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Jevišovická fotosoutěž
Město Jevišovice vyhlašuje
fotografickou soutěž
s názvem:
„Jevišovice a Ješováci“
Základní podmínky soutěže:
1. Stáří snímku není omezené – mohou to být snímky staré desítky let i naprosto
nové.
2. Námět snímku se musí týkat uvedeného tématu.
3. Autor či vlastník snímku může být amatér i profesionál.
4. Každý autor či vlastník může dodat maximálně 10 snímků.
Doručení snímků:
1. Snímek o minimální velikosti 800 x 600 pixelů bude zaslán na email:
starosta@jevisovice.cz
2. Snímek bude v předmětu označen „Jevišovice a Ješováci“
3. V textu mailu bude uvedeno: autor (vlastník) snímku, adresa, telefon, název
snímku a datum pořízení (pokud bude známo)
4. Pokud nebude snímek do 3 dnů od odeslání umístěn na facebookový profil
města Jevišovice, album Fotosoutěž Jevišovice a Ješováci, autor bude kontaktovat starostu na tel. č. 515 231 225.
5. Zasláním snímků autor dává svolení k publikaci snímku ze strany města
ve svých propagačních materiálech nebo na internetových stránkách.
Termíny:
1. Zasílat fotografie můžete od vyhlášení soutěže do 30. 9. 2013.
2. Hlasování bude ukončeno 15. 12. 2013 v 24.00 hodin.
3. Cena za vítěznou fotku bude předána v rámci oslav Silvestra 31. 12. 2013.
Hlasování:
1. Fotografie budou uveřejněny na FB profilu města Jevišovice v sekci Fotky –
album Fotosoutěž.
2. Vyhrává fotografie, která bude mít k 15. 12. 2013 v 24.00 hodin nejvíc označení
LIKE. Fotografii je možno hodnotit od okamžiku umístění na FB.
Upozornění - ze soutěže budou vyloučeny snímky:
1. Mravně nevhodné
2. Dehonestující
3. Hrubě narušujíc osobnostní práva
Hlavní cena:
Vítěz obdrží poukázku na odběr fotozboží v hodnotě 10.000,- Kč včetně DPH.
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A je tu zase (konečně) léto!!
Konečně nastalo nejúžasnější roční období. Doba, kdy si budeme užívat dovolených, výletů a krásných teplých večerů. Po dlouhém období zimy, která letos byla
velmi dlouhá a jako by se držela vtipu: Pokud nám to červenec srpen nepokazí bude
letos krásná zima. Tak snad jí to pokazí a čekají nás kouzelné měsíce plné slunce, tepla
a mnoha nových zážitků.
Město Jevišovice i na letošní léto nachystalo bohatý kulturní program, který má za cíl
oslovit všechny občany i návštěvníky našeho města. Již na úvod nás čeká absolutní
pecka a to vystoupení legendární kapely Katapult. Na konci července se již jako obvykle
v areálu Starého zámku utkají vinaři se svýmu vzorky v rámci Zámecké vinařské romance. Na polovinu srpna jsou plánované Jevišovické historické slavnosti, opět s pestrým
průvodem a bohatým kulturním programem. Na závěr prázdnin bude uspořádán 2. ročník pivních slavností, který se loni osvědčil nejen co do návštěvnost, ale hlavně programovým obsahem, který i přes minimální náklady zaujal návštrěvníky.
Krásné léto plné zážitků.
Mgr. Pavel Málek, starosta

KNIHOVNA INFORMUJE
Od 11. července 2013 dochází ke změně provozní doby v Knihovně v Jevišovicích.
Knihovna bude otevřena tři dny v týdnu: ÚT, ČT 9:00-12:00 a 13:00 – 18:00, PÁ 13:00
– 18:00. Tím, že bude knihovna otevřena i v pátek, nabídneme čtenářům možnost půjčovat si knihy na víkendy a také si budou moci půjčovat knihy i ti, kteří se vracejí nebo
přijíždějí do Jevišovic pouze na víkendy /studenti, občané, kteří přes týden pracují mimo
region, chalupáři atd./.
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY od 11. 7. 2013:
Úterý
Čtvrtek
Pátek

