se odpad vyhazovat
v lese, do příkopu apod.
-

3)

Platí se za popelnici či za občana?
-

4)

Stále se platí za občana, resp. za nemovitost. Není omezeno množství
produkovaného odpadu, jen budou označeny popelnice začleněné do systému města.

Nový systém nás vrací o 20 let zpět.
-

5)

Tato připomínka není o systému svozu, nýbrž o chování některých lidí.
I dnes mnoho odpadu končí tam, kde nemá.

Tento systém bude zaveden ve Znojmě a okolních obcích v průběhu roku
2013 či 2014 (závisí na obdržení dotace na čipování nádob), systém je
provozován v Mikulově a okolních obcích, také v dalších obcích okolo nás
např. Hrotovice atd.

Proč je nový systém zaváděn, je to k ničemu.
-

Také jsem slyšel tuto připomínku a mohu k ní říci jen následující: město
bude mít přehled o nádobách patřících do systému svozu, bude snížena
zneužitelnost systému (do systému by např. neměly patřit podnikající osoby resp. by měly platit zvlášť). Díky tomu je možno regulovat cenu za svoz
a případně sjednat výhodnější podmínky.

Leták, který jste již obdrželi do vašeho domu a jehož znění je i na webových stránkách města, je opět otištěn v tomto zpravodaji.
Zastupitelstvo města na svém příštím zasedání projedná změny poplatkové vyhlášky, tyto však jsou vyvolány legislativou a v žádném případě se nebudou týkat výše poplatku.
Mgr. Pavel Málek

Město Jevišovice a odpady 2013
Vážení občané,
dostává se vám do ruky materiál, jehož cílem je zefektivnit systém nakládání s odpady v Jevišovicích. Náklady na likvidaci komunálního odpadu rostou, a to nejen díky
stoupajícím cenám pohonných hmot, nákladů odpadové firmy, poplatkům za skládko4

vání, ale zejména díky zvyšující se produkci množství odpadů. S rostoucími náklady
stoupá i cena služby, a to se přímo dotýká města resp. vás samotných, neboť vy jste
plátci poplatku.
Na úvod bych si dovolil několik základních čísel týkajících se Jevišovic:
500,- Kč – roční poplatek občana či majitele nemovitosti za likvidaci odpadů – to je
cca 750.000,- Kč jako příjem rozpočtu Města na likvidaci odpadů, cca 1.100.000,- Kč
- celkové náklady města na likvidaci odpadů.
Jak vidíte z výše uvedených údajů, na odpadové hospodářství je z ostatních příjmů
města doplácena částka cca 350.000,- Kč.
Možnosti úspor pro rok 2014
Pokud se podaří v roce 2013 vybudovat v lokalitě u skládky kompostárnu, bude zaveden svoz biologicky rozložitelného odpadu. Dle informací poskytnutých svozovou firmou tato složka odpadu tvoří až 30% komunálního odpadu. V takovém případě bychom
dokázali uspořit nejen na svozových službách, ale zvýšení poplatku za likvidaci odpadů
ze současných 500,- Kč až na 1.000,- Kč, což od 1.1.2013 umožňuje legislativa. Tento
krok je velmi jednoduchý a je možno jej učinit takřka okamžitě. Jedná se však o citelný
zásah do vašich peněženek. Rádi bychom se tomuto kroku vyhnuli.
Z tohoto důvodu učiníme následující:
1.
Dojde k jednání se společností ASA týkající se cenové politiky.
2.
Bude revidován systém svozu odpadů.
3.
Veškeré svážené odpadové nádoby budou označeny.
Ad 1) ze strany společnosti ASA bylo nyní nabídnuto snížení ceny za svoz, je to ale
podmíněno změnou systému.
Ad 2) město Jevišovice vytvoří systém evidence svážených nádob v k.ú. Jevišovice.
Ad 3) veškeré nádoby určené ke svozu budou označeny nálepkou. Pokud nádoba
nebude označena, nedojde k jejímu odvozu. Stejně tak již nebudou vyváženy pytle odpadů položené vedle nádob. Pokud občané mají tyto pytle, mohou je vyhodit do odpadové nádoby o obsahu 1100 l vedle sběrného dvora.
Co se očekává od vás?
1.
Kdo tak ještě neučinil, neprodleně, prosím, nahlaste počet užívaných popelnic
v každé nemovitosti v Jevišovicích u p. Jakoubkové.
2.
Na výzvu si vyzvednete nálepku, kterou poté umístíte na svou odpadovou nádobu do 31.12.2012.
Jak se vás změny dotknou:
1)
2)
3)

Od Vašich nádob nebudou vyváženy pytle s odpadky.
Vaše nádoby budou označeny samolepkou pro svoz na příslušný rok.
Nebude zvýšen poplatek za svoz a likvidaci odpadu.
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Víte, že:
-

Výsyp 1 popelnice o objemu 110 litrů stojí 60 Kč?
Výsyp 1 popelnice o objemu 240 litrů stojí 85 Kč?
Vývoz pytle s odpadky bez rozdílu objemu stojí 60 Kč?
Člověk, který třídí odpad, produkuje cca 30 l odpadu za týden?
Odvoz odpadu vás občany na poplatku stojí 1,36 Kč za den?
Náklady na tříděný odpad jsou výrazně nižší?