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

13.00 – 18.00
13.00 – 18.00
13.00 – 18.00

Připravujeme pro Vás i další novinky:
Studovna / čítárna
V knihovně bude vybudována nová studovna / čítárna a to ve stávající zasedací
místnosti Městského úřadu. Nabídneme tak čtenářům možnost prezenčních výpůjček,
což znamená, že si budou moci vzít knihu do studovny, načerpat z ní potřebné informace, udělat si výpisky a hned zase knihu vrátit.
Stejným způsobem bude možné zapůjčit časopisy či jiná periodika k přečtení či prohlédnutí na místě. Abychom Vám prezenční výpůjčky a studium ve studovně zpříjemnili,
nabídneme Vám občerstvení jako je káva, čaj či voda.
Prodloužení výpůjček
Nově nabídneme čtenářům možnost prodloužení výpůjčky prostřednictvím telefonu,
e-mailu či facebooku. Takže v okamžiku, kdy budete vědět, že budete na přečtení Vámi
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zapůjčené knihy potřebovat více času, zavoláte do knihovny nebo pošlete e-mail či zprávu přes facebook a výpůjčku si prodloužíte. Musíte tak však učinit nejpozději 1 den před
avizovaným koncem výpůjčky a prodloužení je možné maximálně o 14 dnů.
Donáška knih pro imobilní občany
Imobilním občanům nabízíme novou službu - doručování knih přímo do domu. Stačí
zavolat na tel.č. 603 856 253 a sdělit, o jaký titul či žánr byste měli zájem a kdy budete
k zastižení, abychom knihu mohli doručit. Knihy budou doručovány mimo provozní dobu
knihovny.
Meziknihovní výpůjční služba
Zajišťujeme také meziknihovní výpůjčky – to znamená, že pokud budete potřebovat
nějakou knihu, která není k dispozici v naší knihovně, můžeme pro Vás zajistit tuto knihu
z jiné knihovny.
Půjčování čteček knih
Čtečky elektronických knih získávají na popularitě a tak jsme se rozhodli nabídnout
našim čtenářům možnost si čtečku zapůjčit. Tuto službu jistě ocení především ti vášniví
čtenáři, kteří se chystají na dovolenou a běžně si berou 2-3 knihy, které jim zaberou
velkou část zavazadla. Do čtečky knih se vejde několik desítek titulů a svým rozměrem
ani hmotností Vás nijak neomezí.
Sociální servis
Knihovna bude také poskytovat sociální servis, což znamená, že bude podávat a vyhledávat informace pro zdravotně postižené osoby či osoby, které se ocitly v mimořádně
složitých životních podmínkách /poskytování informací o sociálních službách, o subjektech, poskytujících poradenství a provozujících zařízení sociální péče – vyhledání a poskytnutí kontaktů na tyto subjekty/.
Další plánované aktivity
Knihovna také připravuje zajímavé akce. Jako první bude beseda s astrologem
Milanem Gelnarem, která se uskuteční 12.9.2013 v 18:00 v Knihovně v Jevišovicích.
Na příští rok potom plánujeme autorská čtení, zapojení do projektu Noc s Andersenem
a spoustu dalších zajímavých aktivit, o nichž Vás budeme informovat.
V případě zájmu z řad veřejnosti nabídneme počítačové či jazykové kurzy pro seniory či maminky na MD.
Všechny informace o knihovně, včetně on-line seznamu knih, nejdete od srpna také
na webových stránkách knihovny: http://knihovnajevisovice.webk.cz/
Závěrem bych chtěla, nejen jménem svým, ale jistě i jménem všech čtenářů
naší knihovny, poděkovat paní Marii Staré za dlouholetou činnost knihovnice v Jevišovicích a především za její vstřícnost, profesionalitu i lidský přístup ke čtenářům. Za jejího působí prošla knihovna velkou změnou a může se tak hrdě řadit
mezi moderní knihovny České republiky.
Zdenka Komůrková
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Zrušení pobočky České spořitelny
Vážení občané,
jak již jistě víte, v našem městě dojde ke zrušení pobočky České spořitelny a to ke konci
měsíce června, k 30. 6. 2013.
I když jsem napsal dopis, kde byl vyjádřen nesouhlas se zrušením pobočky pro údajné ekonomické důvody, odpověď ze strany vedení spořitelny byla přesně taková, jakou
lze očekávat. Žádné jednání, žádná debata, zkrátka jsme jen ovce, které mají být oholeny, podojeny, tak o co jde. Žádná vstřícnost nebo alespoň náznak ochoty k jednání,
nekonalo se vůbec nic. Prostě se tak rozhodli, ty nám kliente vlez na záda.
Díky bohu, že v této zemi máme dostatek bank a v současné době již jednám s Poštovní spořitelnou a na místní poště dojde ke zřízení oddělené přepážky pro tyto služby,
která zajistí veškeré bankovní služby pro občany Jevišovic a okolí.
S ohledem na pozitivní přístup této banky jsme se dohodli na nabídce i pro Vás,
občany Jevišovic.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Pěvecké sbory rozdávají radost
Pěvecké sbory ZŠ a MŠ Jevišovice rozdávaly i ve školním roce 2012/2013 radost
lidem nejen v Jevišovicích, ale i v okolí.
V průběhu roku připravily v Jevišovicích Vánoční koncert a koncert ke Dni matek.
Dvakrát svým vystoupením žáci potěšili i babičky a dědečky v Domově pro seniory v Jevišovicích. Vánoční vystoupení předvedly sbory i v Boskovštejně. Ve Slatině zase potěšily koncertem ke Dni matek.
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Velké ocenění za práci s dětmi si zaslouží vedoucí pěveckých sborů, paní učitelky
Ivana Peksová a Jolana Karlová.
Mgr. Jan Vajčner, ředitel ZŠ a MŠ

Hlídky mladých zdravotníků
Ve čtvrtek 23. května 2013 se v areálu transfuzního oddělení znojemské nemocnice
uskutečnilo okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků, na něž se letos vypravily
i dvě hlídky z Jevišovic:
1. stupeň: 					
2. stupeň:
Julie Derková 					
Dorota Němcová
Andrea Provazníková 				
Tereza Kněžíčková
Zuzana Straková 				
Kateřina Držmíšková
Josef Levý					
Nikola Pospíchalová
Martin Líška 					
Vítězslav Dvořák
Hlídky musely zodpovědět otázky z dopravní výchovy, zásad první pomoci a hlavně
ošetřit několik zraněných studentů + zvládnout jejich transport k lékaři.
Se všemi úkoly se naši skvěle vypořádali. Starší hlídka obsadila 5. místo a hlídka
jevišovických páťáků si vybojovala 1. místo s postupem do krajského kola, které se konalo v sobotu 8. června v Blansku, kam přijely soupeřit vítězné hlídky oblastních kol dvou
sousedních krajů - Jihomoravského a Zlínského. Celodenní akce probíhala pod širým nebem v ulicích Blanska, kde byla připravena stanoviště, na nichž čekali zranění
potřebující první pomoc. Všechna zranění byla opravdu velmi věrohodná a události, při
nichž k nim došlo, velice akční. Důležité bylo ihned vyhodnotit situaci a správně, pohotově ji vyřešit. Kromě těchto nelehkých úkolů museli malí záchranáři předvést dovednosti
v obvazové technice a přenosu raněných.
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Této soutěže jsme se v letošním roce zúčastnili poprvé a ve velké konkurenci 11 již
zkušených hlídek mladší zdravotníci obsadili 8. místo. Určitě se ale nemají za co stydět,
ba naopak. Vždyť poskytnout první pomoc při nečekaných událostech je jistě velice záslužné!!! Někdy by to nezvládla a zpanikařila řada dospělých.
Děti získaly řadu cenných zkušeností, které se jim mohou v životě kdykoliv hodit.
Všem patří pochvala za jejich snahu, píli a zodpovědný přístup
Mgr. Lenka Líšková
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Dopravní soutěž mladých cyklistů 2013
Ve čtvrtek 16. května 2013 se ve Znojmě na ZŠ a MŠ JUDr. Mareše konala dopravní soutěž mladých cyklistů. Ani letos na ní nechyběli reprezentanti naší školy. V tomto
školním roce to byli:
I. kategorie
II. Kategorie
Nikola Čížková
Dorota Němcová
Julie Derková
Tereza Kněžíčková
Martin Líška
Vítězslav Dvořák
Josef Levý
Jan Schläfer
Soutěžilo se v pěti disciplínách. Žáky čekaly testy z pravidel silničního provozu, jízda městem, zamyšlení nad mapou, kde bylo potřeba najít nejkratší, ale současně nejbezpečnější trasu pro chodce a pro cyklistu, prokázání schopností pomoci zraněnému
po dopravní nehodě a jízda zručnosti po hřišti s řadou připravených překážek.
Naši soutěžící si vedli výborně, neboť v každé kategorii soupeřilo 14 týmů a Jevišovice obsadily ve II. kategorii krásnou 3. příčku a I. kategorie přivezla pohár za 1. místo
a postoupila do krajského kola.
Necelé dva týdny poté odjeli mladší žáci reprezentovat znojemský okres do Veselí
nad Moravou, kam se sjelo 7 vítězů okresních kol, aby se utkali „O pohár hejtmana Jihomoravského kraje“.
Pvní část dvoudenního klání se konala za nepříznivého počasí na dětském dopravním hřišti ve Veselí. S drkotajícími zuby a třesoucíma se rukama soutěžící jízdu po DDH
v dešti a zimě zvládli. Pak následoval multimediální test z první pomoci a praktické ošetřování zraněných pod dohledem rozhodčích z ČČK. Na závěr prvního dne byla připrave-