Vyvézt nebo nevyvézt poloprázdnou popelnici?
Popelnice může být úplně plná, ale i naprosto prázdná a v případě výsypu pořád
platíme stejnou částku – mějte tedy na paměti, že:
1)
Prázdnou popelnici nenechávejte na veřejném prostranství (je považována za
určenou k výsypu).
2)
Pokud není popelnice v okamžiku svozu plná, pečlivě zvažujte, zda ji necháte
vyvézt (Nevydrží to do příště?).
3)
Pokud žijete ve vícečlenné domácnosti, zvažte, jaká nádoba je pro vás nejvhodnější (1 vývoz dvou 110 l nádob stojí 120,- Kč, ale 1 vývoz 240 l nádoby stojí jen
85,- Kč – roční rozdíl 910,- Kč).
Tříděný odpad
Město Jevišovice má v současné době několik míst pro tříděný odpad. Tato jsou
hodně využívána, ale stále se nacházíme pod průměrem ČR. Chtěl bych tedy apelovat
na vás, občany Jevišovic, abyste tyto kontejnery na tříděný odpad více využívali. Město
Jevišovice má z tříděného odpadu příjem ve výši cca 35 tis. Kč za rok. Náklady na odvoz
tříděného odpadu činí cca 123 000,- Kč. Jedná se o fixní částku, která se nebude navyšovat s přibývající hmotností - to je základní rozdíl proti komunálním odpadu.
Jako velký problém s tříděným odpadem vidím plasty a jejich objemovou náročnost.
Chtěl bych vás požádat, abyste do kontejnerů vyhazovali vždy lahve zmačkané, sešlápnuté či jinak deformované, aby zabíraly co nejmenší objem. Šetříte tak své peníze.
Časová posloupnost:
Do 31. 10. 2012 - nahlášení odpadových nádob
Do 20. 11. 2012 - zpracování dat a jednání se společností ASA
Do 30. 11. 2012 – výroba označení popelnic
Do 31. 12. 2012 – distribuce samolepek
Od 1. 1. 2013 - Nájezd na nový systém
Možnosti úspor
V této věci vám nastíním i možnosti úspor, kterých bychom chtěli ročně dosáhnout:
a) Na svozu komunálního odpadu bychom rádi dosáhli minimální úspory 120.000,- Kč
b) Na svozu tříděného odpadu bychom rádi dosáhli minimální úspory 35.000,- Kč.
c) Na provozu sběrného dvoru bychom rádi dosáhli úspory 20.000,- Kč za rok.
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Částky jsou uvedeny včetně DPH. Celková úspora, které chceme dosáhnout, činí
175.000,- Kč za rok. Toho nedosáhneme bez spolupráce s vámi. Šetříme vaše peníze,
prosím, pomozte nám.
Zejména by nám výrazně kleslo množství odpadů končícího na skládce a s tím spojené náklady. Úspora by zde mohla dosahovat až výše 120.000,- Kč/rok. To je však
zatím pouze hudba budoucnosti.
Nabídka na odpadových nádob
Ve spolupráci s průmyslovým zbožím L. Lupače byla připravena speciální nabídka
odpadových nádob a to:
popelnice plastová 120 l
720,- Kč
popelnice plastová 240 l
990,- Kč
popelnice pozinkovaná 120 l
890,- Kč
Nádoby je možno zakoupit v obchodě L. Lupače, Jevišovice 28.
Vážení občané, vím, že kroky, o které vás žádám, vám zaberou nějaký čas, vezmou vám chvíle, které jste mohli věnovat svým blízkým, svému domu, a mnoha dalším
věcem, ale věřte mi, že vaše aktivita věnovaná tomuto účelu šetří především vaše prostředky. Aktivity, kterou jsou v této věci vyvíjeny, nejsou bezúčelné a směřují k zajištění
úspor.
Mgr. Pavel Málek

Přání do roku 2013
TJ Fotbal Jevišovice chce touto cestou poděkovat všem svým sponzorům a zejména
příznivcům a popřát jim do roku 2013 mnoho zdraví, úspěchů a štěstí.
Věříme, že naše fanoušky v roce 2013 svými výkony jen těšit a naše zápasy se stanou nezapomenutelnými zážitky.
Za  TJ Fotbal Jevišovice
členové oddílu