Jevišovičtí dopraváci
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na nelehká jízda přes překážky, které v mokru klouzaly. Poté následoval přesun do letní
táborové základny ve Vřesovicích u Kyjova, kde v rámci doprovodného programu děti
shlédly ukázku jízdy biketrialistů a vyzkoušely si paintball.
Druhý den následovaly zbývající disciplíny (práce s mapou a testy z pravidel silničního provozu) a po sečtení všech nasbíraných trestných bodů vyhlášení výsledků.
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Jevišovice ZVÍTĚZILY, děti získaly zlaté medaile a domů přivezly POHÁR
HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE !!! plus postup do republikového finále
v Plzni...
Z krajského kola jsme přivezli všechna udělovaná ocenění v I. kategorii :-), neboť
v soutěži jednotlivců si 1. místo mezi zúčastněnými mladšími děvčaty vybojovala Nikola
Čížková (navíc se stala vítězkou celé I. kategorie) a 1.místo mezi mladšími chlapci obsadil Josef Levý. Všichni reprezentanti zasluhují velkou pochvalu za jejich svědomitou
přípravu na tuto soutěž !!!
Mgr. Lenka Líšková

Katapult v Jevišovicích
Dne 29. 6. 2013 vystoupí v Jevišovicích legenda českého rocku, skupina Katapult.
Na našich podiích se tato skupina začalo objevovat již v roce 1974 a původní název
skupiny, ze které vlastně Katapult vznikl, byl MAHAGON v obsazení: O. Říha, J. Šindelář, V. Krampol. Kapela působila v Plzni a Západočeském kraji a jednalo se o jednu
z nejpopulárnějších skupin.
Koncem roku 1974 „orgány státní moci“ vydaly na Mahagon totální zákaz činnosti
v západočeském kraji, a tak se kapela doslova ze zoufalství přemisťuje do Prahy, kde
získává takzvané „přehrávky“, tj. povolení ke hraní. Stává se oficiální pražskou skupinou
a je registrována u Okresního kulturního střediska Praha-západ. Záchranná operace
se podařila zejména proto, že komunistická moc na úrovních krajů nesahala z kraje
do kraje.
Dne 7. srpna 1975 se Mahagon po neúspěšném jednání se stejnojmennou pražskou
skupinou oficiálně přejmenovává na KATAPULT. Tak vznikla kapela, která odehrála několik koncertů v následovném složení: O. Říha (kytara, zpěv), J. Šindelář (baskytara,
zpěv), A. Kohout (bicí), L. Podubecká (zpěv), V. Krampol (percussion).
Ještě v témže roce odchází V. Krampol a posléze L. Podubecká. Základní sestava
Katapultu se koncem roku krystalizuje do závěrečné podoby: Říha, Šindelář, Kohout.
Absolvují velké množství „klasických“ venkovských tancovaček a občas odehrají koncert. Vzniká původní český repertoár.
Za více než 30 let vystupování již z původního osazenstva kapely zůstal pouze Olda
Říha a i přes přízeň i nepřízeň doby, medií a dalších Katapult jede dál, nahrává desky
a stále vystupuje.
Nyní ve složení Olda Říha - Andy Budka - Ondřej Timpl. Takto jej můžete slyšet v Jevišovicích 29. 6. 2013….
Mgr. Pavel Málek, starosta

3. srpna – Legendy fotbalu
Letošní léto bychom mohli nazvat Létem legend. Po skupině Katapult nás navštíví
také bývalí vynikající hráči naší kopané, namátkou lze uvést jména Hruška, Štambacher
a další. Tito „páni hráči“ si zahrají proti jevišovickému výběru.
Zápas se uskuteční ve sportovním areálu v sobotu 3. srpna od 16:00 hodin. Podrobnosti budou uvedeny na plakátech k akci. Večer bude ukončen taneční zábavou se
skupinou VICOMT.
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O tom, že starší pánové nic nezapomněli ze svého umění, jsme se již mohli přesvědčit před čtyřmi lety, kdy na našem hřišti hráli Karel Dobiáš, František Veselý, v bráně je
jistil Hruška a další mistři Evropy z roku 1976 v čele s Antonínem Panenkou.
Znovu nás čeká neobvyklý sportovním zážitek, nenechte si ho ujít.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Jevišovické historické slavnosti
Již nynní jsou přípravy na jevišovickou největší kulturní akci v plném proudu. Jsou
zajištěny skupiny, které v rámci programu vystoupí (můžeme se tešit na country skupinu DUHA, dechovou hudbu Šohaji s vystoupením Libora Pantůčka, skupinu LUCIE
REVIVAL, taneční zábavu se skupinou NO PROBLEM), opět uvidíte večerní ohňostroj,
historický průvod a další.
Program bude zahájen vystoupením country skupiny DUHA, po něm následuje tradiční historický průvod. V současné době probíhá nábor vystupujících. Každý, kdo by
měl zájem o účast v historickém průvodu, může se hlásit u paní Marie Strakové, mail:
su@jevisovice.cz, tel. 515 231 225. Vystupující budou mimořádně honorováni nejen občerstvením, ale i 2 volnými vstupenkami pro své nejbližší.
V rámci doprovodného programu se můžeme těšit na dětské divadlo, atrakce ,
modelářskou výstavu a další.
V loňském roce byl opuštěn tradiční model slavností, abychom vyzkoušeli
něco nového. I přes skutečnost, že vyšlo počasí a program bylo možno považovat
za velmi kvalitní, návštěvnost zdaleka nedosáhla takových hodnot jako při tradičních slavnostech.
V letošním roce se tedy opět vracíme k zavedenému modelu s historickým průvodem a pokud nám počasí ukáže přívětivou tvář, věřím, že se opět setkají s pozitivním přístupem návštěvníků.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Pivní slavnosti aneb PIVOS a CHMELOS
opět dorazí do Jevišovic
Akce, která byla v loňském roce pořádána poprvé a nikdo nevěděl, co od ní čekat.
Konala se v původním termínu Jevišovických slavností na konci srpna, kdy nám pravidelně pršelo a ani nyní počasí nezklamalo. Partnery akce bylo Agro Jevišovice a Plzeňkský pivovar.
I přes počáteční nepřízeň počasí se akce vydařila. Nutno říci, že až zázračné zlepšení počasí nastalo po příjezdu pivních bohů PIVOSE a CHMELOSE, kteří na svém voze
spolu s pivními vílami přivezli nejen sluníčko, ale hlavně dobou náladu a zábavu.
V programu nebude ani letos chybět mnoho druhů piva, nejen z Plzeňského pivovaru, ale i z okolních minipivovarů a také od domácích výrobců.
Můžeme se těšit na vrchol odpoledne a to opět bude přehlídka šatů z Boutique Žanet
v podání místních dam. Připravováno je i překvapení z módní oblasti. Závěr večera bude
opět patřit zábavě se živou hudbou, tentokráte se skupinou KLAXON.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Kanalizace – současný stav
Jak jsem již informoval, ze strany města Jevišovice byla podána žádost na dobudování kanalizace. Žádost byla podána prostřednictvím subjektu Vodovody a kanalizace Znojemska, které je plátcem DPH a je tudíž možno dosáhnout nižší ceny projektu,
společně s obcemi, které se také napojí na naši čistírnu odpadních vod a a to Střelice
a Černín.
Na posledním řídícím výboru Operačního programu Životní prostředí došlo k zařazení naší žádosti do zásobníku. Z tohoto se budou akce tzv. vytahovat pro relizaci, jak
budou přicházet peníze z ostatních nevyčerpaných zdrojů.
I přes zdánlivě nepříznivou zprávu, je pravděpodobné, že k uvolnění prostředků dojde již v příštím roce a proto jsou nyní konány všechny kroky směřující k hladkému čerpání dotace.
Nyní je již hotová realizační dokumentace a připravuje se výběrové řízení. Některé
zdroje právě uvádějí, že připravenější akce budou ze zásobníku vytažený dříve.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Odpady stav – úspory
Na sklonku loňského roku město za spolupráce občanů dojednalo změnu systému
odpadů.
V rámci této změny bych Vás rád seznámil s daty resp. s úsporami, kterých bylo
dosaženo:
Náklady za období
11/2011 – 5/2012