Vánoční pozvání
Ve stručnosti bych chtěla pozvat všechny spoluobčany na adventní a vánoční akce,
které pro vás připravilo nejen město, ale i základní škola, hudební škola a spousta ochotných spoluobčanů, kteří se zdarma a ve volném čase zapojují třeba do přípavy mikulášské nadílky v kostele či pomáhají při pořádání dalších akcí.
První adventní neděli 2. prosince bude slavnostně rozsvícen vánoční strom u kostela. Letos byl nově vyzdoben svítícími řetězy, které jsou sponzorským darem společnosti E.ON. Po rozsvícení stromu jste všichni srdečně zváni na vánoční prodejní výstavu
do Komenia. Opět budou připraveny k zakoupení vánoční dekorace, perníčky, řemeslné
výrobky, med, medovina a další.
Chtěla bych tímto vyzvat všechny spoluobčany, nejen jevišovické, ale i z okolních
obcí – jste-li jedním z těch šťastných, řemeslně zručných či šikovné cukrářky a cukráři,
máte-li zájem o účast na této výstavě jako prodejce, zkontaktujte se se mnou, abychom
si mohli domluvit spolupráci.
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Součástí výstavy bude i letos JEŽÍŠKOVA VÁNOČNÍ POŠTA. Proto tímto vyzývám
všechny rodiče, najděte si chvíli času na svoje ratolesti a zejména těm menším pomozte
napsat či nakreslit dopis pro Ježíška. Protože jestli jste to loni nestihli, věřte, že jste se
připravili o nádherné odpovědi, u kterých i dospělí kroutili hlavou a myslí jim táhlo – jak
tohle všechno ten Ježíšek může vědět????
Dále se můžete těšit na tradiční mikulášskou nadílku v kostele, koncert božického
sboru, rovněž v kostele.
Jako každoročně si vánoční koncert připravila i základní škola a Hudební škola Lenky Urbánkové. Tento koncert letos bude probíhat novou formou, záživnější pro diváky
i vystupující, bude kratší, aby jej v pohodě „ustály“ i menší děti.
Na silvestra je připraven „silvestrovský sranda mač“ na hřišti s umělým povrchem,
zabíjačkové speciality.
A potom už následují plesy – podle kalendáře v úvodu zpravodaje.
A samozřejmě budete na každou akci pozváni plakátem, hlášením místního rozhlasu
či na webových stránkách města.
Marie Straková

Posilovna Jevišovice
TJ Fotbal Jevišovice si podal žádost na zřízení posilovny ve sportovním areálu hřiště
s umělým povrchem. Žádost byla podána na MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko na konci září. A byla úspěšná. Již od jarních měsíců tak nejen členové klubu, ale
všichni občané Jevišovic, budou moci využívat sportovní zařízení, které bude vybaveno
nejnovějšími posilovacími stroji.
Za TJ Fotbal Jevišovice se již těšíme na setkání.
Zdeněk Macháček

Proč kompostárnu?
I když jsem se již na stránkách zpravodaje několikrát o kompostárně zmiňoval, pochopil jsem, že tato stavba by vám měla být podrobněji přiblížena a hlavně její vznik
odůvodněn.
1.

Proč stavět kompostárnu? – V současné době v komunálním odpadu zabírá
cca 1/3 produkce odpadů tzv. BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad).
Ten nyní vyváží svozová firma na skládku, kde končí bez užitku a my za jeho
uložení platíme 1.300,- Kč/tunu bez DPH. Vyjádřeno v číslech - platíme cca
110 tis. Kč za skládkování odpadu, jenž může být následně využit v zemědělství.

2.

Jak bude probíhat svoz BRKO? – V případě obdržení dotace město bude mít
i vlastní techniku pro svoz nádob. Z počátku se bude jednat pouze o velkoobjemové kontejnery, které by byly umístěny na několika místech v Jevišovicích.
Vážně uvažujeme i o vybavení domácností tzv. hnědou odpadovou nádobou,
která by byla určena pouze na BRKO a jejíž produkce by mířila přímo na kompostárnu.
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3.

Zvýší kompostárna náklady na likvidaci odpadů? – Pokud se podaří zavést
opatření tak, jak jsou výše popsána, k navýšení nákladů nedojde.

4.

Bude uložení BRKO zpoplatněno pro občany města? – Vše bude zdarma,
náklady budou hrazeny v rámci poplatku za likvidaci odpadů.

5.

Bude možno si odvézt kompost? – Ano, odběr kompostu bude pro občany
zdarma.

Kde se dozvím podrobnosti o kompostárně?
Projekt a související dokumentace budou zpřístupněny na stránkách města.
Jaké bude strojní vybavení kompostárny?
- Svozová technika – traktor, nosič kontejnerů, kontejnery o různé velikosti
- Síto odpadů
- Překopávač
Mgr. Pavel Málek

Znečištění řeky Jevišovky
Na počátku října jste jistě v tisku zaznamenali zprávu o znečištění řeky Jevišoviky
a následném úhynu ryb a dalších živočichů v této říčce a to nejen v katastru našeho
města, ale i v Černíně.
Odbor životního prostředí ve Znojmě musel provést šetření a byl zjištěn zdroj znečištění. Je jím pravostranný přítok řeky vtékající do Jevišovky na Podolí. Jako příčina otravy
živočichů bylo zjištěno velké množství fekálií vypuštěných do uvedeného toku.
Spolu s Ing. Smolkovou jsem byl pozván na projednání vzniklé havárie s odborem
životního prostředí ve Znojmě. Zde nám bylo oznámeno, že ze strany správního orgánu
bude provedeno šetření a každý vlastník nemovitosti nacházející se v povodí zdroje znečištění bude vyzván k prokázání legální likvidace odpadních vod. V opačném případě
bude vlastníkovi vystavena pokuta až ve výši 50.000,- Kč. Jen pro informaci, tyto pokuty
by se netýkaly jen nemovitostí na Podolí, ale až na jednu ulici celý Nový svět a domy nad
rybníčkem, městečko, Chmelenec.
S ohledem na dopad na občany se podařilo sjednat možnost nesankcionování osob,
které budou mít uzavřenou smlouvu na legální likvidaci odpadních vod. Termín byl stanoven do konce roku 2012. Tuto řeholi jsme na sebe vzali a v průběhu několika následujících dnů budou dotčení občané vyzváni k prokázání likvidace odpadních vod, případně
k uzavření smlouvy o likvidaci.
Bohužel, díky jednomu nezodpovědnému spoluobčanovi bude pykat mnoho lidí.
Mgr. Pavel Málek
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Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!
Milí spoluobčané,
ve spolupráci s Jihomoravským krajem a společností ASEKOL jsme pro Vás
připravili soutěž ve sběru drobného elektra.
Zapojit se můžete ihned. Na sběrném dvoře obdržíte potřebný leták s razítky nebo si
jej můžete vytisknout z webových stránek www.asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj!.
Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě nebo na chatě staré vysloužilé elektro a odnést je spolu s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam Vám letáček orazítkují
(1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje a odpovíte na otázku, zda elektro patří do směsného odpadu. Vyplněný leták odešlete
na PO BOX č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru zbrusu
nového tabletu Samsung, nebo další elektroniky. Více informací o soutěži je k dispozici
na www.asekol.cz.
Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oceněno zbrusu novým
tabletem od společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. – 5.
místě.
Přesná pravidla jsou uvedena na webových stránkách našeho města nebo také
na www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej a vyhraj!
Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací
elektra k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů,
které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo.
Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá
do 28. 2. 2013!
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Projekt „Hřiště na Černínské“
Pro „velký“ zájem uchazečů o stavební parcely na dolním hřišti byl projednán nový
záměr, a sice na rekonstrukci tohoto hřiště a vytvoření malého lehkoatletického areálu
využitelného pro širokou veřejnost. Na základě projektu vytvořeného Ing. Tomášem Hanulíkem je zde navržen areál s lehkoatletickým oválem, ale také hřiště pro mládežnickou
kopanou, víceúčelový kurt, skokanské doskočiště, vrhačský sektor. Prostor vedle oválu
je určen pro hasičské soutěže.
Celý areál byl navržen tak, aby náklady na jeho údržbu byly minimální a podmínkou
byla jeho stálá přístupnost. Na tento projekt je podána žádost o dotaci a v případě úspěchu bude vybrán zhotovitel. Realizace se předpokládá v 1. pololetí příštího roku.
Mgr. Pavel Málek

Zaměstnanci na veřejně prospěšné práce
a veřejná služba
Jistě jste zaznamenali, že pro město při úklidu veřejných prostranství nepracují jen
stálí zaměstnanci, ale využíváme i veřejně prospěšné práce a veřejnou službu.
Veřejná služba znamená přidělení evidovaného uchazeče o zaměstnání k výkonu
práce na příslušné obci. Pracovní doba zde původně byla 20 hodin měsíčně, nyní je to
již 20 hodin týdně. Při výkonu veřejné služby pracovník nepobírá plat, vzniká mu však
nárok na sociální dávky.
Oproti tomu zaměstnance pracující na veřejně prospěšné práce máme v pracovním
poměru a pobíráme na jejich plat dotace od úřadu práce. V současné době na 1 zaměstnance veřejně prospěšných prací pobíráme 8.000,- Kč.
Práce těchto lidí je na vzhledu města vidět a myslím, že jim patří velký dík.
Mgr. Pavel Málek