Náklady na období
11/2012 – 5/2013

Listopad

63 956,- (2 svozy)

93 097,- (3 svozy)

Prosinec

87 168,-

54 203,-

Leden

85 131,-

49 027,-

Únor

58 036,-

49 489,-

Březen

66 989,-

52 533,-

Duben

66 567,-

54 889,-

Jak je vidět z tabulky, bylo dosaženu určité úspory, která zůstává v městské kase,
aniž by došlo k omezení svezeného množství či omezení počtu svozů.
Změny v odpadovém hospodářství města budou pokračovat. Zejména v letním období, kdy se jedná o rekreační sezónu, potom strmě stoupá množství odvezeného
odpadu. S ohledem na tyto náklady bude z mé strany navržena změna vyhlášky týkající se komunálního odpadu, která se bude zabývat zvýšením příjmů z rekreačních
objektů.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Era osobní účet
Dostupný i na vaší poště
Využijte blízkost a dostupnost vaší pošty a založte si zde Era osobní
účet. Na každé poště tak na něj můžete vkládat či z něj vybírat peníze
nebo platit Era platební kartou za balíky a složenky. Na poště si také
můžete požádat o Era půjčku.
Pokud máte další dotazy, neváhejte navštívit Českou poštu
v Jevišovicích, tel.: 515 231 231.

WWW.erasvet.cz | 800 210 210
era
a poštovní
spořitelna
jsou obchodní
značky
čsob
ERA
A POŠTOVNÍ
SPOŘITELNA
JSOU
OBCHODNÍ
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ZNAČKY ČSOB

Vítání občánků
V Jevišovicích se konalo v sobotu 8. června 2013 vítání občánků z Jevišovic a Střelic
a Vevčic. Přivítány byly tyto děti:
Jakub Němec
Karolína Řiháčková
Elen Hlavsová
Lucie Jeřábková Veronika Klimešová
Radovan Ludvík

Poděkování za dlouholetou činnost
Dodnes si pamatuji první knížku, České pohádky, kterou jsem si půjčil v místní
knihovně. Chodil jsem do první třídy a čtení knih se pro následující roky stalo mým velkým koníčkem. Vybrala mi ji knihovnice paní Marie Stará, která v této knihovně pracuje
do dnešních dnů. Díky ní si jevišovická knihovna udržela vysoký standard, s laskavostí
a přehledem vždy pomohla vybrat vhodnou knihu.
Nyní naše paní knihovnice odchází na zasloužený odpočinek a rádi bychom jí touto
cestou popřáli mnoho zdraví do dalších let a aby si užila mnoho šťastných let v kruhu své
rodiny. Věřím, že k tomuto přání se připojují i další občané Jevišovic.
Mgr. Pavel Málek a kolektiv zaměstnanců
Městského úřadu Jevišovice

Přání při významném životním výročí
V červnu letošního roku se významného životního jubilea 90. let dožil pan Karel
Řiháček, dlouholetý předseda MNV. Městský úřad Jevišovice by se rád tímto připojil ke
gratulantům a přeje mnoho zdraví do dalších let.
Mgr. Pavel Málek, jménem vedení města Jevišovice
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