Změna dopravního značení a parkovaní
S ohledem na zimní údržbu komunikací (silnice a chodníky) bude v některých částech města provedena změna silničního značení spočívající v zákazu stání a to od listopadu do března.
S ohledem na blížící se zimu bych chtěl tímto občany požádat, aby své automobily neparkovali na veřejných komunikacích a umožnili tak průjezd pluhu nebo sypacího vozu. Každé auto zaparkované na silnici či chodníku tvoří překážku a v některých případech není možno komunikaci udržovat. Hrozí také reálné riziko poškození
vozidla. Apeluji tedy na řidiče, aby svá vozidla raději v zimních měsících umístili mimo
veřejné komunikace.
Mgr. Pavel Málek
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Ochotnický spolek města Jevišovice
Letošní sezónu jsme začali vskutku živě. Tradiční masopustní rej masek prolétl Jevišovicemi jako uragán. Za hlasitého zpěvu a kvílení, s vlídným slovem a hlavně dobrou náladou jsme vás navštěvovali a zvali na blížící se maškarní ples ochotníků, který
ve městě každoročně uzavírá pestrou plesovou sezónu. I přes rozpačitý začátek letošní
zábavy měl ples slušnou účast a úspěch. O zábavu se jako každoročně postaraly naše
divadelnice a s podporou nejodvážnějších mužů v rytmu kankánu zahájily ples.
Jako každoročně pozvali jsme vás na jaře na divadelní představení – letos to byla
komedie Na tý louce zelený. Byli jsme velmi mile překvapeni velkou návštěvností jak
premiéry, tak i reprízy představení. Sál doslova praskal ve švech. Vaše kladné ohlasy
nás všechny zahřály u srdíčka, takže jsme si mohli s uspokojením říci, že zhruba půlroční snažení se vyplatilo a přineslo nám tu největší odměnu, spokojené diváky, potlesk.
O prázdninách jste nás někteří oslovili, zda bychom sehráli ještě jednu reprízu komedie Na tý louce zelený. Vyhověli jsme všem, kteří si chtěli znovu poslechnout chytlavé
melodie, pokochat se výkonem svých známých. Shlédnout jste ji mohli v říjnu.
Jsme rádi, že i letos jsme se mohli podílet na realizaci kulturního programu v obci.
Jednak na zábavném odpoledni pro nejmenší v zámeckém parku a na Pivních slanostech s Dožínkami, kde jste nás mohli vidět jako božstvo oslavující pivní mok.
Nový divadelní kus, který začneme co nevidět nacvičovat, budete moci shlédnout
v prvním čtvrtletí roku 2013. Nechte se překvapit, určitě se máte na co těšit.
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Na závěr bychom touto cestou chtěli poděkovat městu Jevišovice a panu Petru
Honkovi za finanční podporu, kterou nám poskytli k nákupu nové divadelní opony a jevištních závěsů – DĚKUJEME.
Žaneta Bláhová  
jménem vašich ochotníků

„Dítě naší školy“ - Tamba Mansare
Ve školním roce 2008/2009 se naše škola stala adoptivním rodičem pro africké dítě
Tambu Mansare. Jedná se o v současné době dvanáctiletého chlapce žijícího v africké
Guinei. Bydlí se svými rodiči v odlišných podmínkách ve srovnání s naší republikou. Aby
mu bylo dopřáno základního vzdělání, posíláme na něj každoročně finanční příspěvek
5.830,- Kč. Tyto peníze získáváme prostřednictvím prodeje výrobků našich žáků, tzv.
jarmarky, které se konají pravidelně před Vánocemi a na Den matek.
Kromě finanční podpory s chlapcem žáci VI. třídy udržují písemný kontakt, píší mu
dopisy, posílají obrázky a fotografie. Koordinátoři pro adoptivní děti mu od nás předávají
i balíčky s různými drobnostmi. České dopisy jsou překládány do francouzštiny. To nás
také inspirovalo k tomu, že byl na naší škole v letošním školním roce otevřen kroužek
francouzštiny. Chceme se v tomto jazyce zdokonalovat, abychom mohli s takovými dětmi v budoucnu konverzovat.
Jsme jedna z mála škol, které pomáhají rozvoji vzdělání na africkém kontinentě.
Hana Zeiserová, učitelka

Začal nový školní rok
Shromážděním všech žáků a pedagogů základní školy v sále Komenia začal 3. září
školní rok 2012/2013. Žáci se po prázdninách vrátili do vylepšeného školního prostředí.
V průběhu prázdnin bylo vyměněno 7 oken na chodbě v poschodí hlavní budovy
školy. Úpravou svodů z okapů za tělocvičnou bylo odstraněno vlhnutí zdí v nářaďovně.
V hlavní budově jsou dále nově vymalovány chodby, šatny, sociální zařízení a poškozené stěny ve všech třídách.
V budově Komenia je nové osvětlení v 1. třídě, školní jídelně a školní kuchyni. Dále
v této budově byly rekonstruovány elektrické rozvaděče a na chodbě v poschodí natřeny všechny dveře. Jazyková učebna je nyní vybavena novou interaktivní tabulí. Škola
v současné době používá k výuce pět těchto tabulí.
K začátku nového školního roku nastoupilo do školy 171 žáků. V posledních letech má škola v každém ročníku jen jednu třídu. Průměrný počet žáků ve třídě je 19.
Do 1. třídy nastoupilo 16 žáků, početně nejslabší je na škole 9. ročník. Letos bude
na naší škole vycházet jen 13 žáků.
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Počty žáků ze spádových obcí na začátku školního roku 2012/2013:
Jevišovice
chlapci: 41
Biskupce a Pulkov
4
Bojanovice
9
Boskovštejn
5
Černín
3
Slatina
6
Hostim
1
Jiřice
1
Rozkoš
5
Střelice
5
Únanov
1
Vevčice
1

dívky:

41
12
6
5
2
15
3
3
1
1

celkem: 82
16
15
10
5
21
		
1
4
8
6
1
2

V mateřské škole je plně naplněna kapacita tohoto zařízení, je zde 53 dětí ve dvou
třídách. Ani v letošním školním roce nemohly být do mateřské školy přijaty všechny děti,
které přišly k zápisu.
V základní škole a mateřské škole pracuje v letošním školním roce 18 pedagogických pracovníků a 8 provozních zaměstnanců. V tomto školním roce nabízí škola žákům 14 zájmových kroužků. Pro veřejnost chystá škola vánoční koncert – 20. prosince,
koncert ke Dni matek – v květnu, školní akademii – v červnu.
Vajčner Jan, ředitel školy

Mladší pěvecký sbor – vede paní učitelka Ivana Peksová
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Starší pěvecký sbor – vede paní učitelka Jolana Karlová

Setkání jubilantů
I v letošním roce připravujeme v měsíci listopadu setkání seniorů - jubilantů. Před
několika lety jsme zvolili tuto variantu „společné“ oslavy životního jubilea našich spoluobčanů, která tak trochu nahrazuje dřívější návštěvy Sboru pro občanské záležitosti, zejména proto, že mnoho starších spoluobčanů není v každodenním vzájemném kontaktu
a setkání jubilantů nabízí možnost vidět se s přáteli a známými, popovídat si se svými
vrstevníky, pobavit se.
Pro všechny přihlášené jubilanty a jejich partnery či rodinné příslušníky bude v jídelně Agrodružstva v sobotu 17. 11. 2012 připraveno od 16.00 hodin pohoštění, posezení
s pěknou písničkou.
Setkání je připravováno pro jubilanty, kteří v daném roce oslaví 65., 70., 75. výročí
a dále pro všechny spoluobčany starší 75 let.
Senioři již obdrželi osobní pozvánky.
Marie Straková

Doba adventní začíná 2. 12. 2012,
kdy při mši svaté budou požehnány
adventní věnce.
Pořad bohoslužeb o Vánocích:
24. 12. 2012
mše sv. ve 22.00 hod.
25. 12. 2012
mše sv. v 8.00 hod.
26. 12. 2012
mše sv. v 8.00 hod.
1. 1. 2013
mše sv. v 8.00 hod.
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VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE:
BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Podle Bible se na nebi v době narození Ježíše objevila velká hvězda. Taková, jaká je vidět
v každém betlému. Dnes už každý ví, že hvězda s chvostem není pravou hvězdou, ale
kometou. Podle astronomů se však v době narození Krista žádná kometa na nebi neobjevila. Dokonce slavná Halleyova kometa prošla přísluním v roce 12 př. n. l. a pak znovu až
r. 66 n. l. - objevila se tedy buď příliš brzo nebo příliš pozdě. Hvězda s chvostem se stala
tradicí, až v 15. až 16. století díky proslulému italskému malíři. V roce 1304 maloval Giotto
di Bondone fresku Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. Inspiroval se vlastním pozorováním návratu Halleyovy komety a malba se tak stala vzorem pro mnoho dalších. Tím je
vysvětlena hvězda s chvostem nad Betlémem, ale opravdová Betlémská popsaná v Bibli byla vysvětlena až německým astronomem Johannesem Keplerem. Ten 17. prosince
1603 pozoroval v Praze konjunkci (úhlové sblížení) planet Jupiteru a Saturnu a spočítal,
že k takovému sblížení došlo v roce 7 před n.l. podle tohoto objevu se tedy Kristus narodil
již před naším letopočtem. Tuto skutečnost se podařilo dokázat až v minulém století, kdy
bylo zjištěno, že při tvorbě nového kalendáře podle narození Krista bylo uděláno několik
chyb a tak je současný kalendář od správného data narození Krista posunutý. Betlémská
hvězda, která přivedla tři mudrce do Betléma je tedy sblížení planet Jupiteru a Saturnu.
BARBORKA
Vložte do vázy tolik větviček (podle vánoční tradice by to měla být větev třešnová-barborka, kolik je členů rodiny. Na lísteček napíše každý člen nějaké přání a pověsí jej
na větvičku (nebo si jen své přání a podobu své větvičky pamatujete). Komu větvička
na štědrý den vykvete, tomu se přání splní.
CO PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ A CO SMŮLU?
Co přináší smůlu?
Před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože by pak myši dílo zničily. Na Štědrý den
se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal, dále se nesmí prát, přináší to smůlu
a neštěstí do domu. Rovněž na Štědrý den nepište své milé - milému zamilované psaní,
jinak by to mohlo znamenat rozchod.
Co přináší štěstí?
Když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci
Čerstvý chléb upečený 25.12. a čerstvá vejce snesená 25.12. - mají kouzelnou moc.
Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, hodně medu
Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí
Ve čtvrtek - podařilo se výhodně prodat dobytek na boží hod v pátek - bude horké léto
a krásný podzim.
Trocha vánoční statistiky…
- Ve většině domácností nechybí vánoční stromek a smažený kapr ke štědrovečerní večeři.
- Více než polovina lidí, kteří si pořídí vánoční stromek, upřednostňuje stromek „živý“,
řezaný.
- Hned po smaženém kaprovi jsou dalšími dvěma nejběžnějšími vánočními zvyky poslouchání a zpívání koled a tzv. „barborky“.
-Silvestrovské oslavy je stále běžnější trávit mimo domov, například u přátel či v restauraci.
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NĚCO K ZAMYŠLENÍ…
Z práce se žena vrátila pozdě, unavená podrážděná, když zjistila, že na ni její šestiletý
syn čeká u dveří. Syn: „Mami, můžu se tě na něco zeptat?“ Máma: „Jistě, na copak?“
„Mami, kolik vyděláš za hodinu?“ „Do toho ti nic není. Proč se mě na to vůbec ptáš?“
Odpověděla žena nazlobeně. Syn: „Jen to chci vědět. Řekni mi prosím, kolik si vyděláš
za hodinu?“ Máma: „Když to musíš vědět, tak je to 100 korun za hodinu.“ „Ach jo,“ povzdechl si chlapec se svěšenou hlavou. „Mami, můžu si půjčit 50 korun?“
Matka byla bez sebe, „Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na nějakou pitomou
hračku, nebo jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky do svého pokoje a jdi spát. Přemýšlej
o tom, proč jsi tak sobecký. Já se v práci nedřu jen pro nějakou dětskou lehkovážnost.“
Chlapec potichu odešel do svého pokoje a zavřel za sebou dveře. Žena usedla a chlapcovy otázky ji rozzlobily ještě víc. Jak se jí může takhle ptát, jen aby dostal nějaké peníze? Asi po hodině se žena uklidnila a začala přemýšlet: Možná, že na něco opravdu těch
50 korun opravdu potřeboval. A moc často si o peníze neříkal.
Žena přistoupila ke dveřím do chlapcova pokoje a otevřela je.
„Už spíš, synku?“ Zeptala se. „Ne, mami, jsem vzhůru,“ odpověděl chlapec.
„Přemýšlela jsem, možná jsem na tebe zbytečně vyjela,“ řekla žena.
„Byl to dlouhý, úmorný den a já si na tobě všechno vylila. Tady máš těch 50 korun, které
jsi chtěl.“
Malý chlapec se posadil a usmál. „Ach, mami, moc děkuju,“ zajásal.
Pak sáhl pod polštář a vytáhl pár zmuchlaných bankovek. Spočítal všechny své peníze
a pak pohlédl na matku.
„Proč chceš víc peněz, když už nějaké máš?“, zabručela matka.
„Protože jsem neměl dost, ale teď už mám,“ odpověděl chlapec.
„Mami, teď mám 100 korun. Můžu si koupit hodinu tvého času?
Prosím, přijď zítra o hodinu dřív. Mohli bychom spolu večeřet.“
Žena byla zdrcena. Objala svého malého syna a prosila ho za odpuštění.

MAYOVÉ
Výtažky z článku Hedviky Miller o mayské kultuře na novinky.cz, která navštívila
Guatemalu. Průvodci jí byli guatemalští historikové Erdozain Lopez Ramines a Samuel
Arco.
Uprostřed džungle a mayských ruin mi Erdozain začal vysvětlovat podstatu mayských
cyklů (nesmím tomu říkat kalendář). Na podrobnosti by nestačila kniha.
Podle Erdozaina se vlastně jedná o změny duchovní energie času. Kromě kratších
cyklů, jako je den, měsíc, rok či 20 let evidují Mayové takzvaný cyklus dlouhého období.
Ten indiáni rozdělili do 13 cyklů – baktunů. Jeden trvá přibližně 396 let a právě letos
21. prosince končí ten poslední. Přičemž od doby, kdy Mayové začali tyto cykly počítat,
uplyne 5148 let (13x396). A v tom to všechno je.
To je důvod, proč to mnohé svádí k různým hypotézám, mýtům a dohadům o tom,
že svět v roce 2012 skončí. Ale při svém putování po guatemalských vesnicích, v nichž
jsem hovořila s desítkami indiánských rodin i jejich uctívanými šamany, jsem na nic takového nepřišla. Někde ani nechápali, o čem mluvím, když jsem zmínila konec světa.
Indiáni v guatemalských horách mají svoji vlastní víru – kruh v podobě cyklů života, který
si vystaví do křesťanského kostela, a o nějakém konci není vůbec řeč.
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V místním muzeu mayské kultury a hudebních nástrojů jsem hovořila s jeho ředitelem a historikem Samuelem Arcem. Odpověděl mi na otázku, co Mayové ve skutečnosti
předpovídali o dnešní době a o přechodu do nového období. „Mohli bychom to tedy
nazvat přechodem do nového světa?“ zeptala jsem se.
Nikdy nemluvili o zkáze Země
Samuel upozornil, že „poslední třináctý baktun letos končí dlouhé období nazvané Věk Pátého Slunce, které začalo 3136 před naším letopočtem. Třináctý baktun trvá
zhruba od roku 1616 do 2012“.
„Právě tento věk je podle Mayů dobou přechodu. Indiáni předpovídali tvrdé dopady
materialismu, odcizení lidí od duchovních hodnot a snahy prosadit vlastní ego, jako je
nadvláda nad přírodou,“ dodal. Zajímalo mě, co se tedy stane po roce 2012? Podle
Samuela Mayové v žádném případě nikdy nemluvili, ani v rozluštěných hieroglyfech
nepsali o fyzické likvidaci Země, nýbrž o novém začátku, kdy si lidé uvědomí, že se opět
musí spojit s přírodou.
„Díky postavení hvězd a planet bude k lidem proudit zvláštní kosmická energie, změníme se a budeme o Zemi a životě přemýšlet jinak,“ upřesnil Samuel. „To se už ale
vlastě děje, nemáte ten pocit?“ připomínám. Souhlasně přikývl. Boj proti globálnímu
oteplování, hledání nových zdrojů energie, ochrana deštných pralesů, to je podle něj
slabý začátek přeměny.
„Lidé si toho budou muset uvědomit daleko víc. Materialistická spotřební společnost
se změní ve společnost uznávající znovu duchovní hodnoty a spojení člověka s přírodou,” dodal 55letý historik. Soudí, že společnost nebude mít na vybranou, bude k tomu
v podstatě donucena. „A co si pod tím konkrétně představujete vy?“ zeptala jsem se ho.
Samuel se dlouho nerozmýšlel: „Tak třeba definitivní změna pohonných hmot, doprava
navíc bude probíhat ve vzduchu, přestane se úplně těžit ropa,“ usmívá se guatemalský
rodák s tím, že tohle není jen jeho názor.
…Historie mayské civilizace sahá až do roku 7000 před naším letopočtem. Svého
vrcholu dosáhla kolem roku 800. Mayové budovali rozsáhlá města s chrámovými pyramidami, archeologické nálezy dokonce dokazují, že stavěli i hřiště pro míčové hry.
Byli vynikající astrologové bez jakékoli speciální techniky a teleskopů. Mayové se
dělili na společenské vrstvy podobné kastám. Po roce 900 však začaly vyspělé kmeny
z rozsáhlých měst mizet. Nikdo zatím nedokázal, co to způsobilo. Toto období je opředeno dalšími spekulacemi. Třeba o tom, že staří Mayové byli mimozemšťané.
Chrání své tradice
Španělští dobyvatelé obsadili většinu mayského území kolem roku 1550. V Guatemale je dnes úředním jazykem španělština, v horách a na vesnicích však Mayové stále
mluví svým jazykem. Existuje nesmírné množství dialektů. Projít se například nedělní
tržnicí v Chichicastenangu je zážitek. Mayové ze všech okolních vesnic v ní prodávají
své výrobky, vypěstovanou zeleninu, květiny, a každý mluví jinak. Všechno voní bylinami. Šamani se modlí u mayského kříže v křesťanském kostele. Propojení mayského
odkazu a křesťanství je tedy naprosto originální.
Na 200 tisíc mayských domorodců v Guatemale vyvraždila krutá občanská válka
v letech 1960–1996. Mayové ale stále žijí a chrání své tradice, ačkoli jsou dnes tvrdě zasaženi západní civilizací v podobě misionářů a turistů. V Guatemale, Belize a Mexiku žije
dnes odhadem sedm miliónů mayských indiánů. Guatemala se ale považuje za střed
a srdce jejich kultury a civilizace.
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Paní Marie Halámková, klientka DPS Jevišovice,
oslavila 100 let
Dne 7. 11. 2012 se v Domově pro seniory Jevišovice dožila významného životního
jubilea 100 let paní Marie Halámková. Své narozeniny oslavila v prostorách domova
společně s příbuznými, bývalými žáky a zaměstnanci DPS.
Oslavy se zúčastnil za zřizovatele našeho domova vedoucí odboru sociálních věcí
KÚ JMK pan Mgr. Martin Petřík. S gratulací přišel také ředitel OSSZ JUDr. Kraus, který
předal blahopřejný dopis od ministra práce a sociálních věcí.
Ke gratulantům se připojil i starosta města Jevišovice Mgr. Pavel Málek, zástupce
dobrovolníků z ADRY pan Josef Peterka a také místní farář pan Jiří Ochman. Dále mezi
gratulanty byli také zaměstnanci domova v čele s ředitelem domova Jiřím Durákem.
Byla to významná událost pro celý domov, neboť v šedesátileté historii byla paní
Halámková první klientkou, která se dožila tak vysokého věku.
Přejeme jí všichni, aby i nadále prožívala budoucí dny v klidu a pohodě, aby prožila
ještě mnoho krásných chvil v našem domově k radosti své i nás ostatních.
Ing. Jiří Durák, ředitel domova

